
 
 

 
 

 
 

  عموميعموميحقوقحقوقدانشدانش  فصلناهمفصلناهم
 علمي ـ پژوهشي

 17شماره ، 7931 پاييز، تمهشسال 

 
 
 

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوريوزارت علوم، تحقیقات و فناوري 61/4/6333/ مورخ 13736/61/3 شمارهشماره  ييههبه موجب نامبه موجب نام
  تغییر یافته وتغییر یافته و« « دانش حقوق عمومیدانش حقوق عمومی»»به به « « هاي حقوق عمومیهاي حقوق عمومیبررسیبررسی»»  ييههعنوان فصلنامعنوان فصلنام

  44تا تا   66هاي هاي فصلنامه اعطا شد. این درجه شامل شمارهفصلنامه اعطا شد. این درجه شامل شماره  پژوهشی به اینپژوهشی به این  --علمیعلمی  ييههدرجدرج

 شود.شود.هاي حقوق عمومی نیز میهاي حقوق عمومی نیز میبررسیبررسی  ييههفصلنامفصلنام
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  عموميعموميحقوقحقوقدانشدانش  فصلناهمفصلناهم
 علمي ـ پژوهشي

 27، شماره 7931 پاييز ،تمهشسال 
 شوراي نگهبان پژوهشكده صاحب امتياز:

 عباسعلي كدخدايي مديرمسئول:

 پيكسيامك ره :سردبير
 

 )به ترتيب حروف الفبا( أت تحريريهاعضاي هي

 دانشگاه تهرانحقوق خصوصي دانشيار  ،ـ محسن اسماعيلي

 دانشگاه تهران حقوق عمومي  دانشيار ،ـ فيروز اصالني

 دانشگاه تهرانحقوق جزا و جرم شناسي  دانشيار ،ـ غالمحسين الهام

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي  استاد ،ـ محمدجواد جاويد

 دانشگاه تهرانحقوق جزا و جرم شناسي دانشيار  ،نيـ سيدمحمد حسي

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي دانشيار  ،ـ ولي رستمي

 عضو پژوهشكده شوراي نگهبان و دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداريحقوق خصوصي استاد  ،پيكسيامك رهـ 

 ي نگهبان و عضو پژوهشكده شورا دانشگاه تهرانحقوق عمومي استاد  ،ـ عباسعلي كدخدايي

 و عضو پژوهشكده شوراي نگهبان دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداريحقوق جزا و جرم شناسي ار استادي ،فريد محسنيـ 
 

 نيست. پژوهشكدهديدگاه شوراي نگهبان و  يهكنندمقاالت اين فصلنامه لزوماً بيان
 است.ل مطالب تنها با ذكر كامل مأخذ مجاز نق

 

 ،نيا )خسرو سابق(شهيد دهقانيكوچه  ،قرني سپهبد هيدش خيابان ،تهران آدرس:
 پژوهشكده شوراي نگهبان ،21پالك روبروي مسجد الرحمن،

 812ـ  00111808فكس:  812ـ  00111861 :نتلف 21261 -2641تهران  صندوق پستي:
 mag.shora-gc.ir E-mail: mag@shora-rc.ir :سامانه فصلنامهآدرس 

مكاتبات با دفتر فصلنامه  يهد داوري آن و همچنين كليارسال مقاله و پيگيري رون
 گيرد.صرفاً از طريق سامانه فصلنامه انجام مي

 ريال 888/288 قيمت:
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و پايگاه استنادي  mag.shora-gc.irاين فصلنامه در سامانه مخصوص خود به نشاني  -
 .گرددنمايه مي( ISCعلوم جهان اسالم )

محفوظ است و آن دسته از « دانش حقوق عمومي» يهمكليه حقوق مادي براي فصلنا -
 خود در مجموعه مقاالت، يا بخشي يهمنتشر يهنويسندگان محترمي كه در صدد انتشار مقال

 كتبي، موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.از يك كتاب هستند، الزم است با ارائه درخواست

 

 حقوق عمومي دانشمشي فصلنامه خط

حقوق  يهدانش حقوق عمومي، انتشار مقاالت علمي ـ پژوهشي در حوز يهممشي فصلناخط

مقاالت عمومي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است. الزم است 

مرتبط  باشد. تحليل نظرات و تجارب حقوقي« حقوق عمومي»در جهت پيشرفت مطالعات مربوط به 

 باشد.مشي ميرخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خطحقوق عمومي با ب يهبا حوز

 محورهاي اين فصلنامه )اعم از مطالعات نظري و ناظر به يك يا چند كشور( عبارتند از:

 سازي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايراننظام يهـ مطالع

گهبان در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران هاي شوراي ننقش و جايگاه كارويژه يهـ مطالع

 و بررسي نهادهاي مشابه

 مباني، نظريات، ساختار و كاركرد دولت يهـ مطالع

 ابزارهاي كنترل حقوقي قدرت، بازنگري و ارتقاء آن يهـ مطالع

 فقه حكومتي يهـ مطالع

 ساالري دينيـ جايگاه مشاركت مردم در ايجاد مردم

 رت بر عملكرد دولتگذاري و نظاـ مقررات

 

 راهنماي نگارش مقاالت

 (mag.shora-gc.irاز نويسندگان محترم، با رعايت نكات زير مقاالت خود را از طريق سامانه فصلنامه )

 موارد زير در آنها مراعات شده باشد:گيرند كه صرفاً مقاالتي در نوبت ارزيابي قرار مي ارسال نمايند.

 طور كامل و به صورت زير در ابتداي مقاله ذكر شود:خانوادگي و مشخصات نويسنده / نويسندگان بهنام و نام .1

 در صورت تعدد نويسندگان، حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.. 1-1

 كشور ـشهر  ـ رتبه دانشگاهي ـ گروه علمي ـ دانشكده ـ دانشگاه. 1-2

 شود.آدرس ايميل نويسنده / نويسندگان نوشته . 1-3

ترين نتايج و روش تحقيق و مهم موضوع مقاله، سؤال وواژه و در بردارندۀ 222داراي  چكيده مقاله .2

 كليدواژه( باشد. 8تا  5فهرستي از واژگان كليدي )

 پژوهش، سؤال تحقيق، داليل ضرورت تحقيق، تبيين روش تحقيق، يهمقدمه مقاله حاوي موضوع و مسئل .3

 مرور ساختار مقاله باشد. و بيات تحقيق موضوع و اد يهپيشين يهارائ

 نتيجه مقاله حاوي پاسخ به سؤال تحقيق و ارزيابي آن باشد. .4
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 شده به شكل زير آورده شود:قول يا موضوع استفادهدر پايان نقل  و منابع و مآخذ، در متن مقاله به ارجاع .5

 (.25شماره آيه(. مثال: )حديد:  . قرآن كريم: )نام سوره،5-1

نابع فارسي: )نام خانوادگي مؤلّف، سال نشر، جلد: صفحه ـ بدون درج مخفف ص(؛ مثال: م. 5-2

 (.83: 2، ج1331)حسيني، 

 (.Plantinga, 1998, vol 2: 71منابع التين: )صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگي مؤلّف(؛ مثال: ). 5-3

( Ibid, op.citت همان، پيشين و... )شود و از كاربرد كلماتكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان  .1

 خودداري شود.

 )داخل قالب( سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبااي در يك چنانچه از نويسنده .3

 (. در چنين مواردي،85 :2]الف[، ج1331 مثال: )حسيني، پس از سال انتشار، از يكديگر متمايز شوند.

 گردد.ف مذكور در داخل قالب پس از سال انتشار ذكر ميدر فهرست منابع نيز حر

معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطالحات )در صورت لزوم( با  تمام توضيحات اضافي و همچنين .8

به ها مثل متن مقاله، ، در انتهاي متن مقاله آورده شود )ارجاع و اسناد در يادداشت«هايادداشت»عنوان 

 بود(. [ خواهد5متني ]بندروش درون

 :صورت زير ارائه شوددر پايان مقاله، فهرست الفبايي منابع فارسي و التين به  .9

 ارسي و عربي و سپس منابع التين.ابتدا منابع ف. 9-1

، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، نام كتاب: نام خانوادگي، نام نويسنده )تاريخ چاپ(، كتاب. 9-2

 نوبت چاپ، جلد.

 ،نام نشريه، «عنوان مقاله»خانوادگي، نام نويسنده )سال انتشار(،  : نامدر مجالتمقاله مندرج . 9-3

 دوره نشريه، شماره نشريه، صفحات مقاله.

خانوادگي و نام نويسنده )تاريخ چاپ(: : نامهاالمعارفمقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دايره. 9-4

 شار: نام ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد، صفحات مقاله. ، نام ويراستار، محل انتنام كتاب، «عنوان مقاله»

معادل  اًتمام سندگان،نام و مشخصات نويسنده/نويها، كليدواژهو  ترجمۀ انگليسي عنوان مقاله، چكيده .12

 همراه مقاله ارسال گردد. فارسي آنها

ابنامه ، كت TimesNewRoman11))التين BLotus12، متن مقاله با قلم Word2007مقاله در محيط  .11

BLotus11 التين((TimesNewRoman10  ها و يادداشتBLotus10 التين((TimesNewRoman9 

 حروفچيني شود.

ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از  گذاري عددي باشد.عناوين )تيترها( با روش شماره .12

و... ـ تيترهاي  2-1، 1-1و... ـ تيترهاي فرعي با  2، 1راست به چپ تنظيم شود )تيترهاي اصلي با 

 و پس از آن با حروف ابجد باشد(. و... ـ 2-1-1، 1-1-1تر با فرعي

 كلمه بيشتر نباشد )از ابتداي مقاله تا پايان فهرست منابع(. 3522كلمه كمتر و از  4522حجم مقاله، از   .13

 مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد. .14

 همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.مقاله ارسالي نبايد  .15

 .فصلنامه در اصالح و ويرايش مقاالت آزاد است .11

 



 
 

 فهرست مطالب

 

 یاساسا  نیدر قاهان  هیا قاه  مر   یمقامات عاا   یاسیس یو دادرس بینظام تعق ■
 1 ....................................................................................  انیا یاسالم یو جمههر تیمش وط

 یقدرت اهلل رحمان ● 
 

 52 ......... نگهبان یدر نظ ات شهرا یانقالب ف هنگ یعا  یمصهبات شهرا گا یجا یب رس ■
 شوندیابوالفضل درو ● 

 

 یجمههر یب  حقهق اساس دیتأک بااستقالل دو ت؛  یحقهق یفقه یهاشاخص ■
 21 ..........................................................................................................................  انیا یاسالم

 نژاداهلل پاک نيام، نصرآباد ینصراله رضايعل، سيدمحمدمهدي غمامی ● 
 

 محاهر یکاارب   یحکهمت و امهال عمهم یرابطه یحقهق تیماه یقیتطب یمطا عه ■
 52 ................................................................................................ و حقهق ف انسه هیدر فقه امام

 یمحمدصادق فراهان، یرستم یول ● 
 

 101 ...................................................  انیا یتهسعه در نظام حقهق یب نامه نیقهان تیماه ■
 زادهعلی هادي، هادي طحان نظيف ● 

 

نهاااد در ماا دم یهاااتهسااط شااه وندان و ساااممان سااتیم طیحفاظاات ام محاا ■
و چهاارم قاانهن    یام منکا   و سا   یچارچهب اصهل هشتم )ام  به مع وف و نها 

 152 ...............................................................  انیا یاسالم یجمههر یدر نظام حقهق یاساس
 یلسان دبهزاديس، يمشهد یعل ● 
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مجریه  ینظام تعقیب و دادرسی سیاسی مقامات عالی قوه
 در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسالمی ایران

 *1قدرت اهلل رحمانی
 

 ی)ره(، تهران، ایرانئ. استادیار دانشگاه عالمه طباطبا1
 

 5/6/0317: رشيپذ  23/01/0316: افتيدر

 یدهكچ
قوانین عادی موضوعه در نظام حقوقی پیشین  و به تبع آن -متمم قانون اساسی مشروطیت 

ی جرایم سیاسی )علیه دولت و توسط دولت( و نیز نظام تعقیب و دادرسی ماهیت دوسویه -ایران 
بینی کرده ه تفکیک پیشی مجریه را بهر یک از دو دسته جرایم عادی و سیاسی مقامات عالی قوه

نویس قانون اساسی کنندگان پیشیت تدوینو تبع توجه مورد بود. مَمشا و منطق موجه این رویکرد،
 ج.ا.ا نیز قرارگرفت، لیکن آنچه در نهایت از تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گذشت،

ی جرایم عادی مقامات ی تعقیب و دادرسعلیه دولت( و نیز، نحوه) یاسیسی نخست جرایم یهسو
ایراد اتهام، تعقیب و رسیدگی به  و رژیم بود، 141و  161ی مجریه در قالب اصول عالی قوه

گیری در صحن مجلس اتهامات سیاسی مقامات دولت، با وجود مباحثات طوالنی و دو بار رأی
ی منابع و مطالعهکوشد با روش اکتشافی و از خالل ی حاضر میمقاله خبرگان، به تصویب نرسید.

اسناد تاریخی به این پرسش پاسخ دهد که آیا نویسندگان قانون اساسی ج.ا.ا در چارچوب منطق 
ی جرایم مقامات عالماً و عامداً نظام دادرسی ویژه و روح حاکم بر کلیت این قانون، هنجاری

نظام  دهد حذفاند؟ مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان میسیاسی را حذف کرده
نویس قانون شده در پیشبدون توجه به الگوی طراحی خاص دادرسی سیاسی مقامات عالیه

نشدن این اصل، قانون اساسی ج.ا.ا از دو جهت نارسا و ناقص  با تصویب صورت گرفته است.
اعم از عادی و سیاسی( و حکومت )ی دادرسی جرایم مقامات بینی نظام کامل نحوهشد: پیش

 اعم از علیه دولت و توسط دولت() یاسیسمع و هماهنگ دادرسی جرایم تمهید رژیم جا

 ی مجریه،یم عادی مقامات قوهجرا ی مجریه،جرایم سیاسی مقامات قوه :گان کلیدیواژ
 .اساسی مشروطه، خبرگان قانون اساسی جمهوری اسالمی قانون

                                                                 
* E-mail: gh.rahmani@atu.ac.ir 
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 مقدمه
 حکومت برعلیه یعموم یفعاالن حوزه ییهناحاز  یارتکاب یمجرا ، عالوه بریاسیس یمجرا

شهروندان و  ضد و بر کشورمنافع  علیه حکومت یسواز  یارتکاب یمجرا، حاکمه هیئتو 
 اینکهبا  (1)(.66: 1811محمدصادقی، میر) یردگیم بر در یزن را افراد یاساس هاییآزادحقوق و 

اساسی  در قوانین«( دولت یوسیلهبه»و « دولت یهعل» یمجرا) یاسیس یمجرا یدوسویهماهیت 
 لیکن ،توجه مقنن اساسی واقع شده است ایران )مشروطیت و جمهوری اسالمی( مورد

نهادی برای عمل به  هایفعالیتمطالبات عمومی و  و نیز ،هاو پژوهشسوگیری مطالعات 
جرایم ارتکابی نخست ) یمعطوف به سویه غالباًجرایم سیاسی،  یتشریفات دادرسی ویژه

جرایم ارتکابی دوم ) ی، و سویه( بودهحاکمه و هیئتط معارضین سیاسی علیه حکومت توس
توجه  کمتر موردمردم( تاکنون  هایآزادیو  و حقوقتوسط مقامات سیاسی علیه منافع ملی 

الزم در نظام حقوقی کنونی ایران  یبه فقدان زمینه توانمیعلت این امر را  (2)قرار گرفته است.
در قانون اساسی جمهوری  -برخالف نظام حقوقی مشروطیت  -آن روی که  زا نسبت داد،
نظام تعقیب  یدربارهبعدی مقررات کشور، هیچ حکمی  مراتبسلسلهتبع آن، در  به ،اسالمی و

مقامات عالی دولت بیان نشده است؛ در حالی که قانون  و سیاسیو دادرسی جرایم شغلی 
اصول این قانون، با تفکیک جرایم  یدهندهعادی تفصیل تبع آن قوانین و بهاساسی مشروطیت 

کاملی برای رسیدگی به جرایم عادی  نسبتاًمقامات عالی سیاسی، نظام دادرسی  شخصیشغلی 
به رغم توجه  -این مقامات تمهید کرده بود، در قانون اساسی جمهوری اسالمی  و سیاسی

مذاکرات مفصل در مجلس بررسی  نیزو  قانون اساسی نویسپیشبه موضوع در  و کاملکافی 
تشریفات ایراد  نرسید ودوم جرایم سیاسی به فرجام  یتصویب نهایی سویه - نهایی این قانون

 .قرار نگرفتاصول قانون اساسی  در عدادسیاسی مقامات عالی دولت،  و تعقیباتهام 
درسی جرایم ی اجمالی مقررات تعقیب و دامطالعه ضمن این مقاله با رویکردی تطبیقی،

متمم قانون اساسی مشروطیت و ) یرانای مجریه در نظام حقوقی پیشین سیاسی مقامات عالی قوه
کند به این پرسش پاسخ دهد که چرا قانون اساسی جمهوری اسالمی قوانین عادی(، کوشش می

 به رغم تبعیت از ممشای قانون اساسی مشروطیت در تمهید نظام جامع تعقیب و دادرسی جرایم
 161ی نخست را در قالب اصل اعم از جرایم علیه دولت و توسط دولت(، صرفاً سویه) یاسیس

نظام تعقیب و دادرسی جرایم سیاسی مقامات عالی دوم )ی و سویه (8)به هیئت قانون درآورد
یا نویسندگان قانون اساسی ج.ا.ا در آ ی مجریه( جایگاهی در میان اصول قانون اساسی نیافت؟قوه

بینی نظام و روح حاکم بر کلیت قانون اساسی عالماً و عامداً از پیش وب منطق هنجاریچارچ
اند؟ پاسخ به این سؤال از دادرسی ویژه برای تعقیب اتهامات شغلی و سیاسی مقامات امتناع کرده
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نویس قانون اساسی ج.ا.ا در این موضوع از منطق قانون اساسی آن روی اهمیت دارد که پیش
له یا علیه دولت( تبعیت کرده ) یاسیسدادرسی خاص جرایم  جامع در طراحی الگویمشروطیت 

ی منابع و با مطالعه جز همین رو بازنمایی منطق حقوق اساسی ایران راجع به موضوع، از است.
اسناد تاریخی و ارجاع به آن ممکن نیست و اصوالً علت توجه به رویکرد تطبیقی و تاریخی در 

که نشان دهد مبنای ساختاری قانون اساسی در این موضوع تبعیت از  بودهین ا پژوهش حاضر
سنت قانون اساسی سابق بوده است. مقاله با تعقیب جزئی مذاکرات خبرگان قانون اساسی و 

بینی نظام خاص دهد که فقدان پیشمی نشان شده در آن،استناد و استشهاد از مواضع مطرح
تمی نبوده و بلکه صرفاً عدم اقناع تعداد کافی نمایندگان دادرسی سیاسی، ناشی از نگرش سیس

حذف اصل از متن نهایی قانون اساسی  موجب اصل مربوطه، برای رسیدن به نصاب کافی رأی به
شده است. از آنجا که اصل محذوف مورد بحث، مکمل اصول دیگری بوده که در یک چارچوب 

له و عام )ی نظام خاصی برای رسیدگی به جرایم سیاسی به معنای بایست تمهیدکنندهمنسجم، می
و قانون اساسی از  تحقق نیافته نظام منسجم آنعلیه دولت( باشد، با رأی نیاوردن این اصل، عمالً 

 این جهت ناقص و نارسا شده است.

 متروک در نظام حقوقی مشروطیت قوانین .1
و کلی  به رسمیت شناختن جرم سیاسی به طور در کنارمتمم قانون اساسی مشروطیت 

، با (4)متمم این قانون 16 و 11دادرسی به متهمین سیاسی در اصول  یویژه هایتضمین اعطای
ای برای نظام دادرسی علیحده و تمهیدکیک جرایم شغلی و عادی مقامات سیاسی حکومت تف

متمم، جرم سیاسی مقامات  11 و 66اصول  مذکور دردسته جرایم  یک از دو رسیدگی به هر
کار کرده، اگرچه اصطالح جرم سیاسی را برای آن به  بینیپیشحکومت را نیز به طور خاص 

مجالس  یدر ادوار اولیه دهدمیمتون و مدارک تاریخی نشان  یمطالعه (5)است. نبرده
، مترادف با معنای خاص 16 و 11 در اصولکلی مندرج  در مفهومقانونگذاری، جرم سیاسی 

به مثابه جرم سیاسی مقامات  صرفاً قانون اساسی و متمم 11 و 66 اصولبا  در ارتباط و آن،
به عبارت دیگر، از خالل  ه است.شدمیجرایم وزیران( تلقی  طور مشخصحکومت )به 

مباحث مطروحه در  یریگجهت یزنقانونگذاری آن و  و سیاق یمل یشورامجلس  مذاکرات
و فهم  یتلقسو  از یک که آیدیبرم ینچن، یتمشروطصدر  یهاسالمطبوعات منتشره در 

، 16و  11اصول مندرج در « و مطبوعات یاسیهستقصیرات » یبیترکاز عبارت  یعموم
 یمجرا» و انحصار یعموم یفعاالن حوزه یاسیس یمجرابه « یمطبوعات یمجرا»اختصاص 

 یران(وز)به طور مشخص  حاکمه هیئتتوسط دولتمردان و  یارتکاب یاسیس یمجرابه « یاسیس
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بر همان  و منطبق، مترادف «یاسیس یمجرا»از  گفتهپیش و فهم، تلقی دیگر سو و ازبوده است 
 مورد حکمقانون اساسی مشروطه  متمم 11و  66که در اصول  باشدمیوزیران « شغلی یمجرا»

 قرارگرفته است.

 (1031سال . قانون محاکمه وزراء )1-1
، بحث دهدیم، نشان یتمشروطصدر  یدوره یحقوقدر متون و اسناد  یخیتار یمطالعه

 16دولت راجع به اصل  ییهاستفسار ییحهالطرح  یپدر  باراول« یاسیسجرم  یستیچ»در 
و  واکنشداده است.  رخ 1811سال ماه ینفرورددر مجلس و در  یاساسمتمم قانون 

 یننخست دولت در این مقطع تاریخی، ییهاستفسار ییحهالمطبوعات در قبال  یریگموضع
 در این مباحثات، مباحثات راجع به جرایم سیاسی مقامات عالی دولت را رقم زده است.

به  که - 16ی شمول اصل دولت راجع به محدوده یشنهادیپ یرتفسضمن مخالفت با  مطبوعات
 یارائهخواستار  -است  کردهمحدود  یمطبوعات یاسیس یمجرااصل را به  یدامنه رسیدیمنظر 

 یاهالتوسط  یارتکاب یمجراهم متضمن  کهدولت به مجلس شدند  یسوجامع از  اییحهال
 رحمانی،) یردبگیران را در بر وزو  حکومتو تخلفات ارباب  یمجرامطبوعات باشد و هم 

قانونی متناسب،  یدتمه در خصوص یمطبوعاتو  یاسیسفعاالن  یخیتار یمطالبه (.48: 1861
)اصحاب  یاستس یدانم یهر دو طرف منازعه یمحاکمهو  یبتعقمتناظر و متوازن برای 

محقق  1811ماه از فراز و فرودهای بسیار، سرانجام در تیر پس (،حکومتمطبوعات و ارباب 
مطبوعات  یدعواخود در زمان  که -یه عدلوقت  یروزداور  اکبرعلی ابتکاراین زمان به  در شد.

وزراء در  یمحاکمه ییحهالمطبوعات و  یمحاکمه ییحهالهمزمان  یارائهبا دولت بر سر 
و  حاکمه هیئتمتقابل  هاییتمسئولدر حقوق و « سبتنا» ییدها، از طرفداران 1811سال 

 یمتقد« منصفه هیئتوزراء و  محاکمهقانون »تحت عنوان  اییحهال - (6)بود یمطبوعاتفعاالن 
 یمجرا» کناررا در « وزراء یاسیس یمجرا»بار به صراحت  یننخست یبرا که یدگردمجلس 

به اتهامات هر دو دسته از  یدگیرس، و یاساسقانون  متمم 16، مشمول اصل «مطبوعات یاسیس
 (.46: 1861 )رحمانی، دادیمواحد قرار  یامنصفه هیئت یتصالحرا در  مذکور یمجرا ینمتهم

قانون رسیدگی به  یجهت است که تدارک اولیه از آناین نکته  یتاهم به لحاظ تاریخی،
 شخصیایم شغلی تفکیک جر بر اساس آنکهاز  یشپ حکومتی، یجرایم سیاسی مقامات عالیه

 در بسترمتمم قانون اساسی مشروطیت ابتکار شود،  11و  66اصول چارچوب  و دروزیران 
قانون  یسویهیکبه تمهید  و در واکنشویژه فعاالن مطبوعاتی، عمومی به یحوزه یمطالبه
رو، مفاد  از همینمطرح شده است.  از سوی دولتمتمم قانون اساسی  16اصل اجرای  ینحوه
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 ییهعدل یسیونکم یبتصوبه  1811ماه یرت 16در  که - منصفه هیئتوزراء و  یمحاکمهقانون 
 یداست،پاز عنوانش  چنانکه - (1)گردید االجراالزمبالفاصله  ید ورس یمل یشورامجلس 

، 14تا  11و  1تا  1در مواد  کهبود « منصفه هیئت»و « وزراء یمحاکمه»از دو بخش  مرکب
قرار  حکمرا مورد  یرانوز یا وزیرنخست یسواز  یارتکاب یمجرا یدادرسو  یبتعق یندفرآ

اصل  یمحکمه یلتشک یطشرامنصفه و  هیئتانتخاب  یراجع به نحوه 11و  6و مواد  دادیم
 یتصالحمنصفه و  هیئت، بر وحدت 11 یماده یدر تبصره کهبود  یاساسمتمم قانون  16

 یمجراوزراء و  یاسیس یمجرا)اعم از  16موضوع اصل  هاییدادرسآن در مطلق  یکسان
این قانون،  14تا  11و  1تا  1مواد  عبارت دیگر، به شده بود. تأکیدو  یحتصر( یمطبوعات

متمم قانون اساسی راجع به چگونگی تعقیب مقامات سیاسی  11و  66اصول اجرای  ینحوه
دادرسی  ( و مراجعاحیانا سیاسی و یغلو شاتهامات )اعم از جرایم شخصی  در عمومحکومت 

 از محاکماتدسته  در آنمنصفه  هیئتبر حضور  1 یماده یآن را مشخص کرده بود که تبصره
 یبه تمهید نحوه 11و  6مواد  و داشتمقامات حکومتی که واجد وصف سیاسی است تصریح 

 یمنصفه هیئت شرایطو  یفیتک تشکیل، ینحوه یقانون اساسی درباره متمم 16اجرای اصل 
جمله جرایم  حضور در مطلق محاکمات سیاسی از اشوظیفهکه  شدمیجرایم سیاسی مربوط 

 (1)سیاسی مقامات حکومت بود.
مقامات سیاسی  یمجرا که قانونگذار، کندمیمعلوم  14تا  11و   1تا  1مواد  در مفاد تأمل

در  و سپس ،و شغلیشخصی  ینخست، به دو دسته یمرتبه در حکومت را به طورکلی و
 آنکهبیجرایم شغلی را به دو نوع عادی و سیاسی تقسیم کرده است  یبعدی، دسته یمرتبه

 تمایز برای تشخیص و ایضابطهکرده و  ینمعمذکور را  یاسیس یمجرا یقمصادمفهوم، دامنه و 
 آن از جرایم عادی به دست داده باشد.

، تفصیل مقررات 1811سال منصفه مصوب  هیئتو وزرا  یبا تصویب قانون محاکمه
 و نیز متمم قانون اساسی راجع به جرایم مقامات عالی حکومت، 11و  66مربوط به اصول 

سان، با  و بدینقانون درآمد  هیئتبه  یکجاجرایم سیاسی،  یمذکور درباره متمم 16اصل 
بر انطباق انحصاری  ینمبت یتلق بر حکومتی، و جرممیان جرم سیاسی  پیوند مفهومیایجاد 

جرایم سیاسی در  مصادیقحصر مفهوم  و ،«یاسیسجرم »بر عنوان « یحکومت یاسیسجرم »
قانون،  ینا یبتصو یپ در زده شد. تأیید مهر جرایم ارتکابی توسط مقامات سیاسی حکومت،

 میجرا یدهندهپوششبه مثابه  -« یمطبوعاتجرم »و « یاسیسجرم » یدو واژه یمفهومتناظر 
در  مشترک یتلق یگانهبه  -« یعموم یحوزه»و « یحکومت یحوزه»از دو  یکدر هر  یارتکاب

مبدّل شد و  قانون اساسی متمم 11و  66 و نیز 16و  11، از محتوای اصول یشهاندنزد صاحبان 
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 .یدرس یبتصونگرش به  ینهم بر اساس یزن 1811 یمنصفه هیئت یدائممتعاقب آن، قانون 
 (.51 :1861رحمانی، )

 (1013سال منصفه ) هیئت. قانون 1-2
 حکومتاول  یدر دوره یاساسمتمم قانون  16راجع به اصل  ینیتقناقدام  ینترمهم

 26مصوب « منصفه هیئتقانون » یدبا، یدترد( را، بدون یشمس 1821 - 1216مشروطه )
« داور اکبرعلی» ابتکاربه  1811چون قانون ی آن همیحهال کهبه شمار آورد  1811 یبهشتارد
به  یمل یشورامجلس  یندگاننما یسوشده از یضتفو یاراختوقت و به استناد  ییهعدل یروز
شد و  یهتهمجلس،  ییهعدل یسیونکم یبتصوپس از  یازنمورد  یقانون یحلوا یاجراجهت  یو

 (.45:1811 ،نژادیکوهستان) یدرس مذکور یسیونکم یینها یبتصوبه  یاصالحاتبا مختصر 
 به کرده است. تأییدرا  1811 بر قانونحاکم  منطق 1811 یمنصفه هیئتمفاد قانون 

وزراء و  یمحاکمهموجود در مفاد قانون  ینقراو در امتداد  (6)قانون ینا 11 یمفاد ماده یینهقر
مقنن  یزنو  نظر اصحابدر نزد  -شد  یانب تریشپ چنانکههم  - 1811منصفه مصوب  هیئت

توسط عوامل  یارتکاب یمجرا از ایپاره یفتوص یبرا« یاسیس یرتقص»صدر مشروطه، لفظ 
جرم  یا یرتقص»، و در مقابل، اصطالح رفتهیم کاربه اعتبار شغل آنها به  یحکومت یاسیس

 زیرا قانوناست،  شدهیم یتلقدر مطبوعات  یارتکاب یاسیس یمجرا، معادل مطلق «یمطبوعات
 یبرا یفتکل یینتعبا هدف  االصولیعلاول آن  یبه تصریح ماده -که  1811منصفه  هیئت
 - (11)ی( انشاء شده استمطبوعاتیم جرایاسی و سیم جرا)اعم از  16یت اصل کلی اجرای نحوه

 (،4ی منصفه )ماده هیئتی اعضایط شرا(، 8تا  1ی )مواد مطبوعاتیم جرایان مختصات بعالوه بر 
(، به 11تا  1منصفه )مواد  هیئت هاییتصالح( و 6و  5)مواد  مذکور یاعضا یینتع ینحوه
یم جرابه  کنندهرسیدگیی منصفه هیئتی اعضای انتخاب و نحوه 16یل دادگاه اصل تشکطرز 

از نظر مقنن،  کهدهد یمی نشان خوبیب به ترتین ا( و 11 یاست )مادهیز پرداخته نیاسی وزراء س
یاسی فقط سی مطبوعات است، و جرم وسیلهیاسی ارتکابی بهسیم جراه ی ناظر بمطبوعاتجرم 

 ی از اعمال غیرناشی ارتکابیم جرادارد و  حکومتیاسی سی عوامل ارتکابیم جرااختصاص به 
ی محکمهگیرد. این قانون با توجه به تفاوت ینمحکومتی را در بر  یرغیاسی سمطبوعاتی فعاالن 

یاسی سیم جراکننده به یدگیرسیی( و دادگاه جنای )دادگاه مطبوعاتیم جرایدگی به رسی براصالح 
ی و اصلی اعضایین تعمرجع  -متمم قانون اساسی  11و  66به حکم اصول  -یز( تمیوان دوزرا )

یی و قضا هیئت مشارکتیز طرز نخاص و  دو محکمهی هر یک از این منصفه هیئتالبدل یعل
 (11)را متفاوت قرار داده است. رأی یت و صدورمجرمیص تشخمنصفه در  هیئت
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، یفیتکمنصفه،  هیئت یاعضا یطشرامقررات ناظر به  یثحاز  1811ی منصفه هیئتقانون  
و منصفه  ییقضا هایهیئت یاراتاختو  هایتصالحاعضاء،  یینهاو  یهاولمراحل و مراجع انتخاب 

یگزین مواد مربوط به جا، یاساسمتمم قانون  16اصل  محاکم یلتشکمسائل مربوط به  یگردو 
، و به طور 1811مصوب سال « منصفه هیئتوزراء و  محاکمه»از قانون « منصفه هیئت»قسمت 

ی اول یان دورهپاشده و تا  مذکوری اصل اجرای ی مربوط به نحوهقبلی مقررات تمامی کل
ی اجرای در خصوص نحوه االجراءالزمیگانه قانون  ی(،شمس 1821-1216مشروطه ) حکومت

قانون  متمم 11و  66ی اجرای اصول یکن از حیث نحوهل ی بوده است؛اساسمتمم قانون  16اصل 
سال  قانون 14تا  11و  1تا  1مواد همچنان  -« ی وزرامحاکمه» قسمتو نسبت به  -مذکور 

 حاکم بوده و معتبر و (،یرانو وزوزیر نخستیاسی )سراجع به آیین دادرسی جرایم مقامات  1811
 (12)سلطنت مشروطه و استقرار جمهوری اسالمی اعتبار قانونی داشته است. انقراض تا

 (1031سال ان و وزیران )وزیرنخستتعقیب  ینحوه قانون .1-0
ی اختناق هاسالدر  که - انگاره ترادف مفهوم جرم سیاسی با مفهوم جرم مقامات عالی دولت

ی پهلوی اول، یان دورهتا پا -یران نضج گرفت ای حقوقیات ادبی متولد شد و در رضاشاه
پس از  هاپردهی فرو افتادن پی ماند، اما در باقیاسی سرقیب در بیان مفهوم جرم یبی اانگاره
یم جرایی فراتر از معنایاسی، سیاسی، مفهوم جرم و مجرم سیان زندانی آزادو  1821یور شهر

به  گاههیچ؛ اگرچه جرایم وزیران کردیدا پ راننظصاحبی توسط وزراء در اذهان و افهام ارتکاب
ی خارج نشد، حقوقی مباحث یرهدایاسی، از سیم جرای ی و عمدهاصل از مصادیقعنوان یکی 

ولو  -ی و سنا ملی شوراین مجلسی، شاهنشاه حکومتی عمر روزهاین واپسی در حتچنانکه آن
یران وزیران و وزنخستب یتعقی ی با مضمون نحوهقانون -ی مردمیزش خبا هدف مهار 

یاسی سرا  مذکوریم مقامات جراصراحتاً  کهیب رساندند تصوبه  1851یور شهرتا  1842ی هاسال
ین قانون ا ی قرار داده بود.اساسمتمم قانون  16یدگی در چارچوب اصل رسو مشمول  کردهی تلق
 هیئتیل تشکیران و طرز وزوزیران و یب نخستتعققانون مربوط به نحوه »تحت عنوان  که

ی( به اسالمیروزی نهایی انقالب پیش از پ)پنج روز  1851بهمن  11شنبه در روز سه« منصفه
های یگاهپاین آخر کهی روزیعنی  -بهمن  21، روز شنبه (18)یدرسی ملی شورایب مجلس تصو

گ کرد و جنیمیون مسلح سقوط انقالبیگری به دست دیکی پس از  ی،پهلویدی سلطنت کل
 -های تهران در گرفته بود یابانخی در شاهنشاهی شدهیای نظام مضمحلبقایان مردم و می سخت
ی فردای در اسالمی انقالب قطعیروزی پیکن با توجه به ل یب مجلس سنا هم گذشت،تصواز 

 (14)یز فراهم نشد.نین مصوبه ای انتشار خبر برای فرصتی حتیب قانون، تصو
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 ناتمام خبرگان قانون اساسی جمهوری اسالمی دیتمه .2
( در حکومتیاسی اصحاب سیم جراراجع به ) یاسیسی دوم جرم یهسومباحث مربوط به 

و  115خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، پیرامون دو اصل  مذاکرات
افته است که در این ی تبلور یاساسیی قانون نهای بررسی مجلس علنیشنهادی به صحن پ 116

و در تدوین (15)تصویب شد راجع به جرایم عادی مقامات عالی سیاسی به آسانی 116میان اصل 
مربوط به  115اصل یشنهادی پلیکن متن  (16)قانون اساسی معین گردید، 141نهایی به عنوان اصل 

ی و طوالنی هابحثبه رغم  -« ی دولتعالیاسی مقامات سیم جرایدگی به رسنحوه »
دو بار در صحن مجلس  -« یحکومتیاسی سجرم »یت شناختن رسمی به برایار بسی هااستدالل

 (11)خبرگان مطرح و هر دو بار رد شد و نهایتاً در عداد اصول مصوب قانون اساسی قرار نگرفت.
 آنکهپس از  دهدیم نشان یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  مذاکراتصورت مشروح  

راجع به  - 116، اصل نکرده را کسب یبتصو یبراخبرگان  یکاف رأی 115اصل  یطرح اولیه
 یدهگردقاطع آراء خبرگان را حائز  یتاکثر یبحث هیچیببه سرعت و  -ی مقامات عاد یمجرا

مجلس  در صحن، یهاولدر متن  یاساس ییراتتغبا  115اصل  بار دیگراست و متعاقب آن 
 (11)خبرگان، یناکاف یولباال  رأیبه رغم  یزنبار  ینا اما بررسی نهایی قانون اساسی مطرح شده،

 است. یدهنرس یبتصوبه 
 و 115 مکملدو اصل  یشنهادپ، در یاساسقانون  یینها نویسیشپطراحان  رسدیمبه نظر 

 یادشدهدر متمم  یراز، اندکرده یرویپمشروطه  یاساسمتمم قانون  یممشا، از منطق و 116
 یمجرا یکتفک یقطر( و از یاسیسو  یعاد)اعم از  کشور یعالمقامات  یمجراعموم  یبرا

در  و سنا یملمجلسین شورای  که ینحوبه  ،شده بود یفتکل یینتع، یشغل یمجراو  یشخص
اصل  که یگاهیجاقرار داشت؛  یرانوز یشغل یراتتقصنسبت به « دادستان» یگاهجاو  هیئت
 یاسالم یشورامجلس  یبرا یزن یرانا یاسالم یجمهور یاساسقانون  یینها نویسپیش 115
متن  ویژهبه) 115مفاد متن اصل  یزنخبرگان و  مذاکرات یفحوا از بود. کرده بینیپیش

بوده است  مذکور قراردو اصل  که آیدبرمی ینچن یینها نویسیشپ 116دوم( و اصل  یاصالح
مسئوالن ارشد  یمجرا یژهیو یدادرسنظام  یدتمه در یکدیگر مکمل ،یمنطقچارچوب  یکدر 

 یطشرا 116، و اصل یاسیس یمجرا یدادرسمربوط به  احکام 115اصل  چنانکهباشد، آن  کشور
)مربوط  115اصل  در عمل، یکنل ،کند بینیپیشرا  رتبهعالیعادی مقامات  یمجرابه  یدگیرس

 یبتصو موافقان اصل یقابل مالحظه یهااستدالل( به رغم یاسیس یمجرا یدادرس یبه نحوه
 (21).یدرس یینها یبتصو( به یعاد یمجرا یدادرس ی)درباره 116اما اصل  (16)،نشد

همان  که - یاساسقانون  141در اصل  دقت خبرگان، مذاکراتاز مفاد مشروح  نظرصرف
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 ینهماز  یروشنبه  یزن -باشد یم یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  یینهامصوب  116اصل 
 کهداللت بر آن دارد « ی...عاد یمجرادر مورد »...  یدقمفهوم مخالف  یراز کند،یم یتحکامعنا 
 روینا از خواهد بود. یگرید یدادرسنظام  یدارا، کشوردسته از مسئوالن  ینا یاسیس یمجرا

 سازوکار بینییشپ یثحاز  یاساسقانون  ،یینها نویسیشپ 115با حذف اصل  کرداذعان  یدبا
 یمجرا یدادرس یفتکلناقص شده است و  کشورزمامداران  یمجرا یدادرس یچگونگمربوط به 

 .یستنمقامات حکومتی مشخص  یاسیس
 بینیپیشی، با اساسدر قانون  حاکمه هیئتیم جرای دادرس کاملید نظام تمهدر  گفتهپیشنقصان 

و نه  -ی شغلیم اجریدگی به رسبه عنوان مرجع  کشوری عالیوان دیین تعیر بر دا 111اصل  5بند 
تا  (22)ی استرهبرپس از  کشورترین مقام یعال کهی ونسبت به شخص  (21)،جمهوررئیس -ی عاد
ی و به رهبرهای یتصالحیین اقتدارات و تعدر مقام  111اصل  5یکن اوالً، بند لی مرتفع شده، حد

یوان دیت صالحیار مجمل به بسی و ضمنی نحو، به جمهوررئیسی برکناریط شراید تمهمناسبت 
یدگی به رسی ی نحوهیچ وجه افادههبه  کهاست،  کردهاشاره  جمهوررئیسی شغلیم جراراجع به 

یگر دی است و درباره جمهوررئیسمزبور فقط راجع به  حکم، ثانیاً کند؛ینمرا  یاسیسیم جرا
یده و طرح ای به رغم اساسقانون  که کردید اذعان بای ندارد. لذا حکمیچ هی حکومتمقامات 

 یست.نای یالزامیجابی و ا حکمیچ هاست و متضمن  ساکتین باره ااش، در یهاول

 قانون اساسی یاولیه نویسپیش. 2-1
ی رسیدگی به جرایم عادی مقامات سیاسی اعم از یشنهادی دربارهپ 116اصل منطق و منطوق 

 به الع قبلی مجلس،جمهور و اعضای هیئت وزیران در مراجع دادرسی عمومی و با اطرئیس
اساسی جمهوری  قانون 141عنوان اصل کمترین بحث به تصویب خبرگان رسید و به و باسرعت 

راجع به جرایم سیاسی مقامات حکومت، مباحث زیادی را  115اصل اسالمی نهایی شد، لیکن 
دو های مستدل به ابهامات و شبهات مخالفین، در رغم پاسخ و بهیان خبرگان برانگیخت در م

 کافی برای تصویب اصل حاصل نشد. رأیکدام نصاب گذاشته شد، ولی در هیچ رأیبه  مرحله
محور ناموجه بودن دخالت  ، عمدتاً حول115اصل ی اولیه به متنیرادهای مخالفین ا ترینمهم

اشاره  با موافقین اصل در مقام پاسخ، مجلس در تعقیب کیفری مقامات سیاسی ابراز شده است که
یندگی این نهاد از نما و ترین مرجع سیاسی و مظهر حاکمیت ملی بودن مجلس،و استناد به عالی

ی بر قوهیه تفوق آن النها و سوی ملت برای نظارت بر تمام امور و عموم مقامات عالی کشور،
ی مجلس در تعقیب اتهامات سیاسی اعضای دولت را از ی پیشگیرانهمداخله ضرورت مجریه،

ی ناموجه اند. در کنار ایرادها به مداخلهوازم اصل مسئولیت سیاسی دولت در برابر مجلس دانستهل
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یک قوا، تخصصی بودن تفک مجلس که با استناد به اصولی همچون برابری همگان در برابر قانون،
 اشکال به است، واردشده یت مصلحت عمومی کشور با حفظ ثبات دولترعا یزن وامر قضا 

پیشنهادی با  115ادعای تعارض مفهومی اصل  و نیز هیئت عمومی دیوان عالی کشورصالحیت 
از  جمهور تصویب شده،اصل دیگری که پیش از آن راجع به مسئولیت سیاسی و کیفری رئیس

های مخالفین و آراء و استدالل ذیالً بوده است. 115موضوعات مورد تأکید مخالفین اصل  دیگر
 شود:اصل بررسی میهای موافقین نیز پاسخ

خبرگان قانون اساسی پیش  آنجا کهاز  :امر قضااصل تفکیک قوا و تخصصی بودن  نقض .1
اصل تفکیک قوا را به عنوان یکی مقامات سیاسی،  ی رسیدگی به جرایماز بحث راجع به نحوه

از اصول ساختاری نظام جمهوری اسالمی ایران تصویب کرده بودند، اعطای صالحیت به 
 یمقننه در صالحیت قوه یمان در امر تعقیب کیفری مقامات سیاسی، به مثابه دخالت قوهپارل

در پاسخ به (28)شده است. یتلق قضاوت قضا ونیز، نقض اصل تخصصی بودن امر  و قضائیه،
مقامات  مسئوالن و صالحیت نظارتی مجلس بر به قضائیه، یمقننه در قوه یشبهه دخالت قوه

 احیاناً ایراد اتهام به مقامات اجرایی و عنداللزوم امر به محاکمه و ینکهو ااجرایی استدالل شده 
با فرآیند رسیدگی به اتهام افراد  که امری عمومی و ملی است، بنیاداً مجازات آنها، از آن جهت

که صالحیت  -مجریه در برابر پارلمان  یعادی متفاوت است و به اعتبار اصل مسئولیت قوه
باید نوعی از صالحیت  نمایندگان ملت -کند میمجریه را ایجاب  یمقننه بر قوه ینظارت قوه

 (24)تعقیب مقامات عالی سیاسی را داشته باشند. و ایراد اتهامدر فرآیند  مؤثر یبرای مداخله

وضوع است و تشخیص م از باب تحقیق راجع به اتهام سیاسی، اساساً اینکهبر  تأکید ،عالوهبه
قضا داشته  امر تخصصینیست که مالزمه با دخالت در  و قضاییحکمی  یواجد جنبه

الزام دستگاه  و یامورد منع یا اجازه  و حسبامر بررسی ایراد اتهام  ارجاع ،و نیز (25)،باشد
یعنی کمیسیون  در مجلسقضایی به تعقیب مقامات سیاسی، به کمیسیون تخصصی مربوطه 

 -اند و قضاییمرکب از افراد آگاه به امور حقوقی  معموالًکه  - قضایی یا دادگستری و مانند آن
 (26)رافع اشکال مربوط به نقض اصل تخصصی بودن امر قضا و قضاوت دانسته شده است.

ایرادات وارده به متن  جمله از :غیرشرعی مقامات و تخدیش اصل برابری تیمصون .2
تعقیب  یاناطه یواسطهبهمصونیت برای مقامات عالی حکومت  جادیا ،115اصل  یاولیه

موکول کردن  و اینکهاکثریت اعضای مجلس بود  رأیکیفری آنان در اتهامات سیاسی به 
نتیجه،  و در ،آمیزتبعیضتعقیب کیفری مقامات به نظر اکثریت مجلس، به نوعی مصونیت 

مذکور، موافقین  یبه شبهه در پاسخ (21).شودمیقانون منجر  بلدر مقا و مردمنابرابری مقامات 
بیان  ترکه پیش -برابر مجلس کلی مسئولیت سیاسی دولت در  بر اصل تأکیداصل، افزون بر 
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فرض ورود مجلس )دخالت  از فروضیک فرض  ضمن پذیرش ایجاد مصونیت در -شد 
خروج موضوعی  بر ممانعت بعدی مجلس از تعقیب(، کشور وابتدایی اتهام توسط دیوان عالی 

 افزون منظری دیگر، و ازعالوه برآن  (21).اندکرده تأکید حکم مندرج در اصل، از فرض مذکور
مفاد ذیل آن  یبه قرینه -115اصل قانون،  برابر با اذعان به اصل برابری همگان در اینکهبر 

بر منطبق  -راجع به تبعیت اصل مذکور از قوانین عمومی در تعیین مجازات جرایم مقامات 
نوع خاصی از مصونیت مقامات سیاسی که  بر مشروعیت اساساً برابری همگان تلقی شده، اصل
 (26)فقهی اقامه شده است. ی، ادلهیردگمی قرار 115اصل  و متعلقموضوع  احیاناً
ایی در مقابل : اصل مسئولیت سیاسی مقامات عالی اجراستیضاح سیاسی بسندگی. 8

پارلمان و امکان استیضاح مقامات مذکور از سوی نمایندگان ملت در مجلس، به عنوان یک 
مجلس در امر تعقیب کیفری مقامات  یکننده در نفی و رد ضرورت مداخلهعامل توجیه

در مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفته و  تأکید اعضای مخالف با این اصل مورد سیاسی،
بر کفایت اختیار مجلس در استفاده از ابزار استیضاح سیاسی برای مواجهه با تخلفات مقامات 

موافقین اصل در پاسخ، بر  (81)شده است. استدالل تمسک به قیاس اولویت، با عالی دولت،
و کافی  مجریه یقوه یرتبهتفاوت ماهوی مسئولیت سیاسی و مسئولیت کیفری اعضای عالی

 به جمله، ها، ازبیان تفاوت در (81)اند.نبودن جایگزینی این دو مسئولیت با یکدیگر تأکید کرده
مقابل امکان وسیع و در  برای نمایندگان مجلس انحصار در ابتکار و اختیار استیضاح سیاسی

عام ایراد اتهام کیفری توسط افراد و احزاب و فعاالن سیاسی و مدنی مخالف، و نیز، نتایج و 
 (82)یک از این دو طریق، اشاره شده است. ی مترتب بر هراسیو سآثار متفاوت حقوقی 

نسبت عموم و خصوص  و بر تقدم رتبی امر سیاسی بر امر قضایی استدالل چنین استهم
اعمال موجد مسئولیت  یق مسئولیت سیاسی با مسئولیت کیفری، به جهت وسعت دایرهمطل

 (88)کفایتی و اعمال مجرمانه را، توأمان شامل گردد.تواند اعمال کاشف از بیسیاسی، که می
نویس قانون اساسی، ضمن پیش 115مخالف اصل  خبرگان سیاسی: ثباتیبی بسترسازی. 4

به مثابه ابزاری انحصاری و  مجریه یسیاسی مقامات قوه تأکید بر مطلوبیت مسئولیت
مقامات سیاسی در قانون  یشده در اختیار مجلس، تصریح به مسئولیت کیفری گستردهکنترل

زمان بتوانند به استناد این اصل، مقامات  چنانکه آحاد افراد و احزاب در هرآن –اساسی را 
بخشیدن قانون  تیو رسم ثبات سیاسی دانسته، مخل -عالی سیاسی را مورد اتهام قرار دهند

 اجرایی و اقتدار اساسی به مسئولیت وسیع کیفری مقامات مذکور را، خالف مصلحت عمومی
بینی صالحیت خاص برای مجلس در اتهامات شیپ در مقابل، موافقین اصل، (84)اند.تلقی کرده

برای پیشگیری از تبعات  ی بایسته و مناسبدیتمه مجریه را، یسیاسی مقامات عالی قوه
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 (85)اند.نامطلوب مسئولیت کیفری این مقامات برای مصالح کشور محسوب داشته
ایرادهایی که به صالحیت مجلس  جمله از :امر قضاییاکثریت در  رأیحرمت  یشبهه .5

است که به  ایشبهه مجریه گرفته شده است، یراجع به اتهامات سیاسی مقامات عالی قوه
کردن امر  و موکوللحاظ شرعی توسط یکی از فقیهان مجلس خبرگان قانون اساسی وارد شده 

به رأی اکثریت نمایندگان مجلس را، حرام دانسته است. پاسخ  قضایی مربوط به اثبات اتهام،
در دخالت در امور عمومی  -به تبع حق مردم  -موافقین، مفروض انگاشتن حق نمایندگان 

کنند و مردم، اعمال قدرت می یمجریه به نمایندگی از اراده یاز آن روی که مقامات قوهاست؛ 
نمایندگانشان  یدر صورت واقع شدن در مظان اتهام، حق مردم به میان خواهدآمد که مداخله

 ملت، و نظردر تشخیص نگاه  و مرسومنماید و از آنجا که طریق معمول می و موجهرا محق 
 (86)شود.بع شناخته میمتّ این باره نیز همین طریقهمایندگان است، در اکثریت ن رأی

قانون اساسی جمهوری  115اصل  یاولیه نویسپیش ی صالح:در وضعیت محکمه ابهام .6
مجریه را  یصالح برای رسیدگی به اتهامات سیاسی مقامات عالی قوه یاسالمی ایران، محکمه

علت تعیین این نهاد برای رسیدگی  یمعین کرده بود. درباره «کشور دیوان عالیعمومی  هیئت»
این مرجع عالی قضایی در  گاهیو جا و نیز موقعیتبه جرایم سیاسی مقامات عالی دولت، 

محاکم کشور، ابهاماتی برای برخی خبرگان وجود داشت که به نظر  مراتبو سلسلهساختار 
حتی  (81)نبوده است. تأثیربیمذکور  به اصل از خبرگانمخالف تعدادی  رأیدر  رسدمی

به منظور رفع ابهام و دفع حساسیت  از نمایندگانبرای اصل، یکی  گیریرأیلحظاتی پیش از 
را با  «دادگاه صالحه»نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، پیشنهاد جایگزینی عبارت 

اقع نشده، لیکن پس از که مورد توجه و (81)داده است ارائه «کشور دیوان عالیعمومی  هیئت»
کافی برای تصویب اصل حاصل نگردید، در طرح مجدد اصل، این پیشنهاد در متن  رأی آنکه

 اصالحی اصل مزبور اعمال شده است.
خبرگان قانون اساسی  ی مجریه:جمهور و سایر مقامات قوهتبعیض ناموجه میان رئیس. 1
 یرسیدگی به جرایم سیاسی مقامات قوه یراجع به نحوه 115اصل  نویسپیش از بررسیپیش 

رهبری(، نظام تعقیب و  اراتیو اختوظایف  ی)درباره 11هنگام بررسی اصل  و بهمجریه، 
عالی  شکلی متفاوت از مقامات و بهرا به صورت علیحده  جمهوررئیسدادرسی جرایم سیاسی 

، 115اصل بررسی  موقع ،هعالوبه (86)و وزیران( تعیین کرده بودند. وزیرنخست) هیمجر یقوه
 یاسیسمقامات عالی  یرسیدگی به جرایم عادی کلیه یبه نحوه مربوط 116اصل  نویسپیش

که نظام تعقیب و  اندداشتهرو  نیز پیش ( راو وزیران وزیرنخست ،جمهوررئیساعم از )
و مقامات  جمهوررئیسبدون تفاوت میان مذکور )را برای مقامات  و همسانیدادرسی واحد 
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از  چنانکه -115اصل  یدرباره خبرگان از این رو (41)کرده بود. بینیشی( پمجریه یعالی قوه
 11اصل  5بند با عطف توجه به مفاد مصوب پیشین خود در  - آیدبرمیفحوای مذاکرات 

و نیز  جمهوررئیسرسیدگی به جرایم سیاسی  ینحوه یقانون اساسی( درباره 111اصل )
 نظر اظهار مجریه، یمقامات قوه یراجع به جرایم عادی کلیه 116اصل پیش رو از  نویسپیش
مقامات  یجرایم عادی برای همه و دادرسینظام تعقیب  وحدت اساس، نیو بر ا، اندکرده
نوعی  و صحیح، و منطقمجریه و دوگانگی نظام مذکور در جرایم سیاسی را فاقد مبنا  یقوه

در پاسخ به این ایراد، توجیهاتی توسط  اینکهبا وجود  (41).اندنمودهتبعیض ناموجه قلمداد 
، نویسپیشمتن  کنندگانتنظیممطرح شده است، لیکن در نهایت  115اصل  نویسپیشموافقین 

تسری یابد که البته نیز  جمهوررئیسبه  اند مفاد اصل مذکورکردهاشکال را پذیرفته و پیشنهاد 
 (42).قرار نگرفته است کور مورد توجهمذپیشنهاد  در این مرحله

، نامعلوم بودن 115یکی از ایرادهای مخالفین اصل  ابهام در وضع حقوقی مقامات متهم:. 1
به اجمال حکم ، اوالًوضعیت حقوقی مقامات سیاسی در زمان ایراد اتهام بوده است. این اشکال 

ایراد اتهام را از حیث زمان  وضعیت حقوقیکه  گشتبازمی 115اصل  نویسپیشمندرج در 
ایراد  صورت مطرح شده بود که در سؤال نیا ،ثانیاً نکرده بود، و کیتفک تصدی مقام و غیرآن

شق اول  (48).شوندمییا معلق  مانندمیخود باقی  در سمتمتهم  مقامات اتهام در زمان تصدی،
و  (44)نمایندگان ازیکی  از سویپیشنهاد تصریح به قید زمان تصدی  یارائه در قالب اشکال
 یدربارهپذیرفته شده و مفاد حکم اصل  عمالً، نویسپیششدن قید مذکور به متن  اضافه
مجریه، منحصر به زمان تصدی  یتعقیب و دادرسی جرایم سیاسی مقامات عالی قوه ینحوه

، در سمتاین پاسخ مواجه شده که تعلیق یا بقای  با اما قسمت دوم اشکال (45)گردیده است
 (46).در اصل موضوع ندارد یریتأث

 اصالحی قانون اساسی نویسپیش .2-2
ی راجع به نظام تعقیب و دادرسی جرایم سیاسی مقامات عالی قوه 115پس از آنکه اصل 

مجلس نهایی بررسی و تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی  و نهمجلسه چهل  در مجریه،
ناظر به نظام  116کافی برای تصویب را کسب نکرد، بالفاصله در همین جلسه، اصل  رأی ایران،

جمهور و اعضای اعم از رئیس) هیمجری ی مقامات قوهتعقیب و دادرسی جرایم عادی برای کلیه
گفته ی پیشگانهها و ایرادهای هشتکه با اشکال - 115اصل دولت( مطرح شد و برخالف 

، و به سرعت از تصویب نهایی و اشکالبی هیچ ایراد  -ویب نرسید مواجه گردید و به تص
قانون اساسی تعیین گردید.  141خبرگان گذشت و در تنظیم و تدوین نهایی هم به عنوان اصل 
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ی شدهاصالحمتن  مجدداًی بعدی، خبرگان قانون اساسی پس از تصویب این اصل، در جلسه
 ا این بار هم رأی کافی برای تصویب اصل حاصل نشد.مورد بررسی قرار دادند، ام را 115اصل 

ت قبل با ایرادات نسبت به طرحی که در نوب 115اصل  یشدهاصالح نویسپیش
شده بود اشکاالت مذکور  و تالشداشت  چهار تغییر رد شده بود، گفتهپیش یگانههشت
 و ی مجریهمقامات قوهدوگانگی نظام تعقیب جرایم سیاسی  اینکه اول مرتفع شود. االمکانحتی

و وزرا به  وزیرنخستو اعضای دولت، با تسری حکم اصل از  جمهوررئیستبعیض میان 
سیاسی  یاز دو عنوان مجرمانه اینکه دوم ، به نظام واحد تعقیب تبدیل شده بود.جمهوررئیس

مثابه یگانه ( تنها عنوان اول )خیانت سیاسی( به کشور تیامنتوطئه بر ضد  و یاسیس انتیخ)
با تفکیک دو وضعیت زمان  اینکهمجریه ذکر شده بود. سوم  یجرم سیاسی مقامات عالی قوه

ضمن تصریح  و شده، بینیپیشیک از این دو حالت  آن، احکام متفاوتی برای هر غیر تصدی و
اصل  یمجلس درباره گیریتصمیم»به نقش مجلس در حالت تصدی، حدود مداخله را از 

یا  و استیضاح سؤالاطالع مجلس از تعقیب دادگستری و تصمیم راجع به »ه سطح ، ب«تعقیب
صالحیت مجلس برای  یفرو کاسته بود تا بخش زیادی از تردیدها درباره« تعلیق مقام متهم

پیشین یکی از اعضای خبرگان دایر  شنهادیپ آنکه و چهارمگردد.  مرتفع قضایی امر مداخله در
 یکه در مرحله – «عمومی دیوان عالی کشور هیئت»به جای  «صالحهدادگاه »بر قید عنوان 

 (41)در طرح جدید اعمال شده بود. -بود  قرار نگرفتهقبلی مورد توجه 
، به جای افزایش تعداد موافقین، فقط جای موافقین 115اصل در متن  شدهانجاماصالحات 

برای تصویب را کسب کند. بازهم نتوانست نصاب الزم را عوض کرد و این اصل  نیو مخالف
 توان در اشکال زیر مالحظه نمود:ایرادهای خبرگان در این مرحله را می

 تصریح به مسئولیت ،115اصل ثباتی سیاسی: در طرح اول مربوط به بی تشدید ایراد .1
 آحاد افراد و احزاب در هر چنانکهآن –مقامات سیاسی در قانون اساسی  یکیفری گسترده

مخل ثبات  -قرار دهند زمان بتوانند به استناد این اصل، مقامات عالی سیاسی را مورد اتهام 
این اشکال با پاسخ موافقین اصل دایر بر  رسیدبه نظر می اینکهبا  و سیاسی دانسته شده بود

شده است، در متن  رفع ،جواز تعقیباکثریت مجلس برای ایراد اتهام و  رأیلزوم 
ایراد اتهام( باقی  یامکان ایراد گسترده) نیمخالفمورد اشکال  یمحتوا ل،اص یشدهاصالح

شده، و  ( حذفاکثریت مجلس برای تعقیب رأیلزوم ) نیموافق مورد استنادمانده و محتوای 
به عبارت دیگر، حذف  (41)در نتیجه، اشکال طرح قبلی، با شدت بیشتر نمایان گردیده بود.

اصل  یمجریه در اصالحیه ییب قضایی مقامات عالی قوهنقش فعال مجلس در فرآیند تعق
که در طرح  -را پیش روی خبرگان قرار داد که در غیاب مجلس  آمیزیابهام، پرسش 115
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مجریه  یبه الزام تعقیب قضایی مقامات قوه حکم ایعنوان مرجع صدور اجازه  به اصل، یاولیه
 کدام اشخاص یا مقامات، صالحیت ایراد اتهام سیاسی –در اتهامات سیاسی شناخته شده بود 

از حیث  بخشاطمینانپاسخ  تنهانهمجریه را خواهند داشت؟ پرسشی که  یبه مقامات قوه
دریافت نکرد، بلکه توضیحات  احتیاط در حفظ ثبات و نظم سیاسی مراعات جوانب

بر نگرانی  - 115 اصلبه عنوان یگانه مدافع فعال متن اصالحی  -رییس خبرگان نایب
 (46)گذاشت. تأکیدداران اقتدار دولت، مهر دغدغه
 ینقش محوری مجلس در فرآیند ایراد اتهام و اجازه با حذف شدن اصل: خاصیتبی .2

اتهامی، آن  یپارلمان در حد اطالع از پرونده یتعقیب مقامات سیاسی، و تقلیل سطح مداخله
به زعم موافقین  -115امات سیاسی، خاصیت اصل هم فقط در مورد اتهامات زمان تصدی مق

 مذاکرات رفت و از همین رو موافقین اصل به مخالفین مبنایی آن پیوستند. از بین -ی آن اولیه
در این مرحله مورد  115بودن اصل  خاصیتبی دهدمیمجلس خبرگان قانون اساسی نشان 

مجلس  رییسنایباگرچه  (51).اصل بوده است یهر دو گروه مخالف و موافق اولیه تأکید
 بار دفاع از متن اصالحی را به تنهایی بر دوش کشیده است یکه در این مرحله همه - خبرگان

و  بیو تعق ایراد اتهام ینفس تصریح قانون اساسی به نحوه در پاسخ به ایراد مذکور، -
و وضع ترتیبات  متضمن آنکهولو  -مجریه را یجرایم سیاسی مقامات عالی قوه دادرسی

 (51)از وجه سلبی آن، واجد موضوعیت دانسته است. -نباشد ایویژه فاتیتشر
به دو دسته  ی مجریهدر مواعد اتهام و تعقیب: تفکیک اتهامات سیاسی مقامات قوه ابهام .8

بینی های سیاسی موضوع اصل، و پیشاتهامات مربوط به زمان تصدی و غیر زمان تصدی سمت
برای هر یک از دو وضع مذکور، این پرسش مهم را فراروی خبرگان نهاد که  دو حکم متفاوت

مقصود از زمان تصدی، زمان ایراد اتهام است یا تعقیب اتهام؟ این پرسش نیز به رغم اهمیت آن 
های قضایی که طی شدن مراحل مختلف پرونده -ی عمل و با توجه به واقعیات ناظر به عرصه

مقام سیاسی را ایجاب  ضا دارد و در نتیجه احتمال تغییر وضعیت حقوقیدر فواصل طوالنی را اقت
 (52)ای بسنده گردید.جدی گرفته نشد، و در پاسخ آن، به مطایبه -کند می

 گیرینتیجه
بعدی آن، به مثابه  و اصالحات 1811سال وزراء مصوب  یقانون محاکمه آنکهبه رغم 

متمم قانون اساسی مشروطیت راجع به  11و  66 ( اصولارگانیک) یدهندهقانون سازمان
 حکومتتمام ادوار  در مجریه، یجرایم سیاسی مقامات عالی قوه و دادرسیتعقیب  ینحوه
 یختار یگواه، اما به یدنگردنسخ  یضمن یحت یا یحصربه طور  گاههیچمشروطه،  یسلطنت
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را  یمورد نشد وا واقع عمل و اجرا، هرگز محل اعتن ی، در عرصهیرانادر  یدادگسترحقوق و 
سهل  ؛قرار گرفته باشد یبتعقتحت  یریوز، مذکورقانون  بر اساس کهسراغ گرفت  توانینم

و قرار گرفت  متروک ینقوان یفردقانون از همان ابتدا در  یناهم  ینظردر بعد  یحت کهاست 
وجود، مبنا و ممشای موجه نظام حقوقی مشروطیت در خصوص موضوع،  ینا با شد. فراموش

اصل  در تنظیمقانون اساسی جمهوری اسالمی  نویسپیشنویسندگان انقالبی  تأسیمورد 
 یکنل ،قرارگرفت مجریه یتعقیب و دادرسی جرایم سیاسی مقامات عالی قوه یمربوط به نحوه
اصالح  و با حکمفصل همراه  از مذاکرات سپ نهایی قانون مذکور، ینو تدومجلس بررسی 

و  و تعقیبایراد اتهام  ینداد و نحوه رأیبه اصل مربوطه  یتنها در ،گیریرأیبار  دو متن، و
 مجریه، در قانون اساسی کنونی ایران مسکوت ماند یدادرسی جرایم سیاسی مقامات عالی قوه

 کندمی آشکار هایی قانون اساسیدر مشروح مذاکرات مجلس بررسی ن تأملبالتکلیف شد.  و
گی کارشناسانه یداندیشاز پیش آنکهکه حذف این اصل در تدوین نهایی قانون مذکور، بیش از 

خبرگان داشته است که  از اعضایسیاسی تعدادی  هایحساسیتگرفته باشد، ریشه در  نشأت
 هیئتجرایم سیاسی  علیحده برای تعقیب و دادرسی به تمهید رژیم خاص و اندنتوانسته

 یاگر اصل مذکور با اصل مربوط به نحوه بساو چهداشته باشند  بینانهخوشحاکمه، نگاهی 
که بدون هیچ مخالفتی به سرعت  -ی مجریه تعقیب و دادرسی جرایم عادی مقامات عالی قوه

، گفتهپیش هایحساسیتست فارغ از توانمی، شدمیادغام  -از تصویب خبرگان گذشت 
یکی از فقیهان  توسط ؛ امری که در حین مذاکرات،احراز کنداب کافی برای تصویب را نص

قانون اساسی جمهوری  النهایهشد اما مورد توجه قرار نگرفت و  تذکر دادهبرجسته خبرگان 
دوم آن  یاول جرم سیاسی )علیه حکومت( و رد سویه یاسالمی ایران با تصویب سویه

 ییقضا هایرسیدگیاصول  ترینمهمیکی از  ییکپارچهو اهنگ تمهید هم در ،()توسط دولت
 گردید. ( ناکامسیاسی علیه دولت و توسط دولتجرایم )

قانون اساسی  از متندادرسی اتهامات سیاسی مقامات عالی کشور  یاگرچه سازوکار ویژه
در  دمننظامحذف شد، لیکن نظر به ناخواستگی و نااندیشیدگی این واقعه و فقدان نگرش 

سو، و ضرورت وجود چنین سازوکاری برای یکپارچگی و  از یکحذف اصل مذکور 
هماهنگی اجزای مختلف نظام کامل و جامع دادرسی عادی و سیاسی از سوی دیگر، الزم است 

به نحوی جایگاه خود را  دادرسی سیاسی مقامات و کارگزاران عالی اجرایی، یمکانیسم ویژه
نیازمند اصالح قانون اساسی هم  رسد تحقق این مهممیبازیابد. به نظر  در نظام حقوقی ایران

 در قالب ،1851 یاساسقانون  نویسپیشدر  شدهبینییشپنیست و بازیافت الگوی محذوف 
 است. پذیرامکانتصویب یک قانون عادی از جانب پارلمان نیز 
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 هایادداشت

                                                                                                                                                       
بهه: )ایهان راس، ص    کن.« یه شهروندانعل حکومتیاسی سیم جرا»یلی راجع به تفصی ی مطالعهبرا. 1

116-211) 

 :از اندعبارت اندپرداخته رانیا در یاسیس جرم نخست یهیسو به که یآثار نیترمهم. 2
 نامهانیآن، پا یقیو مطالعه تطب رانیا یدر حقوق جزا یاسی(، جرم س1811) محمدرضا ،یاسالم
 مدرس.  تیدانشگاه ترب ،یشناسحقوق جزا و جرم یدکترا

 انتشارات ققنوس.  ،یاسیس جرم(، 1811) عباس زراعت،
(، انتشارات یقیتطب مطالعه) یاسالم یجزا حقوق و یاسیس جرم(، 1811) محمدرضا ،ینلیز
 . ریرکبیام
 . یاسالم شهیسازمان پژوهشگاه فرهنگ و اند ،یاسی(، جرم س1812) غالمرضا ،یوندیپ

 یهامرکز پژوهش انتشارات قم، ،یاسیس جرم یقیتطب مطالعه(، 1818) یعل ه،یجورکو یمحمد
 . مایصداوس یاسالم
 انتشارات اطالعات.  ،یاسیجرم س یقیتطب ی(، بررس1811) محمد دیس ،یاصغر

 یاسالم یجمهور یاساس حقوقدر قاموس  یاسیجرم س فیتعر یهاستهی(، با1816) لیجل ،یمحب
 . 81شماره  ،11دوره  ،یاسالم حقوق یهامجله پژوهش ران،یا

چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه  ران،یدر حقوق ا یاسی(، جرم س1861) اهلل قدرت ،یرحمان
 .ییعالمه طباطبا

مطبوعاتی علنی است  و رسیدگی به جرایم سیاسی»قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:  161. اصل 3
اختیارات  شرایط، گیرد. نحوه انتخاب،هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می و با حضور

 «کند.اساس موازین اسالمی معین می تعریف جرم سیاسی را قانون بر هیئت منصفه و

یاسیه و مطبوعات، چنانچه محرمانه سیرات تقصدر ماده »یت: مشروطی اساسمتمم قانون  11. اصل 4
 «بشود. محکمهیع اعضاء جمید به اتفاق آراء باصالح باشد،  محاکمهبودن 

ین در منصفیئت هیاسیه و مطبوعات، سیرات تقصدر موارد »یت: مشروطی اساسمتمم قانون  16اصل 
 «حاضر خواهند بود. محاکم

یر وزراء را در تقصه  ی یها مجلهس سهنا،   مله ی شورامجلس »یت: مشروطی اساسمتمم قانون  66. اصل 5
 محاکمهات یوانخانه مزبور با حضور تمام اعضاء مجلس دیز عنوان خواهد نمود. تمیوانخانه دمحضر 

یهره ادارات  دابه موجب قانون اتهام و اقامهه دعهوا از    کهی وقتمگر  کردخواهد  محاکمهیره خود، دا
یر و تقصه یهین  تع: »11اصهل  .« باشد...  یروزیر خارج و راجع به خود وزی مرجوعه به شخص دولت

ی یا مجلس سنا شهوند و یها در   ملی شورامورد اتهام مجلس  کهی موقعمجازات وارده بر وزراء در 
 «به قانون مخصوص خواهد بود. منوط یان گردند،مدعی شخصامور اداره خود دچار اتهامات 

یهد  نباتناسهب   [ اصلگرفت ]... در نظرمطبوعات[  محاکمه کناروزراء را هم ]در  محاکمهیستی با. »... 6
یس نهو روزنامهه ین حهق را بهه یهک    اید، هستی نواقص دارا کهکنید یمفراموش شود. اگر شما اقرار 
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یئت منصفه، روزنامه اتحاد، هاکبر داور راجع به یعلی سخنران« )ناقص باشد... اشروزنامه کهید بده
 (.261نژاد، ص ی)کوهستان ، به نقل از:2 و 1ص ، 1811مهرماه  25

یبهشت همان ارد 11به موجب قانون  1811 یرت 16مصوب یئت منصفه و هی وزرا . قانون محاکمه7
نماید، یمیشنهاد پی ملی شوراخود به مجلس  کهی قانونیح لوای اجرا را دریه عدلیر وزکه  -سال 

یب در صحن مجلس( مجاز شمرده تصویاز به نی مجلس )و بدون یهعدلیسیون کمیب تصوپس از 
 ینیه،تقنی ششم دوره ،صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی) یدگرد االجراالزم -شده بود 

 (215شماره  ،کشوری رسم روزنامه ،1811 یبهشتارد 11 یجلسه

ن.ک به:  1811یرماه ت 16یئت منصفه مصوب هی وزراء و محاکمه. برای دیدن متن کامل قانون 8
 ،1811 یبهشتارد 11 یجلسه ینیه،تقنی ششم دوره ،شروح مذاکرات مجلس شورای ملیصورت م

 .215 یشماره ،کشوری رسم روزنامه

منصهفه   محکمهه یاسهی در  سیرات تقصوزرا راجع به  محاکمه: »1811یئت منصفه هقانون  11ی . ماده9
 .«]...[ به عمل خواهد آمد... 

یی و با جنایوان دی در مطبوعاتیاسی و سی هاجرمیدگی به رس»: 1811یئت منصفه هقانون  1ی . ماده10
 «یئت منصفه به عمل خواهد آمد.هحضور 

شهوند:... در ههر   یمه یین تعیل ذیق طریئت منصفه به هی اعضا: »1811یئت منصفه هقانون  6ی . ماده11
ی علنیناف در جلسه است محکمهی[ مطبوعاتیم جرای برایئت منصفه الزم باشد ]هیل تشک کهی موقع

ی و پهنج نفهر را بهه سهمت     اصهل یت عضهو یناف، پنج نفر را به سهمت  استالعموم یمدعو با حضور 
 .«کند... یمالبدل ... انتخاب یعلیت عضو
منصهفه   محکمهیاسی در سیرات تقصوزراء راجع به  محاکمه: »1811یئت منصفه هقانون  11ی ماده
ی با مساوی را اعدهیز تمیوان دی عمومیئت ه خواهد آمد: شود به عملیمیل تشکیل ذیق طربه  که

یت عضهو ی بهرا یئهت منصهفه، و بهه همهان عهده از اشهخاص       هی اصلیت عضوی براعده خود .... 
ی بها آن از  مسهاو یهز و عهده   تمیوان دی عمومیئت همنصفه از  محکمه. کردین خواهد معالبدل یعل

 .«یل شده ... تشکیئت منصفه هی اعضا
یرماه ت 16یئت منصفه مصوب هو « وزرا محاکمهقانون  11و  6ماده : »1811یئت منصفه هقانون  14ی . ماده12

 «شود.یمبه موقع اجرا گذاشته  1811ین قانون از دهم خرداد ای آن دو ماده، نسخ و هاتبصرهو  1811
مطابق قانون  کهی موارد یتمامدر : »1811ی یئت منصفههی وزراء و محاکمهقانون  11ی ی مادهتبصره

 محکمهه یل تشهک یئت مزبهور و  هید، انتخاب آیئت منصفه به عمل هید با حضور با محاکمهی، اساس
 «ین قانون خواهد بود.ا 11و  6منصفه، بر طبق ماده 

 بهمن 11ی جلسه ،و چهارمیست بی ی تقنینیهدوره ،صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی. 13
1851. 

ی منصفه هیئتوزیران و وزیران و طرز تشکیل تعقیب نخست ینحوه بهقانون مربوط  واحدهماده .14
 تا 1842هایی که از سال اینکه سیاست اداری و اعمال و رفتار دولت نظر به: 21/11/1851مصوب 

فراهم  را ایرانرضایت و عصیان ملت  اند و موجبات عدممصدر کار بوده 1851ماه اول شهریور
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شود که می داده اجازه ،وی که افکار عمومی خواهان تعقیب و مجازات سریع آنها استنموده به نح
عالی کشور عنوان  دیوان دروزیران و وزیران تا تاریخ تصویب این قانون نخست تقصیرات وم یجرا

دیوان عالی کشور  دادستانشود.  رسیدگیی منصفین طبق مقررات و قوانین کیفر هیئتو با حضور 
قانون فوق مشتمل بر یک ماده چهار تبصره پس از تصویب .. نماید.مزبور را تعقیب میاتهامات 

 و یکمدر جلسه روز شنبه بیست  1851ماه بهمن 11 شنبهسه روزمجلس شورای ملی در جلسه 
صورت مشروح و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. ) پنجاه وماه یکهزار و سیصد بهمن

 (.1851بهمن  21 یجلسه ،مذاکرات مجلس سنا
جمههور و  یسرئه یدگی به اتههام  رس»ی: اساسپیشنهادی به مجلس خبرگان رهبری قانون  116اصل . 15

ی عمهوم ی هها دادگهاه ی در مله ی شورای با اطالع مجلس عادیم جرایران در مورد وزیر و وزنخست
اساسی جمهوری صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون « )شود.یمی انجام دادگستر

 (1881، ص اسالمی ایران

یدگی بهه اتههام   رسه : »61سهال  یران پهیش از بهازنگری   ای اسالمی جمهوری اساسقانون  141. اصل 16
ی در مله ی شهورا ی بها اطهالع مجلهس    عهاد یم جهرا یران در مورد وزیر و وزنخستجمهور و یسرئ

 «شود.یمی انجام دادگستری عمومی هادادگاه
یدگی بهه اتههام   رسه : »61سهال  ی بهازنگر یهران بعهد از   ای اسهالم ی جمهوری اساسقانون  141اصل 

ی در اسهالم ی شهورا ی، بها اطهالع مجلهس    عادیم جرایران در مورد وزجمهور و معاونان او و یسرئ
 «شود.یمی انجام دادگستری عمومی هادادگاه

یهران در  وزیهر و  وزنخسهت »ی بهار اول:  بهرا ی اساسیشنهادی به مجلس خبرگان قانون پ 115. اصل 17
گردند، اتههام آنهها    کشوریت امنیاسی یا توطئه بر ضد سیانت خی متهم به تصددر زمان  کهی صورت

یئهت  هیهب داد،  تعقی بهه  رأیت مجلس اکثریدگی قرار خواهد گرفت و چنانچه رسدر مجلس مورد 
 «ی است.مومعین قوانیم تابع جراین اآورد. مجازات یمیدگی به عمل رس کشوری عالیوان دی عموم

 (1881، ص صورت مشروح مذاکرات...)
جمههور،  یسرئه ههر گهاه   »ی بهار دوم:  بهرا ی اساسه یشنهادی به مجلس خبرگهان قهانون   پ 115اصل 

یاسهی،  سیم جرایدگی به رسی براصالح  دادگاه یاسی متهم شوند،سیانت خیران به وزیر یا وزنخست
ی شورای مجلس برا پرونده ی آنها باشد،تصدن کند و چنانچه اتهام در زمایمیدگی رسبه اتهام آنها 

« ی اتخهاذ شهود.  مقتضه یم تصهم  یهق مهتهم،  تعلیضاح یا است ،سؤالشود تا درباره یمیز فرستاده نی مل
 (1858، ص صورت مشروح مذاکرات...)

ی برا یران،ای اسالمی جمهوری اساسیی قانون نهای بررسی مجلس داخلی نامهیینآ 1ی . مطابق ماده18
نفهر( الزم بهوده    46ینهدگان ) نمای یهکل دوسومی موافق رأی، اساسیب هر یک از اصول قانون تصو

ی رأ 6ی موافهق،  رأ 46یشهنهادی، بها   پ 115اصل  که (184ص  ،صورت مشروح مذاکرات...است )
و در مرز حصول نصهاب الزم   کرده کسبیی را باالیار بسیت اکثر ی مخالف خبرگان،رأ 6ممتنع و 

 .(1851ص ، صورت مشروح مذاکرات...) .استیی بوده نهایب تصوی برا

 ید بهاهنر، شهه  ی،بهشهت ید شهه ی چهون  خبرگهان دههد  یممجلس خبرگان نشان  مذاکرات. دقت در مفاد 19



 

 
 17/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

21 

 

و مهورد اعتمهاد    کشهور ی اصهل از جمله رهبران و مسئوالن  که -ی فارسین الدجاللیلی و اردبی موسو
ی هها اسهتدالل یی بهوده و  نهها نهویس  یشپ 115جزو موافقان اصل  - اندبودهی اسالمیر انقالب کبرهبر 

صهورت  بهه: )  ک. ن.انهد کهرده  ارائهه ی اساسه ی در قهانون  اصلین چنبینی یشپیقی راجع به ضرورت دق
 (1851-1858و  1881-1811، ص مشروح مذاکرات...

، کنهار یم بگهذار [ را 115ی اگر آن اصهل ] ول [ صد درصد درست است116ین اصل ]ا -یرازیش مکارم. 20
یهد،  گفتی را عادیم جراینکه ایل دل[ اصالً نادرست است، چرا؟ به 115[ بدون آن اصل ]116ین اصل ]ا

، ص صورت مشروح مهذاکرات... ) یدشد ساکتاست  ترمهم کهیاسی[ سیرعادی ]غیم جرا دربارهی ول
1881.) 

گرفتن مصالح  در نظرجمهور با یسرئعزل »یران: ای اسالمی جمهوری اساسقانون  111اصل  5بند . 21
ی مله ی شورای مجلس رأی یا قانونیف وظای از وبه تخلف  کشوری عالیوان د حکم، پس از کشور

و بها همهان    11ی به عنوان بند اساسی قانون بازنگرپس از  مذکور 5بند  «یاسی او.سیت کفابه عدم 
 یب شده است.تصوعبارات 

ترین مقام یعالجمهور یسرئ ی،رهبرپس از مقام »یران: ای اسالمی جمهوری اساسقانون  118. اصل 22
 .«است...  کشوری رسم

 .1811ی، ص اصفهان یطاهر غفوری، گلزاده یرازی،مکارم شهمان، . 23

 .1828-1816، ص یبهشت ، شیبانی،باهنر ی،لیاردبی موسوهمان،  .24
 .1821، ص اردبیلی موسویهمان، . 25

 .1826-1821، ص باهنر همان، فارسی،. 26

 .1816سبحانی، ص همان،  .27

 .1821، ص موسوی اردبیلیهمان،  .28
 .1826ی آملی، ص جوادهمان، . 29
 .1811ی، ص غفورگلزاده همان، . 30

 .1821جوادی آملی، ص همان، . 31
 .1824همان، باهنر، ص . 32

 .1828هشتی، ص بهمان، . 33

 .1816-1811ص  ی،ریامی قائم ی،اصفهانی طاهرهمان، . 34

 .1824-1821، بهشتی، ص اردبیلی موسویهمان، . 35

 .1826-1825ی آملی، ص جواد ،اهنری، برمهمان، ک. 36
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انقالب فرهنگی  عالیی شورامصوبات  بررسی جایگاه
  نظرات شورای نگهبان در

  8یویگ یلیاسمع درضایحم 2،یاحمد فضائل *1،ابوالفضل درویشوند
 

 دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایراندانش آموخته . 1
 )ع( نیدانشگاه امام حس اریدانش. 2

 مدرس تیدانشگاه ترب یعلم و فناور یگذار استیس یدانش آموخته دکتر. 8
 

 24/6/0317: رشيپذ  01/0/0317: افتيدر

 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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، اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان (1866) بانپژوهشکده شورای نگه .12
، انتشارات 1چ قانون اساسی(،  111تا  118(، جلد چهارم)اصول 1856 -1864)

 .تهرانپژوهشکده شورای نگهبان، 

امام خمینی)س(: )بیانات، ، صحیفه امام: مجموعه آثار (1816)اهللروح خمینی، )امام( .18
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ، 8چ ها(، ها، احکام، اجازات شرعی و نامه، مصاحبههایامپ

 .تهرانخمینی)ره(، 

، هاشمی و انقالب تاریخ سیاسی ایران از انقالب تا جنگ، (1815) رضوی، مسعود .14
 .همشهری، تهران

 .256شماره  ،1856فروردین  81روزنامه جمهوری اسالمی شنبه  .15

 :نشانیسامانه جامع نظرات شورای نگهبان به  .16
Nazarat.shora-rc.ir 

انقالب فرهنگی و مرتبه مصوبات  یعال جایگاه قانونی شورای»، (1814) شریف، محمد .11
 .241-218، صص16و 15شماره ، ، پژوهش حقوق و سیاست«آن

)از بازرگان جلد دوم ، بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ (1814) علی بابایی، داود .11
  تهران.امید فردا، ، 2چ تا خاتمی(، 

، مجموعه نظرات شورای نگهبان؛ در مورد (1815) مرکز تحقیقات شورای نگهبان .16
، 1چ (، 1815تا خرداد  1811مصوبات مجلس شورای اسالمی دوره چهارم )خرداد 

 تهران.دادگستر، 

، مجموعه نظرات شورای نگهبان؛ در مورد (1816) [الف]مرکز تحقیقات شورای نگهبان .21
معاونت ، 1چ (، 1861تا خرداد  1868مصوبات مجلس شورای اسالمی دوره دوم )خرداد 

 .تهرانتنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری،  ،تدوین

، مجموعه نظرات شورای نگهبان؛ در مورد (1816) [ب]مرکز تحقیقات شورای نگهبان .21
، 1چ (، 1811تا خرداد  1818صوبات مجلس شورای اسالمی دوره هفتم )خرداد م

تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری،  ،معاونت تدوین
 تهران.

، مجموعه نظرات شورای نگهبان؛ در مورد (1861) مرکز تحقیقات شورای نگهبان .22
، 1چ  (،1818تا خرداد  1816مصوبات مجلس شورای اسالمی دوره ششم )خرداد 

تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری،  ،معاونت تدوین
 تهران.
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، مجموعه نظرات تفسیری و مشورتی شورای (1816) [ج]مرکز تحقیقات شورای نگهبان .28
 ،2چ  ،«و تذکرات هایهدر خصوص اصول قانون اساسی به انضمام استفسار»نگهبان 

تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری،  ،معاونت تدوین
 .تهران

، مجموعه نظریات فقهی شورای نگهبان؛ در پاسخ (1814) مرکز تحقیقات شورای نگهبان .24
 ، نشر دادگستر، تهران.1(، چ 1861-1818به استعالمات دیوان عدالت اداری )

)عضو حقوقدان شورای نگهبان(، آشنایی با جایگاه و  یکپمصاحبه با جناب آقای دکتر ره .25
، 18681111شورای نگهبان، پژوهشکده شورای نگهبان، گزارش شماره  هاییتصالح

11/12/1868. 

مصاحبه با جناب آقای دکتر کدخدایی )عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان(، آشنایی با  .26
گهبان، گزارش شماره شورای نگهبان، پژوهشکده شورای ن هاییتجایگاه و صالح

18681111 ،11/12/1868. 

، «عالی انقالب فرهنگیی جایگاه و اعتبار مصوبات شورا»، (1811) ملک افضلی، محسن .21
 .114-144، صص 41شماره ، حکومت اسالمی، سال سیزدهم

بررسی تداخل مصوبات »، (1862) و الهام، غالمحسین مصطفیمیرمحمدی میبدی،  .21
انقالب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسالمی، دولت و مجمع  یعال شورای

-155، صص 81شماره ، 14، پژوهشنامه حقوق اسالمی، دوره «تشخیص مصلحت نظام
116. 

، دفتر «مراجع قانونگذار در نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران»نورایی، مهدی،  .26
، 18621181مسلسل  ی، شماره، پژوهشکده شورای نگهبانیگذارمطالعات قانون و قانون

12/16/1862. 

با مطالعه موردی وقف دانشگاه  یگذاربررسی چالش تعدد مراجع قانون»، نورایی، مهدی .81
، پژوهشکده شورای نگهبان انتشارات ، تحلیل وقایع روز از دیدگاه حقوق عمومی،«آزاد

 .1868تهران، 

شورای عالی انقالب فرهنگی و جایگاه حقوقی »، (1811) اهللنیا گنجی، فرجهدایت .81

 .11-58، صص 1شماره ، ، رواق اندیشه«مصوبات آن
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  دولت؛ استقالل حقوقی فقهی هایشاخص
 بر حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران دیبا تأک

 ***8نژاداهلل پاک نیام **2،نصرآباد ینصراله رضایعل *1،مهدی غمامیسیدمحمد
 

 ، تهران، ایران)ع( دانشگاه امام صادقحقوق عمومی  اریاستاد. 1
 تهران، ایران دانشگاه امام صادق )ع( یارشد حقوق عموم یکارشناس یدانشجو. 2

 تهران، ایران دانشگاه امام صادق )ع( یارشد حقوق عموم یکارشناس یدانشجو. 8

 

 5/7/0317: رشيپذ  08/2/0317: افتيدر

 چكیده

اساسی جمهوری اسالمی ایران با جایگاه هدفی برای نظام سیاسی استقالل در اصول قانون 
حقوقی  یهاحفظ این جایگاه و تحقق کامل آن با استفاده از الزام. مطرح شده است 2ذیل اصل 

( 154 اصل) مردم جهان یعنوان حقّ همه به (152و  48، 6، 8 از جمله اصول) بر دولت و ملّت
های عملی و با وجود چنین جایگاهی از یک جهت و پیچیدگی .مورد تأکید قرار گرفته است

، الملل از جهت دیگرهای میان تابعان حقوق بینتخصصی ناشی از قراردادها، اسناد و کنوانسیون
که  یامفهوم استقالل دولت در آثار حقوقی با توضیحات کلّی و متعدّد تبیین شده است؛ به گونه

و  اندشده واحد، برخی قائل به نقض استقالل به سبب مفاد آندر مورد معاهده و سندی با متن 
. در نتیجه این مسئله که تعامالت بین المللی دانندیای دیگر آن را در راستای استقالل معده

 یهاشاخص یدولت با چه معیارهای حقوقی خالف یا در جهت استقالل است، نیاز به استقرا
ها سؤال اصلی این نوشته است. که فهم این شاخص تر نسبت به مفهوم استقالل داردجزئی

از چهار اصل کلّی و مبنایی  ییهانگارندگان با تحلیل مبانی حقوقی و فقهی استقالل، شاخص
اند. در ها، حفظ نظام و نفی سبیل( استخراج کردهناظر بر استقالل )نفی سلطه، برابری حاکمیت

ها در وقی و مصادیقی از این شاخصمحور استقالل، سنجش وجاهت حقکنار فهم شاخص
 بدیع این نوشته است. یهاشورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، جنبه اتنظر

  سبیل نفی نظام، حفظ حاکمیّت، امامیه، فقه اساسی، قانون دولت، استقاللواژگان کلیدی: 

                                                                 
* Email: ghamamy@isu.ac.ir                                                                                                   نویسنده مسئول     
**Email: nasr.alireza73@chmail.ir                                                                                

 *** Email:  paknejad.aa@gmail.com 
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 مقدمه

 کشورهای اساسی قوانین در ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون بر عالوه دولت استقالل
و  61قانون اساسی اسپانیا، مواد  1 یهقانون اساسی فرانسه، ماد 16و  5همچون مواد  مختلف

و  المللیبینقانون اساسی روسیه به عنوان اصل اساسی  11 یقانون اساسی عراق، ماده 116
خارجی  (. استقالل در بعدHeywood، 2115 :211) است آمده هاملّتزنده میان اندیشمندان و 

در نظر  المللیبینحاکمیت، به عنوان اصلی بنیادین برای موجودیّت کشورها و ناموس مشترک 
متّحدین  یسیاسی همچون قطع رابطه هایپدیده(. 168: 1، ج 1862)هاشمی،  شودمیگرفته 

عربستان سعودی، عدم تعهّد  هایسیاستعربستان با قطر در پی عدم پیروی این دولت از 
آمریکا به پیمان کیوتو به جهت ایجاد الزامات محدودکننده و مانع از  یالت متحدهعملی ایا

اروپا و موارد  یتوسعه، ایجاد محدودیّت بر حاکمیت تقنینی پارلمان انگلستان توسط اتحادیه
 .نددیگر، مؤیّد مطلب مزبور

و پرتکرارترین مفاهیم مطرح در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری  ترینمهماستقالل از 
. 154، 152، 148 11، 121، 61، 48، 26، 6، 8، 2کننده: اسالمی ایران است )الف: اصول تصریح

(. با توجّه به 111، 116، 158، 146، 145، 186، 18– 11، 11، 56ب: اصول مرتبط با استقالل: 
در الزام قانونی حراست و  یاقانون اساسی، جای هیچ تردید و شبههاهمیت و جایگاه استقالل در 

. لذا متناسب با اصل قانونی استقالل، طرّاحی نظام حقوقی ماندیاستقالل باقی نم یجانبهتأمین همه
 1-5وزیران )مانند مواد  ئتیاجرایی ه یهانامهنییکالن تا تدوین آ یگذاراستیاز سطح س

گرچه مراد از . لذا ردیذ( باید صورت پیالمللنیب یهانظیم و انعقاد توافقنامهچگونگی ت ینامهنییآ
 ،125و  11اما بنا بر اصول قانون اساسی از جمله اصول  ،دولت در این نوشته حاکمیت سیاسی است

 مجریه و مقننه نقش اصلی را در رعایت این اصل دارند. یقوه

قانون اساسی، کلّیت است که نظرات مؤسّس و مفسّر اساسی، قواعد  یهایژگیویکی از 
ارگانیک و دکترین به دنبال روشن و عینی کردن آن اصول هستند. مفهوم استقالل دولت نیز از 

ای که عدم وضوح کافی به جهت تعاریف متعدّد و کلّی، گونه این قاعده مستثنی نیست؛ به
و ادعای عدم امکان حفظ  آورسلطهعوامل در انعقاد قراردادها و تعهدات  نیتریکی از مهم

برای حلّ این معضل،  (.Kawaguchi،2111 :1-145است ) یالمللنیباستقالل همراه با ارتباطات 
و همچنین تطبیق معیارها بر مصادیق  گذارمعیارهای مورد نظر قانون ینیاز به شناخت مبتکرانه

است که مفاهیم بنیادی در علوم اجتماعی، تاب عینی و کمّی کردن به  پرواضحوجود دارد. 
مفهوم  یدهندهسوقشناخت معیارهای  نوشتهدر این  اما ،شکل کامل مانند علوم فنّی را ندارند

به عنوان فهم آنها  و مصادیق مورد استعمال تریجزئاستقالل از مبانی و کلّیات به سمت مفاهیم 
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ده است؛ تا در نهایت بدین سؤال پاسخ دهیم که با چه معیارها و محور بیان گردیشاخص
دولت جمهوری اسالمی ایران مغایر یا در  یالمللنیبحقوقی، تعامالت و الزامات  یهاشاخص

که  کندیتر جلوه ماصلی، زمانی مهم یمسئله؟ پاسخگویی به استراستای اصل استقالل 
( و 212–211: 1811بدانیم )گرجی،  مدارقانونت گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را دول

 یجنبه - طور که خواهد آمدآن -مربوط به استقالل دولت  یهانوشتهاز جانب دیگر اغلب 
در این آنها  است؛ عالوه بر این، متون موجود که برخی از ترآنها پررنگ سیاسی و غیرحقوقی

اند و غایت ایشان برای تعابیر متعدد از استقالل نبوده ییهابه دنبال فهم شاخص ،اندنوشته آمده
از اصل استقالل و  محورشاخصهمبانی استقالل دولت بوده است. لذا فهم حقوقی و  یبر ارائه

 حقوقی موجود، امر بدیعی برای فحص و تأمّل است. یلحاظ رویه
دارد، معیارهای فقهی از  عقلی و نقلی یریشهمقنّن  دیتأکبا عنایت به اینکه استقالل مورد 

حاصل شده، حاکم و مبیّن مفهوم استقالل در  فقهاباب موازین اسالمی که از اجتهاد مستمر 
قانون اساسی(. مقصود نگارندگان از این تدقیق، فهم  4و  2)مستنبط از اصول اند نگاه مقنن

هی موجود استقالل با روش توصیفی تحلیلی از خالل اصول حقوقی و قواعد فق یهاشاخص
 نگهبانشورای  از دیدگاهها را است. در پایان نیز صحت حقوقی و برخی مصادیق این شاخص

 .میدهیمورد بررسی قرار م

 برداشت حقوقی از اصل استقالل

مسائل، مورد توجه  یبودن کشور، استقالل کشور بیش از همه اسالمیی مسئلهپس از 
صد و هفتاد و هفتم قانون اساسی در  (. اصل842: 1811اساسی قرارگرفته است )مدنی، مقنّن 

 یاژهیوساختاری مقدّس و اعتبار برون یفراقانونی است که هسته یبیان اصول و هنجارها
عملی وجود این اصول و هنجارها به گمان برخی از حقوقدانان، غیر قابل نسخ  یدارند. ثمره

جارها در هنگام تعارض با مندرجات بودن این هنجارها و همچنین لزوم تقدم این اصول و هن
ای نیست، (. در نتیجه آنچه در آن شکّ و شبهه226 – 221: 1811قانون اساسی است )گرجی، 

 استدر قانون اساسی  ایرانقابل تغییر بودن استقالل به عنوان هدف جمهوری اسالمی  غیر
فهوم استقالل در بیان (. با توجه به این جایگاه، به بررسی م111و  2مستنبط از ذیل اصول )

 .میپردازیاساسی و دکترین حقوقی م گذارقانون

 اساسیمقنّن شاخص استقالل در بیان 

 (قانون اساسی، پیاده کردن اصول قانون اساسی منوط به وجود )تقدّم رتبی کنندگاننیدر نگاه تدو
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انگاشته قابلیّت نادیده  ،استقالل تنهانه(. لذا 216: 1، ج 1864استقالل است )مشروح مذاکرات، 
، 1864بشری ندارد )مشروح مذاکرات،  یهاشرفتیپبه سبب دالیل سیاسی و استفاده از  شدن

خارج  یهاوظیفه دارند از استقالل جامعه در برابر قدرت ملّت( بلکه دولت و آحاد 216: 1ج 
 (.6اصل ) ندینماصیانت  ه جانبههمهبه نحو  ه از جامعه

ز اهداف مذکور در ذیل اصل دوم است، با استفاده از سه طریقی که در استقالل که یکی ا
( برای 2)بندهای الف و ب اصل  دومو اول . راه محقّق خواهد شداصل بیان گردیده،  یمیانه

« ج»استقالل، در خالل مباحث دکترین و فقها پیگیری خواهد شد. بند  یهاشاخصفهم کامل 
 یکه توجه به آن الزمه دینمایی را بیان مسوم، راه یریپذسلطهاصل مذکور، ناظر بر نفی 

نیز جلوگیری از سلطه را  سومدر بند هشتم اصل چهل و مقنّن رسیدن به استقالل دولت است. 
در اصول ناظر بر سیاست مقنّن اینکه  عالوهبه. داندیتأمین استقالل م یهاشاخصاز ضوابط و 

 را در کنار استقالل قرارداده آورسلطهگونه سلطه و ممنوعیّت قراردادهای  خارجی، نفی هر
 توانیکه با آن م یشاخصاستنتاجی، مالک مستقیم و  ینکتهاین قراین مذکور،  یاست. از همه

مفهوم عدم سلطه است. اگرچه اصول  آنو  دیآیبه دست م فهم کردرا مقنّن استقالل در نظر 
استقالل با مفاهیم دیگر همچون طرد کامل استعمار، تمامیّت ارضی،  متعدّد اساسی، ارتباط

مالک مستقیمی که با استدالل  اما ،داردیهد در برابر ستمگران را نیز بیان متعخودکفایی، عدم 
 ، عدم سلطه است.دست آورداز قانون اساسی به  توانیمذکور م

اسی، به عنوان قرائن حالیّه و ات این نظر را در مشروح مذاکرات نهایی قانون اسمؤیّد
(. 88: 1865یافت )اصالنی و دیگران،  توانیمقالیّه، برای فهم و تفسیر صحیح قانون اساسی م

معنا  یریپذسلطه، استقالل به عدم 152ذیل اصل  شدهمطرحبا مراجعه به مشروح مذاکرات 
را موجود در مفهوم استقالل دانسته  یریپذنفی سلطهاساسی مقنّن شده است؛ به عبارت دیگر، 

، ضمن بیان 11و  2(. همچنین در ارتباط بین اصل 1482: 8، ج 1864)مشروح مذاکرات،  است
قراردادی که  هر نوع، به ممنوعیّت انعقاد دهدیاینکه استقالل اساس روابط خارجی را شکل م

 دهیود، استدالل گردبر منابع و قوای مملکتی ش خارجییک کشور  یسلطه هر گونهموجب 
نقض استقالل قلمداد کرده است  یاساسی ایجاد سلطه را به منزلهمقنّن است؛ بنابراین 

 سومو  41دیگر، ذیل اصل  مؤیّد(. 168: 2؛ ج 215و  211: 1، ج 1864)مشروح مذاکرات، 
برای رسیدن به  یابرنامهمطرح شده است، در جایی که یکی از نمایندگان پیشنهاد تدوین 

اقتصادی  یرئیس مجلس، بند هشتم این اصل )جلوگیری از سلطهبیناهدف استقالل نمود که 
 (.1451: 8، ج 1864بیگانه بر کشور( را ناظر بر همین کارکرد دانست )مشروح مذاکرات، 

بنابراین استقالل در نظر مقنّن اساسی با شاخص نفی سلطه تبیین شده است. در نگاه مقنّن، 
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)مشروح  گرددیاست که موجب محروم کردن کشور و عدم آزادی یک ملّت م یسلطه امر
مختلفی  یها(. مفهوم آزادی ملّت دارای جنبه1465: 8؛ ج 426و  421: 1، ج 1864مذاکرات، 

اما اقتصاد،  ،گاهی خاک و تمامیّت ارضی کشوری در تصرف حکومت بیگانه نیست ؛است
ست؛ یعنی عمالً دست خود را در شکوفایی آزاد ای سیاست یک کشور وابسته به دیگر و فرهنگ

(. آزادی ملّت، 421 – 421: 1، ج 1864)مشروح مذاکرات،  بنددیاستعدادها در ابعاد مذکور م
)داخلی  کسچیریشه در حق خدادادی تعیین سرنوشت فرد و جامعه بر مقدّرات خود دارد که ه

تیار گروهی دیگر قرار دهد. البته استقالل در یا در اخکند دار آن را خدشه تواندیو خارجی( نم
، استقالل 48؛ به عنوان مثال با توجه به اصل هستنظر مقنّن دارای عوامل ایجادکننده نیز 

مولّد جامعه، شکوفا کردن استعدادها، افزایش تولید داخلی )مشروح  یاقتصادی با افزایش انگیزه
در جهت خودکفایی کشور و عوامل  یگذارهی( تشویق به سرما1452: 8، ج 1864مذاکرات، 

بشری و تالش در  ی؛ بنابراین استفاده از علوم و فنون، تجارب پیشرفتهدیآیدیگر به دست م
 استقالل است. یکنندهنی( از عوامل تضم48پیشبرد آنها )بند ب اصل دوم و بند هفتم اصل 

 حقوقی دکترین بیان در استقالل شاخص

، المللیبینو انعقاد قراردادهای  هادولتیز شرط اصلی روابط در میان دکترین حقوق ن
 استاحترام متقابل به استقالل و حاکمیّت ملّی و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر 

کشور خود و تنظیم روابط، دارای  یدر اداره هادولت(. هر یک از 168: 1 ج، 1862)هاشمی، 
در اعمال حاکمیّت هستند. در مقابل این  االحترامالزمقابل واگذار و  صالحیّت انحصاری، غیر

 یقواعد رفتاری خود را در محدوده تواندنمیگوناگون  هایزمینهدر  قانونی قدرتحق، هیچ 
 کند تحمیلکشور دیگر که قدرت آن حاکمیّت ساری است، تسرزمین )طیف صالحیت( دول

ه بیان مفهوم حاکمیّت، استقالل معنای قدرت برتر (. با توجه ب165: 1 ج، 1862)هاشمی، 
(؛ به عبارت دیگر، حاکمیّتِ در برابر Heywood، 2115 :211) کندمیمعطوف به خارج پیدا 

)عمید زنجانی،  است شدهسیاست خارجی، استقالل دانسته  هایمداخلهدیگر و  هایدولت
مفهوم  بایستمیقیق استقالل ابتدا (. لذا با توجّه به این حق و حکم، برای درک د161: 1811

مفهوم حاکمیت نیز مانند بسیاری از مفاهیم حقوقی در عصر  گرچهحاکمیّت را درک کرد؛ 
 (.1–6: 1815واقع شده است )ابراهیمی،  بررسیجدید، مورد بحث و 

قدرت برتر بودن آنها  یجوهرهتعاریفی با بیان متفاوت نیز از حاکمیّت وجود دارد که 
(. حاکمیّت به معنای قدرت حقوقی نامشروط که 81 – 86: 1864حاکمیّت است )مرتضوی، 

که قدرتی برتر از آن وجود ندارد، بیان شده است  ی استو مقرّرات هاتیصالحو مادر  مبدأ
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، حاکمیّت ملّی المللنیب(. امروزه در فرهنگ حقوق 162 -111: 1818)قاضی شریعت پناهی، 
که یکی حقّ حاکمیّت مردم بر سرنوشت خویش در  شودیمحسوب م مؤلفهبعی از دو تا

به عنوان یک کلّ  ملّتحاکمه داخلی و دیگری حقّ حاکمیّت  یهاها و قدرتچارچوب دولت
 یهازندگی و فرهنگ خویش در برابر قدرت یتاریخی و باهویّت، بر منابع، مصالح، شیوه

ها بر ملّتجهانی شدن نیز برای محدودیت حاکمیّت  . طرح مسائلی همچوناستخارجی 
که با تحوّالتی که  است نیامهم در تعریف حاکمیّت  یسرنوشت و زندگی خویش است. نکته

ذیل مفهوم حاکمیّت ایجاد شده است، قدرت برتر بودن به معنای اینکه  المللنیبدر حقوق 
است  یاهیعالبلکه به معنای اقتدار  ؛تانجام بدهد نیس تواندی، مخواهدیرا م یهر عملدولت 

حقیقی و همگانی است؛ لذا الزام به  تریاهداف و مقاصد عال و هاتیغا و تابعکه در راستا 
قانونی  یهاوهیو متناسب با ش هاتیکه مبتنی بر اصل برابری حاکم یالمللنیبتعهّدات و قواعد 

 (.48 و 86: 1815بوده است، محدودیّت بر استقالل نیست )شریفی طرازکوهی، 

برخی از اندیشمندان حقوق، نفی وابستگی غیر حق حاکمیّت به قدرت خارجی یا 
(، نفی سلطه و عوامل بازدارنده را 645 –644: 1864خارج از حکومت )گرجی،  یهاقدرت

(. برخی دیگر، استقالل را حالت کشوری 11: 1862اند )عمید زنجانی، استقالل دانسته
ج ، 1862اند که حاکمیّت آن، به هیچ وجه تابع زمامداری دیگر کشورها نباشد )هاشمی، دانسته

 اجرااتّخاذ تصمیم و به مورد  هر گونهدر  هادولت( بنابراین دارا بودن توان مرسوم 162: 1
ه نحوی که هیچ نیروی دیگری )هر تابع حاکمیّت کشور ب یآن تصمیمات در حوزه درآوردن

 استاعم از دولت یا سازمان( نتواند در آن اخالل کند، بیانی روشن از استقالل  یالمللنیب
 (.842: 1811)مدنی، 

مفهوم استقالل در قاموس حقوقی التین به معنای آزادی یک دولت )یا وضعیتی( از سه 
(. Black، 1661 :524آمده است )« کنترل نظارت و»و « پیروی و تبعیت»، «وابستگی»حالت 

اولین اصطالح مزبور )وابستگی( در فرهنگ اصطالحات حقوقی، به معنای وضعیّت وابستگی 
صیانت آمده است. معنای اصطالح دوم، استیالء )انقیاد( و  به دیگری برای حمایت، تقویت

که به الزام یک دولت بر اینکه مطابق نظر، بر اساس قضاوت یا درخواست دولت دیگر  است
شده است. معنای اصطالحی سوم نیز با صالحیّت یا حاکمیّت مدیریت کردن،  ریعمل کند، تعب

در تعریف کشور مستقل،  (.Black، 1661 :866تنظیم کردن و حکومت کردن آمده است )
به معنای عدم وجود « محدودیت»گردیده است. شرط عدم وجود دیگری نیز اضافه  یهامالک

ها است. شرط از این مالک یکی( قوانین غیر قابل تخطّی )حتی در موارد اضطرار و« قیدها»
در رفتار یک دولت به معنای دستوری که عبارات دستور دیگر را « تصرف و تغییر»عدم وجود 
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(. البته در این نگاه، به طور Black، 1661 :185. )استدیگر کشور مستقل  دهد مالکتغییر 
حقوق بشری و اصول ممنوعیّت استفاده از زور از قید محدودیّت  یهاتیخاص محدود

( بنابراین کشور مستقل از پنج حالت وابستگی، تبعیت، نظارت Martin، 2118 :466)اند خارج
به معنای  تواندیج حالت مو کنترل، محدودیت و تغییر و تصرف در رفتار آزاد است و این پن

 حاکمیت کمک کند.

را داشته  یالمللنینیز، دولت مستقل دولتی است که توانایی ورود به روابط ب المللنیدر حقوق ب
ای )یا سایر قراردادها( بپیوندد که که به معاهده شودیباشد. در مقابل، دولت وابسته به دولتی گفته م

دولت دیگر حرکت کند یا مدیریت بخش اکثری از ارتباطات به موجب آن در راستای منافع 
قرار  ریرا به دولت دیگر واگذار نماید. مالکی همچون عدم وابستگی و عدم تحت تأث اشیالمللنیب

گرفتن در روابط میان کشورها، حتّی کشورهای قدرتمند نیز معنا ندارد؛ چراکه در این روابط 
 (.Akehurst، 1611 :55-56) رندیگیو فشار یکدیگر قرار م ریها به میزانی تحت تأثدولت

ها در دارا شاخص استقالل را در برابری حاکمیّت توانیمطالب دکترین، م یبندبا جمع
دارای اهمیّت در تعریف دکترین از استقالل، نفی  یبودن قدرت برتر بودن آن تبیین نمود. نکته

بلکه ارتباط و الزامی خالف استقالل به نظر  ،بط نیستارتباط و پذیرفتن الزامات ناشی از روا
ها و سطوح مختلف ها در اعمال قدرت برتر خود در عرصهکه حاکمیّت برابر دولت رسدیم

که مصالح و اهداف مرسوم نظام  یابه گونه ،وابسته و متّکی نماید را سازی و اجراتصمیم
 ینع گرفته شود. به این صورت، سلطه، نادیده و دارای موااستسیاسی که از حقوق ملّت 

. شودیمفهومی م یمدّنظر مقنّن اساسی که با عدم آزادی و محدودیّت بیان گردید، کالبدشکاف
به عبارتی سلطه به معنای محدودیّتی است که بر اساس حاکمیّت نابرابر اعمال شود. با این 

 دانندیمتقابل م یهایستگواب یمالک، سخن برخی از اندیشمندان که عصر موجود را دوره
(Heywood، 2115 :212نیز پاسخ داده م )یدر مالک مزبور، وابستگی در صورت رای؛ زشودی 

، تأمین و تعقیب یشیاندها در توانایی مصلحتکه برابری حاکمیّت دولت استنافی استقالل 
از دست بدهد یا با  المللنیبروابط  یحقوقی، سیاسی و... منافع و استفاده از منابع را در عرصه

 خاصّ دولت دیگر، مخدوش شود. یهاتیکنترل، هدایت، محدودیّت و حما

 استقالل اصل از فقهی برداشت

 برای ابزاری تنها قانون الفاظ گردیده، اقتباس شرع از که استقالل قانونی اصل قلمرو در
بحث استقالل را در کتب  هایریشه(. 564: 1868)الشّریف،  شوندمیبیان حکم شرع محسوب 

 توأمان لحاظ و بررسی. نمود پیگیری توانمیفقهی شیعه، ذیل قواعد حفظ نظام و نفی سبیل 
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 در مهم بسیار بحث. شد خواهد استقالل هایشاخص فهم در توسعه موجب قاعده دو این
 در تا ؛ستفقها یمعیارها به یازیدن دست بعد، یدرجه در و قواعد مفاد بیان اوّل، یدرجه
 را است استقالل تحقّق مبنای که پذیریسلطه نفی با رابطه در اساسیمقنّن  بیان بتوانیم ادامه

 .دریابیم را استقالل هامؤلفه ،پذیرفتهصورت استنباط از و دریافته

 نظام حفظ یقاعده از مستنبط شاخص

 المللیبینیکی از نتایج و آثار مهمّ و اساسی حفظ نظام، لزوم حفظ حاکمیّت داخلی و 
حفظ نظام دارای  یقاعده (.122–121: 1816)افضلی اردکانی،  استدولت اسالمی )استقالل( 

ها است. در سطح اوّل، حفظ نظام به معنای دو سطح مفهومی از نظام اجتماعی زندگی انسان
رو آنچه  ؛ از اینشودیها بیان مو معیشت جامعه از خطرات و هرج و مرجحفظ نظام زندگی 

هم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه شود، حرام و کارهایی که برای حفظ نظام ه بسبب 
جالب توجّه اینکه برخی از فقها با استناد به این  ی. نکتهخواهد بودجامعه الزم است، واجب 

اند )مکارم عاهدات همچون قرارداد رژی را استنباط کردهقاعده، دلیل حرمت برخی از م
که امتیاز انحصاری تجارت تنباکوی ایران و حتّی نظارت  یانامه(. موافقت515: 1422شیرازی، 

اختالل نظام اقتصادی جامعه و موجب بر زراعت ایران را به بیگانگان داده بود که در نهایت 
نظام به معنای حفظ نظام معیشتی جامعه و بسامان کردن . حفظ دیگردیقوّت استعمارگران م

 غیر اسالمی نیز قابل تصور است. یهاها و نهادهای اجتماعی، در دولتمسائل مردم و سازمان

، حفظ نظام به معنای جهاد با کفّار و دفع آنان از سرزمین اسالمی به منظور دومدر سطح 
اسالم، جهاد  یدر این معنا برای حفظ بیضه حفظ کشور اسالمی و دفاع از اساس اسالم است.

-211: 1422الغطا، )کاشف .نشود ارزشیواجب گردیده تا کفر جایگاه برتر نیافته و اسالم ب
 یحفظ بیضه یهاهیبیگانگان یکی از پا یها(. حفظ مملکت اسالمی از مداخله و نقشه261

لّ الجهات الراجعه لتوقفّ نظام العالم انّ ک: »(6: 1861)میرزای نایینی،  اسالم تبیین شده است
ترجع  ...علی اصل السلطه و توقّف حفظ شرف االستقالل علی کون الحکومه من افراد الشعب

حمایه الوطن من تدخل االجانب و حذر من  ؛ وحفظ و صیانه االنظمه الداخلیه...: الی اصلین
که از متن مرحوم نایینی فهمیده  طورهمان(. 111-111: 1811)میرزای نایینی،  «حیل االعداء...

شدن آن به  دارخدشهاسالم( با عنایت به جلوگیری از  یبیضهاسالم )، حفظ حاکمیت شودیم
دست دشمنان داخلی و خارجی اسالم، به منظور تحقق حفظ شرف استقالل مطرح شده است. 

اسالم را در حقوق معاصر به مفهوم حفظ  یمفهوم حفظ بیضه توانیبه همین خاطر است که م
 یحاکمیت اسالمی نزدیک دانست؛ زیرا که حفظ اساس یک کشور و جلوگیری از مداخله
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بنابراین حفظ نظام در این معنا نیز منحصر به ؛ هاستملّتبیگانگان امری مشترک در بین 
 حمایت از دخو یهادیگر نیز از حکومت یهاملّتمسلمین و کشورهای اسالمی نیست و 

 .طلبندیدشمنان را م یهاجامعه در برابر مداخله و نقشه

به را )نگهداری نظام اجتماعیِ مبتنی بر اسالم  توانیمذکور م یبا لحاظ معانی دوگانه
مورد نیاز  یهاحاکمیّت در عرصه یگرمیتنظخارجی در  یهامعنای جلوگیری از ایجاد خلل

ستقالل مطرح کرد؛ به بیانی دیگر، در صورتی الزامات و اسالمی( به عنوان شاخص ا یجامعه
و پاسخگویی اسالمی به  یگرمیتنظکه در  گردندیموجب نقض استقالل م یالمللنیبتعامالت 

نیازهای معیشتی، سیاسی، فرهنگی جامعه از سطوح کالن تا امور عمومی جزئی، خلل و 
توأمان با موازین اسالم است و  یگرمینظتدارای اهمیّت اینکه  یسوء بگذارند. نکته راتیتأث

 .استناقض استقالل دولت  دو نیایک از  اخالل در اجرای هر

 نفی سبیل یمستنبط از قاعده یهاشاخص

و حافظ استقالل مسلمین است )شریعتی،  کنندهضمانتاین قاعده از قواعدی است که 
 ینفی سبیل با استقالل، رابطه یقاعده ی(. رابطه181: 2ج ، 1866؛ عمید زنجانی، 228: 1811

 یالمللنیبروش و ابزار با هدف است؛ بدین معنا که با ممنوعیّت جعل قراردادها و روابط 
آمده است( و حفظ استقالل  48و  2که در اصول  گونههمان) میرسیبه استقالل م آورسلطه

ست. همچنین باید در نظر ی بارز نفی سبیل ا، جلوهیالمللنیبکشور در ارتباطات و تعامالت 
نفی سبیل با عنوان ارجحیّت منافع ملّی در  یحقوقی، مفاد کلّی قاعده یهاداشت که در نظام

اسماعیلی ) دینمایم نیتأمسیاست خارجی، حفاظت از تمامیّت ارضی و استقالل تامّ کشور را 
 (.11: 1816و غمامی، 

)خصوصاً سیاسیات و اقتصادیات( است که ای در باب معامالت نفی سبیل، قاعده یقاعده
پیروان اهل کفّار )فرق مسلمین( با  یروابط فردی مسلمین و جوامع اسالمی )کلیّه یدر کلیّه

. این قاعده در میان قواعد، شودی( مطرح ممرتدکتاب، ادیان دیگر غیر از اسالم و مسلمین 
قرآن که  ی؛ به عنوان مثال آیهاستلیّه موضوعات احکام اوّ یکنندهنییتبحاکم بر سایر قواعد و 

 قرآنیاز تحت عموم این دلیل  یاسلطهطبق حاکم بودن قاعده، عقود  ،«اوفوا بالعقود» دیفرمایم
 (.111: ق ه 1424)الرحمانی،  شودیخارج م

 در کلّی یهقاعد یک بیان مقام در مقدس شارع د این است کهشویم برداشت قاعده از آنچه

 و پیمان معامله، عقد، حکم، هر .است اسالمی یهجامع... و اقتصادی سیاسی، مختلف یهاعرصه
است  قانونی ارزش فاقد و ممنوع شود، مسلمان بر وی استیالی و کافرعلوّ  سبب که چیزی هر
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 ه طریقی و راه هر گونه معنای به قاعده در مذکور سبیل(. 855 و 851: 1ج  ،1411 )بجنوردی،
)امام  شودیم نیکفّار بر مؤمن یاست که موجب نفوذ و سلطه ه تشریعیتکوینی چه  چه

یا خیر، میان  شودی(. البته در تبیین اینکه سبیل شامل طریق تکوینی نیز م121: 1421خمینی، 
ن و مورد قبول حکم موجب سلطه، قدر متیقّ هر گونهنفی  امافقها اختالف نظر وجود دارد، 

(. همچنین در بیان قرآنی، سبیل به نحو عموم 851: 1ج ، 1411بجنوردی، است )فقها  یهمه
(؛ 851: 2ج ، 1411)مراغی، « و حیث انّ السبیل عامٌّ یعمّ انواع التسلطات...»است  دهیسلب گرد

چه  ،نماید دارخدشهبنابراین هر سبیلی چه سبیلی که بخش کوچکی از حاکمیّت اسالم را 
و  استسبیلی که بخش بیشتری را سلب نماید )سبیل بایّ نحوٍ کان(، طبق عموم آیه، ممنوع 

است  نگشته کریمه، مورد قبول واقع یتفصیل میان حاکمیّت اساسی و غیراساسی، در بیان آیه
 (.66: 1416؛ خراسانی، 248و  281: 1416)لنکرانی، 

این  یادآوری کردباب دفع دخل مقدر باید و از  گرددیاشکالی که بر این قاعده وارد م
کافر بر مسلمان در جهان اتفاق افتاده است، علوّ در حال حاضر سبیل و  الجملهیفاست که 

نفی سبیل اعتبار ندارد. در پاسخ باید اشعار بر این مطلب داشت که متبادر از  یبنابراین قاعده
؛ به بیانی دیگر شارع در ابتدا و اصل در اصل شریعت استعلوّ این قاعده، عدم جعل سبیل و 

که با افعالشان کافرین  دین، کافر را بر مسلمین مسلّط ننموده است و این خود مسلمین هستند
مانند  یاتفاقاتاسالم ندارد. همچنین علوّ که این ارتباطی به اسالم و  ندینمایرا بر خود مسلط م

نکرده را جعل آنها  شیطانی هستند که خداوندباطل  یهاراهط کفّار، قتل و کشتار مسلمین توس
 (.856: 1411)مراغی،  رندیگیو مصادیق سبیل مذکور قرار نم است

)عمید زنجانی،  گرددیدر کالم فقها، معنای سبیل در مفهوم سلطه و حاکمیّت خالصه م
 و ذلّت مسلمان از جهت دیگر است جهت کی(؛ لذا سبیل منفی، تسلّط کافر از 26: 1862

اساسی و دکترین نیز شاخص مقنّن (. با توجّه به اینکه در بیان 265: 1421)مصطفوی، 
نفی  ینقلی و مصادیق قاعده ی، با رجوع به ادلّهشد انیباستقالل، نفی سلطه و حفظ حاکمیّت 

 .شودیسلطه م یهاسبیل سعی بر تبیین کامل مالک

 کافران عزّت و برتری نفی .2-2-1

و روایاتی مانند « وهلل العزه و لرسوله و للمومنین...»و « فانّ العزّه هلل جمیعاً» همچون آیاتی از
 بهانّ اهلل تعالی لم یزدنا »( و 561: 4، ج 1421)شیخ صدوق، « یعلی علیه االسالم یعلوّ و ال»

 در مسلمین و اسالم عزّت و برتری وجود (861: 11، ج 1426عاملی،  )حر« الّا عزّاهلل االسالم
 نوع هر نفی بیان در قاعده، در شدهنهی یسلطه لذا ؛گرددمی مشخّص کفّار و ادیان سایر لمقاب
 اختیارات شامل صرفاً و نیست معامالت سایر و هبه بیع، اثر بر وجودآمدهبه مشروع حقّ
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. به عنوان مثال در کتب فقهی آمده است که اگر شودمی)موجب برتری و عزّت کافر(  آورسلطه
؛ اما اگر شودنمیمسلمانی برای فرزند کافر خویش وصیّت کند، این مورد مشمول قاعده 

غیرمسلمانی با وجود وارث مسلمان از مورّث ارث ببرد، مستلزم شرّ، نقص و ضعف است، لذا 
یگر عاریه است که تمام منافع (. مورد د26-25: 1861)عمید زنجانی،  شودمیمشمول قاعده 

 ،که عبد مسلم است هاز عین معار تواندنمیعبد در اختیار کافر واقع شود. در اینجا مستعیر 
(. در باب 851: 1 ج، 1411هایی نماید که موجب ذلت و هوان مسلم باشد )بجنوردی، استفاده

 ابطه بطالن عقد ایننفی سبیل، ض یبعوضٍ معلوم( به موجب قاعده هاجاره )تملیک المنفع
شود. مرحوم فاضل مالک قاعده را سبب ذلّ و هوان مسلم و علوّ کافر می هست که کدام اجارا

(. 246: 1416)لنکرانی،  داندنمیو در اجاره و عاریه، چنین مالکی را موجود  انددانستهبرتری 
مسلمان در کتب  هر یک از این موارد، جلوه و نمودی از نفی عزّت و برتری حقیقی کافر بر

فقهی است. در بیان قرآنی نیز وجه جمع احتماالت متفاوت در خصوص مفهوم سبیل، عزّت و 
؛ الرحمانی، 161و  116: 1، ج 1416؛ بجنوردی، 111و  118: 1812)صرّامی،  استبرتری 
نفی سبیل به عنوان حافظ  ی(؛ بنابراین با توجه به اینکه قاعده114-118: 82ق، ج  ه 1424

نفی سبیل  یتقالل دولت مطرح شده است و از طرف دیگر عزت و برتری در بطن قاعدهاس
استقالل، حفظ عزت و برتری مسلمانان  هایشاخصکه از  رسیممیوجود دارد، به این نتیجه 

 در برابر کفار است.

 کافران والیت نفی. 2-2-2

ال یتّخذ »و ...«  المؤمنینالّذین یتّخذون الکافرین اولیاء من دون »آیات فراوانی همچون 
قرار مستند عدم والیت کافران بر مسلمانان، « المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین...

(. در بیان اندیشمندان اسالمی، والیت کافرین در آیات 81: 1862)عمید زنجانی،  است گرفته
ن زندگی، دادن زمام امور مذکور، اعمّ از محبّت و امتزاج روحی، تأثیرپذیری در اخالق و شئو

 ی(. لذا از جمله151: 1866)طباطبایی،  استو تصرّفات به دست کافران و دوری از مؤمنین 
نوعی اختیارداری است که به صاحب آن نسبت به طرف مقابل،  سطوح معنایی والیت،

 صورتی (؛ در142: 1811)شریعتی،  نمایدتا اعمال اقتدار و زمامداری  دهدمیمشروعیّت برتری 
و والیت تنها برای مالک حقیقی )خداوند متعال( یا منصوب از جانب  استکه اصل عدم والیت 

 (.16: 1416)طباطبایی بروجردی،  او قرار داده شده است

 پرداخته سبیل نفی قاعده ذیل در که موارد برخی به فقه در والیت مفهوم بهتر درک برای
 اموال ،نکاح در محجور مسلم بر کافر والیت عدم سبیل، نفی یقاعده لوازم از .کنیممی اشاره شده،

 به مربوط اوقاف در کافر تولیت شفعه، مورد تملّک در کافر شریک که اقتدار و اختیار .است ...و

http://wikifeqh.ir/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD
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 در مقتول ولی اختیار ذلک، غیر و هالمنفععام مؤسسات و هادانشگاه و هدینی مدارس مثل مسلمانان

 کافر همگی متوفّی اوالد چنانچه میت تجهیز به نسبت اختیار همچنین قاتل، از قصاص اجرای

 اعتبار سبیل نفی یهقاعد مقتضای به شده است؛ بنابراین شمرده عنه منهی والیت مصادیق از باشند،

 و والیت نحو یک اذن اعتبار زیرا است، منفی و ساقط میت تجهیزات به نسبت اوالد اذن شرطیت
 مراکز در تواننمی السبیلینف یهقاعد به توجه با همچنین .است مسلمانان بر تحکم نحو یک

 یهاستفاد مورد که عام مراکز این بر کافر والیت یهالزم زیرا داد؛ قرار متولّی را کافر المنفعه،عام
ت اس منفی هقاعد مقتضای به سبیل وعلوّ  این و شودمی کافرعلوّ  موجب ،است مسلمانان عموم

 نفی یقاعده مبانی از کافر والیت نفی اینکه به توجه با بنابراین ؛(851: 1ج  ،1411 بجنوردی،)

 .شود مطرح استقالل برای شاخصی عنوان به تواندیم والیت مفهوم به توجه شده است، بیان سبیل

ها مذکور )نفی عزت و برتری و نفی والیت کافر(، مقدّمات متّصل به مالک یهادر شاخص
 . به بیان برخی از فقها پذیرش موجبات ذلّت مسلمین، از بیناندنیز مورد نهی شارع قرارگرفته

(. از 241: 1ج ، 1425)سیفی مازندرانی،  باشدیتعالیم اسالم و خالف رضایت شارع م یبرنده
به مصادیق اینکه اگر مسلمین از طرف کفار در خطر استیالی سیاسی و اقتصادی قرار بگیرند 

که منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی آنان گردد یا منتهی به وهن اسالم و مسلمین  یاگونه
و باید با وسایل مشابه و مقاومت  گرددیمسلمین واجد شرایط واجب م یباشد، دفاع بر همه

آمد و هر  و رفت ،از قبیل نخریدن و مصرف نکردن کاالهای آنان و خودداری از روابط منفی
در جهت دفع این خطر مبارزه نمایند. همچنین اگر روابط تجاری با کفار آنها  نوع معامله با

مسلمین واجب است که از چنین قراردادهایی  یبر همه ،استعمار آنان را فراهم آورد یزمینه
های سیاسی از قاچاق مواد مخدر با انگیزه یگاه (.86: 1861)عمید زنجانی،  اجتناب کنند

از آثار شیوع  ،هایی وجود نداشته باشدحتی اگر چنین انگیزه .جانب دشمنان اسالم همراه است
که در این صورت سبیل برای دشمنان دین  استی دفاع از دین و حریم مواد مخدر، زوال اراده

ود. بنابر این اگر چه در جمیع معامالت و تکسّب، موضوع سبیل قطعی شو اسالم فراهم می
ای از و در پاره استدشمنان دین  یساز اعمال والیت کفار و سلطهنیست، اما از آنجا که زمینه

رسد برای صدق موضوع قاعده به نظر می ،شودموارد سبب تحقّق سبیل کفارو دشمنان دین می
 .(185-184 :1812کافی است )سلمانپور، 

سلبی و عدمی  ینکه مفاد این قاعده جنبهبیان غالب فقهای نامبرده ایبسیار مهم در  یهنکت
آمیز مسلمین با کفار( و توجّه چندانی به دارد )عدم مشروعیت و بطالن روابط سلطه

 هااست. فقط در برخی مثال شرعی ایجابی )وجوب رفع آن روابط( قاعده نگردیده یهاتیظرف
با برداشت  )ره(اما امام خمینی ؛توان دیدمسلمانان را میغیر یهاز ابواب فقه، وجوب رفع سلط
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منظور، جلب توجه نظر »: کفار را نیز واجب دانستند یهنفی سبیل، خروج از سلط یهاز آی
(. 125: 1421)امام خمینی، « مسلمین است تا با هر وسیلة ممکن، از سلطة کفار خارج شوند

نفی سبیل است،  یههنگام بیان معنای انشایی برای یک حدیث نبوی که از مدارک قاعدایشان 
واجب است اسالم از سایر ادیان، برتر باشد و نباید غیراسالم بر آن برتری : »نویسدچنین می

 (.121: 1421)امام خمینی، « اسالم بر اسالم حرام استبرتری غیریابد. 

در حفظ نظام اجتماعی اسالمی از مقدّمات و  توانیبیل را منفی س یکالم فقها در ذیل قاعده
شاخص مزبور )نفی علوّ و عزّت و  با لحاظ دو المللنیتابعان غیرمسلمان حقوق ب ینفس سلطه

نفی والیت کافران( خالصه نمود. با توجّه به نظر فقهایی همچون امام خمینی)ره(، این قاعده 
ی )وجوب رفع سلطه و ایجاد موجبات برتری( نیز دارد. با عالوه بر ظرفیت سلبی، ظرفیت ایجاب

و  دهدیغیراسالمی را نتیجه م یهانفی سبیل، استقالل در مقابل دولت یتوجّه به بیان فقها، قاعده
شرعی  یدولت اسالمی بر دولت اسالمی دیگر ساکت است. وجود ادلّه یدر مورد نفی سلطه

مبیّن عدم نقض  تواندیناظر بر اتّحاد مسلمین و تشکیل امّت واحده، در کنار این سکوت م
گیری دو امر، عدم سخت نیا یاستقالل همراه با ایجاد امّت واحده باشد و قدر متیقّن جمع ادلّه

استقالل اسالمی با  یها. به بیانی دیگر اتحاد و ائتالف امّتاستارتباط مسلمانان با یکدیگر 
مگر در صورت تزلزل در ارکان و اساس نظام  ،دولت جمهوری اسالمی ایران تنافی ندارد

( بنابراین 46-41: 1864)کعبی،  حفظ نظام یجمهوری اسالمی ایران، از باب حکومت قاعده
 اسالمی، عدم خدشه به نظام است. یهااستقالل در ارتباط با دولت یهایکی از شاخص

 نگهبان شورای نظر در هاشاخص

موجود در  هایپردازیمنحصر به نظریه تواننمیی را اساس حقوق اینکه به نظر امعان با
قانون اساسی جمهوری  61و  64، 61، 4قوانین و اندیشمندان حقوقی دانست و در اصول 

اسالمی ایران، تنها مفسّر قانون اساسی و ناظر بر انطباق قوانین و مقرّرات با شرع و قانون 
در  تأمّلحقوق اساسی واقعی و جایگاه اصول قانونی را باید با  ،اساسی شورای نگهبان است

(. 21: 1811آورد )گرجی ازندریانی،  نهاد ناظر بر قانون اساسی به دست هایرویهو  هامیمتص
حقوقی از مبانی، مفاهیم متشتّت راجع به استقالل را در -فقهی هایشاخص یپس از استقرا

گردید تا حدّ ممکن  ذیل پنج مالک جامع، مورد بررسی قرار دادیم. در ذیل هر شاخص سعی
ت و ابهام ی که با مفاهیم انتزاعی و مشکّک در ارتباط است، آن مفاهیم از کلیّدر علوم اجتماع
و مصادیق  هامثالشوند. در این بخش از نگارش، برخی از  تر شدن سوق دادهبه سمت جزئی

 هایشاخصتا عالوه بر سنجش صحت حقوقی  گیردمیمورد بحث قرار  هاشاخصعینی ذیل 
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ها در نگاه شود. این شاخص اصل استقالل حاصل هایصشاخاز  تریملموسمستخرج، فهم 
محدودیت ). شاخص حقوقی استقالل، عدم سلطه ندیکدیگر یکنندهشورای نگهبان تکمیل
های فقهی نیز از حفظ شد. در شاخص دانسته (حاکمیت نابرابر اساس بردولتی بر دولت دیگر 

)نافی برتری  و نفی سبیل( اسالمی یتنظیم امور اجتماعی بر اساس ضوابط مقبول جامعه) نظام
 ها با یکدیگر بهرسد، تناظر این شاخصشد. آنچه به نظر می راندهسخن  (و والیت کفار

در تنظیم امور ( بر منافع خود بنا)ای است که در واقع سلطه همان والیت دولت خارجی گونه
از یک  موضوعات مختلفدر بر ترکیب اعضا و  اما شورای نگهبان بنا ،اسالمی است یجامعه

 ده استکر استفادههای مزبور یا چند مالک از شاخص

 سلطه نفی شاخص

 سلطه نفی مبنای با استقالل مفهوم به اساسیمقنّن  نگاه حقوقی، هایشاخص از بحث در
 شاخص با سلطه اساسی، قانون خبرگان مذاکرات در فحص با ادامه در. گردید استنباط

 موجب موارد و سلطه مصداقی تبیین. گرفت قرار تبیین مورد ملّت آزادی عدم و محدودیت
این  یاز جمله رای نگهبان مشاهده نمود.شو اتنظر از برخی در توانمی را کشور محدودیت

خارجی است.  گذاریسرمایهموارد، نظر شورای نگهبان در مورد طرح تشویق و حمایت 
ح را به تصویب رساند و برای اعمال مجلس شورای اسالمی در بیست و شش مادّه این طر

 یشماره ینظارت شرعی قانونی به شورای نگهبان ارسال نمود. شورا به موجب نظریه
، اطالق برخی موادّ این طرح را موجب تملّک بدون قید و 16/8/1811در تاریخ  1581/21/11

دم سلطه، لذا این طرح را با استناد به شاخص ع ؛شرط دولت خارجی و اتباع آن دانست
چراکه باعث ایجاد محدودیت برای دولت ایران  ،استقالل تشخیص داد یدارکنندهخدشه

(. همچنین اِعمال حقوق قرار داده شده در 11: 1864، 1 ج. )پژوهشکده شورای نگهبان، شدمی
 اتباع به اضرار بالطبع و بیگانگان خودکامگی و انحصار موجب را بیگانگان برای طرح نای

 استقالل )ذیل اصل اصول از برخی به استناد با شورا نتیجه در. دانست عمومی منافع و کشور
 نمود را مغایر قانون اساسی اعالم طرح( 158، اصل 48اصل  1، بند 8اصل  6و  5، بندهای 2

 )سامانه جامع نظرات شورای نگهبان(.

که  نیز 21/11/18و  14/11/18مورخ  816562/81/18و  6581/81/18 یشماره در نظرات
 این از اساسی دادرس اظهار شد، کیوتو پروتکل و استکهلم کنوانسیون بهدولت  پیوستن پی در

 در موجود هایسوخت از استفاده محدودیّت موجب پروتکل، و کنوانسیون پذیرش که جهت
 دو آن به الحاق نبود، مسلّم بالفعل زمان آن در نیز جایگزین سوخت از استفاده و شدمی کشور
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 دانست صنعتی و اقتصادی استقالل جهت در کشور هایفعالیت در اخالل موجب را
 یالیحه 2112/21/11 یشماره نظر در شورا همچنین(. 111: 1 ج نگهبان، شورای پژوهشکده)

 راجع آفریقایی آسیایی مشورتی حقوقی یکمیته و ایران اسالمی جمهوری دولت بین موافقتنامه
 و صهیونیستی رژیم شناختن رسمیت به موجب را تهران در داوری ایمنطقه مرکز ایجاد به

و  152 ولاص و 2 اصل« ج» بند مغایر لذا و دانست ایران اسالمی جمهوری در رژیم آننفوذ 
 )سامانه جامع نظرات شورای نگهبان(. تشخیص داد 154

 شرط و قید بدون تملّک مانند مواردی سلطه، نفی بر ناظر اصول به استناد با نگهبان شورای
 در ملّت محدودیت بیگانگان، به کشور امکانات و منابع دادن قرار انحصار در بیگانه، اتباع

 و است دانسته سلطه مصادیق از را غاصب رژیمی شناختن رسمیت به موجود، منابع از استفاده
 طرح ذیل شورا نظر در توجه قابل نکته. است نموده اعالم اساسی قانون مغایر جهت این از

 و عمومی منافع با مغایرت دلیل به را سلطه موارد شورا اینکه خارجی گذاریسرمایه از حمایت
 عضویت همچون دیگر موارد برخی در که استداللی. است نموده تحلیل کشور اتباع به اضرار

 کیفیت مدیریت اروپایی بنیاد و المنافعمشترک مستقل کشورهای ریلی نقل و حمل شورای در
پیوند  یدهندهکه نشان است قرارگرفته اساسی دادرس نظر مورد ،(آمد خواهد ادامه در که)

 .نزدیک مفهوم سلطه در نظرات شورای نگهبان با شاخص عدم برابری حاکمیت دارد

 حاکمیّت برابری عدم شاخص

 برابری اصل مبنای با را بیرونی حاکمیت بر ناظر شدهمطرح مباحث حقوقدانان نگاه در
 ما مبانی این از استمداد. دانستیم استقالل از کلّی حقوقی تبیین ،مداخله عدم اصل و هاحاکمیت

 در حاکمیت که شودمی نقض دولت استقالل زمانی که رسانید شاخص این به را
 دست از را متعامل هایدولت با برتر قدرت داشتن در برابری سازی،تصمیم و گذاریسیاست

 با نیز مدرن هایدولت که شاخصی. گردد مخدوش آن ملی منافع تأمین و حفظ توان و بدهد
 در توانمی را شاخص این جدید عینی مصداق و هستند آن اعمال دنبال به متفاوت تعابیری

 ایران، علیه( برجام از خروج از پس) آمریکا یمتحده ایاالت جدید هایتحریم پذیرش عدم
 .دانست روسیه و ترکیه چین، هایدولت توسط

 به که 42668/81/61 یشماره نظر ذیل شدهمطرح مباحث نیز نگهبان شورای نظریات در
 را استقالل حقوقی شاخص ،کندمی اشاره بودن برتر قدرت شدن مخدوش اشکال از برخی
 شورای در ایران اسالمی جمهوری دولت عضویت خصوص در. نمایدمی ترروشن ما برای
 استناد با نگهبان شورای یاعضا از برخی المنافع،مشترک مستقلّ کشورهای ریلی نقل و حمل
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. دانستندنمی صحیح را شورا این در ایران عضویت اساسی قانون 158 اصل مانند اصولی بر
 شورای بر روسیه کشور دائمی ریاست ،گانهسه هایاستدالل در گروه این اشکاالت یعمده
 خروج برای سازوکاری عدم ایران، بر کشور آن قدرت ییکسویه تحمیل بالطبع و نقل و حمل
 و حقوق نبودن مشخّص شورا، به الحاق از منافعش نشدن تأمین صورت در ایران دولت

 اختیار حقّ بدون شورا تصمیمات اجرای به ایران تکلیف و ایران اسالمی جمهوری وظایف
 وجود برای هامالک این پذیرش با شورا یاعضا از برخی مقابل در. بود تصمیمات ندادن انجام
 هاشاخص و هامالک این مصداق را ریلی نقل و حمل شورای به ایران الحاق ،سلطه مفهوم

 ایدوره ریاست بتواند تا نیست المنافعمشترک کشورهای اعضای از ایران اوّالً چراکه ندانستند؛
 عضو کشورهای با همکاری پی در ایران ایران اسالمی جمهوری آنکه دوم. بگیرد عهده بر را

 طبق خروج این و شود خارج آن از تواندمی خواست، که زمان هر و است صنفی کار برای
 ایران دولت که تصمیماتی از دسته آن آنکه سوم. است شده پذیرفته المللبین حقوق ضوابط
 نکند عملآنها  به و نپذیرد راآنها  تواندمی خود اعالم با باشد، داشته منفی نظر آن به نسبت

 در شورا مرحله، سه گذشت از پس نهایت در(. 181 -121: 1868 نگهبان، شورای پژوهشکده)
 امکان عدم همچون مواردی بنابراین ؛نمود تأیید را اصالحی یمصوبه 15/4/1861 تاریخ

 منافع با عضویت تغایر صورت در خروج برای سازوکار نبود ،هادولت از گروهی بر ریاست
 گیریتصمیم قدرت یکننده مخدوش مصادیق از دولت تکالیف و حقوق بودن نامشخّص ملی،

 .بود خواهند دولت

 سبیل نفی و نظام حفظ هایشاخص

 عدم هایشاخص سبیل، نفی و نظام حفظ یقاعده دو از استفاده با فقهی هایشاخص در
 هرچند. گردید استنباط کافران والیت وعلوّ  نفی اسالم، موجب به گریِتنظیم در اختالل
 هایاستدالل از برخی در اما ،است نکرده استفاده شاخص دو این از صراحت با نگهبان شورای
 .کندمی ذهن به متبادر را شاخص دو این کالم، فحوای و مفهوم نگهبان شورای

 هایگذاریسرمایه تخصصی مادر شرکت یاساسنامه تصویب از پس وزیران هیئت
. نمود ارسال نگهبان شورای برای اساسی قانون 15 اصل موجب به را اساسنامه ایران، خارجی
 مبنی تصریحی اساسنامه در اینکه به استدالل با 4516/81/12 یشماره نظر در نگهبان شورای

 است، نشده خارجی گذاریسرمایه جذب در ایران خارجی گذاریسرمایه قانون رعایت بر
 این، بر عالوه. داد تشخیص استقالل بر ناظر اصول مغایر 28/1/1812 تاریخ در را اساسنامه

 محو کنوانسیون به ایران الحاق به راجع 21/5/1812 تاریخ در 8612/81/12 یشماره نظر
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 شواری. کندمی افاده را اسالم موجب به گریتنظیم فحوای زنان، علیه تبعیض اشکال یهیّکل
 انجام به ملزم کنوانسیون، این به الحاق با دولت اینکه دلیل به را کنوانسیون به الحاق نگهبان

تشخیص  8 اصل 5 بند و 2 اصل« ج» بند مخالف ،شودمی اساسی قانون و شرع خالف مواردی
 به توانمی دیگر موارد از(. 128 و 65 ،21 صص ،1 ج ،1864 نگهبان، شورای پژوهشکده) داد

 فعالیت و ثبت امکان به نسبت وزیرنخست استفسار به پاسخ در شورا تفسیری ینظریه
 حفظ مبنای با اصلی که 11 اصل ذیل در شورا. نمود اشاره ایران در خارجی هایشرکت

 داشت اشعار 2/2/1861 مورخ 1115 یشماره تفسیری ینظریه در است، سلطه نفی و استقالل
 توانندمی ،اندنموده منعقد قانونی قرارداد ایران دولتی هایدستگاه با که خارجی هایشرکت»که 

 قانون( 8) ماده طبق منعقده قراردادهای حدود در خود هایفعالیت و قانونی امور انجام جهت
 نگهبان، شورای پژوهشکده...« )نمایند مبادرت ایران در خود شعب ثبت به هاشرکت ثبت

1866 :211.) 

 اسالم، موجب به گریتنظیم شاخص بر دیگر مشابه موارد و هانمونه این به استدالل وجه 
 از استفاده با را خود سیاسی جوامع امور هادولت قانون، حاکمیت اصل موجب به که ستا این

 مردم نمایندگان یاراده از خارج عوامل از قوانین حفظ نتیجه در. نمایندمی تنظیم قانون ابزار
 و هاارزش طریق از قانونی گریتنظیم حفظ موجب ،باشدمی ملی منافع با تغایر در که

 اساسی قانون و شریعت حافظ که نگهبان شورای استدالل، این با. شودمی جامعه آن هایعرف
 است ایران کشور شریعت و قوانین هرم با تغایر در که خارجی أمنش با هاییگریتنظیم است،

 شرع و قانون اسالمی، جمهوری سیاسی نظام در کهه  جامعه هایارزش بر مبتنی نظم مخلّ را
 شرع بر مبتنی قانونی نظام حفظ این عالوه بر. داندمی ه دارند اعتبار خود جایگاه در کدام هر
 صرف به تواننمی نتیجه در. نمود اثبات نیز نظام حفظ یقاعده از استمداد با توانمی را

 بلکه ؛نمود حفظ را نظام ،که در شاخص عدم وابستگی حاکمیت ذکر شد ملی منافع به استدالل
 از بخشی استقالل، اصل جمله از( ثانویه و اولیه احکام) شرعی موازین ایران، یجامعه نظام در

 .باشد باید نظام این بر حاکم روح دیگر تعبیری به یا و نظام این

در مواردی مانند اساسنامه مبتنی بر  توانمیمصادیق شاخص نفی علوّ و نفی والیت را نیز 
خارجی با رعایت تفوق برتری  هایشرکتبر این اساس، ثبت  گذاریسیاستبرتربینی و 

عضویت  یدر سهام و استرداد مجرمین به نظام قضایی کشوری کافر نشان داد. الیحه هاایرانی
، برای 1861ب سال (، مصوEFQMّ) کیفیّتجمهوری اسالمی ایران در بنیاد اروپایی مدیریت 

گردید. مجمع حقوقی شورای نگهبان با ذکر این نکته که  اعالم نظر به شورای نگهبان ارسال
عضویت جمهوری اسالمی ایران در این بنیاد، افتخاری و بدون حق هر گونه اظهار نظر با حق 
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اصل  1ند ، ب8اصل  5رأی است، در مورد انطباق عضویت در این بنیاد با اصول استقالل )بند 
)سامانه جامع  شورا دانست ینیازمند بررسی اعضا را آن( اظهار نظری نکرد و 158و اصل  48

 نظرات شورای نگهبان(.

ست ا هدف بنیاد عبارت»: داشتمیبنیاد اروپایی مدیریت کیفیت بیان  یاساسنامه 2 یماده
ی از دنیا که در آن بینش اساس براروپایی  هایسازماناز ایجاد نوعی کیفیّت پایدار در 

جمله  بنیاد و از یشورای نگهبان با توجه به اساسنامه« .اروپایی برتر از همه باشند هایسازمان
این ماده، عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در بنیاد اروپایی مدیریت کیفیّت را به سبب 

جب تقویت برخی از اروپایی در این بنیاد وجود دارد، مو هایسازماناینکه بینش برتربینی 
(، موجب عدم تأمین منافع 116: 1864، 1 جکشورهای معاند )پژوهشکده شورای نگهبان، 

بیگانگان بر ایران تشخیص داد. خصوصاً اینکه در موادّ بعدی  یملّی، ضرر به ایران و سلطه
این  بود و کارگروه مدیریتی اهداف بنیاد مورد تأکید قرارگرفته 11 یاساسنامه همچون ماده

بنیاد را مدیریت کرده و بر آن اساس  هایارزشبنیاد را موظّف نموده که رسالت و 
نماید؛ لذا پذیرش عضویت ایران، به نوعی مستلزم نقض  های درازمدّت وضعگذاریسیاست

 شد که مغایر با اصول استقالل تشخیص داده آمدمیبه موجب اسالم به حساب  یگرمیتنظ
 )سامانه جامع نظرات شورای نگهبان(.

 یسسهؤنیز شورای نگهبان ثبت شرکت یا م 8/2/1861مورّخ  24-ر 1128در نظر تفسیری 
را مشروط به اینکه  هاخارجیایرانی توسط  هایشرکتخارجی در ایران یا مشارکت در سهام 

بلکه تفوّق و برتری  محدودیتی برای سهامداران و مدیران ایرانی در مجامع عمومی حاصل نشود
)پژوهشکده شورای نگهبان،  ندادتشخیص  11بینی شود، مغایر اصل مشهود سهامداران ایرانی پیش

استرداد  یدر خصوص معاهده 52224/81/62 ی(. همچنین در نظر شماره211-261: 1866
فی سبیل، ن یمجرمین بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین، شورا با استناد به قاعده

تحویل شخص مسلمان به کفّار جهت محاکمه در چین را مصداق بارز تسلّط و تفوّق کفّار بر 
 (.161: 1865است )پژوهشکده شورای نگهبان،  خالف شرع اعالم نموده را آنمسلمانان دانسته و 

 شورا که ستا این مبیّن گردید، مطرح فقهی هایشاخص ذیل شورا اتنظر از که مصادیقی
. است بوده استقالل تأمین و حفظ دنبال به سلطه نفی یعنی اساسیمقنّن  مبنای بر صریحت با

 بررسی مورد مباحث این محمل و شورا استداللی هایگاهتکیه مبنا، این از شورا نگاه فهم برای
 ردّ جهت در و اسالمی مقررات و قوانین بر مبتنی گریتنظیم حفظ برای شورا. قرارگرفت

 مانند مصادیقی ایران، اسالمی جمهوری حکومتی نهادهای توسط کفار برتری و والیت پذیرش
 مبنای و دولت استقالل مفهوم ناقض را کفار توسط گذاریمقرره سهامداری، تملّک، محاکمه،
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در حقیقت شورای نگهبان با استعانت از مبانی فقهی در عمل . است داده تشخیص سلطه نفی
 و قانونگذاری در شورا منفعل نقش هرچند. لطه پرداخته استبه تبیین شاخص قانونی نفی س

 در استقالل هایشاخص از ایجابی هایجنبه موازین، با قوانین مغایرت عدم صرف کفایت
 وضعیت حفظ بر عالوه تواندمی نگهبان شورای اما دهدمی نشان فروغکم را شورا نظرهای
 با نیز را مقرّرات و قوانین اساسی، قانون چهارم اصل به مستند استقالل، یزمینه در موجود
 .دهد تطبیق دولت کامل استقالل اسالمی میزان

 گیرینتیجه

قانون  154و  2استقالل در قانون اساسی جمهوری اسالمی به عنوان هدف میانی در اصول 
اساسی برای رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی آمده است و در بدو امر تحقق کامل 

بلکه مامورٌ به قانونی، حرکت در جهت تحقق استقالل با استفاده از  ،هدف، مراد مقنّن نبوده است
( و ارزیابی 12، 11، 11، 11، 11، 48، 6، 8، 2قانونی )از جمله اصول  هایروشاصول، ابزارها و 

نزدیک شدن به هدف و انجام اوامر قانونی است. سنجش میزان حرکت دولت  یلحظه به لحظه
. در بیان گرددمیمیسور  هاییشاخص، با وجود معیارها و المللیبینبه سمت استقالل در روابط 

. منابع و مبانی این معیار قانونی، در نظر نمایدمیمقنّن اساسی شاخص نفی سلطه این نقش را ایفا 
دم اندیشمندان حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار گرفت که از مجموع کالم ایشان پنج شاخص ع

محدودیت ملّت در شکوفا کردن استعدادها، مخدوش نشدن قدرت برتر )حاکمیّت( در 
به موجب اسالم، نفی عزت  گریِتنظیم، عدم اختالل در هادولتنابرابری  اساس برسازی تصمیم

 هایشاخصبه معنای عدم وجود  هاشاخصو نفی والیت کافران مستنبط گردید. سلبی بودن این 
لکه به موجب حکم عقل و بیان برخی از فقها ایجاد مقدمات مانند وجوب رفع ایجابی نیست. ب

 سلطه و ایجاد موجبات برتری نیز در مفهوم استقالل گنجانده شده است.

قرابت مفهومی حاکمیّت در بیان  ،شودمی حاصل مزبور هایشاخص جمع از آنچه
 ، والیت()قدرت برتر حاکمیّتحقوقدانان و والیت در بیان فقها است که با وابستگی 

 این مجموع به همخدوش گردیده ک (گری امور اجتماعی بر اساس برتری مسلمانانتنظیم)
 و ملّی منافع به که حالتی. شودمی اطالق سلطه یکدیگر، با هادولت تعامالت در حالت

 حل ایبر هادولت وابستگی دیگر، بیانی به. زندمی ضربه ملّت یک استعدادهای شکوفایی
 اساسی و الهی گذارقانون نهی مورد ،است مشهودی و معهود امر که ملّی منافع تأمین و مسائل

 گریتنظیم و والیت زمام دولت، که است استقالل ناقض زمانی وابستگی بلکه، نگرفته قرار
 در اسالمی دولت که بزند پیوند دیگر دولت تصمیمات به ایبه گونه را خود جامعه امور
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در بیان . بگیرد قرار خود مصالح تأمین برای باالتر جایگاهی در مقابل دولت و ذلّت یمرتبه
در داشتن قدرت  ()فارغ از اسالمی و غیراسالم هاحقوقدانان این کهتری با برابری حاکمیت

 یاما در بیان فقها والیت برتر در تنظیم امور جامعه .است برتر در پیگیری منافع تبیین شده
 عزت، حکمت و مصلحت دانسته شده است. اساس برقّ اسالم و مسلمین اسالمی ح

قانون اساسی، مفهوم استقالل را عمدتاً با شاخص نفی  مؤسّسشورای نگهبان نیز مانند نهاد 
فکری و نگاه شورای  یسلطه مورد بحث قرار داده است. برای فهم بهتر این شاخص در زمینه

ح بیشتری بر نفی سلطه داشتند، به مصادیق دیگر که محورشان نگهبان، عالوه بر مصادیقی که تصری
، توجه نمودیم. این توجه عالوه اندکردههای ضمنی استفاده اما از بیان ،استقالل و نفی سلطه است

مستنبط در متن را در نگاه شورا مشخص نمود، مصادیق و زوایای  هایشاخصبر اینکه جایگاه 
رد. برخالف آنچه که مشهور است، استقالل دولت به معنای عدم بیشتری را نیز برای ما روشن ک

یک از موارد استناد وابستگی نیست و در نگاه شورا نیز طبق استقرایی که صورت پذیرفت، در هیچ
به صرف وابستگی دولت برای مغایرت با اصل استقالل نشده است؛ بلکه با استناد صریح و یا 

تطبیق دهد.  هاشاخصشورا سعی نموده که مصادیق را با آن  استنباط شده، هایشاخصمفهومی به 
نفی سبیل در نگاه شورا به دلیل نزدیکی مفهومی سبیل و سلطه  یفقهی ذیل قاعده هایشاخص
مستنبط از دو مبنای عدم وابستگی نابرابر حاکمیت و  هایشاخصاما  نماید،میجلوه  ترپررنگ

. مصادیقی مانند تملک بدون قید و اندگرفتهحفظ نظام نیز به شکل ضمنی مورد استدالل شورا قرار 
شرط برای دولت و اتباع خارجی، نامشخّص بودن حقوق و تکالیف دولت در صورت عضویت در 

در داخل ایران،  گذاریسرمایهری اسالمی ایران برای ، عدم رعایت قوانین جمهوالمللیبینشورایی 
مبتنی بر برتربینی، تحویل مسلمان به نظام قضایی کفار در نگاه شورای نگهبان از  یاساسنامه

 .اندشدهو در نتیجه ناقض استقالل محسوب  هاشاخصمصادیق این 
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حكومت و اموال  یتطبیقی ماهیت حقوقی رابطه یمطالعه
 فقه امامیه و حقوق فرانسهدر  محورعمومی کاربری

 **2محمدصادق فراهانی *1،ولی رستمی
 

 . دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران1

 . دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران2
 

 08/7/0317: رشيپذ  3/3/0317: افتيدر

 چكیده
اند، کاربری عام اختصاص یافته اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و

یاد « محوراموال عمومی کاربری»دهند که از آن به عنوان قسمی از اموال عمومی را شکل می
 ،توصیفی-تحلیلی رویکردی اتخاذ و ایکتابخانه مطالعات از گیریبهره با رو پیش شود. پژوهشمی
از طریق  «محورکاربری عمومیی حکومت و اموال ماهیت حقوقی رابطه» شناسایی مقام در

 نتیجه این و حقوقدانان فرانسوی در ادوار مختلف، به های فقهای امامیهبررسی آثار و نظریه
و « الکیت عنوانم»، «مالکیت جهت»ی ی سه نظریهفقهای امامیه با ارائه که است یافته دست

قهی ماهیت حقوقی در تمامی ادوار ف« محورکاربری حقوقی اموال عمومیمالکیت شخصیت »
اند. در دانسته« نظارت، اداره و نگهداری»ی حکومت با این دسته از اموال را از نوع رابطه

تحت مالکیت ملت »، «بالمالک بودن»های مقابل، حقوقدانان فرانسوی ابتدا با طرح نظریه
ی ماهیت حقوقی رابطه« مالکیت جهت و کاربری»و « تحت حاکمیت حکومت بودن»، «بودن

دانستند، لکن عدم کفایت این « اداره و نگهداری»حکومت با این دسته از اموال را از نوع 
ها در حفاظت از اموال عمومی در برابر تعدیات اشخاص، سبب شد تا از طریق نظریه

 به اکنونهمای که را مطرح سازند. نظریه« مالکیت عمومی»ی دگرگونی مفهوم مالکیت، نظریه
و  شده از این اموال تبدیل عمومی اموال کنندگاناقتصادی اداره برداریهبهر برای راهکاری

 است. قرار دادهخطر  در معرضصیانت از این اموال را 

، اموال عمومی، حکومت، شخصیت حقوقی اموال، مالکیت جهت، مالکیت عمومی: گانکلیدواژ
 مالکیت عنوان.

                                                                 
*  Email: vrostami@ut.ac.ir 

** Email:msfarahani72@gmail.com                                                                              نویسنده مسئول 
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 مقدمه

 مالی منابع تأمین و جامعه هر نیاز مورد خدمات یارائه در عمومی هایثروت و اموال نقش
اموال و تبیین  این بر هاحکومت یسلطه حقوقی تنظیم .نیست پوشیده کسی بر هاحکومت

 این اموال را از صحیح برداریحفاظت و بهره سو یک از ی میان آنها،ماهیت حقوقی رابطه
در  .شودمی زمینه این در فساد بروز و ناصحیح یاستفاده مانع دیگر سوی از و کندمی تسهیل

ه طیف ک (1)«محوراموال عمومی کاربری»ی حکومت با این بین تبیین ماهیت حقوقی رابطه
 (4)«المالکاموال مجهول» (8)،«عامه موقوفات» (2)،«منافع مشترکه»ای از اموال عمومی ه اعم از گسترده

 از اهمیت بسزایی برخوردار است. ،گیردرا در بر می ه(5)«العنوهمفتوح اراضی» و
رو در مقام تبیین مبنای تصرف حکومت نسبت به این اموال و ماهیت حقوقی پژوهش پیش

 شدهارائههای ی میان آنها، در بخش نخست به تحلیل و بررسی آثار فقهای امامیه و نظریهرابطه
حقوقدانان فرانسوی و  توسط شدهارائههای پردازد، سپس در بخش دوم نظریهتوسط ایشان می

 یابی و تحلیل خواهد کرد.تأثیر آن بر قوانین و آرای حقوقدانان ایرانی را ریشه
به عنوان منبع اصلی  ه« فقه امامیه»این موضوع در  فارغ از کاستن خأل بررسی تطبیقی

قی به عنوان تأثیرگذارترین نظام حقو ه« حقوق فرانسه»ه و  قانونگذاری در حقوق کنونی ایران
 وجه وقی اموال عمومی در ایران تا کنون هگیری قواعد حاکم بر نظام حقخارجی در شکل

 تفاوت توان در تبیینمی را ی اموال عمومیحوزه هایپژوهش سایر با نوشتار این اصلی تمایز
عمومی  اموال به مربوط تحقیقات یحوزه در فرانسوی شناسیروش و اسالمی شناسیروش

 و مبانی» یرساله .است مانده پوشیده حوزه این محققان نگاه از کنون تا که ایمسئله .دانست
 کرمی حامد ینوشته «فرانسه و ایران حقوق در عمومی اشخاص اموال بر حاکم حقوقی اصول

به چاپ رسیده « حقوق اداری اموال )اموال عمومی(»اکنون به صورت کتابی با عنوان ه که هم
 است، درآمده نگارش به موضوع این خصوص در کنون تا که است اثری ترینبرجستهاست ه 

 .است نبوده امان در مذکور آسیب از اما

 فقه امامیه. 1
محور عمومی کاربری اموال تعلق اصل (6)ی عملی و روایات متعددیبر اساس سیره هرچند

در میان فقهای  شدهاثباتی و مسلمانان و مالکیت عمومی آنها بر این اموال، امری اجماع به
 ؛145: ق1414 حلبی، ؛218: ق1411 طبرسی، ؛584: ق1411 طوسی،)آید امامیه به شمار می

ق: 1411 ادریس،ابن ؛851: ق1415 راوندی، ؛214: ق1411 زهره،ابن ؛212: ق1411 حمزه،ابن
معنای این  با رابطه در ایشان کالم اما ،(18: ق1411 ،شهید اول ؛6: ق1412 حلی،محقق ؛645
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تعلق و چگونگی آن، بر مدلول یکسانی داللت ندارد و دیدگاه فقها نسبت به این موضوع، در 
 داشتن حقوقیشخصیت »و « مالکیت عنوان» ،«مالکیت جهت»شود: قالب سه نظریه مطرح می

لحاظ  ها، ذکر این نکته بهپیش از شروع بررسی هر یک از نظریه«. محوراموال عمومی کاربری
ی یافته در این حوزه ضروری است که فقها در مرحلهشناسی آثار فقهی نگارشآشنایی با روش
العنوه و را در باب اراضی مفتوح« مالکیت جهت»و « مالکیت عنوان»های نخست، نظریه

ی شمول احکام اند و سپس دامنهسوم را در باب موقوفات عامه مورد اشاره قرار داده ینظریه
محور تسری العنوه را به سایر مصادیق اموال عمومی کاربریات عامه و اراضی مفتوحموقوف

 های یادشده خواهیم پرداخت.ی نوشتار به بررسی هر یک از نظریهاند. در ادامهداده
 جهت مالکیت معنای به عمومی مالکیت .1-1

، محقق (254: 2ج ق،1412 ،شهید ثانی) البهیهدر روضه)ره( شهید ثانیعبارات 
در )ره( ، محقق اردبیلی(814: 1، جق1428 سبزواری،محقق ) االحکامدر کفایه)ره( سبزواری

 خمینی،) البیعو امام خمینی)ره( در کتاب (411-411: 1ج ق،1418 اردبیلی،) مجمع البرهان
العنوه، بیانگر این است که منظور از مالکیت عموم مسلمانان بر اراضی مفتوح (61: 1811
و  ها هیچ مالکی نداشتهاین زمین از نظر ایشان چراکهت آنان به معنای مرسوم نیست. مالکی

مشاع  عالوه اینکه ملکبه اند.شده داده قرار عامه مصالح جهت در های موقوفهزمین همچون
ی حکومت اسالمی و ارکان آن نسبت به  در این میان رابطه .آیندبه حساب نمی مسلمانان نیز

گونه که تشخیص و ناظری است که منافع آنها را اخذ نموده و آن کنندهادارهی این اموال، رابطه
 کند.دهد، در راستای مصالح مسلمین صرف میمی

ز به ای از اشخاص بر مال واحد را جن این دیدگاه مالکیت مجموعهدر حقیقت، قائال
ی مالکیت میان اشخاص و اموال از از نظر ایشان رابطهدر واقع اند. صورت مشاع متصور نشده

یا با چند شخص  ،شوددو حال خارج نیست: یا این رابطه با یک شخص حقیقی برقرار می
از  و . بر همین اساسنیستحقیقی. حالت دوم نیز جز به صورت مالکیت مشاعی قابل تصور 

العنوه تناسبی با قواعد حاکم بر مالکیت مسلمانان نسبت به اراضی مفتوح آنجا که قواعد
حال اتخاذ این  بااند. روی آورده« مالکیت جهت»ی یهمالکیت مشاعی ندارد، ناگزیر به نظر

هان معاصر یاز فق یکی. قرار گرفته استی مالکیت جهت مورد انتقاد برخی دیگر از فقها نظریه
 :نویسدمی در این باره

و پس از فتح یا  بودهاین اراضی قبل از فتح در مالکیت افرادی »
باید در مالکیت همان افراد باقی بماند یا در مالکیت شخص دیگری 
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همچون امام درآید؛ اما اینکه پس از فتح هیچ مالکی نداشته باشد 
 (211 :8ج ،[ب] ق1416 منتظری،) «متصور نیست.

ای میان اشخاص ی مالکانهی مالکیت جهت، رابطهیهشود مطابق با نظرچنانچه مشاهده می

است. از این « جهت مصرف مال»محور وجود ندارد و آنچه مشخص شده، صرفاً و مال کاربری

گونه استفاده از حقوق تبعی ناشی از مالکیت، همچون رهن، هبه، وقف، اجاره، معاوضه،  رو هر

 تملیک و... مجاز نخواهد بود.

 عنوان مالکیت معنای به عمومی مالکیت .1-2
اعم از « مسلمانانعنوان عموم »معنای مالکیت عمومی این است که  فقها از برخی نظر به

نه فردی از  ،آیداند، مالک این اراضی به حساب میموجودین و کسانی که هنوز متولد نشده
گونه هیچ یک از افراد،آنان یا مجموع آنان به صورت مشاع. به همین جهت است که برای هیچ

ی او سهم ی خصوصی نسبت به این اموال وجود ندارد و با مرگ یکی از مسلمانان، ورثهسلطه
 متوفی را به ارث نخواهد برد.

در برد. وی را به کار می« الجنسملک»، تعبیر در این بارهصاحب جواهر از فقهایی است که 
 نویسد:می این باره

بلکه صریح بعضی از آنها بر این ظاهر روایات ائمه و فتاوی فقها، »
ها هر دو ملک مسلمانان امر داللت دارد که عین و منافع این زمین

باشد، می« جنس مسلمانان»و مراد از مالکیت مسلمانان، مالکیت ... است
مالکیت زمینی و سایر وجوه عمومی یا  مالکیت فقرا بر زکاتهمانند 

مال موقوفه  چراکه. ستکه برای مسلمانان تا روز قیامت وقف شده ا
ملک موقوف علیهم است و تغایر احکام مالکیتِ آن، با احکام مالکیت 

 ق،1414 نجفی،) «کند.خصوصی خللی به اصل مالکیت وارد نمی
 (162 :21ج

 موقوفه مال بر علیهمموقوف مالکیت شبیه را العنوهمفتوح اراضی بر مسلمانان مالکیت ایشان
 علیهمموقوف به وقف، عقد اثر در موقوفه مال وی نظر از. داندمی زکات بر فقرا مالکیت یا

 یاراده بر بنا که هستند کسانی موقوفه عین واقعیِ مالک عقد، وقوع از پس و شودمی تملیک
 یعنی: است محدود وقف عقد مقتضای به بنا مالکیت این منتها دارند، را آن از استفاده حق واقف

 ...و فروش و خرید نه دارند را معینی شرایط با خود مال منافع از انتفاع حق فقط علیهمموقوف
 چنین است.العنوه و مسلمانان نیز ایننسبت اراضی مفتوح (11 :21ج ق،1414 نجفی،)
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نیز از  (216: 8ج ،[ب] ق6141 ،منتظری) و مرحوم منتظری (65: 1868 صدر،)صدر  شهید
 قائلین به همین دیدگاه هستند. 

در خصوص سایر اموالی که حق انتفاع آنها به هدف مشخصی « مالکیت عنوان»ی نظریه
العنوه نیست. از آن جمله اختصاص یافته است نیز مطرح شده و محصور در اراضی مفتوح

ها، کاروانسراها و...( اشاره ها، خیابانتوان به موقوفات عامه، زکات و منافع مشترکه )جادهمی
 .(14-15 :1816 ای،خامنه) کرد

محور، ی مالکیت جهت، اموال عمومی کاربریمطابق با این نظریه و برخالف نظریه
مالک آنها است، لکن مالکیتی که محدود به « عنوان عموم مسلمانان»بالمالک نبوده و 

چه شبیه آن هبرداری از منافع مال است. قائالن این دیدگاه از یک سو بالمالک بودن اموال بهره
های اند و از سوی دیگر با محدودیترا منکر شده ی مالکیت جهت ذکر شد هظریهدر ن

محور همچون عدم قابلیت بیع آنها در شرایط ی مصادیق اموال عمومی کاربریشدهشناخته
عالوه عدم تفکیک اند. بهاند و در نتیجه قائل به چنین مالکیت محدودی شدهبوده مواجهعادی 

الکیت منافع سبب مالک دانستن عنوان مسلمانان شده است، حال آنکه میان مالکیت عین و م
بر این اموال  ه ی مالکیتبه عنوان جوهره ی دائم و اختصاصی ایشان هاز سلطهای هیچ نشانه

 وجود ندارد.
 دو صریح میان در پایان این بخش از نوشتار، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تفکیک

مورد اشاره  (ره)خمینی بار از سوی امام نخستین «عنوان مالکیت» و «جهت مالکیت» ینظریه
 :نویسدمی جهت مالکیت ینظریه تأیید مقام در قرار گرفت. ایشان

أّن األقوی هو أّن األرض المفتوحة عنوة، لیست ملکًا ألحد، بل هی محّررة موقوفة لمصالح »
 ( 61: 8ج ق،1421 البیع، کتاب) «االمسلمین، و هم غیر مالکین لرقبتها و ال لمنافعه

معرفی  روایات ظاهر خالف را آن عنوان، مالکیت ینظریه نقد مقام در دیگر، سوی در و
 :کندمی

 أیضاً هو و. مصرفاً األفراد مصالح و «المسلمین جمیع» عنوان المالک فیکون... منها و»
 (64: 8ج ق،1421 البیع،کتاب...« ) جدّاً الظاهر خالف

 اموال داشتن حقوقیشخصیت  معنای به عمومی مالکیت .1-0
اعتبار اهلیت نسبت به »که عبارت است از « شخصیت حقوقی داشتن اموال» یمضمون نظریه

 ، در«یک مال، جهت دارا شدن حقوق و تکالیف، به صورت مستقل و بدون وابستگی به اشخاص
رد اشاره قرار گرفته است. اما مو فقهی مختلفی همچون زکات، خمس، وقف، وصیت و ارث ابواب
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اصطالح خاصی نسبت به آن جعل «( مالکیت عنوان»و « مالکیت جهت)»ی دیگر سان دو نظریهبه
گاه آن را نشده است. شاید به همین جهت باشد که فقها و به تبع ایشان حقوقدانان و قوانین، هیچ

 اند.ه و بررسی قرار ندادهی مجزا مورد اشاری دیگر به مثابه یک نظریهمانند دو نظریه
 پیش از بررسی این نظریه اشاره به یک نکته ضروری است:

چنانکه در بررسی دو دیدگاه پیشین مشاهده شد، قائالن هر دو دیدگاه جهت تعیین نظام 
 (541: 1ج ق،1411 کلینی،) العنوه، با استناد به روایتی از امام کاظم)ع(حاکم بر اراضی مفتوح

دانسته بود، ضمن تشبیه این اراضی به « ی عام بر منافع عمومیموقوفه»را که این اراضی 
علیهم و ی موقوفالعنوه را همانند رابطهی مسلمانان با اراضی مفتوحموقوفات عامه، رابطه

 انداند و از این طریق به تعیین ضوابط حاکم بر این دسته از اموال پرداختهی عام دانستهموقوفه

 منتظری، ؛112 و 61 :1868 صدر، ؛162 :21ج ق،1414 نجفی، ؛411 :4ج ق،1418 اردبیلی،)
ی مذکور در وقف . البته از آنجا که دیدگاه ایشان نسبت به رابطه(854-855 :[الف] ق1416

های العنوه نیز دیدگاهی اراضی مفتوحمتفاوت از یکدیگر بوده است، به تبع آن در مقوله
 (1)اند.گرفتهمتفاوتی را در پیش 

ها، مدارس، محور مانند راههمین وضعیت در خصوص سایر اموال عمومی کاربری
 خوردها و تطبیق قواعد آن با موقوفات عامه نیز به چشم میکاروانسراها، بازارها، پارک

 بحرانی، ؛41 ق:1414 حلی، یعالمه ؛245 ق:1426 لنکرانی،فاضل ؛454-456 تا:بی سبزواری،)
 ؛216 ق:1418 گلپایگانی، ؛611 ق:1422 اصفهانی، ؛162 ق:1411 خویی، ؛125 :21ج ق،1415
 خراسانی، وحید ؛811 :2ج ق،1481 سیستانی، ؛211 ق:1426 تبریزی، ؛862 :2ج ق،1416 صافی،
 .(66 ق:1411 مازندرانی، ؛841 تا:بی کابلی،فیاض ؛811 تا:بی روحانی، ؛111 ق:1421

از همین رو با بررسی وضعیت مالکیت موقوفه، وضعیت مالکیت سایر اموال عمومی 
 ی حکومت با آنها مشخص خواهد شد. محور و در نتیجه ماهیت رابطهکاربری

 بررسی های فقهی مرتبط با اثبات شخصیت حقوقی اموال رابه این منظور، ابتدا دیدگاه
ش این نظریه در نظام حقوقی ایران و قوانین کرد )بررسی فقهی(، سپس چگونگی پذیر خواهیم

های فقه موضوعه را نشان خواهیم داد )بررسی حقوقی( تا در بخش آتی با بررسی تطبیقی آموزه
 برسانیم.امامیه و نظام حقوقی فرانسه، تفاوت مبنایی آن دو در رابطه با اموال عمومی را به اثبات 

 فقهی بررسی .0-3-0
ی ی عطفی در تاریخ نظریه، نقطهحقبهی سید محمدکاظم طباطبایی یزدی را باید نظریه
 فقیهی نخستین ایشان رسدمی نظر حقوقی اموال در فقه امامیه به حساب آورد. به شخصیت

 اجمال به و پذیرفته را «اموال شخصیت حقوقی» مفهوم روشن، و برجسته صورتی به که باشد
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رغم آنکه آثار فقهی پیش از ایشان، در نظر گرفتن ابعاد مختلفی علی. است کرده استدالل آن بر
 «وقف صحت» (،421ق: 1811، ی حلیعالمه) «تملک قابلیت»از اهلیت، همچون 

 به را نسبت( 286: 28ج ق،1416 عاملی،) «وصیت صحت» و (46: 6ق، ج1414کرکی، )محقق
اند، اما مالک اصلی کاروانسراها و... به رسمیت شناخته مدارس، مساجد، مشاهد، اموالی چون

دانستند و اموال، که جهات مصرف و عناوین انسانی مربوط به آنها می شخصیت حقوقیرا نه 
جدای از عناوین و  «شخصیت حقوقی» یک صورت به را مستقلی به همین جهت، عنوان

 نویسد:می رهدر این باالکرامه صاحب مفتاح اند.جهات در نظر نگرفته
 مشاهد، مدارس، هیچ شکی در صحت وصیت برای مساجد،»

میان  در این بارهکاروانسراها و امثال آن وجود ندارد و هیچ اختالفی 
این امر در حقیقت وصیت برای مسلمانان  چراکهعلمای اسالم نیست، 

 (286: 28ق، ج1416)عاملی، « است.

ستقل اموال به صورت مجزا و منفک از م شخصیت حقوقیدر مقابل، سید یزدی قائل به 

ی خود را ضمن تشریح راهکارهایی برای تعمیر کنندگان آنهاست.  وی نظریهمنتفعان و اداره

 دهد:ارائه می چنیناینها و... ها، پلموقوفات عامه مانند مساجد، مدرسه
 یعهدهبه نه و «موقوفه خودِ» یعهده سوم قرض گرفتن بر. . .  »

 بر قرض که دهد اطالع دهندهقرض به باید البته در این صورت متولی.
 .گیرندهقرض یذمه بر نه باشدیا...( می مدرسه )مسجد، ی موقوفهعهده

به منظور « خیر وجوه» و «زکات» یعهده چهارم قرض گرفتن بر
 «.دو آن از یکی محل از آن و استیفای تعمیر موقوفات، صرف در

 (261-266: ق1414 یزدی،)

ی موقوفات، و به تبع آن، جعل مالکیت بر عهده شخصیت حقوقیپذیرش  وی مبنای اصلی

 به عقال، نظر در که گونهکند همانبه شمار آورده و اضافه می« بنای عقال»را ... زکات، خمس و

 قرار و اعتبار گردد بشود،می نذر یا شده وقف آن بر که آنچه مالک تواندمی مثال، مسجد عنوان

 (266: ق1414 یزدی،). است نافذ قهراً و درست نیز آن یعهده بر دادن
 پذیرش همانند و... را خمس زکات، مدرسه، مسجد، چون عناوینی داریدر حقیقت عهده

 موارد از این چون و دانندمی درست را آن عُقال که شماردمی امور دست این برای مالکیت
 در همین است، نزده کنار را آن نیز حکیم شارع و داشته عقال ریشه در بنای که است اموری

 .کندمی کفایت آن پذیرش
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 کند:در پایان نیز تأکید می
 سفیدی جهت تحقق، و سیاهی امری اعتباری است و مانند «ملکیت»

 آن تحقق برای نیز اعتباری محل باشد، بلکهبیرونی نمی محل نیازمند
 اعتبار، جزتکلیفی دیگر نیز که بهوضعی و  احکام تمامی. کندمی کفایت
 و نگاه در محلی که تحققشان برای ندارند، خارج در دیگری وجود
کند... به همین دلیل است که جعل می کفایت باشد، موجود عقال اعتبار

احکام اعتباری چون مالکیت، ضمان و... نسبت به شخصیت حقوقی 
اعتباری به حساب  موقوفات، زکات، مساجد، پل و... که خود نیز امری

 اعتبار عین چیزی حقیقت باشد. به تعبیر دیگر وقتیآیند، صحیح میمی
 «.باشد اعتباری داشته وجودی تواندمی نیز آن محل بود، شارع یا عقال

 (58-54 ق:1421 یزدی،)
رویکرد ایشان نسبت به این موضوع، نه به صورت مصداقی، جزئی و خاص موقوفات، که 

 این از زیادی شود مطالبیادآور می که در همین راستاو کلی است. چنانبه صورت مبنایی 
 نشأت خواهد گرفت: تحقیقی مبنای

 (266 ق:1414 یزدی،) «.کثیرة مطالب التحقیق من ذکرنا ما علی یتفرّع و»
، در «زکات، جدای از فقرا شخصیت حقوقی»وقف، با به رسمیت شناختن  ایشان عالوه بر 

 و در وصیت به جهات« ترکه، جدای از متوفی شخصیت حقوقی»ارث با به رسمیت شناختن 
همین « لهو موصی موصیبه، جدای از موصی شخصیت حقوقی»عامه با به رسمیت شناختن 

 (بعد به 66: 1861 مرتضوی،) گیرد.رویکرد را پی می
دهد که این نگاه به رویکردی غالب در میان فقهای پس بررسی آثار فقهی متأخر نیز نشان می

 است. )ر.ک: شیرازی، گرفته قرار آنها بحث و توجه مورد مستقل صورت به از ایشان بدل شده و
( هرچند همچون هر 4-81؛ 1868؛ مرتضوی، 5-18: 1814 خرازی، ؛425-426: ق1416
توضیح آنکه مخالفانِ به رسمیت  ی علمی دیگر، مصون از مخالفت محققان نمانده است.نظریه

شناختن شخصیت حقوقی اموال، اصل انتساب اهلیت و شخصیت حقوقی به غیر از اشخاص 
اند، بلکه با مفروض دانستن اعتباری بودن مفاهیمی چون ملکیت و ذمه، حقیقی را منکر نشده

نند و تصریح داتعلق آن را حتی به یک امر موهوم ه در صورت ترتب اثر عقالیی ه معقول می
کنند که اعتبار شخصیت حقوقی برای مسجد، کعبه و مانند اینها به سبب ترتب غایت عقالیی می

( با این حال، وجه اصلی مخالفت ایشان با 48: 18ق، ج1411کامالً صحیح است. )خویی، 
ها، های دولتی، شرکتشخصیت حقوقی مابقی اموال چون سایر موقوفات، دولت، بانک
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(، فقدان دلیل شرعی بر شخصیت حقوقی آنها و آثار 411: 1ق، ج1411. )خویی، مؤسسات و..
عدم سرایت حکم امضاشده در خصوص مصادیق »ی مربوطه به آن است. مواردی چون گسترده

عدم شمول ارتکاز عقالییِ امضاشده از »، «زمان معصوم )مسجد، کعبه و...( به مصادیق جدید
« الْبَیعَ... اهلل أَحَلَّ»ی عدم امکان تمسک به اطالق آیه»و « دیدجانب معصوم نسبت به مصادیق نوپ

« های حقوقی به دلیل در مقام بیان نبودن شارع( نسبت به معامالت شخصیت215)بقره: 
ی ایشان جهت اثبات ادعای مذکور ترین ادله( برجسته61-116، 1ق، ج1481حائری، )حسینی

ارع با سیره و ارتکاز عقال در پذیرش شخصیت حقوقی همراهی ش»است که در مقابل با اثبات 
اتحاد طریق و تنقیح مناط »، «مصادیق جدید همچون دولت بر اساس شواهد تاریخی و اجتماعی

ی موجود در کتاب داللت اطالق ادله»و « میان احکام مصادیق سابق و نوپدید شخصیت حقوقی
بتنی بر عدم محدودیت قلمرو های حقوقی جدید مو سنت بر مشروعیت معامالت شخصیت

( پاسخ 61-65: 1861؛ آقانظری، 6-25: 1868)مرتضوی، « خطابات عام آنها به افراد زمان تشریع
 داده شده است.

 حقوقی بررسی. 0-3-2
شخصیت  1854( قانون اوقاف مصوب 8) یدر نظام حقوقی ایران، نخستین بار ماده

 محور را مورد اشاره قرار داد:اموال عمومی کاربری حقوقی
 «است... شخصیت حقوقی یدارا عام موقوفه -8 ماده»

وقف خاص، مورد انتقاد قرار گرفت تا  شخصیت حقوقیاین ماده به دلیل عدم اشاره به 
 1868اینکه با تصویب قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج  اوقاف و امور خیریه در سال 

 گونه اصالح شد:به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، اینکه 
 «.باشدمی آن نماینده مورد حسب سازمان یا متولی و است حقوقی شخصیت دارای موقوفه هر»

است که به محض  شخصیت حقوقیشود، دارای یک به این ترتیب هر وقفی که ایجاد می
و از ( 26 :1816 رضیان، و آبادعلی هریاب)تحققِ وقف مستقالً مالک عین موقوفه خواهد شد 

 . شدها راجع به مالکیت اموال موقوفه در حقوق ایران پایان داده این طریق به اختالف
های وقف پرداخته و ویژگی ته نیز به حمایت از دیدگاه شخصیت حقوقیحقوقدانان برجس

 جعفری ؛16: 1811 کاتوزیان،) اندمستقل دانسته شخصیت حقوقیوقف را منطبق با یک 
 .(212 :1818 لنگرودی،

 نظام حقوقی فرانسه. 2
« شدهاشخاص حقیقی و حقوقیِ شناخته»حقوقی فرانسه، مالکیت از مفاهیم وابسته به  نظام در



 

 
 17/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

84 

 مستقل پیدا کند شخصیت حقوقیتواند بدون اینکه به شخص منتسب شود، است و دارایی نمی
(Ambroise Colin et Henri Capitant, 1959:575)صاص شخصیت حقوقی اخت . به همین دلیل

کنندگان آنها مورد قبول واقع نشده است. اداره مجزا برای اموال، جدای از شخصیت حقوقی
با وجود آن دسته از  1116را باید دشمنی فردگرایان انقالب  نگرشی اصلی چنین یریشه

این نهادها از  چراکهد. توانستند هدف معینی را دنبال کننهای حقوقی دانست که میشخصیت
ی بنیادهای کاستند و به همین جهت بود که انقالبیون، کلیهها میسرعت انتقال و گردش دارایی

 کاتوزیان،) کردند، از بین بردندنهاد وقف در اسالم را دنبال می اهدافخیریه که هدفی چون 
 .(1414ش :4ج تا،مازو، بی از نقل به 11 :1816

ی اموال عمومی در نظام حقوقی اسالم به طور توان گفت که مبنای نظریهاز همین رو می
مستقل برای  شخصیت حقوقیدر یکی اعتبار  چراکهکلی متفاوت از نظام حقوقی فرانسه است. 

کنندگان آنها به رسمیت شناخته شده است اما در اداره اموال، جدای از شخصیت حقوقی
های بنیادین دو نظام حقوقی در ندارد. همین امر منجر به تفاوت دیگری این امکان وجود

 شود.قواعد حاکم بر اموال عمومی می
ای تواند از اموال خود، بنیاد خیریهبه عنوان مثال در نظام حقوقی فرانسه هیچ فردی نمی

واسطه تشکیل دهد. او یا بایستی اموال خود را به همانند وقف را به صورت مستقل و بی
شخصیت های حقوقی موجود ببخشد یا آنکه ابتدا با کسب اجازه از دولت، بنیادی با شخصیت

مستقل به وجود آورد و آنگاه مال مورد نظر را به آن شخصیت هبه یا وصیت کند و  حقوقی
 له دنبال نمایدهای موجود و به صورت شرط بر متهب یا موصیهدف خود را تنها در قالب

 .(11 :1816 کاتوزیان،)
طور که در ادامه اشاره خواهد شد، رویکرد این نظام حقوقی مبنی بر ممانعت از اعتبار همان

نسبت به اموال، همواره پابرجا بوده و تمامی  شخصیت حقوقیی واسطهمستقیم و بی
آن نظام  یشدهشناختههای حقوقیِ های مرتبط با اموال عمومی حول محور شخصیتنظریه

اموال( ارائه شده است. لذا تعیین ماهیت  شخصیت حقوقیغیر از  های حقوقی)شخصیت
شخصیت  ی حکومت با اموال عمومی در نظامی که اموال آن فاقد ظرفیت برخورداری ازرابطه

 کند:هستند، از یک روال ساده پیروی می مستقل حقوقی
فاقد مالک »ی یا باید این اموال را اموال ،است رابطهمحققی که در صدد تعیین ماهیت این 

ی غیرانحصاری آن در اختیار افراد قرار دارد، یا بداند که تنها حق انتفاع و استفاده« مشخص
 ینسبت دهد. در هردو« مردم»و « ملت»مالکیت اموال عمومی را به عناوین عام و کلی چون 

 خواهد بود.« اداره و نگهداری»ی حکومت با اموال عمومی از جنس این موارد رابطه
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به عنوان مالک اصلی این اموال است. اما از آنجا که تمامی « حکومت»هکار دیگر، معرفی را
معنای »مالکیت نسبت به این اموال قابل انطباق نیست، ناگزیر است  یشدهشناختهقواعد 
 را تغییر دهد.« مالکیت

مفهوم  ها ذیلهر دوی این راهکارها در نظام حقوقی فرانسه دنبال شد. ابتدا برخی نظریه
ی حکومت و اموال به تبیین ماهیت رابطه« مالکیت»و برخی دیگر ذیل مفهوم « نگهداری»

 مستقل صورت به مال از یک سو فرانسه حقوق در که آنجا از حقیقت عمومی پرداختند. در
های مرتبط شود و از سوی دیگر نیز ایرادات عملی نظریه شخصیت حقوقی واجد توانستنمی

پوشی نبود، راهی جز تمایل ی قضایی قابل چشمگذار و رویهری در نظر قانونبا مفهوم نگهدا
از آنجا که تمام قواعد  باقی نماند. با این حال برای حقوقدانان« مالکیت»به مفهوم 

را تغییر « مالکیت»به ناچار معنای  مالکیت نسبت به این اموال قابل انطباق نبود، یشدهشناخته
تقسیم کردند. به تبع « خصوصی»و « عمومی»ی که مالکیت را به دو دستهدادند. به این صورت 

« اموال عمومی»و « اموال اختصاصی»ی بندی بود که اموال حکومت نیز به دو دستههمین تقسیم
ی نخست تابع قواعد حقوق خصوصی بود و حتی رسیدگی به دعاوی مربوط تقسیم شد. دسته

ی دوم از قواعد دیگری چون منع گرفت، اما دستهرت میهای عمومی صوبه آن نیز در دادگاه
کرد و رسیدگی نقل و انتقال، منع توقیف، منع برقراری حق ارتفاق نسبت به آنها و... پیروی می

 (1)شد.های اداری انجام میبه دعاوی مربوط به آن نیز در دادگاه
ی حکومت و اموال رابطهی ماهیت در ادامه به بررسی نظریات حقوقدانان فرانسوی درباره

عمومی پرداخته و به مقتضای بحث، فقه اسالمی و نظام حقوقی ایران را نیز مورد اشاره قرار 
 خواهیم داد.

 عمومی اموال به نسبت حکومت نگهداری . حق2-1
 مانند مشترکی واژگان ی خود ازجهت اثبات نظریه این نظریه طرفدار حقوقدانان هرچند
 یمالکانه یسلطه نفی برای را متفاوت مبنایی یک هر اما اند،بهره برده. ..و نظارت نگهداری،
 حق) واحد خروجی و مختلف مبانی با که نظریاتی ادامه در. اندداده ارائه اموال این بر حکومت
 دهیم.می قرار بررسی مورد را اندشده مطرح( عمومی اموال به نسبت حکومت نگهداری

 (11: 1861 کرمی،)

 بودن اموال عمومی« مالکبال»يا « غیر قابل تملک». 2-0-0
ی عمل به ای عمیق در تاریخ حقوق فرانسه دارد به طوری که سابقهمفهوم نگهداری ریشه

. در این دوره گرددبازمیآید، ی حقوق فرانسه به شمار میی حقوق روم که ریشهآن به دوره
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ی عموم عمومی داشته و به استفاده شد که کاربریبه اموالی اطالق می« اموال عمومی»
اما از آنجا که هنوز  .(11: 1861 کرمی، از نقل به Ph.Yolka, 1997: 3) اختصاص یافته باشند

دانستند، این می «اموال بر مطلق و انحصاری یسلطه» آن را تغیر نکرده بود و« مالکیت»مفهوم 
ای بر آنها وجود نداشت، اموال غیر قابل تملک دسته از اموال را که امکان اعمال چنین سلطه

معرفی کردند. همین امر باعث شد که از نظر حقوقدانان فرانسوی هیچ فردی مالک این اموال 
 .(11: 1861 کرمی، از نقل به Arbousset, 2005: 46) به شمار نیاید
نظریه به وضوح در قانون مدنی ایران قابل مشاهده است. عنوان فصل سوم از تأثیر این 

اموالی که مالک خاص »باب اول از کتاب اول از جلد نخست این قانون عبارت است از: 
ی اموال عمومی در حقوق بررسی مواد مربوط به این فصل، پیروی مطلق مقنن از نظریه«. ندارد

 سازد:روم را بیش از پیش نمایان می
  .بود خواهد به آنها مربوطه نیقوان مطابق ندارد خاص کمال هک یاموال از استفاده -28 ماده»

 مسدود آنها آخر هک را یهایوچهک و عامه شوارع و طرق تواندینم کسهیچ -24 ماده
 .دینما کتمل ستین

 از ندارد خاص کمال و است عموم استفاده مورد هک را یاموال تواندینم کسهیچ -25 ماده
 کتمل یعموم هایمیدانگاه و مهیقد مدارس و یعموم انبارهایآب و اروانسراهاک و هاپل لیقب
 «.است عموم یاستفاده مورد هک یهایچاه و قنوات است نیهمچن و. ندک

 نگهداری مبنای عنوان به «ملت مالکیت» .2-0-2
وجود دارد، به « ثروت ملی» یا« ثروت عمومی»بر اساس این نظریه، اموالی که تحت عنوان 

ی نگهداری و حفاظت از آن را به دوش بوده و حکومت وظیفه« ملت»صورت مشترک متعلق به 
شود اما حق مالکیت واقعی در کشد. این وظیفه هرچند امتیازی برای حکومت محسوب میمی

می محافظت کند ای است که به او داده شده تا از اموال و اشیاء عمودست او نیست، بلکه ودیعه
: 1861 کرمی، از نقل به Ph.Yolka, 1997: 63) ی بهتر افراد از آن نگهداری نمایدو برای استفاده

ی انقالب فرانسه شکل گرفت هم مؤید همین نظریه ی مالکیت ملی که در دورهایده .(21
 (21 :1861 کرمی،)است. 

ی نفت قوانین حوزه توان در بسیاری ازایران را می حقوق ی بارز پیروی از این نظریه درنمونه
نخستین  (8ی )( از ماده1اند، مشاهده نمود. بند )ی حکومت با آن پرداختهکه به تعیین ماهیت رابطه

 اعمال و است یمل رانیا نفت صنعت و ینفت منابع»داشت: مقرر می 1858قانون نفت مصوب 
 یبرداربهره د،یتول توسعه، تشاف،کا نهیزم در رانیا ینفت به منابع نسبت رانیا ملت تکیمال حق

 است رانیا نفت یمل تکشر یعهدهبه منحصراً قاره فالت و شورک سرتاسر در نفت پخش و
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 «.ردک خواهد اقدام باره آن در خود ارانکمانیپ و هایندگینما یلهیبه وس ای رأساً هک
 (2ی )و ماده 1856ایران مصوب ی شرکت ملی نفت ( قانون اساسنامه4ی )این رویکرد در ماده

 نیز مورد تأکید قرار گرفت. 1866قانون نفت سال 
در فقه دارد که « مالکیت عنوان»ی ی مالکیت ملت، شباهت بسیار زیادی به نظریهنظریه

 پیش از این بدان اشاره شد.

 نگهداری مبنای عنوان به «حاکمیت حق» .2-0-3
« نگهداری»اشاره کردند که « حق حاکمیت»ی ایدهدر قرن نوزدهم حقوقدانان فرانسوی به 

ی حکومت بر اموال عمومی از باب بخشی از پیامدهای آن بود. این عده معتقد بودند که سلطه
 نقل به Laferrier, 1859: 164) حاکمیت است و این اموال تحت نظارت و حفاظت آن قرار دارد

 .(21: 1861 کرمی، از

ایران مرحوم کاتوزیان نخستین فردی است که در تبیین  یاز میان حقوقدانان برجسته
کند. وی اموال و مشترکات استفاده می« حاکمیت»ی حکومت بر اموال عمومی، از مفهوم سلطه

ی مستقیم داند که برای استفادهها و معابر عمومی و... را اموالی میها، موزهعمومی مانند پل
ظ مصالح عمومی داده شده و حکومت تنها از جهت تمام مردم آماده است یا اختصاص به حف

 (.65: 1861)کاتوزیان،  تواند آنها را اداره کندحاکمیت می
همسو با این نظریه  1861( قانون اصالح قانون نفت مصوب 2) یدر میان قوانین نیز ماده

 و تیمکحا حق اعمال. است یعموم یهاثروت و انفال جزء ینفت منابع هیلک»دارد: مقرر می
 نفت وزارت عهده بر یاسالم ومتکح طرف از یندگینما به ورکمذ منابع بر یعموم تکیمال

 «.است
 داللت بر اتخاذ همین رویکرد دارد.نیز  1861( قانون اصالح معادن مصوب 2) یماده

کند این است که مگر به ذهن خطور می در این بارهنخستین سؤالی که  این حال با
 عالم،)ها قرار داشته ی قدرترت مطلقی نیست که در رأس همهحاکمیت آن سلطه و قد

است؟ پس به چه دلیل در این نظریه  ( 111 :1811 قاضی،)ناپذیر و عام و تفکیک (25 :1818
اِعمال حاکمیت منحصر در اموال عمومی شده است؟ گویی سایر اموال تحت حاکمیت 

 حکومت قرار ندارند!

 نگهداری مبنای وانعن به «کاربری دارايی». 2-0-4
این نظریه در قرن نوزدهم و تحت تأثیر نظام حقوقی آلمان وارد نظام حقوقی فرانسه شد. 

ای از حقوقدانان آلمانی برای حل معمای تعیین مالک اموال عمومی، اموال را به دو دسته عده
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بلکه « شخص»گیرد و دوم اموالی که نه به تعلق می« شخص»تقسیم کردند: نخست اموالی که به 
تعلق دارد. وقتی یک مال به یک جهت و کاربری اختصاص « هدف و کاربری خاص»به یک 

شود، نه شخصی که آن را در اختیار دارد. در نتیجه نه یافت، متعلق همان جهت و کاربری می
شود. هنگامی که ی آن شخص، بلکه مقتضیات آن هدف و کاربری است که بر آن اعمال میاراده

ریه وارد حقوق فرانسه شد، طرفداران آن ابراز داشتند که اموال عمومی به حکومت تعلق این نظ
 .(26: 1861 کرمی، از نقل به Biquet, 2013: 38) ندارد، بلکه متعلق به کاربری آنهاست

ی آن از دولت به یک جهت بلکه دارنده ،شودبر اساس این دیدگاه، مالکیت انکار نمی
شود و دولت تنها می منتقلگنجد، و قواعد حاکم بر آن نمی خاص که در قالب شخصیت

شود این طور که مشاهده میهمان( 81، 1861)کرمی، نگهبان این هدف و اموال خواهد بود. 
 در فقه دارد.« مالکیت جهت»ی نظریه شباهت بسیار زیادی با نظریه

بود، مدت زیادی دوام ی نگهداری که مخالف اعمال مالکیت حکومت البته در نهایت نظریه
ی مالکیت توانستند از آثار عملی نظریهی قضایی نمیگذار، هم رویههم قانون چراکهنیاورد. 

برداری از برای حمایت و بهره راهکارهاییی نگهداری به سختی پوشی کنند. نظریهچشم
به  ساخت.ه میی مالکیت به راحتی آنها را توجیکرد، در حالی که نظریهثروت عمومی ارائه می

های همسو با  مالکیت همین دلیل، نظام حقوقی فرانسه تمایل بیشتری به پذیرش نظریه
اکنون نیز همین نظریه بر نظام حقوقی این حکومت نسبت به اموال عمومی نشان داد و هم

 (81، 1861)کرمی،  کشور حاکم است.

 عمومی اموال به نسبت حکومت مالکیت حق .2-2
اموال در نظام حقوقی فرانسه  اشاره شد که مالکیت مستقل شخصیت حقوقی پیش از این

های مبتنی بر نگهداری دولت نسبت به اموال پذیرفته نشده است. از طرف دیگر نیز نظریه
بود. بنابراین در چنین  عملی یعرصه عمومی، فاقد قدرت کافی برای حمایت از آنها در

اش را در راستای مالکیت حکومت نسبت به که نظریه پردازی ناگزیر بودوضعیتی هر نظریه
اموال عمومی سوق دهد. اما از آنجا که تمامی قواعد مربوط به مالکیت، در خصوص اموال 

 آمد.ناپذیر به شمار میامری اجتناب جرا نبود، تغییر در مفهوم مالکیتعمومی قابل ا
بر همین اساس هوریو مالکیت حکومت نسبت به اموال تحت تصرفش را از دو نوع 

مالکیت در ماهیت خود  اگرچهبه نظر او «. مالکیت عمومی»و « مالکیت خصوصی»دانست: 
ی اجرای این دو حق، قواعد خاصی میان مالکیت عمومی و خصوصی یکی است اما در زمینه

سازد. آنچه باعث جدایی مالکیت را ایجاد میشود که دو نظام حقوقی مجزا مطرح می
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« ثروت عمومی»و « ثروت خصوصی»خصوصی و عمومی و به تبع آن به رسمیت شناختن 
 از نقل به Hauriou, 2002: 623) ساختار و نظام حقوقی حاکم بر آنهاست ،شودحکومت می

 (.111: 1861 کرمی،
همان مالکیت حکومت « مالکیت عمومی»اکنون نیز در میان حقوقدانان فرانسوی منظور از هم

اند است، منتها در دل این مالکیت، دو دسته اموال وجود دارند: برخی تابع قواعد حقوق خصوصی
، اموال متعلق به حکومت است که «ثروت خصوصی»و برخی دیگر تابع قواعدی دیگر. در حقیقت 

ت مالک آنهاست و به کاربری ، اموالی است که حکوم«ثروت عمومی»و  (6)کاربری عمومی ندارد
(. این نظریه 112: 1861 کرمی، از نقل به Delvolve, 2009: 230) عمومی اختصاص یافته است

وارد نظام حقوقی  1846ها مصوب ی مالی شهردارینامه( آیین45ی )ابتدا با انعکاس در ماده
 آثار ایشان نمود یافت. ایران شد و پس از آن مورد اقتباس حقوقدانان ایرانی قرار گرفت و در

( 61) ی( ماده6) ینامه، تبصرهاین است که پیش از این آیین ی قابل توجه در این بارهنکته
بدون اشاره به تفکیک اموال اختصاصی و عمومی شهرداری  1845الحاقی  شهرداریقانون 

 مقرر داشته بود:
 بستر و معابر یلک به طور و هاابانیخ و روهاادهیپ و هادانیم و یعموم یهاوچهک یاراض»

 و یعموم یهاگورستان و یعموم یهاباغ و شهرها فاضالب یمجار و نهرها و هارودخانه
 یعموم کمل است، عموم استفاده مورد هک شهر هر محدوده در واقع یعموم معابر یهادرخت

محلی همین امر موجب شد که برداشت مقامات « .است.. یشهردار تکیمال در و محسوب
ر قواعد حقوق خصوصی باشد. با نسبت به ماهیت مالکیت شهرداری بر اموال مذکور، مبتنی ب

های مبتنی چنین دیوان عدالت اداری در آرای متعددی اقدام به ابطال مصوبه این حال
 (11)رویکردی نموده است.

لنگرودی خورد. دکتر جعفری ی اخیر به چشم میدر آثار حقوقدانان نیز گرایش به نظریه
 دارد:متأثر از این نظریه بیان می

 اموال شخص اداری )اعم از دولت و شهرداری( بر دو قسم است:»
 هایها، کتابخانههای عمومی، موزهها، میداناموال عمومی مانند: پل -اول

 عمومی، پارکها و...
اموال اختصاصی که دولت و اشخاص عمومی در آن مانند  -دوم

کنند. مانند: مزارع دولتی یا قنات یاشخاص خصوصی عمل م
 (46-41 :1818 لنگرودی، جعفری) «شهرداری.

( 2( و )1ی مواد )ی مالکیت حکومت نسبت به اموال عمومی به وسیلهنظریه سرانجام
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در نظام حقوقی فرانسه مورد تأیید قرار  2116قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 
ور حق مالکیت حکومت و سایر اشخاص عمومی را و شورای قانون اساسی این کش (11)گرفت

همچون مالکیت افراد، واجد حمایت قانون اساسی دانست. البته در این قانون، مالکیت عمومی 
ماهیت حمایتی صرف خود از کاربری اموال عمومی را تغییر داده و تبدیل به راهکاری برای 

خاص عمومی همانند اشخاص برداری اقتصادی از اموال عمومی شده است. اینک اشبهره
گذار برای تسهیل این مسیر قانون خصوصی در پی کسب سود از اموال خود هستند و قانون

را به تصویب رسانده است. مطابق با این قانون شخص مالک اموال عمومی  2116سال 
ه ی عموم یا خدمات عمومی نادیده گرفتای که کاربری مال برای استفادهتواند تا اندازهمی

 (141، 1861)کرمی،  ببرد. بهرهنشود، از تمامی نتایج و منافع اقتصادی آن مال 
های فقهی امامیه و به دلیل استقالل شخصیت اموال این در حالی است که بر اساس آموزه

های این ی منافع حاصل از داراییکنندگان و منتفعان آن، کلیهمحور از ادارهعمومی کاربری
کننده یا منتفع، مجاز به صرف آن در همان شخصیت است و ادارهمختص  شخصیت حقوقی

استیفای بدهی  از سوی دیگر نیز (12)اموری خارج از هدف اختصاص یافته به مال نیست.
پذیر نیست و حکومت و امکان شخصیت حقوقیکننده یا منتفع از دارایی این شخص اداره

 قرار دهند. ی دین خود توانند این اموال را وثیقهمردم نمی
تفاوت عملی دیگر این است که در نظام حقوقی فرانسه اگر مال عمومی تلف شود یا به 

مندی از آن همچون گذشته وجود از بین رفته و امکان بهره آن نحوی تغییر حالت یابد که کاربری
ی اموال اختصاصی دولت قرار ی اموال عمومی خارج شده و در حیطهنداشته باشد، از حوزه

گیرد. در نتیجه الزامی برای جایگزینی آن با مالی دیگر و تالش برای استمرار کاربری عمومی یم
آن وجود ندارد، بلکه این مال همچون سایر اموال اختصاصی دولت قابل واگذاری به غیر خواهد 

ی شخصیت حقوقی اموال (. این در حالی است که بر اساس نظریهDeliancourt, 2012: 107) بود
محور از شخصیت حقوقی آن، تلف فقه امامیه و به دلیل استقالل دارایی مال عمومی کاربری در

 کنندهاداره سازد وای به اصل شخصیت حقوقی وارد نمیشدن یا از انتفاع افتادن دارایی، لطمه
مال جدیدی   است به منظور تداوم کاربری، ه از طرقی که در کالم محقق یزدی اشاره شد ه موظف

 های این شخصیت حقوقی اضافه نماید تا کاربری مورد نظر مجدداً تحقق یابد.به دارایی را
در این حالت را  محورعمومی کاربری اموال مالکیت تغییر عدم )ره(محقق بحرالعلوم

 :مورد اشاره قرار داده است چنیناین
 رونیب امت یومعم تکیمال از د،یدرآ یآباد از و شود رها خود حال به یخراج نِیزم اگر»

 (851 :1ج ق،1418 بحرالعلوم،.« )دیآینم
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 گیرینتیجه
ی حکومت با آن دسته فقه امامیه و حقوق فرانسه در خصوص تبیین ماهیت حقوقی رابطه

اند و در یافته اختصاص مشخص هدف یا جهت کاربری، یک به دائمی صورت از اموالی که به
 وجوه افتراق و اشتراک قابل توجهی برخوردارند. اختیار حکومت و ارکان آن قرار دارند، از

ی اداره و نگهداری شده مبتنی بر نظریههای ارائهام حقوقی، غالب دیدگاهدر هر دو نظ
ی در فقه امامیه و نظریه« مالکیت جهت»ی حکومت نسبت به این اموال است. قائالن نظریه

فرانسه، از این جهت که قواعد در حقوق « بالمالک یا غیر قابل تملک بودن مال عمومی»
مالکیت نزد خود را منطبق بر قواعد حاکم بر این دسته از اموال نیافتند، به ناچار  یشدهشناخته
ی این اموال به کنندهی بالمالک بودن این اموال را برگزیدند و حکومت را ناظر و ادارهنظریه
اه بالمالک بودن اموال عمومی و تأثیر . در ادامه، مخالفت فقهای امامیه با دیدگآوردندشمار 
حکومت و ملت در  شخصیت حقوقیی قرارداد اجتماعی و حاکمیت ملی در تمایز میان نظریه

در میان « مالکیت ملت»و « مالکیت عنوان مسلمانان»ی مشابه ی دو نظریهفرانسه، سبب ارائه
فرانسه و تأثیر انقالبیون  1116ب فقهای امامیه و حقوقدانان فرانسوی شد. تا اینکه با وقوع انقال

مستقل برای اموال، افتراق حقوق فرانسه  شخصیت حقوقیدر ممانعت از به رسمیت شناختن 
حقوقدانان فرانسوی که از یک سو  این مبنا و فقه امامیه شکل دیگری به خود گرفت. بر

وگیری از تجاوز و را واجد بازدارندگی الزم جهت جل« اداره و نگهداری»های مبتنی بر نظریه
تعدی اشخاص به اموال عمومی نیافتند و از سوی دیگر نیز از امکان به رسمیت شناختن 

 راستای در را خود ینظریهاموال عمومی در آن نظام حقوقی محروم بودند،  شخصیت حقوقی
 به مربوط قواعد تمامی که آنجا از اما. دادند سوق عمومی اموال به نسبت حکومت مالکیت
مالکیت، آن را  یشدهشناخته با تغییر مفهوم نبود، اجرا قابل عمومی اموال خصوص در مالکیت،

تقسیم کردند و اموال تحت مالکیت عمومی را نیز در دو « خصوصی»و « عمومی»ی به دو دسته
جای دادند و قواعد مجزایی را بر هر یک جاری « اموال عمومی»و « اموال اختصاصی»ی دسته

 کاربری رویکرد حمایت از 2116ا اینکه با تصویب قانون اموال عمومی در سال ساختند ت
 ی بیشتری یافت.عمومی صبغه اموال از اقتصادی برداریبهره عمومی، کمرنگ و رویکرد اموال

مستقل برای  شخصیت حقوقیامامیه که منعی جهت به رسمیت شناختن  فقهای مقابل، در
 را محوراموال عمومی کاربری ند، با استفاده از این راهکار،محور نداشتاموال عمومی کاربری

بیش از پیش در راستای حمایت  و دانستند آنها کنندگاناداره از مستقل شخصیت حقوقی واجد
 .از کاربری اموال عمومی گام نهادند

عمومی  اموال از اندکی بخشی با رابطه در ایران کنونی حقوقی شایان ذکر است که نظام
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 کرده پیروی اموال مستقل شخصیت حقوقی ینظریه از موقوفات عامه جمله محور ازکاربری
 فضای معابر، و هاراه همچون محورکاربری عمومی اموال مصادیق سایر با رابطه در و است
 .است داده قرار خویش یسرلوحه را عمومی فرانسوی مالکیت ینظریه... و شهری سبز
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 هایادداشت
 مفهوم در اصلی عنصر اگر که گفت باید «محورکاربری عمومی اموال» مفهوم تبیین خصوص در. 1

 به اختصاص این تحقق ینحوه آوریم، شمار به «مردم عموم به آن اختصاص» را عمومی مال شناسی
 بود: خواهد کلی یشیوه سه

 که خود وظایف ایفای راستای در را آن نهاد این و باشد حکومت به متعلق مال، آنکه نخست حالت
 که اموال از دسته این. کند هزینه آنهاست به خدمت یارائه و مردم عموم مصالح تأمین آنها مهمترین

 .دارند نام «انفال» گیرد،می صورت واسطه با و غیرمستقیم طور به مردم به آنها منافع اختصاص
 اشخاص، تمامی برای آن در تصرف نوع هر که باشد شده داده قرار ایگونه به مال آنکه دوم حالت

 یاد «مباحات» به آن از و بوده مستقیم صورت به اموال از دسته این از مردم مندیبهره. باشد آزاد
 .شودمی

 امکان مباحات مانند نه و باشد حکومت به متعلق انفال، همچون نه مال، آنکه نیز سوم حالت
 به دائمی صورت به بلکه باشد؛ داشته وجود آن به نسبت اشخاص خصوصی یسلطه برقراری
 .باشد یافته اختصاص عمومی کاربری و هدف یک ساختن برآورده
. است عمومی اموال از سوم یدسته نوشتار، عنوان در «محورکاربری عمومی اموال» از مقصود

 ((6-16: 1866 فراهانی،: )ک.ر آن اقسام و عمومی اموال شناسیمفهوم با بیشتر آشنایی جهت)
 یاستفاده جهت و شودمی یاد «عمومی خدمات کاربری با عمومی اموال» به آنها از که اموال این .2

 را متعددی مصادیق اند،یافته اختصاص مشخص کاربری و هدف یک ساختن برآورده به مردم عموم
 مشاهد مساجد، بازارها، سراها،کاروان عمومی، هایموزه و مدارس ها،کتابخانه: شوندمی شامل

 ،(شهرها میادین ها،خیابان ها،بزرگراه) ایجاده و دریایی هوایی، ریلی، هایراه ها،گورستان مشرفه،
 ها،تیرک تبلیغاتی، هایستون برق، چراغ تیر عمومی، هایراه درختان فاضالب، جوی) آنها ملحقات

 ایجاد آنها از استفاده تسهیل و امنیت برای که وسایلی و...( و رانندگی و راهنمایی وسایل ها،دکل
 در نحوی به یک هر که اندجمله آن از( هافرودگاه و هاآهنراه بنادر، هایساختمان) است، شده

... و سعادت به نیاز آموزش، به نیاز نقل، و حمل به نیاز همچون عمومی نیازهای ساختن برآورده
 .کنندمی نقش ایفای

 هرچند آنکه توجه شایان ینکته. است همگانی و عام منفعتی تأمین آنها در واقف قصد که اموالی .3
 این منافع از ایشان مندیبهره و مردم یعامه نیازهای تأمین موقوفات، از قسم این وجودی یفلسفه
 معرفی عمومی اموال از مستقلی قسم عنوان به موجود، حقوقی کتب از یکهیچ در اما است، اموال
 !اندنشده

: 1861 لنگرودی، جعفری) نباشد معلوم اشواقعی مالک آن، از اعراض اثبات بدون که است مالی .4
 بین از آن مالک داشتنِ معلوم و شناخت امکان احوالی، و اوضاع وقوع اثر در دیگر، عبارت به(. 81

 نیازمندان احتیاجات رفع المالک،مجهول اموال کاربری(. 456: 1811 طاهری، و انصاری) است رفته
 .است شده دانسته جامعه

 مسلمانان سپاه یغلبه و قهر با که سرزمینی هر از است عبارت آن، عام معنای در «العنوهمفتوح زمین» .5
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 یا مأذون» مالک سه به توجه با اراضی از دسته این. باشد شده گرفته غنیمت به کفار از و فتح
 اراضی» و «انفال» یدسته دو در «آبادانی عامل» و «آبادانی وضعیت» ،«فتح بودن غیرمأذون

 جامعه امام اذن بدون اراضی این فتح اگر آنکه توضیح. گیرندمی قرار «خاص معنای به العنوهمفتوح
 آبادانی آبادانی، و عمران صورت در یا باشند آبادانی و عمران فاقد فتح، هنگام به یا گیرد، صورت

 خواهند «انفال» یزمره در باشد، شده حاصل طبیعی صورت به و انسانی عامل دخالت بدون آنها
 صورت امام اذن با که نبردی در و بوده آباد بشر دست به فتح، هنگام به که صورتی در لکن. بود
 قرار «خاص معنای به العنوهمفتوح اراضی» عنوان ذیل شوند، فتح مسلمانان دست به گیردمی

 مقصود( 11: 1868 صدر، ؛144: 1864 قمی، مؤمن. )آنند بر حاکم قواعد مشمول و گرفت خواهند
 تعریف ذیل که است آن خاص معنای نوشتار، این در «العنوهمفتوح اراضی» عبارت کارگیریبه از ما

 گنجد.می محورکاربری عمومی اموال
 (.485: 25ج ق،1416 عاملی، ؛116: ق1861 طوسی،: )ک.ر روایات یمشاهده . جهت6
( بودن مالک بدون) جهت مالکیت دیدگاه به قائل وقف، یمقوله در که( ره)خمینی امام که. چنان7

 در که جواهر صاحب یا. گزیندبرمی را دیدگاه همین نیز العنوهمفتوح اراضی در است، موقوفه
 مالکیت به نیز العنوهمفتوح اراضی در است، علیهمموقوف عنوان مالکیت به قائل وقف یمقوله
 .کندمی حکم مسلمانان عنوان

 (.Gaudment, 2002: 9: )ک.ر اموال از دسته دو این بر حاکم قواعد تفاوت با رابطه در بیشتر یمطالعه جهت. 8
 Cornu, 2011: 56. )است «آن به مال یک اختصاص و مشخص هدف یک تعیین» عمومی، کاربری از منظور. 9

 (112: 1861 کرمی، از نقل به
های محلی در این ی دیوان عدالت اداری و استدالل مقاممتن آرای وحدت رویهی جهت مشاهده. 10

 خصوص ر.ک:
قابل دسترسی در نشانی:                             24/6/1864اداری، مورخ  عدالت دیوان عمومی هیئت 1116 یشماره رأی

yon.ir/grvEK 
 : قابل دسترسی در نشانی 24/6/1868مورخ  اداری، عدالت دیوان عمومی هیئت 1511-1521 یشماره رأی

yon.ir/NtXVT 
قابل دسترسی در نشانی:     2/2/1862مورخ  اداری، عدالت دیوان عمومی هیئت 66-16 یشماره رأی

yon.ir/ByMki 
قابل دسترسی در نشانی:       4/11/1818اداری، مورخ  عدالت دیوان عمومی هیئت 555 یشماره رأی

yon.ir/hYU5 
11. Code général de la propriété des personnes publiques:  
Article L1: Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou 
immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi 
qu'aux établissements publics. 
Article L2: Le présent code s'applique également aux biens et aux droits, à caractère mobilier 
ou immobilier, appartenant aux autres personnes publiques dans les conditions fixées par les 
textes qui les régissent. 

 قابل دسترسی در نشانی ذیل:
yon.ir/LmCUh 

 حدی چنان به کشور نقل و حمل یمقوله مثال عنوان به زمانی اگر که نیست معنا بدین امر این البته. 12
 حمل راستای در آن از حاصل منافع خرج و هزینه صرف به نیازی دیگر که رسید استغنا و تکامل از
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 چراکه. باشد نداشته دیگر نهادهای به را آن از آمدهدستبه درآمد انتقال یاجازه متولی نبود، نقل و
 حقیقی اشخاص برای قانون که است تکالیفی و حقوق یکلیه دارای حقوقی شخص هر دانیممی

 طرق از را آمدهدستبه منافع تواندمی متولی اساس این بر و( تجارت قانون 518 یماده) است قائل
 این از حفاظت به گونهاین و دهد قرار مذکور نهاد اختیار در( قرض طریق از مثال عنوانبه) قانونی
 .شود هاراه شخصیت حقوقی هایدارایی به خسارت ایراد از مانع و پرداخته عمومی اموال از دسته
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 توسعه در نظام حقوقی ایران یماهیت قوانین برنامه

  **2زادهعلی هادی، *1هادی طحان نظیف
 

 ، تهران، ایرانامام صادق )ع(حقوق عمومی دانشگاه  استادیار. 1

 ، تهران، ایرانامام صادق )ع(حقوق عمومی دانشگاه کارشناس ارشد . 2
 

 20/7/0317: رشيپذ  01/2/0317: افتيدر

 چكیده
است که  گذاریمقرراتو  ریزیبرنامهاز مفاهیم توسعه،  ایآمیختهتوسعه  ریزیبرنامهنظام 

. از جمله ابهامات نظام یابدمیدر نهایت در قالب یک ماهیت حقوقی واحد بروز و ظهور 
مصوبات از توسعه در ایران این است که آیا قوانین مذکور ماهیت مستقلی  یقوانین برنامه

دیگر مجلس شورای اسالمی دارند یا خیر. از جمله آثار ماهیت مستقل این قوانین، این است 
گردد و بالتبع، در صورت تخطّی از آن  گذاریقانونمنطبق با این ماهیت،  هایگزارهکه صرفاً 

وجود دارد، مانع ورود اینها به  ایغیربودجهرلی نظیر آنچه در مورد احکام ابزار کنت بینیپیشبا 
توسعه را دارای ماهیت قانونی نظیر سایر قوانین و  ینظام حقوقی گردد. برخی، قوانین برنامه

تحلیلی ثابت -. در این مقاله با روش توصیفیکنندمیتلقی  گذاریسیاستبرخی آن را نوعی 
قانون را  هایویژگیسو بسیاری از اند؛ از یک ین دارای ماهیت بینابینیاین قوانشده است که 

 هایویژگیو عالوه بر آنها، دارای اند گذاریسیاستدارند و از سوی دیگر واجد اوصاف 
که در  پذیرندسنجشکمّی و  هاییسیاستن برنامه به مثابه ی. قوانهستندنیز  فردیمنحصربه

ماهیت  ی. اقتضاگرددمیاطالق « ایبرنامهماهیت » هالذا به آن اند وشدهظرف قانون حقوقی 
در راستای اسناد باالدستی و اجتناب از تقنین و مداخله در  ریزیبرنامهاین قوانین،  ایبرنامه

 قوانین دائمی دیگر است.

 .ایبرنامهتوسعه، ماهیت  ی، برنامه، قوانین برنامهگذاریسیاستقانون،  واژگان کلیدی:

 

  

                                                                 
* Email:  haditahan@gmail.com                                                                                   نویسنده مسئول  

**Email:  72hadi1393@gmail.com  
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 مقدمه
دولت در نظام  یبشر در خصوص مداخله یتوسعه محصول اندیشه ریزیبرنامهنظام 

میالدی در کشورهای کمونیستی برای  21اقتصادی و اجتماعی بوده است که در اوایل قرن 
اولین بار و سپس در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار و در حال توسعه گسترده گردید. در 

بوده است.  دارعهدهتوسعه را  یمقننه عموماً تصویب قوانین برنامه یکشورهای مختلف، قوه
به تصویب پارلمان رسید. در  ایبرنامهاولین اسناد  1825در ایران نیز برای اولین بار از سال 

 تحقیقاتعلوم اقتصادی، مدیریت و علوم سیاسی  هایرشتهدر  ریزیبرنامهخصوص نظام 
 هایبحثه نظام حقوقی با تصویب مجلس شورای اسالمی مفصلی شده است اما ورود آن ب

ریزی و جایگاه قوانین ها در برنامهدر خصوص مبنای صالحیت دولتحقوقی جدیدی 
 را به همراه دارد. دهی به نظام هنجاریای در شکلبرنامه

گوناگون زندگی اجتماعی نظیر خانواده،  یهاحوزهمقننه اساساً صالحیت دارد که در  یقوه
، قانون وضع کند و اوامر و نواهی قانونی را با ضمانت اجرای قهری اجرایی کند. جرممالیات و 

ماهیت  یلدل بهسو  توسعه از یک یمقننه در خصوص قوانین برنامه یصالحیت قوه
دارد و از سوی دیگر، ابعاد  یشهرعلوم سیاسی  و آن که در علوم اقتصاد، مدیریت ایرشتهیانم

و تحلیل آن نیازمند بررسی  برخوردار استپیچیدگی خاصی از حقوقی خاصی که یافته است، 
توسعه از جمله ابهامات مهم در  ی. ماهیت قوانین برنامهاستدقیق با جوانب فنی و تخصصی 

باعث « ون برنامهقان»بوده است با این توضیح که ورود آن تحت عنوان  هابرنامهنظام حقوقی 
دارای تعریف و  هر کدامدر علوم دیگر که  ریزیبرنامهمفاهیم قانون در حقوق و  شودمی

مختصات خاص خود هستند، آمیخته گردند. مشخص نیست آیا اعمال مذکور واجد تعریف و 
ت اوصاف قانون هستند یا خیر. آیا ماهیت این قوانین با سایر قوانین مشابه است یا دارای ماهی

را باید ذیل آنها  هاییگزارهچه نوع  ی مقننهقوهمستقلی از سایر قوانین است؟ دولت و 
در مورد ماهیت این قوانین  ایمقررهد؟ در نظام حقوقی ایران، در قانون اساسی نکن گذاریقانون

، 1851کشور مصوب سال  یعادی نیز صرفاً در قانون برنامه و بودجه گذارقانونوجود ندارد. 
های توسعه ای جامع مشتمل بر اهداف و سیاسترا برنامه سالهمه عمرانی پنجاانون برنق

ی منابع مالی و رسد و در آن کلیهاقتصادی و اجتماعی دانسته که به تصویب مجلسین می
همچنین اعتبارات جاری و عمرانی الزم اعم از دولتی و خصوصی جهت نیل به اهداف مورد 

های آن همچنان ابهام باقی ن قوانین و گزارهیما در خصوص ماهیت ا. اگرددبینی مینظر پیش
 یحتی وجودی آن برخالف مفهوم برنامه و فلسفهن ین قوانیدر ا گذارقانونکه تا جایی است 

ن مالیاتی و مجازات اسالمی یر اصالح قوانینظ یبه وضع قواعد حقوقی در خصوص امور ماهو
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شده است، مربوط به  ریزیبرنامهکه در خصوص  هاییژوهشپ یز مبادرت کرده است. عمدهین
است و کمتر در مورد ماهیت حقوقی این قوانین سخن  ی آنمدیریت و اقتصادیسیاسی، ابعاد 

در نتیجه  و برخی معتقدند که قوانین مورد نظر ماهیت قانون عادی دارند (1)گفته شده است.
 1اساس بند  در ایران بر گذاریسیاستدور باشند؛ زیرا  گذاریسیاستباید به طور کامل از 

قانون اساسی در صالحیت رهبری است؛ لذا در مقام تطبیق اصول شکلی و ماهوی  111اصل 
قانون بر قوانین مذکور برآمده و به تحلیل این قوانین نظیر سایر قوانین عادی و ماهوی 

؛ برخی دیگر (241و  246، 281، 226، 218،221: صص 1861رکز مالمیری، )ماند پرداخته
 به آنها عنوان قانون داد تواننمیتوسعه اساساً سیاست هستند و  هایبرنامهمعتقدند که 

تحلیلی ضمن بیان این دو -(. در این پژوهش، با روشی توصیفی14-11: 1816)اشتریان، 
ی که قرابت دیدگاه، دیدگاه سومی در خصوص ماهیت این قوانین ارائه شده است؛ دیدگاه

نظام  هایکاستیدارد. البته  گرفتهشکلنظام حقوقی ایران و عرف حقوقی  یبیشتری با هندسه
 .شودمیحقوقی ایران در این بحث نیز گفته خواهد شد و راهکارهای متناسب ارائه 

 توسعه ریزیبرنامهمفهوم . 1

 یزیربرنامهمفهوم . 1-1

ریزی از جمله مفاهیم سهل و ممتنع هستند که هم در تعاریف و کیفیّات و برنامه و برنامه
هم در بسیاری از مسائل نظری و عملیِ پیرامون آن، ابهامات فراوانی وجود دارد. برنامه در زبان 

. در این خصوص در شودمیفارسی در کاربرد لغوی آن، در مواضع گوناگونی به کار برده 
نچه بر سر نامه یا کتاب نویسند؛ عنوان و نیز دستور کار، خطابه، آ»فرهنگ معین آمده است: 

همچنین  (.518: 1: ج 1856)معین، « جشن یا انجمن و سرانجام معادل کلمه فرانسوی پروگرام
عمل یا فرآیند یافتن و تنظیم کردن مقررات و نظام برای اجرای یک کار یا »ریزی را برنامه
بیش از یک قرن  رغم(. علی111: 1866اند )افشار و حکمی، تعریف کرده« ای از کارهارشته

در جهان و انجام تحقیقات فراوان در خصوص « ریزیبرنامهنظام »تجربه علمی و تخصصی 
هنوز در خصوص مفاهیم بنیادین آن از جمله مفهوم اصطالحی برنامه و  ،مسائل پیرامون آن

 :گویدنی وجود دارد. یکی از مولفان میدر بین اندیشمندان اختالف نظر فراوا ریزیبرنامه
 یبیالزم با نظم و ترت یهامنظور اقدام نیا یاست و برا یبه هدف یابیقصد دست یزیربرنامه»

تصور  یزیربرنامه»: گویدمی راسل اکاف (Hall, 2002, p.1. )«شوندیم دهیخاص به دنبال هم چ
 (58: 1861به نقل از توفیق،  Ackoff) «.به آن است یافتندست یعمل یهادلخواه و راه یندهیآ

است  به هدف مشخص یابیدست یشده برانییتع شیاز پ یندیفرای زیربرنامهبرخی معتقدند 
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محدود به مسائل اقتصادی  ریزیبرنامه(. در این نگاه، موضوع 11: 1864)اجاللی و دیگران، 
ریزی زندگی اجتماعی را هم در آن لحاظ کرد. هدف از برنامه هایحوزهسایر  توانمینیست و 

ملی از طریق دخالت و  نظم و انضباط عملی در اقتصاد تأمین»اقتصادی عبارت است از: 
 کشور یو اجتماع یمختلف اقتصاد یهاتیدر فعال یوستگیو پ یهماهنگ جادیارهبری دولت ه 

 یبرا شتریسرعت ب تأمین ه یاقتصاد جهت دادن به رشد و توسعه بر اساس حفظ تعادل ه
قدرت  تأمینمردم و  یو رفاه اجتماع یسطح زندگ یارتقا ه ندهیآ یاقتصاد اتیو ترق شرفتیپ

(. در این بیان، هدف، رشد و 1: 1818)پورمیرزائی، « کشور یبرا شتریب یو معنو یماد
اجتماعی، تبعی و در راستای اهداف اقتصادی  هایفعالیتاقتصادی است و توجه به  یتوسعه

اوالً وجود اهداف خاصّی که دارای  ؛انداست. در تعاریف مذکور برخی از ارکان مشترک
اولویت نسبت به اهداف دیگرند و ناگزیز باید اقدام به انتخاب کنیم تا امکانات موجود به 

راهکارها جهت نیل به اهداف  آن مصروف گردد؛ ثانیاً بهترین تأمیندر راه  دارهدفصورت 
فرآیندی است که ضمن ترسیم اهدافِ  ریزیبرنامه، به هر حال. انتخاب گردد مورد نظر

دقیق  به طورو ابزار تحقق آنها نیز  هرکدامزمانی معین، طرق نیل به  یمطلوب در یک دوره
 معلوم گردد.

 مفهوم توسعه. 2-1

ه مفهوم توسعه رسیده است، تعریف و از زمانی که بشر در سیر حرکت تاریخی خود ب
های آن در طول سالیان متمادی همواره در تطور بوده است. سیر تحول مفهوم توسعه شاخص

در غرب، از رویکرد رشد اقتصادی شروع و بعد از عبور از رویکرد نیازهای اساسی و سپس 
در  زمانی مفهوم توسعهنی رسیده است. انسانی در مفهوم کنو یمنابع انسانی به توسعه یتوسعه

اکنون با گذشت زمان و افزایش که هم حالی در ،گردیدافزایش تولید ناخالص ملی خالصه می
گردد. اقدامات تعریف می« توسعه انسانی»عملی کشورها، توسعه بیشتر حول  وعلمی  یتجربه
شد ولی به می ها به منظور نیل به توسعه در ابتدا صرفاً با شاخص رشد اقتصادی سنجیدهدولت

های حیات انسانی است مرور زمان متولیان توسعه دریافتند که رشد اقتصادی تنها یکی از جنبه
توسعه باشد؛ لذا طبق مفاهیم جدید، توسعه فرآیندی  یدهندهتواند نشانتنهایی نمیو به

های مردم و گردد که باید موجب تغییر عمده در ساختارهای اجتماعی، گرایشچندبعدی تلقی می
نهادهای ملی و محلی و تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و محو فقر باشد. این نگرش از 

شود و به طور کلی در پی رفاه و کیفیت بهتر زندگی تمرکز ی انسانی نامیده میتوسعه، توسعه
 .(81: 1815های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی مورد نظر نیست )نظری، دارد و صرفاً شاخص
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ملل متحد،  یپیشرفت و توسعه یخود موسوم به برنامه یسازمان ملل متحد در برنامه
های انتخاب هفرآیندی است که طی آن گزین»طور تعریف کرده است: انسانی را این یتوسعه

طبق این برنامه، سه عامل مهم رسیدن به یک «. (UNDP, 1990: 10) یابدمردم گسترش می
با سالمت، کسب علم و دانش و دسترسی به منابع مورد نیاز یک زندگی زندگی طوالنی همراه 

(. در این تعریف، UNDP, 1995: 11شایسته انسانی باید در مسیر توسعه در اختیار انسان باشد )
 تأمینها جهت سایر نیازمندی وابعاد اقتصادی، اجتماعی، علمی  یدربردارندهانسانی  یتوسعه

 ست.زندگی مطلوب برای بشر ا
جانبه در ابعاد مادی، روانی و معنوی، ارتقای جامعه و نظام ناظر بر رشد همه یتوسعه
آسایش و  تأمینبهتر برای شهروندان،  یتر، ایجاد آیندهسوی زندگی بهتر و انسانی بهاجتماعی 

های فرهنگی و انسانی در نظام اجتماعی و نیازهای مادی جامعه، توجه بیش از پیش به ارزش
 (.41: 1816ترقی متوازن اجتماعی و اقتصادی جامعه است )دیالمه و برادران حقیر،  طورکلیبه 

 توسعه در ایران یقوانین برنامه یپیشینه. 2

قبل تا  هجری شمسی 1816در سال  به نظام حقوقی ایران یزیربرنامهاز زمان ورود تئوری 
ابهامات بسیاری در خصوص مفاهیم ، 11/12/1851از تصویب قانون برنامه و بودجه در تاریخ 

بر یک عرف حقوقی، لوایح آن  وجود داشت و صرفاً بناتوسعه  یقوانین برنامه یساختارهاو 
وقت  هایدولت. شدیموقت به مجلس شورای ملی جهت تصویب ارسال  یهادولتاز سوی 

 گنجاندندمیرنامه را در قوانین ب هاییگزارهگوناگون،  هایزمینهبه فراخور نیازهای کشور در 
بدون اینکه مستند قانونی در خصوص تعریف قوانین برنامه و همچنین فرآیندهای آن وجود 

، برخی از مختصّات این 11/12/1851داشته باشد. با تصویب قانون برنامه و بودجه در تاریخ 
 قوانین از جمله تعریف آن مشخص شد. البته با توجه به رویکردهای روز جهان در خصوص

عمرانی و اقتصادی بوده، قانون مذکور نیز در تعریف خود قانون  هایحوزهتوسعه که بیشتر در 
 سالهپنجبرنامه عمرانی »آورده است:  1 یماده 8عمرانی را تعریف کرده است. بند  یبرنامه

رسد و ضمن آن، تنظیم و به تصویب مجلسین می پنج سالبرنامه جامعی است که برای مدت 
شود. در این اجتماعی طی همان مدت مشخص می توسعه اقتصادی و هایسیاستو  هاهدف

و بخش  دولتی هایشرکتبرنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف 
گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و خصوصی صرف عملیات عمرانی می

صوصی از طرف دیگر جهت وصول به خ بخشدولتی و  هایشرکتهای عمرانی هزینه
باید لوازم خود را داشته باشد؛ از  ایبرنامهمنطقاً هر « گردد.بینی میمذکور پیش هایهدف
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اجرایی گردند.  مدتکوتاه هایبرنامهمدت باید در قالب بلندمدت و میان هایبرنامهجمله اینکه 
 4نیازمند هزینه و اعتبارات الزم بوده است. بنابراین در بند  ایبرنامه، انجام اقدامات عالوهبه

ترسیم شد که در قالب « ی دولتبرنامه عملیات اجرای»نه به مفهوم ساال یاین قانون، برنامه
این بوده است تا هر  گذارقانونباید تنظیم و اجرا گردد. تدبیر  سالهپنجعمرانی  یبرنامه
نیز  هابرنامهمحقق گردد. در خصوص اعتبارات  سالهیک یامهطی پنج برن سالهپنج یبرنامه

این قانون، سند بودجه ابزاری در جهت تخصیص منابع مالی جهت اجرای  1 یماده 5طبق بند 
 ،ساالنه دانسته شده بود. از نظر منطق حقوقی، تعریف مذکور همچنان معتبر است یبرنامه

 یرات بسیاری کرده است؛ از جمله اینکه دامنهاز آن زمان تغیی ریزیبرنامههرچند نظام 
 گسترده شده و عنوان قوانین برنامه پس از انقالب اسالمی تغییر کرده است. هابرنامه

از ابهامات توسعه یکی  یدر ایران، ماهیت قوانین برنامه یزیربرنامهدر تاریخ نظام حقوقی 
اما  ،اندبودهدولت معروف  یهابرنامهاوی اگرچه عموماً این قوانین به قوانین ح ،مهم بوده است

به  یی کهجادر این زمینه و الزامی به رعایت آن از سوی پارلمان وجود نداشت تا  یاضابطه
به بیان  یزیربرنامه یجا بهدوم و سوم عمرانی  ینمونه، بخش مهمی از قانون برنامه عنوان

، یگرد عبارت به. یافتضوابط، وظایف و ارکان سازمان برنامه و دیگر نهادها اختصاص 
کارویژه و رسالت این قوانین در نظام حقوقی ایران مشخص نبود و بالتبع معلوم نبوده است که 

در مقننه  یقوهصالحیت تصویب و اجرا گردد.  ییهاگزارهتوسعه باید چه  یدر قوانین برنامه
کند یا  یگذارقانوناست. آیا باید نظیر سایر قوانین  توسعه مبهم بوده یصوص قوانین برنامهخ

دولت با اوصاف و شرایط  یهابرنامهاینکه ماهیت آن با سایر قوانین متفاوت است و صرفاً 
خاص در آن معلوم گردد؟ این ابهام تاریخی از همان زمان وجود داشته است. با وقوع انقالب 

در موارد مختلفی نظیر  اگرچه 1851ی و دگرگونی نظام سیاسی، قانون اساسی سال اسالم
 ،اقتصادی بحث کرده است ریزیبرنامهدولت و  هایبرنامهبه ترتیب از تنظیم  184و  44اصول 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  یتوسعه یخاص در خصوص قوانین برنامه به طورولی 
در  ریزیبرنامهاساسی بیشتر به مفهوم لغوی برنامه و لزوم  گذارنقانوندارد. ظاهراً  ایمقرره
اقتصادی توجه داشته و تعریفی از قوانین  یدولت و برنامه یمختلف نظیر برنامه هایحوزه
به عبارت دیگر، اگرچه (. 226: 1816)آقایی طوق و دیگران، ارائه نکرده است  توسعه یبرنامه

ریزی را ترسیم کرده ولی گامی در های مورد نیاز برای برنامهآرمانقانون اساسی اهداف و 
در بازنگری  تنهانهاین وضعیت  (2)ریزی برنداشته است.خصوص تعریف و ساختارهای برنامه

تغییری نکرد بلکه تاکنون قوانین عادی نیز در خصوص تعریف  1861قانون اساسی در سال 
 .اندنکردهالش توسعه و ماهیت آن ت یقوانین برنامه
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مقننه در  یموجب شد تا قوه برنامهعدم تعیین ماهیت این قوانین در تاریخ نظام حقوقی 
کند و در بسیاری از  گذاریقانون، در خصوص موضوعات دائمی ین قوانین موقتخالل ا

قت مو ی، قوانین دائمی را اصالح و نسخ کند. این اقدامات تقنینی دائمی در قوانین برنامهموارد
حکمت وضع این  از آنجا کهدر این قوانین گردید. « احکام دائمی»موجب ظهور  سالهپنج

در هر دوره احکام مذکور را  گذارقانونلذا  ،نبوده است سالهپنجاحکام طبیعتاً منحصر در دوره 
مذکور و مشکالت ناشی از آن موجب شد بعد از  ی. افزایش رویهکردمیدر قانون جدید تنفیذ 

پنجم توسعه، دولت احکام دائمی قوانین برنامه را در یک الیحه تحت  یضای قانون برنامهانق
با هدف تصویب یک قانون دائمی و جلوگیری از ورود « توسعه هایبرنامهاحکام دائمی »عنوان 

اشتباه سابق و لزوم  یاقدام اقراری بر رویهاین  این احکام در قوانین برنامه گردآوری کند.
، ابهام تاریخی در ماهیت قوانین به هر حال. گرددمیتلقی  ایبرنامهتفکیک احکام قانونی و 

مقننه این قانون را در عرض سایر قوانین مجالی برای  یتوسعه موجب شد قوه یبرنامه
اقتصادی و  یتوسعه هایسیاستتعیین اهداف و  آن کهاصلی  یبداند و کارویژه گذاریقانون

 و تخصیص منابع در راستای آن بوده است، مغفول واقع شود. سالهپنج یاجتماعی در یک دوره

 توسعه ین برنامهیت قوانیمختلف در خصوص ماه هایدیدگاه. 3

 ،را دارد حقوقیمقننه صالحیت انحصاری وضع قواعد  یحقوقی مدرن، قوه هاینظامدر 
مقننه است.  یقوه یموضوعهیه و قضائیه، اجرای قواعد صالحیت ذاتی قوای مجر در حالی که

 است که هر« برنامه»و « قانون»، تلفیق دو مفهوم برنامه ماهوی قوانین هایچالش یجملهاز 
کدام در علوم مرتبط به خود، هم از جهت تعاریف و هم از جهت مسائل تکنیکی بسیار محل 

با لحاظ موازین مطلوب  گذارقانونین دو توسط تلفیق ا سنجیامکان، عالوهبهاختالف هستند. 
دولت در نظامات  یکدام نیز بسیار مهم است تا کارکرد واقعی خود را ایفا کند. مداخله هر

توسعه اگرچه مزایایی نظیر اعطای ضمانت اجرا به  هایبرنامهاجتماعی و اقتصادی از طریق 
از جمله اینکه در خصوص ماهیت این  ،را در پی دارد، مشکالتی نیز داشته است هابرنامه

عمدتاً در مورد ماهیت این قوانین دو دیدگاه وجود . مقننه ابهام وجود دارد یمصوبات قوه
شکلی و  هایویژگیو در نتیجه باید تمام  داندمیدارد؛ دیدگاه اول آنها را واجد عنوان قانون 

چنانکه در  (8).در آن رعایت گرددو ...  آور بودن، آمره بودن، کلی بودننظیر الزامماهوی قانون 
آور بودن، علنی بودن، واضح بودن، قابل انجام بودن و قانون اساسی نیز امری بودن، الزام

صالح بودن با طی تشریفات قانونی از عناصر مفهوم قانون است )رستمی و مصوب مرجع ذی
اً سیاست و برنامه دانسته و . دیدگاه دوم اساساً اینها را صرف(12-11: 1868برزگر خسروی، 
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دیدگاه سومی قابل طرح است  رسدمی. به نظر داندنمیاطالق قانون در مورد اینها را درست 
 است. ترنزدیککه مستدل و به واقعیات نظام حقوقی ایران 

 توسعه یقوانین برنامه« قانونی»ماهیت . 1-0
ن عادی مصوب مجلس شورای توسعه از ماهیت یکسانی با سایر قوانی یقوانین برنامه

(؛ لذا 211-221: 1861)مرکز مالمیری، برخوردارند اسالمی از حیث اطالق عنوان قانون به آن 
: 1861شکلی و ماهوی قانون نظیر سایر قوانین باشند )مرکز مالمیری،  هایویژگیباید واجد 

یا  گذاریقانوناقدام به  در این قوانین تواندمی گذارقانون(. مطابق با این رویکرد، 226و  221
در  گذارقانونعملی،  یاصالح و نسخ قوانین موجود نماید. الزم به ذکر است که در رویه

فراوانی از  هاینمونهموارد متعددی مبتنی بر این نگاه عمل کرده است و در قوانین مذکور 
یس ساختارهای . از جمله، تأسشودمییا اصالح و نسخ قوانین موجود مشاهده  گذاریقانون

دوم توسعه، تأسیس  یقانون برنامه 81 یحقوقی )تأسیس شورای عالی اداری در تبصره
پنجم  یقانون برنامه 14 یاین صندوق در ماده یملی و تصویب اساسنامه یصندوق توسعه

قانون  1 ی)اصالح ترکیب شورای پول و اعتبار در تبصره توسعه( و اصالح سایر قوانین
قانون برنامه پنجم( و تنفیذ  16 یدوم توسعه و همچنین اصالح مجدد آن در  ماده یبرنامه

)تنفیذ فعالیت شورای عالی سالمت و امنیت غذایی در  حیات حقوقی ساختارها یا قوانین
و مدیریت  عمومی حمل و نقل یپنجم توسعه یا تنفیذ قانون توسعه یقانون برنامه 82 یماده

( 1811و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال  11/6/1816سوخت مصوب 
 بخشی از اقدامات تقنینی مجلس شورای اسالمی در قوانین مذکور بوده است.

بررسی این نظر ابتدا باید مفهوم قانون تبیین گردد. در خصوص مفهوم قانون  به منظور
ای که نون عبارت است از قاعدهقا»گوید: دکتر جعفری لنگرودی می (4).اتفاق نظر وجود ندارد

توسط یک قدرت عمومی مقرر شده و مدلول آن الزام یا اذن و اباحه است و همه افراد باید از 
اما واقعیت آن است که قوانین از جهات («. 16: 1868)جعفری لنگرودی،  آن پیروی کنند

صوری. لذا در موضوع  ؛ از جمله به قوانین ماهوی وگردندمیگوناگون به انواع مختلفی تقسیم 
مورد مناقشه، باید مقصود مشخص گردد که کدام یک مدنظر است. قوانین از حیث اینکه 

گردد یا در خصوص محتوای آن ناظر بر مفاهیم ماهوی حقوق نظیر حق انتفاع و جرم می
تقدیم دادخواست است، به ماهوی و صوری تقسیم  یدعوا و نحوه یمسائلی نظیر مهلت اقامه

گردند. قوانین ماهوی قوانینی هستند که شرایط ایجاد، زوال یا انتقال حقوق افراد را تعیین می
گردد که با شرایط مندرج در قانون قوانین صوری شامل تمام مصوباتی می در حالی کهکنند می
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(. در این نگاه عملگرا، مصوبات 166: 1866)کاتوزیان، رسد میاساسی به تصویب مجلس 
قانون  6 ی)ماده المللیبین هایعهدنامهو همچنین  پرسیهمهاسالمی، نتایج  مجلس شورای

)کاتوزیان، گردد میاطالق « قانون»آنها عنوان  یمدنی( از اعتبار یکسان برخوردارند و به همه
االجرا بودن یکسان است. با توجه به (. البته ناگفته نماند اعتبار این دو از حیث الزم125: 1866
ون مطابق با چ اندقانوناز نظر صوری و تشریفاتی  ی توسعهگفته شد، قوانین برنامهآنچه 

اما از نظر ماهوی قانون  اند؛رسیدهبه تصویب مجلس شورای اسالمی  تشریفات قانون اساسی
زیرا در این قوانین سخن از  ،امور کشور هستند ینیستند و بیشتر برنامه و سیاست جهت اداره

به همراه  پذیرسنجشکمّی و  هایسیاستبلکه اهداف و  ،حقوق و تکالیف مردم نیست
 ی. به عنوان نمونه، رسالت ذاتی قانون محاسبات عمومی تعیین نحوهاندشدهضمانت اجرا وارد 

مومی قانون محاسبات ع 81 یمادهمثالً وقتی در  است؛کسب درآمد دولت و تخصیص آن 
، عمالً برای امور ماهوی کندمیو وظایف او را تعریف  حسابذیمقام  1866مصوب 

مقننه از تصویب این قوانین،  یشهروندان حق و تکلیف جدیدی وضع نکرده است. غرض قوه
البته این امر در برخی قوانین نیز پذیرفته شده  .تقسیم کار مطلوب بین فرمانروایان جامعه است

بینی درآمد و یا سایر پیش»قانون محاسبات عمومی در مورد بودجه آمده است:  81 یو در ماده
گردد و در نمیاعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی  تأمینمنابع 

جزئی  هایبرنامهتوسعه در پی بیان  یقوانین برنامه« مجوز قانونی دارد.هر مورد احتیاج به 
 کند.نمیو اساساً در امور ماهوی وضع حق و تکلیف برای شهروندان  نهادهای مختلف است

عملکرد مجلس شورای اسالمی در  ی عملی باید گفتدر خصوص استناد به رویه عالوهبه
 ،یّد این نظر باشدؤم تواندنمیماهوی و ایجاد ساختارهای حقوقی در این قوانین  گذاریقانون

توسعه به منظور تفکیک احکام  هایبرنامهانون احکام دائمی به تصویب ق گذارقانونزیرا اقدام 
 اشتباه گذشته است.  یتوسعه، اقرار به رویه یاز قوانین برنامه ایبرنامهدائمی و غیر

 توسعه  یقوانین برنامه« گذاریسیاست»ماهیت . 2-0
 یراهنمای قوه به عنوانن قانون ی. اگذاریقانوننه  گذاری است،سیاستقانون برنامه سند 

این قوه است. در این  ایبرنامه هایسیاست یچهارساله بوده و در بردارنده یمجریه در دوره
به نحوی  گرددمیکلی برنامه متمایز تحلیل  هایسیاستکلی نظام و  هایسیاستنگاه مفهوم 

وری کلی حکومت است و در قانون اساسی جمه یکلی نظام معطوف به فلسفه هایسیاست که
برنامه، امری  آنجا کهولی از  .(111اصل  1)بند  رهبری گذاشته شده است یعهده اسالمی بر

آن در  هایسیاستلذا  است؛مجریه  یقوه یاجرایی است و این امور در قانون اساسی بر عهده
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فعالیت چهارساله تدوین و به تصویب مجلس  یحد کلیات باید از سوی دولت در ابتدای دوره
که امروزه در قوانین برنامه وارد  ریزیبرنامهی اسالمی برسد و بسیاری از جزئیات شورا

 گیریتصمیممجریه محول گردد تا در روند اجرایی متناسب با شرایط  یباید به قوه شودمی
 و در حد کلیات خالصه گردد ایبرنامهکند. طبق این نگاه قانون برنامه باید حول چند محور 

مجریه است و  یمربوط به قوه یطبق این رویکرد اوالً قانون برنامه .(14-11: 1816)اشتریان، 
 یکلی برنامه است و از باب نظارت قوه هایسیاست یثانیاً در بردارنده ،نه سایر نهادها و قوا

کلی برنامه که از  هایسیاستثالثاً مفهوم  است،مجریه  یقوه هایبرنامهمقننه بر سیاست کلی 
و در  گرددنمیقانون اساسی  111اصل  1مشمول عنوان بند  گرددمیبری تصویب سوی ره

. برای بررسی این نظر، ابتدا مفهوم سیاست استقانون اساسی فاقد مستند حقوقی و قانونی 
 گردد.و متناسب با آن، این رویکرد تحلیل میتبیین 

و  هامشیخط  ( به مفهوم خط مشی، سیاست و رویه است.Policy) گذاریسیاست
)کونتز و دیگران، کنند میهدایت  هاگیریتصمیماندیشه و رفتار مدیران را در  هاسیاست

و عقاید را دارد و  هاارزشاز  ایمجموعهسیاسی، هر حکومت  هاینظام(. در 111: 1814
ن، فرآیند تعیی گذاریسیاست. دهدمیمبتنی بر آنها اقداماتی را در راستای تحقق آنها انجام 

کلی دولت و تحقق  یدهاخواست و ار تأمینضوابط و موازینی در راستای  یتدوین و ارائه
بسیار متنوع است گاهی  هاسیاست(. طیف 46: 1866)هاشمی،  مصالح جمعی ملت است

و گاهی  شودمی آوریجمعدر سندی نظیر قانون اساسی یا نظیر آن  هاسیاستاز  ایمجموعه
در قانون اساسی  در حالی کهنمونه  به عنوان ؛نسجم و یکجا نیستندم ایمجموعه هاسیاست

های گوناگون اقتصادی، سیاست حوزهدر  هاییسیاستجمهوری اسالمی ایران در اصول متعدد 
کلی نظام  هایسیاستتعیین »قانون اساسی،  111ولی در اصل  ،... معلوم شده استخارجی و

 هاینظامدر  (5).ظایف و اختیارات رهبری دانسته استو یرا در زمره« جمهوری اسالمی ایران
ریاستی،  هاینظام)در  مجریه یموثرند؛ قوه گذاریسیاستسیاسی نهادهای متعددی در فرآیند 

کمونیستی هیئت  هاینظامو کابینه و در  وزیرنخستپارلمانی  هاینظامو در  جمهوررئیس
. هرچند میزان گردندمیتلقی  گذاریسیاستحزب حاکم( و پارلمان دو رکن اصلی  یرئیسه

: 1861)سینائی و زمانی،  در کشورهای مختلف متفاوت است گذاریسیاستقدرت هر نهاد در 
ماهیت کنونی قوانین ی توسعه باید گفت اوالً در خصوص این نگاه به قوانین برنامه (.22

کلی و بدون تعیین  هاتسیاساز جمله اینکه  ،متفاوت است گذاریسیاستمذکور با ماهیت 
کمّی و  هایشاخصقوانین برنامه دارای  کهحالیدر  گردندمیکمّی مشخص  هایشاخص
ولی  کندمیکلی خط مشی و مسیر حرکت را تعیین  به طور «سیاست. »پذیر هستندسنجش
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تعیین  ثانیاً. گنجدنمی گذاریسیاستابزارهای آن و سایر تمهیدات، اصوالً در  بینیپیشمیزان، 
و اختیارات رهبری  هاصالحیتقانون اساسی، از  111عالی کشور طبق بند ( اصل  هایسیاست

نظام وجهی ندارد؛ زیرا  هایسیاستاز  توسعه یبرنامه هایسیاستاست و تفکیک 
و « کلی نظام هایسیاست»توسعه نیز مشمول اطالق عنوان  یبرنامه یدر حوزه گذاریسیاست

 .اندگونهاین ...، انتخابات و44کلی اصل  هایسیاستچنانکه  ،جزئی از آن است

 ن برنامه توسعهیقوان« ایبرنامه -قانونی»ماهیت مستقل . 0-0

و بعد از تحلیل هر  گرددمیدر اینجا برای تحلیل ماهیت قوانین مذکور، اوصاف آن ذکر 
و تعریف مطلوب  ریزیبرنامهنظام  هایبایستهکدام، متناسب با تعاریف قانونی، اوصاف و 

توسعه  یقوانین برنامه هایویژگیکلی اوصاف و  به طور. گرددمیتوسعه ارائه  یقوانین برنامه
 از: اندعبارتدر نظام حقوقی ایران 

سایر قوانین اصوالً  در حالی که: توقیت ویژگی ذاتی این قوانین است موقتی بودن. 7-9-9
: 1811)کاتوزیان، اند دانستهاف قانون را دائمی بودن یکی از اوص جایی کهدائمی هستند، تا 

 یاما قوانین برنامه کندمیمقننه قواعدِ حقوقیِ دائمی برای جامعه وضع  ی(. اساساً قوه511
و حکومت برای نیل به اهدافِ خود، این قوانین را وضع  هستندموقتی  یتوسعه دارای فلسفه

. اثر آن لزوم اجتناب از گردندمیاز نظام حقوقی حذف  خودخودبهو بعد از این زمان،  کندمی
ورود احکامی است که ماهیتاً غیرموقت و یا اقتضای بیش از بیش از پنج سال را دارند. احکام 

موقت، قواعد حقوقی مقننه در خالل یک قانونِ  یاین موارد هستند که قوه یدائمی از جمله
قوقی، اصالح و نسخ قوانین دائمی دیگر از این ، تأسیس ساختارهای حکردمیموقت وضع غیر

هر  یحقوقی، بعد از انقضا هایتأسیسجمله بود. با توجه به ماهیت دائمی و جایگاه مهم این 
. گسترش این رویه یافتمیبعد، اختصاص به تنفیذ این احکام  یبرنامهقانون، بخشی از قانون 

دولت را وادار کرد تا بعد از انقضای قانون و ناسازگاری اقدامات این چنین در نظام حقوقی، 
های توسعه را در راستای تفکیک احکام دائمی از احکام دائمی برنامه یپنجم، الیحه یبرنامه

 مند بپردازد.احکام موقت و زمان
: با توجه به آنچه در خصوص قانون و انواع آن گفته شد؛ قوانین قانونی بودن. 1-9-9
و تشریفات  گذرندمیصوری که از تصویب مجلس شورای اسالمی  توسعه از نظر یبرنامه

مقرر برای آنها همان تشریفات سایر قوانین عادی است اما از نظر قانون ماهوی، بسیار محل 
به روابط حکمرانان و نه شهروندان  بخشانتظاماز سنخ قوانین  رسدمی به نظرتردید است و 

به  هن متبادر گردد که غایت و مقصود از این قوانین نیز. شاید در بادی امر به ذگرددمیتلقی 
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بلکه در مقام تفکیک  ،. مقصود نگارندگان خالف این نیستگرددزندگی اجتماعی مردم بازمی
ماهوی معتقدند که چون این قوانین مستقیماً ناظر بر روابط بین شهروندان نیست و ماهیت 

ات آن و غرض ذاتی از تصویب آن، از وضع باید براساس ذ گذارقانونلذا  ،تنظیمی دارند
به این قانون اجتناب نماید و  یبه واسطهقواعد حقوقی یا دخالت در نظام حقوقی سایر قوانین 

آن در حقوق و تکالیف یا اصالح و نسخ حقوق و تکالیف موجود در قوانین موجود  یواسطه
 مداخله ننماید.

، قوانین 1851ی سال قانون برنامه و بودجه 1ی ماده 8: مطابق بند ای بودن. برنامه9-9-9
ی ترین بخش قوانین برنامههای حکومت است. ثابتی مشتمل بر اهداف و سیاستمذکور، برنامه

ای آنها بوده است که در مواد مختلف این قوانین، ضمن تا کنون، وجه برنامه 1825توسعه از سال 
و نهادهای مکلّف را مشخص کرده است.  بیان اهداف مورد نظر، طرق نیل به هر کدام

گردد اند که موجب مینظران برنامه را سندی مشتمل بر دستور کاری آینده دانستهصاحب
ها و اهداف را برای آینده ترسیم و فعاالنه به دنبال تحقق آنها باشند. ای از آرمانها مجموعهدولت

هداف است. رکن سوم در برنامه، هماهنگی بینی وسایل الزم برای نیل به ارکن دوم برنامه پیش
(. به عبارت دیگر، سندی 51و  52: 1862درونی اجزای آن به مثابه یک سیستم است )توفیق، 

شود که ضمن بیان اهداف گوناگون و ابزار الزم جهت تحقق هر کدام، از برنامه نامیده می
ی اعم از هماهنگی بین اهداف، هماهنگی اجزای گوناگون با یکدیگر برخوردار باشد. این هماهنگ

وصف  (6).ها، هماهنگی بین اهداف و وسایل، هماهنگی بین وسایل استراهبردها و سیاست
های ای در حوزهگذار از تقنین امور غیربرنامهکند قانونایِ قوانین مورد بحث ایجاب میبرنامه

ی دولت نیز سالهی یکگوناگون اجتناب کند. نظیر این بحث در قانون بودجه به عنوان برنامه
ای و مهی عملی خود، قانون بودجه را دارای ماهیت برناوجود دارد و شورای نگهبان در رویه

مستقل از سایر قوانین دانسته است و در موارد متعددی به برخی از احکام بودجه به دلیل ماهیت 
های نظران مالکصاحب (1).قانون اساسی گرفته است 52ای ایراد مغایرت با اصل غیربودجه

اند )قاسمی ششده و برزگر ای از غیر آن بیان کردهمختلفی در جهت تفکیک احکام بودجه
ی توسعه و قوانین بودجه در عنصر ذاتی (. از آنجا که قوانین برنامه11-14: 1864سروی، خ
اند، بنابراین شایسته است که اند و صرفاً در عنصر مدت زمان متفاوتمشترک« ای بودنبرنامه»

 ای حساسیت داشته باشد. در تأیید آنچه گفته شد،شورای نگهبان نسبت به ورود احکام غیربرنامه

ی مقننه است که مستلزم مدیریت این دار امور مالی کشور تحت نظارت قوهی مجریه عهدهوهق
های کند که طرحقانون اساسی مقرر می 15هاست. بر همین مبنا اصل قوه بر درآمدها و هزینه

کنند و به قانونی و پیشنهادها و اصالحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می
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انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس های عمومی میرآمد عمومی یا افزایش هزینهتقلیل د
ی جدید نیز معلوم شده باشد. این اصل است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه

ی مجریه و در راستای جلوگیری از کمبود ابزاری جهت کنترل امور مالی کشور از سوی قوه
ها و پیشنهادات و ی طرحست. شورای نگهبان بر اجرای اصل مذکور در همهمنابع مالی کشور ا

مورخ  5566ی کند، ولی براساس نظر شمارهاصالحات نمایندگان بر لوایح نظارت می
گردد. این بحث در مورد قوانین ، اصل مذکور در خصوص لوایح بودجه اجرا نمی1/12/1864

 1466/81/18ی ی عملی و همچنین نظر شمارهرویه ی توسعه نیز صادق است. مطابق بابرنامه
از اینکه در قانون برنامه، اعتبارات الزم برای  نظرصرفشورای نگهبان  »...، 8/8/1818مورخ 

به اعالم نظر پرداخته است. این نظر « تحقّق اهداف مزبور در طول برنامه لحاظ شده است یا خیر
بینی های ساالنه پیشی توسعه باید در بودجهانین برنامهمبتنی بر این است که منطقاً اعتبارات قو

ای ، برنامه15گردد. عامل برخورد مجزّای شورای نگهبان با این دو قانون و عدم اعمال اصل 
کند که اصل تاکید می 5/1/1861مورخ  1488ی بودن اینهاست در حالی که مطابق با نظر شماره

های دقیق و گردد. فقدان مالکبار مالی اجرایی میهای دارای ی طرحمذکور در خصوص همه
ای موجب شده است تا مجلس شورای اسالمی قوانین کمّی در تشخیص مواد تقنینی از برنامه

های گوناگون که به زعم خود نیازمند گذاری در حوزهی توسعه را مجالی برای قانونبرنامه
قانون اساسی  15راهی برای عدم اجرای اصل  داند، بپندارد. این امر از یک سوگذاری میقانون

گردد که خواهد بود، از سوی دیگر این رویه باعث تصویب قوانین متعدد دارای بار مالی می
ریزی است )پژوهشکده ی مجریه توان اجرای آن را ندارد. این امر ناقض اصول بودجهقوه

با احکام دائمی نیز مؤید تفاوت ی شورای نگهبان در برخورد (. رویه11: 1865شورای نگهبان، 
های توسعه در راستای ی احکام دائمی برنامهای است. الیحهماهوی احکام تقنینی و برنامه

ای بود. شورای نگهبان زمانی که احکام دائمی در تفکیک احکام دائمی از احکام موقتی و برنامه
 15کرد و اصل ای میسایر احکام برنامهشد، با اینها برخورد مشابه ی توسعه وارد میقوانین برنامه

ی الیحه احکام دائمی، شورای نگهبان به مواردی کرد، اما با ارائهرا در خصوص آنها اعمال نمی
شد، در موارد متعددی ایراد تصویب می 15ی توسعه و بدون ایراد اصل که سابقاً در قوانین برنامه

در خصوص  16/6/1865مورخ  2165/112/65ی مذکور را گرفت، از جمله در نظر شماره
بینی طریق جبران آن ی عمومی بدون پیشکه به دلیل افزایش هزینه 8ی بندهای ب، ت و ث ماده

ی احکام دائمی به این مفهوم است که گرفته است. اقدام شورای نگهبان در الیحه 15ایراد اصل 
نظیر سایر قوانین دائمی مجلس شورای  ای ندانسته و آنها رااحکام مذکور را واجد ماهیت برنامه

گذاری تحلیل کرده است. در حقیقت با وجود اینکه ی مقننه در راستای قانوناسالمی، عمل قوه
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ی ی ششم توسعه، قانون احکام دائمی بخشی از قانون برنامهقانون برنامه 122ی بر اساس ماده
د متفاوت شورای نگهبان شده است، موجب برخور« ایغیربرنامه»ششم توسعه است، ولی ماهیت 

وگرنه دلیلی بر رفتار متفاوت وجود نداشت. جالب اینجاست که با ایراد شورا به برخی از مواد 
ی قانون شده را به الیحهی احکام دائمی، مجلس ضمن حذف آنها از الیحه، موارد حذفالیحه
رسد عنوان الیحه (. به نظر می11: 1865ی ششم توسعه افزود )پژوهشکده شورای نگهبان، برنامه

ی ای قانون برنامهتاثیری در ماهیت مواد مذکور ندارد و شورای نگهبان باید بر این مواد غیربرنامه
صرفاً در  15نظر شورای نگهبان از اعمال اصل بگیرد، زیرا صرف 15ششم توسعه ایراد اصل 

بینی بار مالی تصویب با پیش های آتی است، وگرنه سایر احکام مصوّب بایدخصوص برنامه
ای بودن این قوانین عنوان این قوانین و عرف حقوق ی برنامهگردند. همچنین یکی دیگر از ادلّه

گرفته در نظام ایران هستند؛ زیرا عناوین قوانین مفید معانی خاصی هستند و بیانگر اساسی شکل
کند و قانون بودجه از صحبت می ها که از مالیاتمحتوای هر قانون است نظیر قانون مالیات

ای بدون مبنی بر تکرار ماهیت برنامه (1)ساله. همچنین عرف حقوق اساسی ایرانی یکبودجه
گذاری ی برنامهدهد که قوانین مذکور از گذشته، عرصهها و مجالس، نشان میمخالفت دولت

 ای است.اهیت برنامهها و مجالس بوده است و برداشت رایج از ماهیت این قوانین، مدولت
ششم توسعه مصوب  یتنظیم احکام مورد نیاز اجرای برنامه ینمونه، در الیحه به عنوان

اجتماعی اقدام به  تأمیندر خصوص مباحث رفاه و  11 یماده 5و  4، 8هیئت وزیران، بندهای 
( 8سالمت افراد )موضوع بند  یپایه یکرده است، میزان حق بیمه ایغیربرنامهوضع احکام 

 یبرای اصالح حق بیمه در قانون بیمه ایالیحهنیست و دولت باید طی  ایبرنامهامری 
است. انتقال  طورهمینسالمت نیز  یبندی پرداخت حق بیمههمگانی اقدام کند یا زمان

اجتماعی ماهیت  تأمینبه سازمان  صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد یسسهؤم
ساله پنج یتأسیساتچنین زیرا فرض این است که  ،ندارد و نیازمند قانون دائمی است ایبرنامه

با توجه به (. 2-8: 1865مجلس شورای اسالمی،  هایپژوهش)مرکز اند نخواهد بود و دائمی
 (6)ایبودجهایرادهای متعدد شورای نگهبان به برخی از مواد قوانین بودجه به دلیل ماهیت غیر

ای بودن از سوی دیگر، ی توسعه در عنصر برنامهاز یک سو و تشابه این قوانین با قوانین برنامه
ای از غیر آن توان قائل به امکان اخذ وحدت مالک مبنی بر لزوم تفکیک احکام برنامهمی

آن نیز  2و  1 هایبخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه تنظیم ،اساساً شأن قانون. گردید
در قانون بودجه و  ایای از غیربرنامهدر راستای تفکیک احکام برنامهقانون احکام دائمی  مشابه

 برنامه تصویب شدند. 
 هایبحثکه با  هاییشباهتسو و همچنین  توسعه از یک یاوصاف قوانین برنامه
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چیدگی خاصی و مفاهیم مشابه دارد، موجب شده تا تحلیل دقیق ماهیت آن پی گذاریسیاست
و  گذاریسیاستسندگان با تعریف قانون و سیاست و تبیین مرزهای یداشته باشد. برخی از نو

قانون اساسی،  111اساس اصل  در نظام حقوقی ایران بر گذاریسیاست، معتقدند گذاریقانون
از وظایف و اختیارات رهبری است در نتیجه مجلس شورای اسالمی نباید تحت هر شرایطی 

وارد شود و علت عدم اجرای بسیاری از مفاد  گذاریسیاستوانین مختلف به قلمرو در ق
 هایویژگیماهوی قانون و در عوض واجد  هایویژگیقوانین برنامه این است که فاقد 

)مرکز  سیاستی است و راهکار حل آن را پاالیش قوانین برنامه از احکام سیاستی دانسته است
نقد این کالم باید گفت ضرورت تفکیک قانون از سیاست کامالً (. در 221: 1861مالمیری، 

نه ممکن  چه اینکهگردد  گذاریقانونگفت پارلمان صرفاً متولی  تواننمیولی  ،واضح است
و  هاسیاستاست و نه شایسته؛ زیرا خواه ناخواه از تصویب قوانین و همچنین در خالل آنها، 

است و نفی این صالحیت، خدشه به اطالق  گذارقانونخاصی مورد نظر  هایمشیخط
اما اینکه مجلس شورای اسالمی و دیگر نهادهای  .پارلمان است گذاریقانونصالحیت 

مراتب گذاری درک کنند تا در سلسلهسیاستباید از یک سو جایگاه خود را در  گذارسیاست
ارندگان غرض حاکمیت از آن محقق گردد، سخن دیگری است که فرض نگ گذاریسیاست

)قانون  به قانون بنیادین هر نظام حقوقی تنهانه گذاریقانون مراتبسلسله. از سوی دیگر است
، بلکه به تحقق نظام حقوق بنیادین کشور که در آن آمده است، کمک زندنمیاساسی( آسیب 

 گفت قانون اساسی بدون قوانین عادی و مقررات دولتی جز سندی توانمی کهجاییتا  کندمی
گفت که اعتقاد  توانمینظام اجتماعی وارد نخواهد شد. لذا  ینمادین نخواهد بود و به عرصه

 تنهانه گذاریسیاستمراتب با لحاظ سلسله گذاریسیاست یمقننه در حوزه یبه صالحیت قوه
. عالوه کندمیتحقق آن را فراهم  هایزمینهبلکه بستر و  ،حاکمیت نیست سیاست عالیمخلّ 

و باید  گردندمی ترکلی ،باالتر روند چهاز مراتب دانی به عالی، هر هاسیاستنچه گفته شد، بر آ
گاه محقق یاهای حاکمیت خواهد بود که هیچؤوگرنه بیان ر ،ظرف تحقق آنها مشخص گردد

که  نحوعمومی کشور قانون اساسی است، بدین  هایسیاست. اولین سند حاوی گرددنمی
بسیار کلی  هایمشیخطو  هاسیاستاما تعیین  کندمیمت را تعیین کلی حکو هایمشیخط

اساس  زمانی و بر هایدورهاصوالً در  هامشیخطو  هاسیاستاینکه  خصوصبه ،کافی نیست
قانون  خصوصبهاز اوصاف اصلی قانون، دوام است،  یکی در حالی کهمقتضیات، متحول است 

نیست. جمع بین دو ماهیت متغیر و  به راحتیمختلف امکان تغییر آنها  به دالیلاساسی که 
را در قانون اساسی  هاسیاست ترینکلیاساسی  گذارقانون کندمیثابت قانون و سیاست ایجاب 

مردم در تعیین نهادهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی  ینماینده به عنوان طرفوارد کند تا از یک 
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با  سوی دیگراز  و را بدون متولی رها نکند گذاریسیاست یعرصه... یک نظام سیاسی،  و
آینده نباشد و امکان تغییرات و  هایسالجزئی مانع تحوالت  هایمشیخطاجتناب از تعیین 

را فراهم کند. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی  روزبهتفاسیر 
 یچنانکه شورای نگهبان طی نظر شماره ،رده استمطلوب را ذکر ک هایسیاستنیست و 

قانون  81اصل »( قانون اساسی گفته است: 81در خصوص اصل ) 11/5/1868مورخ  1548
بنابراین ...« نمایدمیکلی نظام را تعیین  هایسیاستاساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر 

 هایصالحیتبلکه کاستن از  ،ممکن نیست تنهانه گذاریسیاستاز  گذاریقانونامکان تفکیک 
مردم در این عرصه است. در توضیح آنچه گفته شد، قانون اساسی  ینماینده به عنوانپارلمان 

اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط  ریزیپیدر اصول متعدد در خصوص موضوعاتی نظیر 
تغذیه،  هایهزمیناسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در 

(، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات 8اصل  12)بند  مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه
(، ایجاد اشتغال کامل و 8اصل  6مادی و معنوی)بند  هایزمینهعادالنه برای همه، در تمام 

 عنوانبه اجتماعی  تأمین(، برخورداری از 21)اصل  مردم یدسترسی مساوی به آن برای همه
اما تعیین آنها  ،اساسی نظام را تعیین کرده است هایمشیخط( و... 26)اصل  همگانی یک حق

کلی نظام و نظارت  هایسیاستقانون اساسی، تعیین  111لذا در اصل  ،برای اجرا کافی نیست
در چهارچوب قانون  هاسیاسته است. این ذاشترهبری گ یعهده بر حسن اجرای آنها را بر

(. از حیث موضوع، 124: 1811)مهرپور،  تقنین و اجرا گردند یو باید وارد عرصه انداساسی
که در موضوع خاصی نظیر  هاییسیاست -1: گردندمیکلی به دو نوع تقسیم  هایسیاست

این است که به دلیل  هاسیاست. خاصیت این گردندمیانتخابات، خانواده، اشتغال و... تصویب 
با تصویب یا  تواندمیمقننه  یو قوه ترندنزدیک گذاریقانون یرصهتعیّن موضوعی، به ع

 هاییسیاست -2عمل بپوشاند.  یاصالح قوانین انتخابات و حمایت از خانواده و... به آن جامه
به  اینها. اندکردهگوناگون تعیین  هایحوزهدر  هاییمشیکه موضوعات مختلفی دارند و خط

نزدیک « حقوقی شدن»هنوز به  هامالکو  هاشاخصتعیین  دلیل عمومیت موضوع و عدم
نخست  گذار،قانونمستلزم این است که  هاسیاستتعدّد موضوعات این  عالوهبه و نیستند

متناسب با نیازها  هاعرصهگوناگون را فراهم و سپس در این  اسباب هماهنگی اجزای
این سنخ است که اوالً توسعه در  توسعه از یکلی برنامه هایسیاستنماید.  گذاریقانون
موضوع « برنامه»ثانیاً عنوان  و گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر است هایحوزه

لذا الزم است تا قانونی به مثابه چهارچوب برنامه،  ؛مشخصی نظیر خانواده و انتخابات نیست
 مصالح ملتحاکمیت و  هایسیاستدر راستای تحقق  پذیرسنجشضمن تعیین اهداف کمی و 
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تصویب گردد و منطقاً در راستای آن سایر قوانین و مقررات موضوعی نظیر قوانین علم و 
کلی موضوع اصل  هایسیاستگردند. چنانکه این امر در برخی از  روزبهفناوری، اشتغال و... 

انقالب کلی که در طول سالیان بعد از  هایسیاستاز جمله  (11).بدان اذعان شده است 111
کلی  هایسیاستقانون اساسی تصویب شده،  111اصل  2 و 1اسالمی در راستای بند 

توسعه به  ی، قوانین برنامهآنهاتوسعه است که بعد از تصویب رهبری، متناسب با  هایبرنامه
فاصل  و حد پذیرسنجشکمّی و  هایسیاست به تعبیری. این قوانین رسندمیتصویب 

، خطوط کلی را در هاسیاستاگر  به نحوی کهاست؛  گذاریقانونالن و ک گذاریسیاست
گوناگون را با  هایزمینهبرنامه خطوط مذکور در  ، قوانینکنندمیگوناگون مشخص  هایزمینه

 ترنزدیککلی را به اجرا  هایسیاستسو  تا از یک نمایدمیترسیم  پذیرسنجشمعیارهای 
مختلف افق توسعه را فراهم کند و مانع تشتّت در اجزای  هایبخشگرداند و هماهنگی 

 تعلق گیرد. هاسیاستضمانت اجرای حقوقی به  سوی دیگرگردد و از  هاسیاست
کلی نظام است، با این توضیح  هایسیاستحال قوانین برنامه گامی در حقوقی کردن  به هر

وانین، کمّی، جزئی و دارای کلی از طریق این ق هایسیاست هایمشیو خط هانگریکلیکه 
آن مغفول واقع شود و  ایبرنامهولی نباید ماهیت سیاستی و  گردند؛میضمانت اجرای حقوقی 

ضمن اینکه  گذارقانونبلکه در اینجا،  ،نظیر سایر قوانین گردد گذاریقانون یعرصهتبدیل به 
ی جهت تقسیم کار در ، قواعددهدمی اجراضمانت هابرنامهاز جهت صوری و تشریفاتی به 

ولیت ئمس بینیپیشفراهم گردد.  هاسیاستاجرای  یزمینهتا  کندمیبین فرمانروایان وضع 
به اجرای هرچه بیشتر آن  تواندمیسیاسی و حتی کیفری و مدنی برای مخاطبان این قانون 

زمانی  یتوسعه در بازه یمقننه از طریق قوانین برنامه یبهتر، قوه به عبارتکمک کند. 
اساس اسناد باالدستی  جامع حکومت بر هایبرنامه، در پی تدوین و تصویب اهداف و سالهپنج

 هایبرنامهاهداف و  به صورتی که؛ استکلی  هایسیاستو  اندازچشمنظیر قانون اساسی، افق 
 ی. در حالت مطلوب قوانین برنامهگرددمیدر این قوانین وارد  پذیرسنجشو  شدهجزئی

 به طورعه باید با توجه با اسناد باالدستی عام، مربوط به کل قوای حکومتی باشد تا بتواند توس
هر کدام از  هایبرنامههماهنگ تحقق اسناد مذکور را تضمین نماید. ماهیت مذکور، منافاتی با 

اسناد  ترکاملبه تحقق بهتر و  تواندمیتا سطوح پایین  هابرنامهقوا ندارد و ارتباط طولی 
قانون اساسی  184باالدستی کمک کند؛ لذا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، در اصل 

مشی صدا و سیما قانون اساسی از برنامه و خط 116 در اصلدولت و همچنین  یاز برنامه
سخن رانده شده است. این امر مستلزم این است که قوانین برنامه به حد کافی کلی باشد تا 

 کنند. ریزیبرنامهنیز در طول آن  گانهسهقوای 
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با وضعیت کنونی قوانین  1851ی سال متأسفانه تعریف مذکور در قانون برنامه و بودجه
ها در نظام ی دخالت دولتی توسعه از حیث جامعیت، محتوا و همچنین دگرگونی نحوهبرنامه

خوانی ندارد. در اینجا با اقتصادی و اجتماعی از صورت مستقیم به غیرمستقیم و ارشادی، هم
رسد بتوان تعریف مطلوب قوانین گفته به نظر میتوجه به اوصاف، ماهیت و سایر مباحث پیش

ی اهداف حاکمیت قانون برنامه توسعه سندی حقوقی و دربردارنده»ی توسعه را بیان کرد: برنامه
لف است. این اهداف به ساله در موضوعات مختی زمانی پنجی مطلوب در دورهدر ترسیم توسعه

پذیرند که نظارت بر تحقق آنها از سوی مجلس شورای اسالمی را محقق نحو کمّی و سنجش
ها ذکر کند اوالً صرفاً برنامهنگر این قوانین ایجاب میای و آیندهکنند. اقتضای ماهیّت برنامهمی

ریزی دارای دین مفهوم که برنامهدار شود، بدهی در نظام قوانین و اجرا را عهدهگردد و ثانیاً جهت
 «ابزارهایی جهت تحقق است که از جمله قوانین و مقررات مطلوب است.

 گیرینتیجه
اند، ولی در حالت مطلوب باید ای از قانون و برنامهاکنون آمیختهی توسعه همقوانین برنامه

قوقی ایران آن است باشند؛ بدین مفهوم که وضعیت مطلوب در نظام ح« شدههای حقوقیبرنامه»
گذاری باشند. این قوانین را گذاری کالن و قانونی توسعه حد فاصل سیاستکه قوانین برنامه

های کالن کشور طبق گذاری دانست، چراکه اوالً تعیین سیاستتوان مصداق کامل سیاستنمی
به  «سیاست» ها و اختیارات رهبری است و ثانیاً( قانون اساسی از صالحیت111( اصل )1بند )

بینی ابزارها و سایر کند، ولی میزان، پیشطور کلی خط مشی و مسیر حرکت را تعیین می
ی توسعه توان قوانین برنامهگنجد. از طرف دیگر، نمیگذاری نمیتمهیدات آن اصوالً در سیاست

االجرا و گذاری صرف نامید، زیرا واجد اوصاف ماهوی قانون و واضع قواعد حقوقی الزمرا قانون
ی توسعه هم قانون است و هم دائمی برای شهروندان نیست. اما در یک نگاه دیگر قوانین برنامه

سیاست؛ بدین مفهوم که با داشتن اوصاف صوری قانون و ضمانت اجرای حقوقی، اهداف و 
کند های حاکمیت که به طور کلی مشخص گردیده را در ظرف قانون، جزئی و کمّی میسیاست

« ایبرنامه-قانونی»کند. ماهیت مستقلای مشخص میلیان خاصی برای انجام تکالیف برنامهو متو
ای در این قوانین داخل گردند؛ لذا تأسیس های برنامهکند که صرفاً گزارهقوانین مذکور ایجاب می

ر ساختارهای حقوقی، اصالح و نسخ و الغای قوانین دائمی در این قانون موقت با ماهیت مورد نظ
ی توسعه مغفول مانده سازگار نیست. البته متأسفانه در قانون اساسی ایران، ماهیت قوانین برنامه

است؛ فقدان اصل یا اصولی در قانون اساسی موجب بسیاری از اختالفات در خصوص ماهیت 
ای آن به صراحت در قانون اساسی وارد عالوه چنانچه تعریف و ماهیت برنامهآن شده است. به
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ای و بود، شورای نگهبان با سهولت بیشتری اقدام به تفکیک مقررات دارای ماهیت برنامه شده
نمود؛ عالوه بر آن، فقدان قانون گیرد، میغیر آن، نظیر آنچه در مورد قانون بودجه صورت می

ریزی نیز بر مشکالت نظام ی برنامهده و متناسب با مقتضیات کنونی در حوزهمبنایی، جهت
  وانین برنامه افزوده است. حقوقی ق
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هایادداشت
                                                                                                                                                       

ی بیشتر در خصوص . نظیر این بحث در مورد ماهیت حقوقی بودجه نیز مطرح است. برای مطالعه1
 حقوقی ماهیت» پژوهشی-علمی یجه از حیث قانون یا سند بودن، ر.ک: مقالهماهیت حقوقی بود

 دانشگاه ،اسالمی حقوق نامهپژوهش و برزگر خسروی، محمد، رستمی، ولی ،(«قانون یا سند) بودجه
 .111-16 صص ،41 ی، شماره1868 زمستان و پاییز ،(ع)صادق امام

ریزی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ی بیشتر در خصوص وضعیت نظام برنامه. برای مطالعه2
، «ریزیقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و نظام برنامه»ر.ک: رستمی، ولی و ابراهیمی، مهدی، 

 . 16ی ، شماره1861، پژوهشکده شورای نگهبان، بهار فصلنامه دانش حقوق عمومی

های ذاتی و عرضی ویژگی»های قانون ر.ک: راسخ، محمد، ی بیشتر در خصوص ویژگیمطالعه. برای 3
 . 51ی ، شماره1815های مجلس شورای اسالمی، سال ، مرکز پژوهش«قانون، مجلس و راهبرد

ی محمد ، ترجمهمفهوم قانونی بیشتر در خصوص مفهوم قانون ر.ک: هارت، هربرت، . برای مطالعه4
 ،(«قانون یا سند) بودجه حقوقی ماهیت» پژوهشی-علمی یو مقاله 1865نی،  تهران، راسخ، نشر 
 و پاییز ،(ع)صادق امام دانشگاه ،اسالمی حقوق نامهپژوهش و برزگر خسروی، محمد، رستمی، ولی

 .111-16 صص ،41 ی، شماره1868 زمستان

های کلی نظام، اختالف نظر وجود دارد. برخی آن را در خصوص ضمانت اجرای حقوقی سیاست. 5
آور دانسته و معتقدند که در تقنین و اجرا باید مورد تبعیت واقع گردند و جزء قانون اساسی و الزام

( 126: 1811)مهرپور، « تصویب قانون عادی مغایر با آن هم در واقع مغایر با قانون اساسی است.
های کلی نظام ر.ک: ی تفصیلی در خصوص نظرات مختلف در مورد سیاستبرای مطالعه

، پژوهشکده ( اصل یکصد و دهم قانون اساسی1شرح قانون اساسی؛ شرح بند )نظیف، هادی، طحان
مختصر حقوق اساسی جمهوری مهرپور، حسین، و  84-81، صص 1866شورای نگهبان، تهران، 

 . 1811، نشر دادگستر، تهران، اسالمی ایران
آید. در ریزی از مسائل بسیار مهم و البته پیچیده در مدیریت سیاسی به شمار میبرنامه و نظام برنامه. 6

ی کالم، رعایت اختصار و همچنین از آنجا که برخی اساتید اینجا به جهت جلوگیری از اطاله
ریزی در ایران و برنامهی بیشتر ر.ک: توفیق، فیروز، اند، برای مطالعهتفصیالً به این موضوع پرداخته

 .1861ریزی، تهران، ، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه1، چ انداز آینده آنچشم

، 12/12/1866مورخ  4524/112/66، 16/12/1868مورخ  8151/112/68ی ر.ک: به نظرات شماره. 7
 .18/12/1866مورخ  4581/112/66

ی بیشتر در خصوص مفهوم و ارکان عرف حقوق اساسی ر.ک: گرجی ازندریانی، . برای مطالعه8
سازی سیاست: تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیدگاه حقوق عمومی، چ اکبر، حقوقیعلی

 .1165-1114، صص 1865انتشارات خرسندی، تهران،  ،2

 .1864ی سال در بودجه 16/12/1868. برای نمونه رجوع کنید به نظر 9
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 یتهدف از امن: »21/12/1816های کلی امنیت اقتصادی مصوب سیاست 2به عنوان نمونه بند . 10
 ینو از ب یعدالت اقتصاد یبرا سازیینهو زم یو رونق اقتصاد یگذاری، ایجاد رفاه عمومسرمایه

که به آن هدف  یو دیگر امور یاتو مقررات مربوط به مال ینبردن فقر در کشور است. وضع قوان
 «.دولت و مجلس است یالزام ییفهکند، وظکمک می
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 یهاتوسط شهروندان و سازمان یستز یطحفاظت از مح
از  ی)امر به معروف و نه در چارچوب اصول هشتم نهادمردم

 یدر نظام حقوقی و چهارم قانون اساس یو س منكر(
 یرانا یاسالم یجمهور

 **2یمشهد یعل، *1یبهزاد لساندیس
 

  ایران، حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم یدکتر یدانشجو. 1
 م، ایرانحقوق عمومی، دانشگاه قم، ق اریدانش. 2

 

 03/7/0317: رشيپذ  22/3/0317: افتيدر

 یدهچك
با توجه به عمومی تلقی نمودن حفاظت از محیط زیست و همگانی بودن امر به معروف و 

این مقاله نخست در صدد توجیه حفاظت از محیط زیست از طرق  ،از منکر در قانون اساسی ینه
در مراجع قضایی بر مبنای اصل هشتم  یتذکر و اخطار تا دادخواه توصیه و ارشاد، نظیرگوناگون 

ضمن نقد قانون آ.د.ک و با استناد به برخی آرای قضایی و نظرات  ینو چهارم است. همچن یو س
که با وجودی که قانون اساسی صراحتاً حق دادخواهی افراد  شویمیحقوقی بر این امر متمرکز م

به طور  یا یماًها مستقکه شهروندان و سمن یلکن در صورت ،را به رسمیت شناخته است
 یدادخواه ییدر محاکم قضا توانندیم ینند،بب یانمحیطی زاز وقوع تخلفات زیست یممستقیرغ

وزارت کشور و  ییدکه به تأ یطیواجد شرا محیطیزیست یهادر غیر این صورت سمن یند.نما
را خواهند داشت که  یصرفاً حق اعالم جرم و شرکت در مراحل دادرس اند،یدهرس یهقضائ ةقو

در  که یمشکالت و قوانین با وجود نقص است. لذا یاز حق دادخواه بارگرد زیانعقب ینوع ینا
در  یهقضائ یقوه یکردرو یسعهتو محیطی شهروندان وجود دارد،اعمال حق دادخواهی زیست

 .گرددیم یشنهادو مقررات پ ینموسع از قوان یرتفس یقها از طرپرونده یبرخ

امر به  ی،دادخواه ی،عموم یهانهاد، سازمانمردم یهاسازمان یست،ز یطمح :یدیواژگان کل
 از منکر یمعروف و نه

                                                                 
*  Email: lesanibehzad2007@yahoo.com                                                                         نویسنده مسئول 

 ** Email: mashadiali@yahoo.com 
 

http://mag.shora-rc.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&sid=1&slc_lang=fa&em=
http://mag.shora-rc.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&sid=1&slc_lang=fa&em=
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 مقدمه 
 اجتماعی علوم در که هستند مترادفی یهاواژه کنترل و یبازرس نظارت،به آنکه  یتعنا با

 ارکان از یکی مدیریتی یهانظام در و دارند خاص اهمیت و جایگاه سیاست و حقوق ویژهبه
 مشاهده نوعی و یتؤر معنای به نظارت لذا ،شوندیم محسوب اثرگذار عوامل و اصلی

عملکرد آنان را  یاطالع از نحوه که رودیم کار به حقوقی و حقیقی اشخاص اعمال غیرمستقیم
 و بیشترین آنکه به توجه با .دهدیم قرار ارزیابی قابل و شفاف حضوری، یدر حد مشاهده

 حاکمیت بر نظارت و است حاکمیت با ارتباط در و سیاسی امور در نظارت، کاربرد ینترمهم
 در اصالحی نظرهاینقطهارائه  و آن از استفاده سوء از جلوگیری و قدرت کنترل معنای به

 موضوع( 15و  18ص  ،1816: یگرانزاده و دیموساست ) سیاسی مدیران هدایت جهت
 و گستردگی به توجه با عمومی حقوق اشخاص ویژهبه حقوقی و حقیقی اشخاص بر نظارت
آنها  سوی از که محیطیزیست تخلفات و کشور سطح درآنها  اقدامات و هایتفعال حجم

 یلیو تحل یابا روش کتابخانه الهمق ینراستا در ااین در  .است مهمی امر ،گیردیم صورت
 یحوزه دراز منکر  یبر امر به معروف و نه یمبن یاصل هشتم قانون اساس ینخست به بررس

 حق اعمال ینحوه و اساسی قانون چهارم و سی اصل یینو تب یلسپس به تحل و یستز یطمح
در مواجهه با  یو گروه یجمع یودر دعا نهادمردم یهاسازمان و شهروندان دادخواهی

 یعموم ینهادها یگرفته از سومحیطی به خصوص تخلفات صورتزیستتخلفات و جرائم 
 یدر رابطه با حق دادخواه 1864که پس از اصالح قانون آ.د.ک در سال چرا ؛پرداخت یمخواه
 .پردازیمیکه در ضمن مباحث به آن م هصورت گرفت ییراتیتغ محیطیزیست یهاسمن

 زیست محیط با ارتباط ضرورت و منكر از نهی و معروف به امر .1
تواند یمآنها  قانونی برگرفته از شرع مبین دارای اصولی است که اجرای ا.اج.قانون اساسی 

جانبه برای شهروندان را فراهم ی رشد و تعالی همهدهی و زمینهای آرمانی را سامانجامعه
هشتم برگرفته از قرآن و سنت و منطبق بر هدف مقدس نظام جمهوری اسالمی  اصل آورد.
 یرانا یاسالم یدر جمهور» :داردیمقرر م مذکور اصل (.116ص  ،1811: جیبساست )ایران 

و متقابل بر عهده مردم  یاست همگان اییفهاز منکر وظ یبه معروف و نه امر یر،دعوت به خ
آن  یفیتو حدود و ک یطشرا مردم و مردم نسبت به دولت. نسبت به دولت ،یکدیگرنسبت به 

 ینهونبالمعروف و  یأمرونبعض  یاءالمؤمنات بعضهم اولالمؤمنون وو» «.کندیم ینرا قانون مع
از منکر در اصل  ینمودن امر به معروف و نه یتلق یفهو وظ یفبا توجه به تکل« .عن المنکر
 ی،قانون اساس (1)پنجاهم اصل مبنای بر زیست محیط از حفاظت نمودن تلقی عمومیمذکور و 
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قسمت  یندر ا ،که در کشورمان وجود دارد یمتعدد محیطیزیستبا وجود تخلفات و جرائم 
با  یستز یطبزرگ و سپس به ارتباط حفاظت از مح ییضهفر ینا مفهومی بررسیبه  نخست

نهاد در مردم یهازماناقدامات شهروندان و سا یهاز منکر و توج یاصل امر به معروف و نه
 پرداخت. یماصل مذکور خواه یبر مبنا یستز یطحفاظت مح یحوزه

 منکر از نهی و معروف به امر مفهومی تحلیل .1-1
 ینا از منکر است. یاسالم امر به معروف و نه یندر د یاز واجبات مهم اجتماع یکی
 و دارد بستگی آن به دین قوام که است دینی فروعات ترینیضرور و ینتراز مهم یکیواجب 

 و اصالح و کمال سمت به جامعه و شوندیم احیا نیز دیگر واجبات اصل، این صحیح اجرای با
رود یم پیش انحطاط و فساد سمت به آن ماندن متروک با کههمچنان ،رفت خواهد پیش ترقی

و  ینیهنجار د یکاز منکر به عنوان  یبه معروف و نه امر (.21و  16ص  ،1861:یکنار یفیس)
و حقوق آشنا کرده و آنان را موظف  یفلاامر واجب افراد را با نقش خود در رابطه با تک یک

خود را  یفو تکل یفهتا افراد وظ شودیمهم موجب م ینو ا کندیانتظارات نقش م یتبه رعا
 یستز یطتوجه به آنکه حق بر مح با سالم حرکت کنند. یاجامعه یلانجام داده به سمت تشک

از منکر هم در شمار حقوق  یامر به معروف و نه ،گرددیمحسوب م یجزء حقوق شهروند
 یدهبر مشکالت وضع گرد یروزیاصالح جامعه و پ یاست و هم برا یفطر یو امر یشهروند
 حقوق از پاسداری و حفظ برای امکان ترینیعال وسعادت جامعه و فرد  یراه برا ینو بهتر

 از نهی و معروف به امر نشدن نهادینه از ناشی امروز هاییارشکنهنج لذا ؛است شهروندی
 تحقق (.15ص  ،1816: یجبس) است شهروندی حقوق با تضاد در که است جامعه در منکر

 یلبه تشک یراندر ا یامت اسالم یجانفشان یاز منکر که در پ یامر به معروف و نه ییضهفر
 یواجب اجتماع ینامکان را فراهم کرد تا ا ینا ،یدانجام یرانا یاسالم یحکومت جمهور

و  ینهنهاد یاز اصول قانون اساس یآن در قالب اصل یبر تن کرده و اجرا یحقوق یجامه
 مقام یاز سو یابالغ یستز یطمح یکل هاییاستس ی،قانون اساس بر عالوه گردد. ینتضم

که ضوابط و حدود امر به  منکر از ناهیان و معروف به آمران از حمایت قانون و رهبریمعظم 
 یفانجام وظا یدر راستا یزن یاسالم یشوراها اند،از منکر را مشخص نموده یمعروف و نه

واگذار آنها  به عهده یاسالم یشوراها یفو وظا یالتکه به موجب قانون تشک محیطیزیست
در  زیست محیط حفاظت سازمان یتابعه واحدهای با گوناگون یهانامهتفاهم انعقادبا  ،شده

 گاممهم  ییضهفر ینتحقق ا یدر راستا کراز من یامر به معروف و نه یستادها یلرابطه با تشک
 .دارندیمبر
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 از منکر یبا استناد به اصل امر به معروف و نه یستز یط. حفاظت از مح1-2
 و متقابل بر یهمگان اییفهاز منکر را وظ یامر به معروف و نه یاصل هشتم قانون اساس

 یدیترد .داندیدولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت م یکدیگر،مردم نسبت به  یعهده
 یبه قوه یبه دولت اختصاص یاکه هدف قانونگذار از امر به معروف توسط دولت  یستن

 یایگو یدولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت به خوب یرلذا تعب ؛نداشته است یهمجر
مربوط  یتاست که به حاکم یینهادها یگانه و همهسه یقوا یعنیحکومت  ینهادها

ساالر مردم یهااز منکر در نظام یر و امر به معروف و نهیدعوت به خ همچنین (2).شوندیم
در  یدشا ذکر استبه  الزم .شودیشهروندان در نظر گرفته م یحق برا یکبه عنوان  ینیدیرغ

 دیگر وامعاز ج یاریو بس یجوامع غرب ینمنکر ب مصداق معروف و ینجهان امروز بارزتر
 یزن یالمللینبلکه در سطح ب یباشد که نه تنها در سطح مل آن نقض و بشر حقوق رعایت
 26 یماده مانند ،اندشده یجاداز نقض آن ا یریحقوق بشر و جلوگ یجبا هدف ترو یینهادها
 یتکه رشد آزاد و کامل شخص یاهر کس را در مقابل جامعه که حقوق بشر یجهان ییهاعالم

 کندیم ایجاب سالم محیط یک در زندگی بر انسان حق .داندیم یفهوظ یدارا ،یدنما یسراو را م
 حقوق نهادهای از بسیاری لذا ؛کند مبارزه روانی و روحی ناامنی عوامل با دولت یا او که

 مصادیق تمامی در هرچند ،هستند دارااز منکر را  یامر به معروف و نه یکارویژه بشری
در  اما (.86،48،41ص  ،1864: یو اصالن یطالبک) ندارد وجود توافقی منکر و معروف

و  حقبه عنوان  یشرع یناز منکر بر اساس مواز یمعروف و نه به امر ینید یساالرمردم
از منکر  یامر به معروف و نه ییو روا یخطاب قرآن یاز نظر شرع گرچه مطرح است. یفتکل

 یا یانجر یابه فرد  ،دانسته است یچون قانونگذار آن را همگان یول است،متوجه مسلمانان 
از این  .گیردیرا در بر م یو حقوق یقیاشخاص حق یتعلق ندارد و همه یخاص یند یاگروه 

 یمخاطب قانون اساس یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ ی،صنف یهاو گروه احزاب ها،انجمن رو
 ینظارت عموم یرایالزم است پذ یمقامات دولت یهستند و دولت و تمام یفهوظ ینام ادر انج

 یعام و در همه ینظارت مردم نسبت به نهادها و مقامات دولت ینهمچن شهروندان باشند.
جانبه همه یسازینهدولت ملزم به زم یبند هشتم اصل سوم قانون اساس بر اساس موارد است.

 یشخو یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد یاسی،سرنوشت س یینمردم در تع یمشارکت عامه یبرا
مورد توجه قانونگذار  یاگسترده یارنظارت بر دولت در قلمرو بسکه  دهدیامر نشان م ینا .است

نظر هم نسبت به  اظهار یگوناگون و حق مردم برا یهاقرار گرفته و حضور مردم در صحنه
: شناخته شده است )جوان آراسته یتو مقررات به رسم ینقوانعملکرد دولتمردان و هم نسبت به 

از  یاناز آمران به معروف و ناه یتقانون حما یبتصو یگرد ی(. از سو181-181ص  ،1862
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 یمبن یبه دستور اصل هشتم قانون اساس 28/1/1864 یخدر تار یاسالم یمنکر در مجلس شورا
عمل  یجامه یمنکر و ارجاع آن به قانون عاداز  یضوابط و حدود امر به معروف و نه یینبر تع
و  ینوشتار ی،زبان ی،از منکر قلب یقانون مذکور مراتب امر به معروف و نه 4 ی. در مادهیدپوشان
 یعمل یآحاد مردم و دولت است و مرتبه ییفهآن وظ یو نوشتار یاست که مراتب زبان یعمل

دولت است. لذا در رابطه با مسائل و  ییفهکرده تنها وظ ینکه قانون مع یآن در موارد و حدود
تخلفات  یها در صورت مشاهدهمردم و سمن ید،طور که اشاره گردمحیطی همانمنکرات زیست

 توانندیم یو چه از جانب بخش عموم یمحیطی چه از جانب بخش خصوصو تجاوزات زیست
و اعالم  یاتر، انتشار در مجالت و نشربه صورت اخطار، تذک یو نوشتار ینسبت به تذکر زبان

متعرضان به  یفتوق یات،شامل توقف عمل یعمل یاقدام نموده و مرتبه یگروه یهادر رسانه
گزارش به  یو به ارائه یندواگذار نما یدولت یو... را به خود دولت و نهادها یستز یطمح

 .یندبسنده نما متخلفان یهعل یدعو یتا اقامه ییو قضا یصالح اداریمقامات ذ

 عمومی نهادهای توسط منکر از نهی و معروف به امر کمک به زيست محیط از حفاظت. 0-2-0
تخلفات  یدر صورت مشاهده یستز یطمح یینهدر زم فعال یعموم یهادولت و سازمان

 هاییهنخست با صدور اخطار ی،بخش عموم یا یبخش خصوص یاز سو محیطیزیست
ها به ها و پروژهطرح محیطیزیستاثرات  یابیارز یهاگزارش ییهگوناگون و الزام آنان به ته

صورت به  ینا یردر غ ،اقدام نموده یو نوشتار یاز منکر به صورت زبان یامر به معروف و نه
 یفو توقآنها  هاییتبه صورت توقف فعال یستز یطبه مح ینمتجاوز یهعل یاقدام عمل

 ینمانند آنچه در قوان ،دست خواهند زد داریتصالح ییمتخلفان بنا به حکم مراجع قضا
در رابطه با  پاک و... یو قانون هوا یستز یطمح یقانون حفاظت و بهساز یرنظ محیطیزیست

 وجود دارد. محیطیزیستدر برخورد با تخلفات و جرائم  ربطیذ یعموم ینهادها یفوظا
صورت  یو دولت یبخش عموم ییهاز ناح محیطیزیستنجام تخلفات که ا یدر صورت هرچند

مالحظات  یلدارند و به دل یارها در اختبخش ینکه ا یتیبا توجه به قدرت و حاکم ،یردگ
به مراجع آنها  تخلفات یبدون ارجاع پروندهآنها  الزام و اجبار یو ارشاد و حت یهتوص یاسی،س

دست به اقدامات  یناز ا یو اقدامات یگرینخواهد بود و چه بسا با الب یکار آسان ییقضا
از  یتدر قانون حما توجه قابل یاما نکته .ادامه دهند یستز یطمح یهخود عل یمتجاوزانه

 اختصاصبه  را مکلف یهقضائ یاست که قوه آن 11 یاز منکر ماده یانآمران به معروف و ناه
 مستلزم امر این که نموده قانون این موضوعجرائم  به رسیدگی در تسریع جهت ایویژه شعب

 زیادی میزان تا است یهقضائ یقوه توسطآنها  استقالل از حمایت و مستقل قضات کارگیریبه
به آنها  که اقدامات ییهاسازمان ویژهبه عمومی نهادهای گریالبی و رانت و نفوذ اعمال از
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 یاز سوی دیگر در راستا (8).گردد جلوگیریمحیطی کشور مرتبط است با مسائل زیست ینحو
 ی،معظم رهبر مقام یاز سو یمذکور ابالغ یکل هاییاستو س یتحقق اصل هشتم قانون اساس

 یکدیگررا با  یانامهاز منکر تفاهم یو ستاد امر به معروف و نه یستز یطسازمان حفاظت مح
از منکر  یامر به معروف و نه یشورا یست،ز یطسازمان حفاظت مح آنو مطابق  ندمنعقد نمود
نام آمران به معروف فوق امکان ثبت یشورا ینترنتیا یگاهنموده و در پا یجادسازمان ا یرا در بدنه

 که بنا به اظهار یبه طور ؛است یدهمحیطی فراهم گردمسائل زیست یینهاز منکر در زم یانو ناه
نسبت  یسطح آگاه یارتقا 1865مهرماه  21در  یستز یطوقت سازمان حفاظت مح تیاسنظر ر
شخص آمر در خصوص حفظ  یحبه مردم، رفتار صح یدر جهت اطالع رسان یستز یطبه مح

و گزارش به  یستز یطمح یکنندهیبتذکر به متخلفان و مجرمان تخر ،محیطیمسائل زیست
 یاز منکر در عرصه یامر به معروف و نه ییمرحله از مراحل اجرا یندر آخر یمراجع عال

 .(5115511، کد خبر: 1865 :است )باشگاه خبرنگاران جوان یستز یطحفاظت مح

 و شهروندان توسط منکر از نهی و معروف به امر کمک به زيست محیط از. حفاظت 0-2-2
 نهادمردم یهاسازمان
 1 یمادهاز منکر  یاناز آمران به معروف و ناه یتقانون حما در توجه قابل نکات از یکی

 یو امر به معروف و نه یرنهاد حق دعوت به خمردم یهاآن مردم و سازمان مطابقاست که  آن
مردم از حق »فوق  یاساس ماده بر .هستنددارا  یعموم یهاسازمان ییهاز منکر را نسبت به کل

مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و و ارشاد در  یحتنص یر،دعوت به خ
 یو قوا یتحاکم یاجزا یو کارکنان تمام یراننسبت به مقامات، مسئوالن، مد توانندیم ینقوان
 یمؤسسات و نهادها ی،دولت یهاها، مؤسسات، شرکتها، سازمانگانه اعم از وزارتخانهسه

که شمول  ییهادستگاه یهمسلح و کل یهایرون ی،انقالب اسالم ینهادها ی،دولتیرغ یعموم
از  ینام است امر به معروف و نه یحتصر یامستلزم ذکر آنها  نسبت به یو مقررات عموم ینقوان

تحت عنوان آنها  شهروند و مجموع یکاز افراد جامعه به عنوان  یکهر  ینبنابرا «.منکر کنند
صورت مشاهده تخلفات  درود خ یستز یطبا استناد به حق بر مح نهادهای مردمسازمان
آنها  عملکرد سوء اثر در کهآنها  کارکنان و مقامات و عمومی نهادهای سوی از محیطیزیست

 از نهی و معروف به امر قالب درآنها  اقدامات بازخواست و اعتراض حق ،گیردیم صورت
 نهادها از یک هیچ گرددیم سبب مذکور ماده در حقی چنین تصریح و داشت خواهند را منکر
 یطمح یبه شهروندان نسبت به عملکرد نامناسب خود در حوزه ییاز پاسخگو امتناع حق

 یمناسب از سو یماده اقدام یندر ا یحق ینچن یحتصر ینهمچن را نداشته باشند. یستز
 یطو مح یعیاز منابع طب اجرایی دستگاهای های یهاسوء استفاده با بلهقانونگذار در جهت مقا
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قانون  16 یماده ینهمچن در گرو آن است. یندهو نسل آ ینسل کنون یاتاست که ح یستیز
از منکر را  یستاد امر به معروف و نه یفاز وظا یکیمذکور در بند پنجم و نهم و دهم 

 یعموم یهاو رسانه یادار یهاآحاد مردم و دستگاه یجانبهجهت مشارکت همه یسازینهزم
 به کمک و هایتظرف شناسایی و منکر از یامر به معروف و نه ییضهدر امور مربوط به فر

 و معروف به آمران قانونی اقدامات از جانبههمه حمایت و فعال مردمی یهاتشکل تشکیل
 یهانامهتفاهمانعقاد  ،یدد یمبحث خواه یطور که در ادامههمان لذا .داندیم منکر از ناهیان

با  یکه به نحو ییاجرا یاز منکر با دستگاها یگوناگون توسط ستاد امر به معروف و نه
 در محیطی،زیست یهاسمن تشکیل تسهیل یرنظ اقداماتیاند و در ارتباط یستز محیطموضوع 

به ذکر است که رهبر معظم انقالب  الزم .است مذکور اصل در قانونگذار منویات ینتأم جهت
را ابالغ  یستز یطمح یکل هاییاستس ی،و دهم قانون اساس یکصداصل  یکبند  یدر اجرا

جامعه و  محیطیزیست ینشدانش و ب ی،آن بر گسترش سطح آگاه 14نمودند که در بند 
امر به معروف و  ویژهبه یاجتماع یریپذیتمشارکت و مسئول ینی،فرهنگ و معارف د یتتقو
 .است یدهگرد یدطوح و اقشار جامعه تأکدر تمام س یستز یطحفظ مح یاز منکر برا ینه
نظارت مردم بر توجه است که  یان( شا1861: رسانی دفتر مقام معظم رهبریپایگاه اطالع)

و صدا و  یگروه یهاو رسانه مطبوعات ها،از راه یکی .قابل انجام است یقدولت از چند طر
که چرا ،(رساندیم مسئوالن گوش به را مردم نظراتنقطه وها خواسته که نظر ایناز ) یماستس

مطالب آزادند مشروط بر آن که  یانو مطبوعات در ب یاتنشر یاساس قانون 24اصل بر اساس 
در صدا و  یزن یاساس قانون 115اساس اصل  بر نباشد. یحقوق عموم یااسالم  یمخل به مبان

 گردد. ینتأم یستیو مصالح کشور با یاسالم ینمواز یتو نشر افکار با رعا یانب یآزاد یماس
از منکر بر عملکرد دولت  یو تحقق امر به معروف و نه ینظارت مردم یاز ابزارها یگرد یکی

 یکی از آنجا که است. یاساس قانون 26اصل بر اساس  یاسیس یهااحزاب و انجمن یقاز طر
اعمال دولت و مقامات  یابیو ارز نقد ،نهادهای مردمسازماننهادها و  اینمهم  یاز کارکردها

 یشتریننمود که ب یتلق ییهااز مجموعه توانیها را مها و سمنلذا احزاب، انجمن ،است یدولت
ابزار  یگرد جامعه دارند. یو اجتماع یاقتصاد یاسی،را نسبت به حل مسائل س هایتخالق

توسط مردم  هایماییو راهپ اجتماعات ،از منکر یامر به معروف و نه یو اجرا ینظارت مردم
توجه به  با از حقوق ملت برشمرده است. یکیآن را به عنوان  یاساس قانون 21اصل است که 

 یدبا ،گیردیصورت م یو عمل یزبان ی،قلب یاز منکر در سه مرحله یآن که امر به معروف و نه
 یبرا افراد یاقدام عمل ،اعمال قدرت یمرحله یعنیسوم  یکه در مورد مرحله ییماذعان نما

و هرج و مرج خواهد  ینظم اجتماع یختگیاز موارد باعث به هم ر یاریاز منکر در بس ینه
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و  یقلب یامر و نه ییفهفقط وظ مردم نظام، حاکمیت وجود بادر زمان حاضر از این رو  .شد
مقامات  ییفهوظ یاز منکر در هر مرتبه و سطح یریجلوگ یبرا یدارند و اقدام عمل یزبان

از وقوع آن  یدبا یطیباشد که در هر شرا یمگر آنکه منکر از موارد ،است یدولت داریتصالح
 یآنکه در زمان وقوع منکر به مقامات انتظام یاها انسان یاتمانند نقض حق ح ،کرد یریجلوگ

و  یتاهم یدارا یموارد گاه منکر به قدر یدر برخ ینهمچن نباشد. یدسترس ییو قضا
واکنش نسبت  ینکمتر یعنی یمردم عاد یاز سو یو زبان یر قلبانکا یاست که حت یتحساس

آنان با مشکل روبرو  یریو دستگ یبتعق یگیری،مراحل پ ییهکه کل شودیبه متخلفان سبب م
دسته از منکرات هر گونه اقدام در هر  ینگفت که در مورد ا توانیم یلدل ینبه هم .شود

 توانندیاز منکر م یکه مردم از باب نه یسپرد و نقش یبه دولت و مقامات دولت یدمرحله را با
 ،1861:جوان آراستهاست ) یهدر مراحل اول یرسانو اطالع یدهصرفاً نقش گزارش ،یندنما یفاا

ما  امروزی یدر جامعه محیطیزیستبه ذکر است که تخلفات و جرائم  الزم (.266-211ص 
وجود نداشته و در صورت  یکنون یازهشکل و اند بهاست که در گذشته  یاز منکرات یکی

را کامالً مقهور خود  یعتکه طب یجوامع کنون یهابا تخلفات و سوء استفاده یزوجود ن
از  یامر به معروف و نه یگانهسهانجام مراحل  یراستا در نبوده است. یسهاند قابل مقاساخته
که  یو اقدامات محیطیزیستدر امور و مسائل  یو عمل یزبان ی،انکار قلب یمرحله یعنیمنکر 
 یهم نسبت به انکار قلب توانیم نیز گیردیصورت م یو حقوق یقیاشخاص حق ییهاز ناح

از منکر  یو چه بسا که شهروندان آمر به معروف و ناه .یاقدام نمود و هم نسبت به انکار زبان
در  هایماییاجتماعات و راهپ یو مطبوعات و برگزار یگروه یهامانند رسانه یاز طرق

اقدامات  یو واکاو یبه بررس نهادهای مردمسازمان یلو مقررات و تشک ینچارچوب قوان
در  یعموم حقوق یحقوق یتشخص ینتربه عنوان بزرگ دولتو  یاشخاص حقوق خصوص

از  یو امر به معروف و نه یربر دعوت به خ یمبن یجهت تحقق دستور اصل هشتم قانون اساس
شده در وزارت کشور ثبت یهاسمن ،بر شهروندان عالوهصورت که  ینبه ا .نمایند اقدامکر من

بعضاً متخصص در  یاعضا یه،نشر انتشار ی،اختصاص یبودجه نظیرامکانات  یاز برخ که نیز
و  یقیکه بر عملکرد اشخاص حق یمستمر نظارتبا  ،برخوردارند ...و یستز یطمح یحوزه
و  یهتوص یقاز طرآنها  یاز سو محیطیزیستتخلفات  یدر صورت مشاهده ،دارند یحقوق

 ،باشد یبخش خصوص یاز سو محیطیزیستاگر تخلفات  یتدر نها ارشاد و تذکر و اخطار و
 ینهادها یدگیو در صورت عدم توجه و رس یگزارش به نهادها و مؤسسات عموم یبا ارائه
از  ،باشد ینهادها و مؤسسات عموم یشده از سومحیطی مشاهدهزیستاگر تخلفات  یامذکور 

 یکل کشور و حت یگزارش به سازمان بازرس یمتقد و یهقضائ یگزارش به قوه یارائه یقطر
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 یدر راستا ییدر مراجع قضا یدولتیرو غ یدولت ینهادها یهعل محیطیزیست یدعوا یاقامه
با توجه به  ینهمچن .دارندیمبر گاماز منکر  یبر امر به معروف و نه یاصل هشتم مبن یاجرا

و  یبهداشت ی،عمران ی،فرهنگ ی،مشارکت شهروندان در امور اجتماع یهااز راه یکیکه این
 یمذکور به عنوان بازوان نظارت یشوراها ،است یاسالم یدر شوراها یتعضو یستیز یطمح

 یتدر سطح کشور فعال یعموم ینهادها یبه موازا محیطیزیستمسائل  یینهشهروندان در زم
 در منظور همین به. نمایندیاز منکر را فراهم م یتحقق امر به معروف و نه یینهنموده و زم

 اصل بهتر هرچه تحقق در شوراها اجرایی توان و مردمی پایگاه از بهینه یاستفاده جهت
 ینموده است و برا یتلق یعموم اییفهوظ را زیست محیط حفاظت که اساسی قانون پنجاهم

و با توجه  یمل هاییهو حفظ سرما یمواز یاز انجام کارها یزهرو پ یمردم یهاجلب مشارکت
مشترک سازمان  یفبه وظا یتکشور و با عنا یدارپا یدر توسعه یستط زیمح یگاهجا هب

 ها و سازماناستان یعال یشورا یانم یانامهتفاهم یاسالم یو شوراها یستز یطحفاظت مح
 ،رمذکو نامهتفاهماز موضوعات مهم  یکیاست و  یدهمنعقد گرد یستز یطحفاظت مح

در انجام  یاسالم یبا شوراها یستز یطسازمان حفاظت مح یتابعه یواحدها یهمکار
 و مقررات است. یندر چارچوب قوانآنها  ینظارت ییفهوظ

 گروهی و فردی محیطیزیست دادخواهی حق. 2
حق مسلم هر فرد است و هر  یدادخواه» :داردیمقرر م یو چهارم قانون اساس یاصل س

افراد ملت حق دارند  همه ید،صالح رجوع نما یهابه دادگاه یبه منظور دادخواه تواندیکس م
که به موجب  یاز دادگاه توانیکس را نمیچها را در دسترس داشته باشند و هگونه دادگاهینا

 دعوی یاقامه در نفعذی مفهوم اهمیت به توجه با «.ه آن را دارد منع کردقانون حق مراجعه ب
ها در توسط سمن یگروه یکه در مورد اعمال حق دادخواه یداتیو تمه یرانا یدر نظام حقوق

 یندر ا ،است یدهگرد ینیبیشپ یدو قانون آ.د.ک جد یردولتیغ یهاسازمان یلتشک ینامهیینآ
در  نفعذی یطو شرا مفهوم یلسپس به تحل و یحق دادخواه یمفهوم یبه بررس نخستقسمت 

های سازمانشهروندان و  یاعمال حق دادخواه یچگونگ یینتب به یتو در نها یگروه یدعاو
 پرداخت. یمخواه محیطیزیستدر مقابل تخلفات و جرائم  نهادمردم

 دادخواهی حق مفهومی تحلیل .2-1
قابل  یرو تأث است یو اجتماع یحقوق فرد یرکه ضامن حراست از سا یاز جمله حقوق اساس

از جرائم در  ینو متضرر یدگاند یانز یحق دادخواه ،جامعه دارد ییقضا یتامن یندر تأم یتوجه
اتهامات روا  یاو اتهام  یحق دفاع خواندگان در رد و دفع دعو ینجبران خسارات وارده و همچن
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آن  یاست. منظور از حق دادخواه ییو قضا یدفاع نزد مراجع انتظام و یدعو یناروا در اقامه یا
به آنها  یاقرار گرفته و  یدشخص در معرض تهد یاساس هاییاست که چنانچه حقوق و آزاد

درخواست جبران خسارت وارده را نموده و  یقانون داریتاز مراجع صالح تواندیم ،تجاوز شود
کرده  یدگیرس یو یعادالنه به ادعا یدادرس یکو در کمال استقالل در  غرضانهیمراجع مذکور ب

(. منظور از 188-186، ص 1814: زادگانبه جبران خسارت دهند )مؤذن یو در صورت اثبات رأ
شود.  یلاست که به حکم قانون تشک یدادگاه یقانون اساس 84دادگاه صالح ذکرشده در اصل 

( یعفت عموم یمناف یا یگر در موارد مخالف نظم عمومبودن محاکمات )م یاصل علن ینهمچن
 85ها که اصل دادگاه یدر همه یلحق داشتن وک ،دارد یحبه آن تصر یقانون اساس 165که اصل 

مستدل  یگرو به عبارت د ییو قضا یحقوق ینبر اساس مواز ییصدور آراء قضا ،به آن اشاره دارد
از آراء  ینظرخواهیدبه آن پرداخته و امکان تجد یزن 166ها که اصل و مستند بودن احکام دادگاه

 مشروح. در رودیشهروندان به شمار م یحق دادخواه ینتأم یقمصاد یگراز د یمحاکم دادگستر
 اختالف که است بوده اصولی جملهاز  84 اصل که نماییمیم مشاهده نیز اساسی قانون مذاکرات
مجلس خبرگان  یاز اعضا یکی ییدهو به عق است نداشته وجود آن تصویب زمان در چندانی

 2 یدولت است و هم حق مردم. تبصره ییفهها هم وظدر دسترس بودن دادگاه یقانون اساس
 داده قرار تأکید مورد را دادخواهی حق نیز قضایی امنیت خصوص در نظام کلی هاییاستس

 .است کرده معرفی مردم تظلمات مرجع را دادگستری نیز اساسیقانون  156 و 156. اصول است

 محیطیزیست دعاوی باالخص گروهی دعاوی در نفعذی شرایط و مفهوم. 2-2
 کند رسیدگی دعوا به تواندینم دادگاهی هیچ» یمدن یدادرس آیین قانون 2 یماده مطابق

 به رسیدگی آنان قانونی ینماینده یا مقامقائم یا وکیل یا نفعذی اشخاص یا شخص اینکه مگر
 دارای دعوا موضوع در که است کسی نفعذی .«باشند نموده درخواست قانون برابر را دعوا
 .است برانگیزبحثمسائل  از یکی محیطیزیست کیفری دعاوی در نفعذی موضوع .باشد نفعی

 خود از دفاع و اعتراض توان که است خاموشی قربانی علیهمجنی ،جرائم گونهاین در واقع در
 یا حقیقی اشخاص به زیست، محیط علیهجرائم  ارتکاب رهگذر از حالت یک در .ندارد را

 شکایت تبع به نیز زیست محیط حالت این در که شودیم وارد خسارت دیگر حقوقی
 یهحالت دوم جرم صرفاً عل در .گیردیم قرار حقوقی نظام حمایت مورد خصوصی یدیدهزیان
مانند  .وارد شود یگربه اشخاص د یانیز یمطور مستقآنکه به یب یابدیارتکاب م یستز یطمح

که در  کندیبه اشخاص وارد نم یماًمستق را زیانیها که ظاهراً جنگل یبو تخر یرمجازشکار غ
بوده و دادستان به عنوان  یمنافع عموم یهجرائم عل یقجرم مذکور از مصاد یرحالت اخ
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به موجب قانون  لکن .بودرا دارا خواهد  یفریک یالعموم حق اعالم جرم و طرح دعوایمدع
 و جرم اعالم حق نیز محیطیزیست یهاسمن ،گردید اصالح 1864 سال در که 1862ک آ.د.

 یونکنوانس 11 یماده کهاست  یحال در ایناند و آورده دست به را دادرسی جلسات در شرکت
 یردولتیغ یهاسازماناز جمله  محیطیزیست یهابه گروه (4)یفریحقوق ک یقاز طر یتحما

است  نموده اعطا سمت محیطیزیست دعاوی طرح برای نفعذی عنوان به محیطیزیست
 برای طریقی گروهی، دعوای ی( اقامه151-151ص  ،1865: یگرانو د یشاه یبیط یاییعل)

 افزایش و هاینههز کاهش هدف با افراد از زیادی تعداد به وارده خسارت جبران و حق احقاق
 یشترب .شودیم شمرده قضایی سیستم یسرمایه و زمان از بهینه یاستفاده و رسیدگی کارآیی
مطرح در قرن هفدهم در  (5)ییژهاز دادخواست و یرا به عنوان جزئ یگروه یدعوا ینمورخ
 تا دادیم امکان دعوا طرفین بهدادخواست  ینا .کنندیم تلقی انگلستان چنسری یهادادگاه

 بایستیم خواهان و نمایند مطرح چنسری یهادادگاه نزد دعوا یک در را خود واحد موضوع
ها خواهان تمامی برای دادگاه حکم زیرا ،است گروه اعضای منافع یدهندهانعکاس کند ثابت
در  یطرح دعوا به صورت جمع یاصل ییدهفا (.Miller, 2009, p131بود ) خواهد آورالزام
افراد جهت  یاست که برا یامکان ،شودیفرد اقامه م یک یکه از سو یبا دعاو یسهمقا

 یزن یرانا ینظام حقوق در .آوردیدعوا فراهم م یشبردبهتر از منابع خود در جهت پ یاستفاده
 یخود در خصوص حادثه یشدهییعحق تض یدعوا و مطالبه یاقامه یامکان اجتماع افراد برا

چند دعوا  یاگاه دو  که هر آیدیمبر .د.مآ قانون 65 یماده مخالف مفهوم از واحد وجود دارد.
دادخواست  یکارتباط کامل موجود باشد و به موجب آنها  ینب یاشده باشد  یدمنشأ تول یکاز 

 یدگیبه طور توامان رس یدادرس یکدر  یمکلف است به آن دعاو یدگیمرجع رس ،اقامه شوند
است که در کشورها  محیطیزیست یدعاو ی،گروه یبارز دعاو مصداق .یدنما یمو اتخاذ تصم

 یدعاو یندر ا چراکه ؛شوندیمطرح م ییدر مراجع قضا نهادهای مردمسازماناصوالً توسط 
حامد  یقاسماست )از افراد شده  یمنجر به ورود خسارت به گروه یروش رفتار یاحادثه  یک
با اندک  یموضوع ینچنراستا در کشور ما  ینهم در (.111-111ص  ،1868: یگرانو د

 .پرداخت خواهیم آن بهمفصالً  یشده است که در مبحث بعد ینیبیشپ ییراتیتغ

در  نهادهای مردمسازمانشهروندان و  محیطیزیست ی. حق دادخواه2-0
 محیطیزیست جرائمقبال تخلفات و 

. رودیبه شمار م یستز یطاز اصول مسلم حقوق مح یکیمحیطی زیست یحق دادخواه
. اندیدهورز یدمحاکم تأک یبر حق اشخاص در دسترس یستز یطمح یدر حوزه یالمللیناسناد ب
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 جهانی منشور 28اصل  ی،حقوق همبستگ یالمللینب یثاقم ینطرح سوم نویسیشپ 11 یماده
 حق گوناگون انحای به بشر حقوق جهانی ییهاعالم 1 یماده و یور یهاعالم 11اصل  طبیعت،

 یلتسه ینه،زم ینتحقق ضمانت اجرا در ا یهااز روش یکیاند. شناخته رسمیت به را دادخواهی
سمت در  ییرهدا ییناست. لذا تب یدولتیرغ یهاشهروندان و سازمان یبه محاکم برا یدسترس

 یرا برا یمردم هاییتاز ظرف یریگها امکان بهرهحوزه یرمحیطی متفاوت از سازیست یدعاو
 دهدیم یمحیطی روزیست یکه در اغلب دعاو ی. اتفاقسازدیم یسرم یستز یطحفاظت از مح
و  شودیاز مردم م یریو جمع کث یستز یطبه مح یدنرس یبمنجر به آس یدادیآن است که رو

مختلف قادر به طرح دعوا نباشند. در  یلحادثه بنا به دال یممستق یدگاندیببسا آسچه یانم یندر ا
مغفول بماند؟  یدبا یستز یطوارده به مح هاییبآس یاکه آ آیدیم یشپرسش پ ینصورت ا ینا

طرح دعوا در  ینفع برااشخاص ذی یهیردا یجهان یحق جامعهبه هاییاز نگران یکی ینبنابرا
 یطفعال مح یهاشهروندان و سازمان یلزوم دسترس لذا .محیطی استزیست هاییبرابطه با آس

 یستز یطبه حفاظت از مح یهمگان یاجتماع یتمسئول از تعهد و ییبه مراجع قضا یستیز
از تخصص و به سبب آنکه  یبرخوردار یلبه دل مذکور یهاچراکه سازمان گیرد،ینشأت م

 ییقضا هاییگیریدر پ توانندیهستند م یتیحاکم یشهروندان و نهادها یانم یارتباط یحلقه
 یها(. امروزه سازمان611 -611، ص 1865 ی:آبادقوام ی)رمضان یندنما یفاا ییسزانقش به

 ینقش اساس یو اجتماع یمسائل فرهنگ یشبردجامعه در پ یندگاننهاد به عنوان نمامردم یدولتیرغ
مشارکت مردم، بر  ینو تضم ینضمن تأم تواندیها مسازمان ینا ینیآفردارند و حضور و نقش

و  ییلذا عدم تمرکزگرا .ور اثرگذار باشدمختلف کش یهاو برنامه هایاستس یو اثربخش یکارآمد
و اعتقاد به  یو فرهنگ یاسیس ی،اجتماع ی،اقتصاد هاییتمند کردن حضور دولت در فعالضابطه

 هاییشهو اند اتجهت استفاده از نظر یطشرا ینتراز مهم یدر نظام اجتماع یمشارکت عموم
 یفریک یدادرس ینآئ دیقانون جد یب(. قبل از تصو66، ص 1862 ی:است )کوشک یمردم

 یگریدعوا به نام د یحق اقامه یبود که کس یندر حقوق کشور ما اصل بر ا 4/12/1862مصوب 
نهاد مردم یدولتیرغ یهاسازمان یدعوا یصراحتاً حق اقامه یزن یقانون یچرا ندارد و ه

را حسب موضوع دعوا به  یحق ینو چن کردینم ییشناسا ییمحیطی را به مراجع قضازیست
 ینامهیینمقررات پراکنده )مانند آ یتنها با استناد به برخ و ساختیمحدود م یدولت یانمتول

حق  توانستیمیموسع از آنها م یری( و تفسغیردولتی یهاسازمان فعالیت و یستأس اجرایی
و چهارم  یچراکه در اصل س ؛(6)ییماستنباط نما ییها را به مراجع قضاسازمان یلقب ینا یدسترس

که  سازدیامر را به ذهن متبادر م ینا« همه افراد ملت»و « هر کس»، «هر فرد» یهاکاربرد واژه
به موجب  ینوجود دارد. همچن هاینهاد در دادرسهای مردمحضور سازمان یبرا یحقوق یهتوج
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. مطابق اصل رددگیم یتلق یعموم ییفهوظ یستز یطحفاظت مح یاصل پنجاهم قانون اساس
و  یاست همگان اییفهاز منکر وظ یو امر به معروف و نه یردعوت به خ یهشتم قانون اساس

« هر کس» یزن ی. بر اساس اصل نود قانون اساسیکدیگرمردم و دولت نسبت به  یمتقابل بر عهده
خود را  یتاشک تواندیداشته باشد م یهقضائ یقوه یا یهمجر یقوه یااز طرز کار مجلس  یتیشکا

و  یستأس ییاجرا ینامهینآئ 16 یارائه کند. به موجب ماده یاسالم یکتباً به مجلس شورا
خود  یتها حق دارند در موضوع فعالسمن یزن 26/8/1814مصوب  یدولتیرغ یهاسازمان یتفعال
 یدعو یاقامه ییدر مراجع قضا یو حقوق یقیاشخاص حق یهعل یاز منافع عموم یتحما یبرا
نهاد مربوط به های مردمسازمان یطرح دعوا یینهدر زم یعمل یهانمونه یناز بارزتر یکی. یندنما

 یشهردار یمعاونت فن یهعل 1814مذکور در سال  یهادعوا سازمان ینا یاست. ط یزانجنگل لو
آن طرح دعوا  یاصله درخت جنگل 1111از  یشجنگل و قطع ب ینا یبتخر یلتهران به دل

کننده دعوا یدگیمرجع رس ینکهاما ا ،در بر نداشت اییجهدعوا عمالً نت ینهرچند طرح انمودند. 
است که از  اینمهم  ی. اما نکتهآیدیبه شمار م یراندر حقوق ا یرچشمگ یتحول ،را استماع نمود

 یلذا ضمانت اجرا ین،نه قوان شوندیها جزء مقررات محسوب منامهیینآ یآنجا که از نظر شکل
اند از ها مکلفقضات دادگاه یقانون اساس مو هفتاد یکصدقانون را نداشته و به موجب اصل 

خارج از  یا یو مقررات اسالم ینکه مخالف با قوان یدولت یهانامهها و آییننامهیبتصو یاجرا
ا گونه مقررات رینابطال ا تواندیکنند و هر کس م یخوددار ،است یهمجر یقوه یاراتحدود اخت

 یدولتیرغ یهاسازمان یبرا یحق دادخواه ینیبیشرو پ ینتقاضا کند. از ا یرعدالت ادا یواناز د
 -11، صص 1862 یگران:و د یاحمد ینبود )بهرام یکاف ییمذکور به تنها ینامهنهاد در آیینمردم

شرکت صراحتاً حق اعالم جرم و  66 ی.د.ک در مادهآ یدقانون جد 1862در سال  ینکه( تا ا11
 یرا برا ییو اعتراض نسبت به آراء مراجع قضا یلدل یجهت اقامه یدر تمام مراحل دادرس

شناخت. در رابطه با حق  یتبه رسم کنند،یم یتفعال یستز یطمح یینهکه در زم ییهاسمن
حق به  یک یدادخواه یتکه قابل یماذعان کن یدنهاد باهای مردمشهروندان و سازمان یدادخواه

 یطدر مح فعال یعموم یهاسازمان یاکه دولت  یمعناست که صاحبان حق بتوانند در صورت ینا
و  یدعو یمراجعه و اقدام به اقامه ییبه مراجع قضا ،عمل نکردند یفشانبه وظا یستز

و حق بر سالمت  یستز یطلذا حق بر مح یند؛درخواست غرامت و جبران خسارت نما
 یقابل دادخواه یستیشدن و مؤثر بودن با ییاجرا یبرااست که  یشهروندان از جمله حقوق

خود  یبرآورده شدن آنها معنا یچراکه حقوق در صورت عدم امکان مراجعه به دادگاه برا ،باشند
 یاسالم یراستا در جمهور ین(. در ا18و  14، ص 1865 ی: سق یدهد )کوکبیرا از دست م

وجود ندارد  یدیگونه تردیچه ،باشند یدهدبزه یمها خود به طور مستقاگر سمن ییمبگو یدبا یرانا
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 یفریک یدادرس یینقانون آ 11 یبر اساس ماده یرند، زیراکه آنها بتوانند طرف دعوا قرار بگ
مرتکب را  یبو چنانچه تعق گرددیم یاناست که از وقوع جرم متحمل ضرر و ز یشخص یدهدبزه

 یدهنام یخصوص یمدع ،وارده را مطالبه کند یانگاه جبران ضرر و ز و هر یشاک ،درخواست کند
و عام  یآن را به صورت کل یده،دبزه یشخص برا یلذا قانون مذکور با به کار بردن واژه شود؛یم

 ین(. همچن561، ص 1864 ی:آبادقوام یداده است )رمضان یتسر یو حقوق یقیبه اشخاص حق
 یدر دعاو یدهدیانکه ز یدر موارد 1886 یمدن یتقانون مسئول 1 یبر اساس وحدت مالک ماده

به طور  یا یماًمستق یستز یطها باشند و از اقدامات مخالف محسمن یاشهروندان  ،محیطیزیست
دعوا  یاقامه ینفع دعوا باشند، حق آنها را برایبه آنها وارد شود و در واقع ذ یخسارت یممستقیرغ

 یاکه شهروندان  شودیمطرح م ییاما مشکل در جا شناسند؛یم یتبه رسم یدر محاکم دادگستر
شده  یلتشک یستز یطمحیطی که از اجتماع افراد فعال در محنهاد زیستهای مردمسازمان

 یحقوق خصوص یحقوق یا یقیحق یتشخص یا یحقوق عموم یتشخص یک یهبخواهند عل
 66 ی. مادهشودیمنفع بودن در دعوا مطرح یکه بحث سمت داشتن و ذ ینددعوا نما یاقامه

: داشتیها مقرر مسمن یدر رابطه با حق دادخواه 1864قبل از اصالح سال  1862قانون آ.د.ک 
از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص  یتکه اساسنامه آنها درباره حما ینهادهای مردمسازمان»
و  یبهداشت عموم ی،فرهنگ یراثم یعی،منابع طب یست،ز یطمح ی،و ذهن یو ناتوان جسم یمارب

فوق اعالم  هایینهدر زم ینسبت به جرائم ارتکاب توانندیم ،است یاز حقوق شهروند یتحما
 ییشرکت و نسبت به آراء مراجع قضا یلجهت اقامه دل یجرم کنند و در تمام مراحل دادرس

عات ها و موضوسمن یتاز فعال یترو به جلو در حما یماده گام ینکه وجود ا« ینداعتراض نما
جهت اقامه »عبارت  ،ماده وارد شد ینبه ا 1864که در سال  اییهلکن با اصالح ،آنها بود یتفعال
فعاالن  ییدهکه به عق ی. اتفاقگردید حذف ماده متن از «ییاقض مراجع آراء به اعتراض» و «یلدل

آنها  ینهاد در اعمال حق دادخواههای مردمنقش و عملکرد سازمان یفبه تضع یستز یطمح
که اصل  یاعمال حق دادخواه یدر راستا توانندیها مکه سمن یکار یتنها ین. بنابراانجامدیم
اعالم جرم  توانندیآن است که صرفاً م ،دارد انجام دهند یحبه آن تصر یو چهارم قانون اساس یس

 متفاوت است. درخواست یفریو اعالم جرم در حقوق ک یتمفهوم شکایت، چون کنند نه شکا
هر کس  یعنی گویند؛یباشد را اعالم جرم م یعموم یو جنبه یثیتح یکه دارا یجرم یبتعق

 یا یشخص یجنبه یاما اگر جرم ،مجرم را از دادستان بخواهد یباعالم جرم کند و تعق تواندیم
 یفیتکل یت،کند و در صورت عدم شکا یتشکا یدبا یخصوص یشاک ،داشته باشد یخصوص

بدون حق مداخله  یحق شرکت در تمام مراحل دادرسشود؛ از این رو ینم دیجادادستان ا یبرا
در  یزیچ یی،قضا یآرا یا یماتو اعتراض به تصم یلدل یبدون امکان اقامه یدادرس ینددر فرآ
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 66 ینه تنها اصل ماده یناست. همچن یتماشاچ یکروند دادگاه به عنوان  یحد امکان تماشا
 یرغ ییقیتض یزمذکور ن یماده یبلکه تبصره ،ها نداده استبه سمن یدیحق جد یچه یاصالح

ماده مقرر داشته:  ینا 8 یکرده است. تبصره یجادآنها ا یحق دادخواه یدر راستا یهقابل توج
هر  یماهه ابتداماده اقدام کنند در سه ینا یدر اجرا توانندیکه م ینهادهای مردمسازمان یاسام»

 یهقوه قضائ یسرئ یبو به تصو یهوزارت کشور ته یبا همکار یدگستردا یرسال توسط وز
شده توسط یهته یستمحیطی در لنهاد زیستسازمان مردم یکاساساً ممکن است  یعنی« رسد.یم

 یببه تصو ،وزارت کشور قرار گرفت یشنهادیپ یستاگر هم در ل یا یردوزارت کشور قرار نگ
 66 یماده بنابراین ؛حق اعالم جرم هم محروم شود ینهمگونه از یننرسد و ا یهقضائ یقوه

قانون  156و  156، 84قابل قبول از اصول  یرعدول غ یکبار و یانگرد زعقب یک یاصالح
را مرجع  یشناخته و دادگستر یتبه رسم یهر کس یرا برا یاست که حق دادخواه یاساس

جرم  یکاز وقوع  یادیص زکرده است. هرچند که ممکن است اشخا یمعرف یتظلمات عموم
 در تواندیم دیده لطمه جرم وقوع از یماًکه مستق یایدهداما تنها بزه ،شوند یانمتحمل ضرر و ز

 1 یماده مطابق آنکه به توجه با لکن نماید. را متهم تعقیب تقاضای شاکی عنوان به کیفری فرآیند
 یاز جهت تجاوز به حدود و مقررات اله یعموم یثیتح یدارا تواندیجرم م یدقانون آ.د.ک جد

 محیط علیهجرائم  که است بدیهی باشد، یبه حقوق جامعه و اخالل در نظم عموم یتعد یا
آنها  نفعذی چون و شده دانسته عمومی یجنبه واجد عمومی بهداشت و طبیعیمنابع  زیست،
با  66 ی. لذا مادهکند جرم اعالم تواندیم حقوقی یا حقیقی از اعم شخص هر است، جامعه
و  است نکرده اعطاآنها  به جدیدی اختیار واقع درها سمن طرف از جرم اعالم حق اعطای

 اعالم صرف با حمایت لذا است، حمایت مذکور یماده وضع از هدف آنکه به توجه با بنابراین
 ین( با ا86، ص 1865یگران: و د ییگردد )ورواینم محقق رسیدگی جلسات در شرکت و جرم

شکل، باز  ینپس از اصالحات به ا 66 یماده یبتصو رغمیحقوقدانان عل یوجود به اعتقاد برخ
قانونگذار  یننو یریگجهت یانگرب یراز ،گرفت یکبه فال ن یدماده را با ینا یبو تصو ینهم تدو

 ییاجرا ینامهآیین یبسال از تصو 11قانون آن هم پس از حدود  یک)به صورت  یرانا
است. لذا در  یدادرس یندها در فرآ( نسبت به حضور سمن1814مصوب  یدولتیرغ یهاسازمان

 یزو در نظر گرفتن نقش ناچ ییراتتغ یننخواهد ماند تا با وجود چن یباق ینجز ا یاعمل چاره
 ییهو رو یی، واکنش دستگاه قضاآنها ینهاد در تحقق حق خودخواههای مردمسازمان یبرا

، ص یشینپ ی،آبادقوام ی)رمضان ینیمنهادها به نظاره بنش ینا یترا نسبت به حضور و فعال ییقضا
های سازمان یدعوا یمذکور حق اقامه ییاجرا ینامهآیین 16 یچراکه ماده .(564و  566
و  یقیاشخاص حق یهعل یاز منافع عموم یتحما یخود و برا یتنهاد در موضوع فعالمردم



 

 
 17/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

041 

قانون آ.د.ک از آنجا که  یاصالح 66 یماده یبلکن با تصو شناسد،یم یترا به رسم یحقوق
در  مذکورمفاد قانون  یستیاصوالً با ،ها باالترندنامهاز آیین یمراتب حقوقاز لحاظ سلسله ینقوان

شهروندان و  یخواهتظلمبه عنوان مرجع  یهقضائ ینقش قوه یانم یناما در ا .شود یتمحاکم رعا
قضات از  یکنندهکمک یرساتف یدو مصوبه و گاه ینا یندر جمع نمودن ب یدولتیرغ یهاسازمان

 ینهاد مشارکت یکنهاد به عنوان های مردمسازمان یحق دادخواه یشبه افزا تواندیم یمفاد قانون
 یوجود دارد بحث دادخواه ینجاکه در ا یگریمهم د یمنجر شود. نکته یساالرو نهاد بارز مردم

است که برخالف حقوق  یها و مؤسسات عموماز سازمان هاو سمنشهروندان  یتو شکا
انجام  یلدولت را به دل یهکشورها که حق طرح دعوا عل یبرخ ینو قوان یستز یطالملل محینب

لکن  .اندبه آنها اعطا نموده یستز یطدر حفاظت از مح یکوتاه یحت یامحیطی تخلفات زیست
تخلفات  ییقضا یگیریدر پ ینمطلوب نبوده و نقص قوان ینهزم ینر اد یرانا یعملکرد نظام حقوق

مهم در  یهااز چالش یکی یدولت ینهادها یگرفته از سوویژه تخلفات صورتمحیطی بهزیست
 یرادو ا یبشروع تعق یار. در انگلستان اختشودیمحسوب م یستز یطحفاظت از مح یینهزم

 ،نباشد یجرم ییدهداگر بزه یحت یواگذار شده است که به موجب آن هر کس یاتهام به افراد عاد
مشاور  یقدعوا را تا انتها از طر یدصورت با یندر ا و اندازد یانرا به جر یعموم یدعوا تواندیم
به  یستز یطاز مح یتبه موجب قانون حما یزفرانسه ن ی. در نظام حقوقیدخود دنبال نما یلوک یا

 این در مندرج شرایط در بتوانند تا است شده اعطا حقوقی سمت زیست محیط میحا یهاانجمن
(. 11-64ص  یشین،پ یگران،و د یاحمد یکنند )بهرام دعوا طرح قضایی و اداری مراجع نزد قوانین
 تسامح یدهندهنشان نیز محیطیزیست دعاوی نخستین در آمریکا یهادادگاه از صادرشدهآراء 
 طرفیت به 1618ژوئن  11 در آمریکا عالی دیوان یرأ مانند است، سمت ینظریه تفسیر درها دادگاه

 هایمتق یشبر آنکه افزا یمتحده مبن ایاالت دولت و واشینگتون جورج دانشگاه دانشجوی پنج
 ینو ا منجر شده یافتباز یاتداده و به کاهش عمل یشرا افزا یافتیباز یحمل و نقل کاالها یینههز
مندی کافی از محیط زیبا و سالم پارک سبب عدم بهره وها شده له باعث ازدحام زباله در پارکئمس

حقوق  ییدادگاه اروپا ینکها یا judgement of US Supreme Court, 1973, No. 72.535)) گردیده است
 یکارخانه از ناشی آلودگی از جلوگیری عدم در را روسیه دولت تقصیر 2115ژوئن  6 دربشر 
. در (judgement of European Court of Human Rights, 2005, No. 55723/00نمود ) اعالم فوالد
 یبتخر یا یکه به آلودگ یو کسان ینمتخلف یهعل یستز یطاگرچه سازمان حفاظت مح ایران

 یا یقینقش در عمل محدود به اشخاص حق یناما ا کند،یاقدام م پردازندیم یستز یطمح
ضوابط  یمؤثر نظارت بر اجرا یسازمان از ابزارها ینو ا هبود یحقوق خصوص یقحقو

 ییندهآال ییهنقل یلمثال وسا ی. برانیستبرخوردار  یدولت یالتمحیطی در نهادها و تشکزیست



 
 
 

 ...نهاد در چارچوب اصول هشتم مردم یهاتوسط شهروندان و سازمان ستیز طیحفاظت از مح
 

 

040 

تهران و به حد  یهوا یآلودگ یشو افزا یجادا یاز عوامل اساس یکی یاشخاص حقوق عموم
 یطوجود سازمان حفاظت مح یناست. با ا یصوت یآلودگ یهوا و حت یفیتک یدنرسان یبحران

و  یفهوظ ی،در برخورد با موانع دولت یشخو هاییاستتاکنون موفق نشده در اعمال س یستز
تخلف از حقوق  یرانا ییدر نظام قضا ینکند. همچن یبتعق یقاًرا دق یستز یطحفظ مح یتمسئول

 شود.ینم یتلق ییطرح دعوا در محاکم قضا یبرا ییاخود مبن یمحیطی شهروندان به خودزیست
در  یدبلکه با ،گردد یبتعق یستز یطبه عنوان تخلف از مح تواندیخسارت نم ینکه اینحداقل ا

اعالم جرم  یا( 61-66، ص 1866 یگران:و د یمی)کر یمدن یتمربوط به مسئول ینپرتو عناو
هستند  یهقضائ یوزارت کشور و قوه یستکه در ل ینهادهای مردممحیطی توسط سازمانزیست

حق اعالم  یحت یی.د.ک به تنهاآقانون  66 یچراکه شهروندان بر اساس منطوق ماده ؛مطرح گردد
 هاییدادرس یندمحیطی و شرکت در فرآبلکه اعالم جرم زیست ،ندارند یزمحیطی را نجرم زیست

شده ییدو تأ یطواجد شرا یاهسمن یتدر صالح ید،طور که اشاره گردمحیطی همانزیست
از  یمعنو یا یخواهد بود و شهروندان در صورت تحقق و اثبات ضرر ماد یهقضائ یتوسط قوه

محیطی صرفاً حق جبران خسارت بر اساس قانون زیست یکنندهیبو تخر یندهآال هاییتفعال
روندان و شامل شه یگاه اشخاص حقوق خصوص هر ینکهرا دارند. عالوه بر ا یمدن یتمسئول

 یستز یطمح یو اقدامات دولت که به آلودگ یماتنهاد به طور مستقل به تصمهای مردمسازمان
 یینو البته تع یندهم مراجعه نما یعدالت ادار یوانبه د توانندیم ،باشند معترضمنجر شده است 

مذکور  یخصوص یگاه اشخاص حقوق است و هر یعموم یهادادگاه یخسارت بر عهده یزانم
 ،مطرح کنند یستز یطمح یصالح در حوزه یعموم یهاسازمان یقاعتراض خود را از طر

در نظر داشت که هم  یدبا یزنکته را ن یند. البته اندار یدگیرس یتصالح یعموم یهادادگاه
قانون  111مطابق اصل  یحقوق عموم یو هم اشخاص حقوق یحقوق خصوص یاشخاص حقوق

 یهاها و بخشنامهنامهحق درخواست ابطال مصوبات و آیین یعدالت ادار یوانو قانون د یاساس
 یمانند رأ .خواهند داشت یعدالت ادار یواند یعموم یئترا از ه ینهادها و مؤسسات عموم

در خصوص ابطال  14/11/12 مورخ 416شماره  یدر دادنامه یعدالت ادار یواند یعموم یئته
 یئته یرأ یاکشور  یاز منابع آب یانتدر مورد لزوم ص یرووزارت ن 421/41188 یبخشنامه

 یبخشنامه ابطال بر یمبن 81/12/11مورخ  61-62 یدادنامه یعدالت ادار یواند یعموم
نفت در  یمل شرکت یهعل یاشخاص حقوق خصوص یتدر مورد شکا 6511/121و  1218/161
 یهعل یاتم یان انرژسازم یتشکا یا خودروها روی بر گازسوز کیت نصب ممنوعیتمورد 

 یعدالت ادار یواند یعموم یئتگمرک در ه یاز لحاظ درخواست ابطال بخشنامه یرانگمرک ا
ست در حال  ی. مستدعییمواد غذا یاهسته یآلودگ کنترل نظر از کاالها بر نظارت با رابطه در
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دعوا در  یو درخواست آنها به اقامه یدولت یهادستگاه ینحاضر با وجود اختالفات گوناگون ب
 ینب یبه دعاو یدگیها از رسدادگاه ئیهقضا یقوه ئیسر یلکن با صدور بخشنامه ی،دادگستر

دولت مسئوالن ارجاع  یاند و با توجه به مصوبهبرحذر شده یحقوق عموم یتبا شخص ینهادها
 مجریه یقوه داخلی راهکارهای به خود اختالفات رفع برای را دولتی یهادستگاه یدپرونده با

در برخورد  یهقضائ یآنکه قوه رغمیعل ین(. همچن61ص  یشین،پ ی،احمد یکنند )بهرام هدایت
موارد آن طور که مورد انتظار بوده عمل ننموده و با  یمحیطی در برخزیست یهابا پرونده
 یتوسط نهادها یستز یطمح یکننده از آلودگیریجلوگ یستممانند آنکه نصب س ییهااستدالل

کارخانجات به  یلیتعط یادارد که خارج از توان دولت است  یازن یهنگفت یبه منابع مال یدولت
آنها و دولت  یاز کارگران و بروز مشکل برا یشمار یاریکمحیطی باعث بتخلفات زیست یلدل
عمل  یستهاش یاربس یگری( در موارد د61-111ص  یشین،، پیگرانو د یاحمد یگردد )بهرامیم

 یمانند پرونده .برداشته است ییرو به جلو یهاگام یستز یطنموده و در جهت حفاظت از مح
اصفهان در  یدادسرا 5 یباغ اصفهان که بازپرس آگاه و مستقل شعبه چهار یابانعبور مترو از خ

 اصفهان در مورد عدم یو شهردار یفرهنگ یراثاز شهروندان از سازمان م یکی یتمورد شکا
 یهقضائ یقوه یحقوق یاز اداره یست،ز یطمح یباز تخر یریاقدام مناسب آنها در جهت جلوگ

در جهت حفاظت  یتخصص یاربس اییهکل نظر ینموده است و آن اداره یدرخواست نظر مشورت
از دولتمردان در اداره و  یکچنانچه هر »...  مضمون که ینصادر نموده است به ا یستز یطاز مح
از افراد ملت من باب امر به  یکهر  ،شود یطتفر یا یموصوف مرتکب تعد یاموال عموم یتصد

 یدارد به دادستان مراجعه و دادخواه یاراساس اخت یناز منکر حق اعتراض و بر ا یمعروف و نه
 یقانونیراز متضرران از اقدامات غ یکاست و هر  یمرجع تظلمات عموم یکند. دادگستر

زوم با پرداخت لمراجعه و عندال یبه دادگستر تواندیافراد جامعه م یراو س یمسئوالن مملکت
 یراثبر اساس اجازه سازمان م یچنانچه شهردار ینکند. بنابرا یتاعالم شکا یقانون هایینههز

 یخیتار یآثار فرهنگ یانشده باشد که سبب تزلزل بن یمرتکب اقدامات یو گردشگر یفرهنگ
متهمان  یبدر تعق یدگیاز افراد ملت، دادستان محل مکلف به رس یکهر  یبنا به دادخواه ،شود

خواهد  1815 یقانون مجازات اسالم 561به ارتکاب جرم اعم از مباشر و معاون بر اساس ماده 
 (.1، ص 1811 :بود )دادخواه

 یریگ یجهنت
 یهااجتماع شهروندان در قالب تشکل یاشهروند  یکاز افراد جامعه به عنوان  یکهر 

از منکر  یقالب امر به معروف و نه درنظارت خود را  توانندیم مختلفاز طرق  محیطیستزی
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و در صورت مواجهه با تخلفات  ودهاعمال نم یو حقوق یقیبر عملکرد اشخاص حق
 یندر ا یو کوتاه یکارکم یحت یا یو بخش عموم یبخش خصوص یاز سو محیطیزیست
گزارش به نهادها و مؤسسات  یارائه یتو ارشاد و اخطار و در نها یهتوص یقطر از بخش،
 موقعدر صورت عدم اقدام به ( وباشد یبخش خصوص یکه تخلف از سو یدر صورت) یعموم
از  ،باشند یخود اشخاص حقوق عموم محیطیزیست ینکه متخلف از قوان یدر صورت یاآنها 
در  محیطیزیست یدعوا یاقامه یو حتکل کشور  یارائه گزارش به سازمان بازرس یقطر

نظام از  یکل هاییاستس ینتدو .نماینداقدام  یدولتیرو غ یدولت ینهادها یهعل ییمراجع قضا
از منکر در  یاناز آمران به معروف و ناه یتقانون حما یبتصو و یمقام معظم رهبر یسو

بر عملکرد  ینظارت مردم یتنشان از اهم یهمگ 1864سال در  یاسالم یمجلس شورا
اگر شهروندان  لذا دارد. یستز یطحفاظت از مح یجامعه در راستا یو حقوق یقیاشخاص حق

وارد آنها  به یخسارت محیطیزیستمجاز یراز اعمال غ یممستقیربه طور غ یا یماًها مستقو سمن
و  یقیاشخاص حق یهدعوا عل یدر همه حال حق اقامه یمدن یتبر اساس قانون مسئول ،شود
 اصالح از پس.د.ک آ قانون اساس برصورت  ینا یردر غ .متخلف را خواهند داشت یقحقو

صرفاً حق اعالم جرم به دادستان و شرکت در  یهقضائ یقوه ییدمورد تأ یهاسمن 1864سال 
است که در  یبار از حق دادخواهیانگرد زعقب ینوع ینرا خواهند داشت که ا یمراحل دادرس

و  یننقص قوان یلدر کشورمان به دل متأسفانه شده است. یدبر آن تأک یاربس یقانون اساس
چند در هر .گرددیاساس امتناع م ینبر ا یموارد از صدور رأ یدر برخ یهقضائ یقوه یکردرو

 یز( نلویزان جنگل یپرونده و اصفهان چهارباغ از مترو عبور یپروندهمانند موارد ) برخی
را  توجهی قابل و یستهو به نفع عموم جامعه نظرات و اقدامات شاموسع  یربا تفس یهقضائ یقوه

نفع یدر صورت ذ نهادهای مردمسازمانآنکه شهروندان و  یزآخر ن یارائه داده است و نکته
عدالت  یواندر د یعموم یو اقدامات نهادها یماتاز تصم یتبودن و داشتن سمت حق شکا

 ،.. داشته باشند.ها ونامهآییننسبت به مصوبات دولت شامل  یکه اعتراض یو در صورت یادار
گونه ینحق درخواست ابطال ا یعدالت ادار یوانو قانون د یاساس قانون 111بر اساس اصل 
 د داشت.نخواه یعدالت ادار یواند یعموم تئیمقررات را از ه
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هایادداشت
                                                                                                                                                       

 حیات آن در باید بعد هاینسل و امروز نسل که زیست محیط حفاظت اسالمی، جمهوری در». 1
 و اقتصادی هایفعالیت رو این از. گرددمی تلقی عمومی وظیفه باشند، داشته رشدی به رو اجتماعی

 «.است ممنوع کند پیدا مالزمه آن جبران قابل غیر تخریب یا زیست محیط آلودگی با که آن غیر
ی چگونگی رسد بر سر مسئلهشود، به نظر میگونه که از مشروح مذاکرات اصل هشتم فهمیده میآن. 2

تدوین و نگارش اصل فوق با وجود تصویب نهایی لکن اختالف نظرات زیادی وجود داشته است. 
امر به معروف و نهی از منکر مثل شوراها نیست که »نظر آقای صافی مبنی بر اینکه مانند اظهار 

یک مطلبی که اآلن در شرع  این امر شرایطش معلوم است. کند.بگوییم شرایط را قانون معین می
قانون معین »فرمایند یا اظهار نظر آقای رشیدیان که می «.هست دیگر معین کردن آن صحیح نیست

مشخص بفرمایید، کدام قانون معین خواهد کرد و بهتر است بنویسیم این قانون و قوانین کند را می
باید نوشته شود شرایط و حدود و کیفیت آن در کتب فقهیه ذکر »فرماید یا آقای انواری می «.دیگر

 «.شده است
 .گیردمی صورت آمران علیه که است جرائمی قانون این موضوع جرائم از منظور. 3

4. Convention on the Protection of the Environment through Criminal law 

5. Bill of Peace 

 یعنی است. اسالمی شورای مجلس مصوب قوانین از غیر مصوباتی پراکنده مقررات از منظور. 6
 و تأسیس اجرایی ینامهآیین آنها ترینمهم که دولت هاینامهتصویب و هابخشنامه ها،نامهآیین

 و قضایی مراجع در دادخواهی حق صراحتاً که است 1814 مصوب غیردولتی هایسازمان فعالیت
 .است گردیده ذکر قضایی شبه
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Abstract  
A mutual and public duty concerning the people toward one another, the 

government toward the people, and the people toward the government in all 
issues especially in environmental issues is enjoining what is right and 
forbidding what is wrong. Accordingly citizens and non-governmental 
organizations control natural and legal persons which among of them is 
reporting, seeking justice and suing before the judiciary. This research 
claims citizens and NGOs damaged directly and indirectly by environmental 
violations can lodge a lawsuit before judicial courts based on Article 34 and 
appropriate interpretation of the beneficiary. Nevertheless in such case, this 
is solely the eligible environmental NGOs certified by the Interior Ministry 
and the Judiciary entitled to sue and participate in the proceedings according 
to the recent amendments to the Criminal Procedure Act which is somehow 
a rollback from the recognized right to petition in the Constitution. Therefore 
the right to lodge a lawsuit against the executive organs by citizens is 
confronted with some challenges. So it is suggested to broadly interpret the 
laws and regulations to expand this approach until the aforesaid Act is 
amended. 
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The Nature of the Development Plan Laws 
in the Legal System of Iran 

 

Hadi Tahannazif1* & Ali hadizade2** 

1. Assistant Professor, University Of Judicial Sciences and Administrative Services 
2. MSc student of public law, Imam Sadiq University 

Abstract 
The system of development planning is a mixture of concepts of 

development, planning and regulation, which eventually emerges in the 
form of a single legal nature. Among the uncertainties of the legal system 
of the development plan laws in Iran is whether these laws have an 
independent nature alongside the ordinary laws of the Islamic Consultative 
Assembly or not. One of the effects of the independent nature of these 
laws is that only statements made in accordance with this nature are to be 
legislated and subsequently in the event of infringement, to be prevented 
by anticipating a control mechanism as such exists in non-budgetary 
rulings. Some scholars consider the development plan laws as ordinary 
legislations and some consider it as a kind of policy-making. This article 
through a descriptive-analytical method proves an intersubjective nature 
for such laws; from one side they have many features of the ordinary 
laws, and from the other side, they have the characteristics of the policies. 
Besides, they also have some unique features. The plan laws are legalized 
as quantitative and measurable policies that are incorporated in the law 
and hence they are deemed as "plan nature". Such nature requires to have 
planning in line with upstream instruments and to prevent legislations and 
interfering in other permanent laws. 

Key words 
Law, Policy-Making, Plan, Development Plan Laws, Plan Nature. 
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Legal Nature of the Relationship between 
Government and Public Properties in 

Imamate Jurisprudence and French law; 
A Comparative Study 

Vali rostami1* & Mohammad sadegh farahani2** 
1. Associate Professor, Tehran university 

2. Phd student of public law, Tehran university 
 

Abstract 

“Used-oriented public properties” are those permanently assigned to meet a 

public goal and public use which are among the public properties. This 

research through library studies and an analytical-descriptive approach 

seeks to determine the legal nature of the relationship between government 

and used-oriented public properties by means of considering the works and 

theories of the Imamate jurisprudents and French jurists within different 

periods. The findings indicate this relationship is deemed as “supervision, 

management and maintenance” by providing three theories of “ownership 

of the cause”, “ownership of the title” and “ownership of the legal personality 

of the used-oriented public properties” in all jurisprudential periods by the 

Imamate  jurisprudents. In contrast, the French scholars have deemed such 

relation as “management and maintenance” by providing theories of “lack of 

ownership”, “nation ownership”, “government ownership” and “cause and use 

ownership”. Nevertheless, the inadequacy of these theories in protecting 

public properties against personal violations led to the establishment of the 

“public ownership” theory which is now an instrument to have the public 

propertied economically exploited and so their protection is at risk. 

Key words 
Public Properties, Government, Legal Personality of the Property, Cause 
Ownership, Public Ownership, Title Ownership. 
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The Jurisprudential-Legal Indices of the 
Government Independence; with the 

Emphasis on the Constitutional Law of the 
Islamic Republic of Iran 

 

Sayyed MohammadMahdi Ghamami1* & alireza nasrollahi2** aminalah pak nejad3***  

1. Ph Assistant Professor, Imam Sadiq University 
2. MSc student of public law, Imam Sadiq University 
3. MSc student of public law, Imam Sadiq University 

 

Abstract 
Independence as a goal (Article 2) is posed within the framework of 

the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Preservation and the full 
realization of such goal by means of legal requirements over the government 
and the nation (including articles 3, 9, 43 and 153) is emphasized as the 
public right of the whole people of the world (Article 154). Nevertheless, 
the practical and special complexities raised from the agreements, 
conventions and instruments among the subordinates of the international 
law have resulted in various general explanations of the concept of the 
government independence so that a convention with one text is deemed in 
contradiction with independence by some, and in line with it by others. 
Hence, whether the international interactions of the government are 
contrary to or in line with the independence, it requires to have the 
indices of independence much more detailed which is the main question 
of this research. The authors have founded some indices through the 
analysis of the legal-jurisprudential foundations of the independence 
based on four general principles in this regard: negation of domination, 
non-dependence of the sovereignty, preserving the system and negation 
of the foreigner’s domination over Muslims. Beside the index-based 
cognizance of independence, evaluation of the legal validity and providing 
some examples of such indices in the decisions of the Guardian Council 
as the Constitutional review entity are among the new aspects of this paper. 

Key words 
Independence of the Government, Constitution, Imamate Jurisprudence, 
Sovereignty, Preservation of the System, Negation of the Foreigner’s 
Domination over Muslims. 
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Status of the Supreme Cultural Revolution 
Council’s Enactments in the Decisions of 

the Guardian Council 

 

Abolfazl darvishvand,1
* 

Ahmad Fazaeli,2 Hamidreza Esma’ili Givi3 

 

1- Ph.D of public law, University of Tehran 
2- Associate Professor, Imam Hussain (AS) University 

3- Ph.D. of Sience and Technology Policymaking, Tarbiat Modarres University, Tehran 

Abstract 
Established by the command of Imam Khomeini, the Supreme Cultural 

Revolution Council (SCRC) regulates in the relevant issues. This article 
is sought to review the competence of the SCRC and the validity of its 
decisions in the precedent of the Guardian Council. The research method 
is descriptive-analytic by means of library resources. “The Status, Goals 
and Duties of the SCRC” enacted in 1998 is deemed as the ordinance of 
the Leader by the Guardian Council as the competent entity to review the 
Constitutionality of the laws and regulations. Hence, it has been held 
unconstitutional and inconsistent with the Islamic criteria in case the 
parliament amend or repeal the SCRC’s enactments or the Administrative 
Justice Court review such enactments. There is no uniformity in the 
precedent of the Guardian Council and it needs more attention. 

Key words 
Supreme Cultural Revolution Council (SCRC), Guardian Council, 
Enactments, Constitution, Review the Enactments.  
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The Prosecution and Political Proceeding 
System of the Executive Power Senior Officials 

in the 1906 and 1979 Constitutions of Iran 
 

Ghodratollah rahmani1*
 

1- Assistant professor of public law, Allame Tabatabaei University 

Abstract 
The bilateral nature of the political crimes (by and against the 

government) and also the separate prosecution and proceeding system for 
the senior officials of the executive power concerning the normal and 
political crimes were designated in the supplementary Constitution of 
1907 and consequently the ordinary laws of the previous legal system. 
This approach was followed in the draft Constitution of the Islamic 
Republic of Iran in 1979 but at the end, it was solely the political crimes 
against the government and the manner of prosecution and proceeding of 
normal crimes of the executive power senior officials appeared in the 
Articles 168 and 140. The accusation, prosecution and proceeding system 
regarding the political charges of the government officials despite lengthy 
negotiations and two-time voting were not passed by the constituent 
assembly of the Constitution. This research through an exploratory 
method based on studying the historical resources and documents seeks to 
answer whether the authors of the Constitution of the Islamic Republic of 
Iran, in the framework of the normative rationale and the spirit governing 
the entirety of this law, deliberately eliminated the system of special 
proceedings for the crimes of the political officials. The negotiations of 
the constituent assembly indicate such elimination was carried out 
regardless of the designed model in the draft Constitution. Hence, the 
Constitution is defective in two aspects: anticipating the full system for 
proceeding the crimes of the government officials (both normal and 
political crimes), and the establishment of a comprehensive and coercive 
regime for proceeding the political crimes (both by and against the 
government). 

Key words 
Political Crimes of the Executive Power Officials, Normal Crimes of the 
Executive Power Officials, Constitution of 1906, Constituent Assembly of 
the Islamic Republic of Iran. 
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