فصلناهم دانشحقوقعمو يم
علمي ـ پژوهشي

سال هشتم ،بهار  ،9318شماره 23

به موجب نامهي شماره  /3/61/13736مورخ  6333/4/61وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري
عنوان فصلنامه ي «بررسی هاي حقوق عمومی» به « دانش حقوق عمومی» تغییر یافته و
درجهي علمی -پژوهشی به این فصلنامه اعطا شد .این درجه شامل شمارههاي  6تا 4
فصلنامهي بررسیهاي حقوق عمومی نیز میشود.
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سردبير :سيامك رهپيك
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مقاالت اين فصلنامه لزوماً بيانكنندهي ديدگاه شوراي نگهبان و پژوهشكده نيست.
نقل مطالب تنها با ذكر كامل مأخذ مجاز است.
آدرس :تهران ،خيابان شهيد سپهبد قرني ،كوچه شهيد دهقانينيا (خسرو سابق)،
روبروي مسجد الرحمن ،پالك ،21پژوهشكده شوراي نگهبان
فكس 00111808 :ـ 812
صندوق پستي :تهران  21261 -2641تلفن 00111864 :ـ 812
E-mail: mag@shora-rc.ir
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ارسال مقاله و پيگيري روند داوري آن و همچنين كليهي مكاتبات با دفتر فصلنامه
صرفاً از طريق سامانه فصلنامه انجام ميگيرد.
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 اين فصلنامه در سامانه مخصوص خود به نشاني  mag.shora-gc.irو پايگاه استناديعلوم جهان اسالم ( )ISCنمايه ميگردد.
 كليه حقوق مادي براي فصلنامهي «دانش حقوق عمومي» محفوظ است و آن دسته ازنويسندگان محترمي كه در صدد انتشار مقالهي منتشرهي خود در مجموعه مقاالت ،يا بخشي
از يك كتاب هستند ،الزم است با ارائه درخواستكتبي ،موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.

خطمشي فصلنامه دانش حقوق عمومي
خطمشي فصلنامهي دانش حقوق عمومي ،انتشار مقاالت علمي ـ پژوهشي در حوزهي حقوق
عمومي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است .الزم است مقاالت
در جهت پيشرفت مطالعات مربوط به «حقوق عمومي» باشد .تحليل نظرات و تجارب حقوقي مرتبط
با حوزهي حقوق عمومي با برخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خطمشي ميباشد.
محورهاي اين فصلنامه (اعم از مطالعات نظري و ناظر به يك يا چند كشور) عبارتند از:
ـ مطالعهي نظامسازي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
ـ مطالعهي نقش و جايگاه كارويژههاي شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران
و بررسي نهادهاي مشابه
ـ مطالعهي مباني ،نظريات ،ساختار و كاركرد دولت
ـ مطالعهي ابزارهاي كنترل حقوقي قدرت ،بازنگري و ارتقاء آن
ـ مطالعهي فقه حكومتي
ـ جايگاه مشاركت مردم در ايجاد مردمساالري ديني
ـ مقرراتگذاري و نظارت بر عملكرد دولت

راهنماي نگارش مقاالت
از نويسندگان محترم ،با رعايت نكات زير مقاالت خود را از طريق سامانه فصلنامه ()mag.shora-gc.ir
ارسال نمايند .صرفاً مقاالتي در نوبت ارزيابي قرار ميگيرند كه موارد زير در آنها مراعات شده باشد:
 .1نام و نامخانوادگي و مشخصات نويسنده  /نويسندگان بهطور كامل و به صورت زير در ابتداي مقاله ذكر شود:
 .1-1در صورت تعدد نويسندگان ،حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.
 .2-1رتبه دانشگاهي ـ گروه علمي ـ دانشكده ـ دانشگاه ـ شهر ـ كشور
 .3-1آدرس ايميل نويسنده  /نويسندگان نوشته شود.
 .2چكيده مقاله داراي 222واژه و در بردارندۀ موضوع مقاله ،سؤال و روش تحقيق و مهمترين نتايج و
فهرستي از واژگان كليدي ( 5تا  8كليدواژه) باشد.
 .3مقدمه مقاله حاوي موضوع و مسئلهي پژوهش ،سؤال تحقيق ،داليل ضرورت تحقيق ،تبيين روش تحقيق،
ارائهي پيشينهي موضوع و ادبيات تحقيق و مرور ساختار مقاله باشد.
 .4نتيجه مقاله حاوي پاسخ به سؤال تحقيق و ارزيابي آن باشد.
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 .5ارجاع به منابع و مآخذ ،در متن مقاله و در پايان نقل قول يا موضوع استفادهشده به شكل زير آورده شود:
 .1-5قرآن كريم( :نام سوره ،شماره آيه) .مثال( :حديد.)25 :
 .2-5م نابع فارسي( :نام خانوادگي مؤلّف ،سال نشر ،جلد :صفحه ـ بدون درج مخفف ص)؛ مثال:
(حسيني ،1331 ،ج.)83 :2
 .3-5منابع التين( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگي مؤلّف)؛ مثال.)Plantinga, 1998, vol 2: 71( :
 .1تكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان شود و از كاربرد كلمات همان ،پيشين و)Ibid, op.cit( ...
خودداري شود.
 .3چنانچه از نويسندهاي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد ،با ذكر حروف الفبا (داخل قالب)
پس از سال انتشار ،از يكديگر متمايز شوند .مثال( :حسيني[1331 ،الف] ،ج .)85 :2در چنين مواردي،
در فهرست منابع نيز حرف مذكور در داخل قالب پس از سال انتشار ذكر ميگردد.
 .8تمام توضيحات اضافي و همچنين معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطالحات (در صورت لزوم) با
عنوان «يادداشتها» ،در انتهاي متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در يادداشتها مثل متن مقاله ،به
روش درونمتني [بند ]5خواهد بود).
 .9در پايان مقاله ،فهرست الفبايي منابع فارسي و التين به صورت زير ارائه شود:
 .1-9ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس منابع التين.
 .2-9كتاب :نام خانوادگي ،نام نويسنده (تاريخ چاپ) ،نام كتاب ،نام مترجم ،محلّ انتشار :نام ناشر،
نوبت چاپ ،جلد.
 .3-9مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگي ،نام نويسنده (سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام نشريه،
دوره نشريه ،شماره نشريه ،صفحات مقاله.
 .4-9مقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دايرهالمعارفها :نامخانوادگي و نام نويسنده (تاريخ چاپ):
«عنوان مقاله» ،نام كتاب ،نام ويراستار ،محل انتشار :نام ناشر ،نوبت چاپ ،شماره جلد ،صفحات مقاله.
 .12ترجمۀ انگليسي عنوان مقاله ،چكيده و كليدواژهها ،نام و مشخصات نويسنده/نويسندگان ،تماماً معادل
فارسي آنها همراه مقاله ارسال گردد.
 .11مقاله در محيط  ،Word2007متن مقاله با قلم ( BLotus12التين  ،(TimesNewRoman11كتابنامه
( BLotus11التين  (TimesNewRoman10و يادداشتها ( BLotus10التين(TimesNewRoman9

حروفچيني شود.
 .12عناوين (تيترها) با روش شمارهگذاري عددي باشد .ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از
راست به چپ تنظيم شود (تيترهاي اصلي با  2 ،1و ...ـ تيترهاي فرعي با  2-1 ،1-1و ...ـ تيترهاي
فرعيتر با  2-1-1 ،1-1-1و ...ـ و پس از آن با حروف ابجد باشد).
 .13حجم مقاله ،از  4522كلمه كمتر و از  3522كلمه بيشتر نباشد (از ابتداي مقاله تا پايان فهرست منابع).
 .14مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.
 .15مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.
 .11فصلنامه در اصالح و ويرايش مقاالت آزاد است.
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خدمت وظیفه عمومی در آراء فقهای شورای نگهبان
(بررسی موردی بهکارگیری سربازان در نهادهای
غیرنظامی و معافیت کفالت همسر)
سید محمدهادی

راجی1

،

حسین

احمدی2

 .1استادیار حقوق عمومی دانشگاه امام صادق
 .2کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)
تاريخ دريافت39/82/81 :

تاريخ پذيرش31/2/21 :

چکیده
استفاده از سربازان در نهادهای غیرنظامی و عدم معافیت افراد متأهل به واسطه کفالت همسر،
از جمله ایرادات شرعی فقهای شورای نگهبان به طرح «خدمت وظیفه عمومی» مصوب
 1632/11/5مجلس شورای اسالمی بود .علیرغم ایراد اولیه شورای نگهبان ،در اصالحات
صورتگرفته در این قانون ،مقرراتی مشابه آنچه شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود ،به
تصویب مجلس و تأیید فقهای شورای نگهبان رسید .اکنون این سؤال مطرح است که چرا پس
از اصالحات ،ایرادات شرعی مزبور لحاظ نشد؟ مقاله پیش رو با مطالعه کتابخانهای و روش
توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مربوطه ،نظرات و مشروح مذاکرات
شورای نگهبان ،به این نتیجه رسید که دو ایراد مذکور ،علیرغم اینکه همچنان در متن قوانین و
واقعیت خارجی وجود دارند ،توسط شورای نگهبان نادیده گرفته شدهاند و دلیل متقنی برای
این نادیده گرفتن مشاهده نمیشود .بدین جهت الزم است شورای نگهبان بهعنوان نهاد پاسدار
شریعت ،مجدداً قوانین مربوط به خدمت وظیفه عمومی را از جهت تطابق با موازین شرعی
بازنگری کند.
واژگان کلیدی :سربازی ،خدمت وظیفه عمومی ،شورای نگهبان ،مشمولین متأهل ،معافیت
کفالت ،نهادهای غیرنظامی

نویسنده مسئول

Email: smhadiraji@yahoo.com
Email: hosseinealisafar@gmail.com
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مقدمه
اجبار عمومی شهروندان به مشارکت در امور نظامی از طرف دولت به موجب قوانین موضوعه
ـ نزدیک به آنچه امروزه به آن سربازی میگوییم ـ پس از تحوالت گسترده فکری و ساختاری
در اروپا و شکلگیری جامعه مدرن برای اولین بار در کشور فرانسه صورت گرفت (نیازی و
شالچی .)111 ،16۳2 ،پس از فرانسه ،کشورهای اروپایی با استفاده از تجربه فرانسه یکی پس
از دیگری اقدام به تصویب قانون سربازگیری عمومی کردند (زنجانی .)1۳ ،1655 ،دیری
نگذشت که ایرادات نظام سربازگیری اجباری آشکار شد و در عرصه جهانی منتقدانی یافت1.
در ایران «قانون سربازگیری» پس از انقالب مشروطه و در سال 12۳1ش در هجده ماده به
تصویب مجلس سوم رسید .ماده اول این قانون ،اساس قشونگیری دولت ایران را به طرز
بنیچه (خدمت اجباری خصوصی) 2مقرر کرد .پس از آن «قانون خدمت نظام اجباری»
(عمومی) در  63ماده در خرداد ماه سال 1611ش در دوره پنجم مجلس شورای ملی به
تصویب رسید (آشنا.)23 ،1611 ،
پس از انقالب اسالمی برای اولین بار «طرح خدمت وظیفه عمومی» در تاریخ  1632/11/5در
مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  1632/11/3به شورای نگهبان فرستاده شد.
شورای نگهبان مطابق وظیفه قانونی خود در تطبیق مصوبه مذکور با موازین شرعی و قانون
اساسی ،این قانون را دارای دوازده ایراد شرعی دانست6.
در مقاله پیش رو سعی شده است دو ایراد محتوایی فقهای شورای نگهبان ،ناظر به عدم
معافیت افراد متأهل و بهکارگیری سربازان در نهادهای غیرنظامی تحلیل و بررسی شود .اهمیت
بررسی این دو ایراد از این جهت است که به نظر میرسد در متن قوانین فعلی هر دو ایراد
نادیده گرفته شده است .به عبارت دیگر ،در مجموعه قوانین فعلیِ مربوط به خدمت وظیفه
عمومی ،نهتنها افراد متأهل از خدمت وظیفه عمومی معاف نیستند ،بلکه تمهیدات مناسبی نیز
جهت تأمین معیشت این افراد در نظر گرفته نشده است .همچنین نهادهای متعدد غیرنظامی به
صورت قانونی ،از سربازان در امور غیرنظامی استفاده میکنند.
در این مقاله با مراجعه به اسناد موجود در این خصوص ،مانند سابقه نظرات و مشروح
مذاکرات شورای نگهبان ،در مطالعهای توصیفی ـ تحلیلی ،در پی پاسخ به این مهم هستیم که
چه دلیلی برای عدم توجه شورای نگهبان به ایرادات مذکور در اصالحات قانون خدمت وظیفه
عمومی وجود داشته است .به نظر میرسد عدم معافیت افراد متأهل از خدمت وظیفه عمومی
عالوه بر اینکه با مبنای قانونگذار در اعطای معافیتها ناسازگاری دارد ،در وضعیت کنونیِ
جامعه ،که یکی از دغدغههای اصلی جوانان تشکیل خانواده است ،میتواند موجب تأثیرات
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منفی بر نهاد خانواده و باال رفتن سن ازدواج شود .همچنین استفاده از سربازان در نهادهای
غیرنظامی ،نهتنها با ماهیت نظامیِ خدمت وظیفه عمومی ناسازگار است ،بلکه میتواند راه
استفاده رایگان دولت از نیروی کار جوان در بخشهای مختلف کشور را نیز باز کند.
بدین منظور در قسمت اول مقاله به صورت مختصر به تبیین فلسفه تأیید قانون خدمت وظیفه
عمومی توسط شورای نگهبان پرداخته و در قسمت دوم به تبیین دو ایراد مهم شورای نگهبان
به مصوبه خدمت وظیفه عمومی و چگونگی نادیده گرفتن شدن این ایرادات در قوانین بعدی
پرداخته خواهد شد.

 .۱فلسفه تأیید مصوبه «خدمت وظیفه عمومی» از دیدگاه فقهای شورای
نگهبان
در تأیید مصوبه خدمت وظیفه عمومی میان اعضای فقیه شورای نگهبان اختالف نظر

بود1.

مهمترین اختالف نظری که وجود داشت درباره ماده اول مصوبه بود که کلیه اتباع ذکور دولت
جمهوری اسالمی ایران را مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی میدانست 5.در واقع الزام
کلیه جوانان به خدمت وظیفه عمومی میبایست بر مبنای فقهی مستحکمی استوار میشد.
آیتاهلل صافی گلپایگانی معتقد بود که مواد قانون به گونهای تنظیم شدهاند که کلمه «دفاع» در
ماده اول قانون را نه میتوان واجب کفایی دانست ،نه واجب عینی؛ چراکه اگر واجب کفایی
باشد ،الزام کلیه اتباع ذکور مجوز فقهی نخواهد داشت و اگر واجب عینی باشد ،در نظر گرفتن
سن و مدت زمان خاص معنا نخواهد داشت.
ایشان با اصرار بر اینکه اصل دفاع مطابق موازین شرعی ،واجب کفایی است ،معتقد بود که
مقدمه دفاع که آموزش نظامی است ،نمیتواند از ذیالمقدمه فراتر برود و همه ملزم به شرکت
در آن باشند .بنابراین ،ایشان با توجه به وجوب کفایی اصل دفاع ،الزام کلیه جوانان به شرکت
در خدمت وظیفه عمومی را که مقدمهای برای دفاع است ،به صورت مطلق ،خالف موازین
شرعی میدانست .ایشان معتقد بود که دولت در هر سال باید میزان نیاز خود را اعالم کند و به
همان میزان جوانان ملزم به شرکت در خدمت وظیفه عمومی باشند .بر اساس نظر آیتاهلل
صافی گلپایگانی مصوبه مجلس که در آن به صورت نامحدود کلیه جوانان ملزم به شرکت در
خدمت وظیفه عمومی شدهاند ،با وجوب کفایی دفاع تعارض دارد و خالف موازین شرعی
است.
در مقابل آیتاهلل محمد مؤمن و آیتاهلل احمد جنتی با استناد به آیه شریفه  31سوره

انفال3،

نفس آمادگی نظامی در مقابل دشمن را واجب کفایی و تنظیم مقررات مربوط به این آمادگی را
بر عهده دولت میدانستند .از این رو ،برنامهریزی برای الزام کلیه افراد به صورت دورهای و
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موقت را نهتنها خالف موازین شرعی نمیدانستند ،بلکه آن را در راستای آیه مذکور و مطابق
موازین شرعی میپنداشتند .در نهایت ،ماده اول مصوبه «خدمت وظیفه عمومی» پس از
مباحثات فراوان میان فقهای شورای نگهبان با تأیید اکثریت اعضا به تصویب

رسید7.

با دقت در مشروح مذاکرات شورای نگهبان ،بهروشنی مشخص میشود که مبنای تأیید مصوبه
فوق ـ با چشمپوشی از اختالف نظر میان فقهای شورای نگهبان ـ نظامی بوده و استداللهای
اعضا نیز همگی حول محور احکام فقهی جهاد و دفاع در اسالم بوده است .تأکید بر این نکته
بدین جهت است که پس از این ،قوانینی به تصویب رسیده که برخی از مواد آن ناقض هدف
اولیه از تصویب و تأیید قانون خدمت وظیفه عمومی است.

 .۲دو ایراد شورای نگهبان به مصوبه خدمت وظیفه عمومی و فلسفه ایرادات
در این قسمت به صورت خالصه به دو ایراد مهم شورای نگهبان به مصوبه خدمت وظیفه
عمومی و فلسفه این ایرادات میپردازیم .چنانکه گفته شد ،مبنای تأیید مصوبه خدمت وظیفه
عمومی توسط فقهای شورای نگهبان حفظ آمادگی دفاعی کشور در مقابل تهاجم دشمن بوده
است .به همین دلیل فقهای شورای نگهبان موادی از مصوبه فوق را که در راستای هدف اصلی
مصوبه نبوده یا یا به صورتی دیگر مغایر با احکام اسالمی بوده ،خالف موازین شرع اعالم کرده
است.

 .۲-۱بهکارگیری مشموالن خدمت وظیفه عمومی در نهادهای غیرنظامی
یکی از مهمترین ایرادات شورای نگهبان به قانون خدمت وظیفه به موادی بود که اجازه میداد
از سربازان در نهادهای غیرنظامی استفاده شود .ماده  5مصوبه مجلس مقرر داشته بود:
کلیه مشموالن قادر به خدمت و بالمانع به خدمت دوره ضرورت اعزام میشوند و پس از
فراگرفتن آموزشهای نظامی الزم بقیه خدمت دوره ضرورت را در نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران یا دانشگاهها و یا وزارتخانهها و نهادهای قانونی و مؤسسات و
شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و هالل احمر یا شهرداریها و
کلیه سازمانهای دولتی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنهاست انجام خواهند داد.
شورای نگهبان در نظر شماره  11651مورخ  1632/11/23ماده مذکور را با استدالل ذیل مغایر
با موازین شرعی دانست:
در ماده  5نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان این است که آموزش نظامی الزم ،اگرچه
تمام مدت دوره ضرورت را هم شامل شود ،در رابطه با وظیفه دفاع و آمادگی افرادی
که دفاع بر آنها واجب است شرعی است ،چنانکه تحت سالح نگاه داشتن افراد
آموزشدیده تا پایان دوره نیز به مقدار نیاز اگرچه تمام آنها را شامل شود شرعی و الزم
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است و چنانچه به تمام افراد آموزشدیده در بقیه دوره ضرورت نیاز نباشد ،ممکن
است از آنها تا خاتمه دوره ضرورت به جهت تحت سالح بهطور متناوب و اگر ممکن
نیست با قرعه استفاده شود؛ اما الزام افراد آموزشدیده به خدمتهای غیر مربوط به
آموزش نظامی و دفاع از کشور در وزارتخانهها و دانشگاهها و نهادها و سایر سازمانها
و مؤسسات شرعی نمیباشد و باید تمام مواد این قانون که بر اساس این الزام عنوان
شده است اصالح شود( .مرکز تحقیقات شورای نگهبان)6۳6 ،۹۳۱۰ ،
مجلس شورای اسالمی برای تأمین نظریه شورای نگهبان ،نظر فوق با فلسفه تصویب و تأیید
قانون خدمت وظیفه عمومی مطابقت دارد و بر این مبنا استوار است که الزام کلیه شهروندان
به انجام خدمت در دولت باید دارای مبنای فقهی مستحکمی باشد .از آنجا که دفاع و آمادگی
دفاعی بر مسلمانان واجب است ،الزام کلیه جوانان به خدمت وظیفه عمومی در جهت تقویت
بنیه دفاعی کشور بالاشکال است .در عین حال ،نباید اختیار دولت را به صورت موسع تفسیر
کرد؛ به گونهای که دولت اجازه داشته باشد افرادی مازاد بر نیاز خود را ملزم به حضور در
خدمت وظیفه کند و سپس به دلیل وجود نیروی اضافی آنان را برای خدمت به نهادهای دیگر
دولتی اعزام کند .در واقع اگر فلسفه حضور الزامی افراد در خدمت وظیفه تقویت بنیه دفاعی
کشور است ،از آنجا که این موضوع به حقوق و آزادی افراد وابستگی تام دارد ،باید به قدر
ضرورت اکتفا کرده ،بیش از نیاز ،افراد را ملزم به شرکت در خدمت وظیفه نکرد .از این جهت
مطابق نظر شورای نگهبان هرگونه استفاده از مشمولین در امور غیرنظامی با فلسفه تأیید مصوبه
مذکور مغایر بوده ،باید اصالح شود.
در مصوبه اصالحی خود ،ماده  5را اصالح کرد و ادامه خدمتِ دوره ضرورتِ سربازان در
نهادهای غیرنظامی را از متن ماده مذکور حذف کرد .البته تبصره  6ماده  5اصالحی با استناد به
اصل  117قانون اساسی 1و مشروط به عدم آسیب به آمادگی رزمی نیروهای مسلح ،استفاده از
سربازان در نهادهای غیرنظامی را تجویز کرد ۳که فقهای شورای نگهبان به آن ایراد

نگرفتند؛11

در حالی که محتوای تبصره مذکور ،با ماده  5یکی است و هر دوی آنها اجازه استفاده از
سربازان را در امور غیرنظامی به دولت میدهد .حتی میتوان گفت که تبصره  6ماده  5الزام
بیشتری دارد و دولت را موظف به قرار دادنِ سربازان در اختیار بخشهای غیرنظامی کرده
است.
با توجه به آنچه گفته شد مشخص نیست که چرا فقهای شورای نگهبان ایراد ماده  5را نسبت
به تبصره  6این ماده وارد ندانسته ،آن را تأیید کردهاند .در آخرین قانون درباره خدمت وظیفه
عمومی با عنوان «قانون اصالح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» نیز که در تاریخ
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 16۳1/۳/2به تأیید شورای نگهبان رسید ،فصلی با عنوان «استفاده دستگاههای غیرنظامی از
خدمات کارکنان وظیفه» اضافه شد .در ماده  11این قانون با استناد به اصل  117قانون اساسی
به دولت اجازه داده شده است که از مشمولین خدمت وظیفه در نهادهای غیرنظامی نیز استفاده
کند 11.شورای نگهبان بدون در نظر گرفتن نظریه قبلی خود درباره این موضوع ،هیچگونه
ایرادی را متوجه ماده مذکور ندانسته و آن را تأیید کرده است.
آنچنان که گفته شد بهکارگیری مشمولین خدمت وظیفه عمومی در نهادهای غیرنظامی نهتنها
با مبنا و فلسفه قانون خدمت وظیفه عمومی با ماهیتی نظامی ،سازگاری ندارد ،بلکه با توجه به
آنچه در مشروح مذاکرات شورای نگهبان در سال  1632منعکس و نقل شد ،از جهت شرعی
نیز فاقد مبنای صحیح است .در مشروح مذاکرات شورای نگهبان درباره ماده مذکور در سال
 16۳1نیز هیچ اشارهای به نظریه قبلی شورا و ایراد شرعی موجود در آن ،نشده است .استناد به
اصل  117قانون اساسی نیز مشکل شرعی موضوع را حل نخواهد کرد؛ چراکه ایراد شورای
نگهبان ،از جهت مغایرت با موازین شرعی بوده و اساساً ناظر به قانون اساسی نبوده است که
استناد به اصل  117مشکل را حل کند .از طرفی ،اصل  1قانون اساسی حاکم بر سایر اصول
قانون اساسی است و نمیتوان اصول قانون اساسی را به نحوی تفسیر کرد که مغایر با موازین
شرعی باشد.
صرف نظر از موارد مذکور ،استناد به اصل  117قانون اساسی برای استفاده از سربازان در
نهادهای غیرنظامی ایراد مهم دیگری نیز دارد؛ چراکه به موجب نص اصل  ،117ارتش در
صورتی میتواند در زمان صلح از امکانات و تجهیزات فنی خود در امور غیرنظامی استفاده کند
که به آمادگی رزمی نهاد مذکور صدمهای وارد نشود .به عبارت دیگر وقتی ارتش قصد دارد از
نیرویی در امور غیرنظامی استفاده کند ،باید قبل از آن بررسی کرده باشد که از جهت نظامی
صدمهای نبیند و آمادگی خود را از دست ندهد .حال وقتی از مشمولین در امور غیرنظامی
استفاده میکند و آنها را به نهادهای دیگر واگذار میکند ،در واقع بدین معنی است که به وجود
آنها در ارتش نیاز ضروری ندارد و بدون آنها نیز دارای آمادگی است و به قدرت دفاعی آن
صدمهای وارد نمیشود .با این فرض ،اصل الزام چنین مشموالنی به خدمت وظیفه اشکال
دارد؛ چراکه فلسفه حضور مشمولین در ارتش و الزام آنها به خدمت وظیفه ،حفظ آمادگی
دفاعی نیروهای نظامی است .وقتی نیروهای نظامی مشمولین را به نهادهای دیگر میفرستند،
یعنی به وجود آنها نیاز ضروری ندارند؛ بنابراین ،اصل الزام افراد به خدمت وظیفه اشکال دارد
و با توجه به نظریه مورخ  1632/11/5شورای نگهبان از جهت شرعی واجد ایراد به نظر
میرسد .مشروح مذاکرات اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی درباره اصل  117نیز
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نشاندهنده آن است که اغلب اعضای مجلس با استفاده از سربازان در نهادهای غیرنظامی مخالف
بودهاند و متن پیشنویس اصل  117با تغییراتی در این مورد ،به تصویب رسیده است12.
با توجه به آنچه گفته شد مشخص نیست که فقهای شورای نگهبان بر اساس چه معیاری از
نظریه اولیه خود عدول کرده ،استفاده از مشمولین خدمت وظیفه عمومی در نهادهای غیرنظامی
را جایز

دانستهاند16.

 .۲-۲معافیت کفالت همسر
در این قسمت ابتدا به تبیین و تحلیل ایراد دوم شورای نگهبان به مصوبه خدمت وظیفه عمومی
و چگونگی نادیده انگاری ایراد مذکور و اجرای قوانین مغایر با آن پرداخته خواهد شد .پس از
آن ،حقوق دریافتی مشمولین متأهل و عدم انطباق آن با نیازهای جامعه امروزی را محاسبه و
تحلیل میکنیم.

 .۲-۲-۱تبیین و تحلیل ایراد شورای نگهبان و سرانجام آن
دومین ایراد مهمی که فقهای شورای نگهبان به طرح «خدمت وظیفه عمومی» گرفتند و آن را
مغایر با موازین شرعی دانستند ،مربوط موادی بود که در آنها افراد با مسئولیت کفالت دیگری،
مشمول خدمت وظیفه دانسته شده بود؛ برای مثال درباره ماده1115مصوبه در بند  ،1نظر شورای
نگهبان اینچنین بیان شده بود:
«اطالق ماده  15در مورد اعزام به خدمتِ داوطلبی که کفالت پدر و مادر و جد و جده
و همسر و اوالد خود را به عهده دارد ،چنانچه در ارتش نتواند وظایف خود را انجام
دهد به تأیید فقهاء نرسید».
بر اساس نظر فوق ،فقهای شورای نگهبان الزام افرادی که مطابق شرع و قانون ،کفالت افراد
دیگری را بر عهده دارند ،به خدمت وظیفه عمومی ،در صورتی که از انجام وظایف شرعی
خود ناتوان شوند ،مغایر با موازین شرعی دانستهاند .به عبارت دیگر ،تقویت بنیه دفاعی کشور
واجبی کفایی بوده 15و بر عهده عموم مسلمانان و دولت اسالمی است ،در حالی که ،کفالت
پدر ،مادر ،همسر و غیره واجب عینی و بر عهده فرد خاص است .در تعارض این دو واجب،
واجب عینی بر واجب کفایی مقدم است (مشکینی اردبیلی ،1671 ،ج  )111 :1و دولت اجازه
الزام افراد مذکور به خدمت وظیفه عمومی را ندارد .با توجه به دیدگاه فقهای شورای نگهبان
نمیتوان کفیل والدین ،اجداد ،همسر و فرزندان را ملزم به حضور در خدمت وظیفه کرد و
الزم است دولت از راههای دیگری اقدام به تقویت بنیه دفاعی کشور کند.
مجلس شورای اسالمی ،مصوبه خود را با توجه به ایرادات شورای نگهبان در تاریخ 1636/6/5
اصالح کرد و جهت تطبیق با موازین شرعی و قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاد .شورای

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 29

8

نگهبان در دومین مرحله از بررسی طرح ارسالی ،به دلیل عدم تأمین نظر خود ،مجدداً در تاریخ
 1636/6/27مصوبه را جهت اصالح به مجلس شورای اسالمی برگرداند .در نظر شورا درباره
مصوبه اصالحی چنین آمده بود:
نظر فقهای شورا در بند  1نظریه مورخ  1632/11/23در اصالحیه تأمین نشده و به
معافیت مشمول به واسطه تکفل همسر و فرزند اشارهای نگردیده ،اشکال مذکور باقی
است و بدین لحاظ به تأیید اکثریت فقها نرسید.
مجلس در مصوبه اصالحی علیرغم نظر شورای نگهبان ،صرفاً به معافیت کفالت درباره
والدین و اجداد اشاره کرده و هیچ مقررهای درباره معافیت به واسطه کفالت همسر و فرزندان
وضع نکرده بود .این در حالی است که کفالت همسر و فرزندان و وظیفه شوهر در تأمین نفقه
آنان ،مطابق احکام فقهی (انصاری125 ،1115 ،؛ خمینی ،167۳ ،ج 616 :2؛ شهید اول،1111 ،
 )11۳و قانونی (مواد 131113و  1711۳۳قانون مدنی) ،امری مسلم بوده و هیچ تردیدی در آن
راه ندارد .همچنین مطابق قانون (ماده  1216قانون مدنی) 11تأمین نفقه همسر بر نفقه سایر
اقارب اولویت دارد .به نظر میرسد مصلحتسنجی مجلس شورای اسالمی از این جهت بوده
است که در صورت معافیت افراد متأهل به واسطه کفالت همسر و فرزندان ممکن است تعداد
زیادی از جوانان قبل از رسیدن به سنِ اعزام به خدمت ،ازدواج کرده ،از تعداد مشمولین کاسته
شود.
همچنین عدم معافیت افراد متأهل به جهت کفالت همسر ممکن است به این دلیل باشد که
قانونگذار خواسته است از ازدواجهای صوری به دلیل معافیت از خدمت جلوگیری کند .در
حالی که برای حل این مشکل راههای دیگری نیز وجود دارد .اعطای معافیت موقت ،که در
صورت گذشت زمان مشخصی (فرضاً  5یا  11سال) به معافیت دائم تبدیل میشود ،میتواند
یکی از راههای جلوگیری از ازدواجهای صوری باشد .همچنین اعطای معافیت موقت که با
تولد فرزند اول به معافیت دائم تبدیل میشود ،نیز یکی دیگر از راههایی است که قانونگذار
میتوانست برای جلوگیری از ازدواج صوری پیشبینی کند .اعمال معافیتهای مذکور عالوه
بر انطباق با اصل  11قانون اساسی در راستای سیاست افزایش جمعیت نیز میتواند مؤثر واقع
شود.
در هر صورت مصلحتسنجی مجلس شورای اسالمی ،نمیتواند نافی وظیفه و تکلیف شرعی
شوهر در تأمین نفقه همسر و فرزندان خود باشد و مجلس میبایست به گونهای قانونگذاری
میکرد که افراد متأهل از ادای وظایف خود ناتوان نشوند .تأمین نفقه از حقوق قانونی زن است
و میتواند در راستای ایفای حق خود به دادگاه رجوع کرده ،همسر را ملزم به تأدیه این حقوق
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کند (ماده  1111قانون مدنی)1۳؛ در حالی که اگر همسر به موجب الزام قانونی به خدمت
وظیفه اعزام شده باشد ،بدون اختیار و به الزام دولت از تأمین نفقه و نیازهای همسر عاجز
مانده است .در این حالت ،دولت فرد را مجبور به کاری کرده است که نتواند نفقه خانواده خود
را بپردازد و از طرف دیگر خودِ دولت در صورت مراجعه زن باید همسر را ملزم به تأدیه نفقه
کند .این امر نهتنها از جهت عقلی و منطقی پذیرفته نیست ،بلکه از جهت شرعی نیز جایز
نیست؛ بلکه از جهت شرعی نیز نمیتوان فرد را به عملی ملزم کرد که به دلیلی خارج از اختیار
خود نتوانسته است آن را انجام دهد .فقهای شورای نگهبان با توجه به موارد مذکور ،عدم
معافیت مشمولین متأهلی که با اعزام به خدمت قدرت اداره معاش خود را از دست میدهند،
مطابق با موازین شرعی ندانسته است.
مجلس شورای اسالمی پس از ایراد مجدد شورای نگهبان در تاریخ  ،1636/7/2۳سعی کرد که
ایراد مذکور را برطرف کند ،به همین دلیل در بند (هـ) ماده  11در جهت تأمین نظر فقهای
شورای نگهبان ،معافیت مشمولین دارای همسر و فرزند را به صورت موقت و تا تصویب
الیحهای توسط دولت جهت کمک به مشمولینی که با اعزام به خدمت قدرت اداره معاش خود
را از دست میدهند ،تصریح کرد 21.شورای نگهبان در سومین مرحله از بررسی خود ،در تاریخ
 1636/1/1مصوبه مجلس را مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد و مصوبه مذکور
به قانون تبدیل شد.
«قانون نحوه کمک به خانوادههای مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از
دست میدهند» نیز در تاریخ  1633/3/6به تصویب مجلس شورای اسالمی و در تاریخ
 1633/3/1۳به تأیید شورای نگهبان رسید.
با دقت در ماده  2111قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  ،1636/7/2۳مشخص میشود که
قانونگذار در اعطای معافیتها مبنای یکسانی نداشته است .به عبارت دیگر قانونگذار ،افرادی
که یگانه نگهدارنده پدر یا مادر یا خواهر خود هستند را از خدمت وظیفه عمومی به صورت
دائم معاف کرده است؛ اما افرادی که قانوناً کفالت همسر و فرزندان خود را بر عهده دارند و
مطابق قانون باید نفقه آنها را بپردازند و پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی خانواده خود باشند،
از خدمت وظیفه معاف نکرده است .در حالی که نیاز همسر و فرزندان به شوهر و پدر و
حضور او در خانواده کمتر از نیاز پدر به فرزند یا خواهر به برادر نیست.
آخرین قانون درباره خدمت وظیفه عمومی با عنوان «قانون اصالح موادی از قانون خدمت
وظیفه عمومی» مصوب  ،16۳1/1/22ماده  11قانون سابق را به نحو دیگری بیان کرده است.
تبصره  2ماده  11قانون اخیر درباره کمک به مشمولین متأهلی که با اعزام به خدمت وظیفه،

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 29

01

قدرت اداره معاش خود را از دست میدهند ،مقرر کرده است:
دولت موظف است خانوادههایی را که با اعزام مشمول به خدمت سربازی از نظر تأمین
معیشت زندگی با مشکل مواجه میشوند و قادر به تمشیت امور خود نباشند براساس
مفاد قانون نحوه کمک به خانوادههای مشمولینی که قدرت اداره معاش خود را از
دست میدهند مصوب  1633/3/6تا پایان خدمت تحت پوشش قرار دهد.
ن متأهل،
به عبارت دیگر در قانون سال  16۳1نیز برای تأمین معیشت خانوادههای مشمولی ِ
روش موجود در قوانین گذشته ،در نظر گرفته شده است.
شیوه تعیین شده برای حل مشکل تأمین معاش خانواده مشمولین در قانون سال  1636و
اصالحات پس از آن تا سال  ،16۳1ایرادات متعددی دارد و علیرغم سعی قانونگذار در حل
مشکل مزبور ،دلیل و فلسفه ایراد شورای نگهبان در متن قوانین و صحنه اجرا همچنان وجود
دارد .با دقت در قانون مصوب سال  1633جهت تأمین معاش خانواده مشمولین متأهل،
میتوان ایرادات زیر را در آن مشاهده کرد:
الف) مطابق ماده یک «قانون نحوه کمک به خانوادههای مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت
اداره معاش خود را از دست میدهند»:
دولت موظف است همهساله اعتبار الزم ،برای کمک به خانواده تحت تکفل مشمولین
نیازمند موضوع این قانون را در ردیف جداگانهای در الیحه بودجه کل کشور ذیل
ردیف کمیته امداد امام منظور نماید.
با جستوجوی صورت گرفته در قوانین بودجه سال  1633تا  16۳1در هیچکدام از قوانین
بودجه ردیفی با موضوع کمک به خانوادههای مشمولین ذیل بودجه ردیف کمیته امداد یافت
نشد 22.به واقع در مقام عمل چنین اتفاقی رخ نداده است و بودجهای بدین منظور به کمیته
امداد اختصاص داده نشده است .این امر میتوانست بهعنوان ایراد شورای نگهبان به الیحه
بودجه مطرح شود ،چراکه در صورت اختصاص ندادن ردیف مذکور به کمیته امداد ،اشکال
شرعی قانون خدمت وظیفه عمومی کماکان باقی میماند .به عبارت دیگر ،شورای نگهبان قانون
خدمت وظیفه عمومی را به این دلیل تأیید کرد که مطابق آن باید دولت بودجهای را برای
خانوادههای مشمولین در نظر میگرفت ،در حالی که این امر اتفاق نیفتاده است و به نحوی
ایراد شورای نگهبان همچنان باقی است.
گفتنی است که هیئت وزیران قبل و بعد از تصویب «قانون نحوه کمک به خانوادههای
مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست میدهند» 26در جلسات
متعددی از جمله در تاریخهای  1633/2/16و  1633/11/61تصویبنامههایی را با عنوان
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«تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد میلیون ریال [تا یک میلیارد ریال] جهت کمک به
خانواده مشمولینی که با اعزام مشمول به خدمت وظیفه عمومی قدرت اداره معاش خود را از
دست میدهند به کمیته امداد امام خمینی» به تصویب رساند .در این مصوبات که تماماً به یک
مصوبه مربوط و اصالحیه آن هستند ،به تبصره  ۳ماده واحده قانون بودجه سال  1633استناد
شده است که در آن اعتباری «منحصراً برای تأمین قسمتی از هزینههای جنگ تحمیلی و خرید
اقالم عمده دفاعی» در نظر گرفته شده بود .دولت از این محل ،مبلغی را برای کمک به خانواده
مشمولینی که با اعزام مشمول به خدمت وظیفه عمومی قدرت اداره معاش خود را از دست
میدهند ،در اختیار کمیته امداد امام قرار داد .آخرین مصوبهای که با عنوان مذکور به تصویب
هیئت وزیران رسید مورخ  1631/1/7بود و بعد از این تاریخ هیئت وزیران مصوبهای در این
خصوص نداشته است .به عبارت دیگر ،از سال  1631تاکنون همه افراد متأهل موظفاند به
خدمت وظیفه اعزام شوند؛ در حالی که قانونگذار جهت تأمین نیازهای زندگی آنها اقدام
مؤثری انجام نداده است.
ب) اساساً منوط کردن پرداخت هزینه امرار معاش خانواده مشمولین به تقاضای آنها جهت
قرار گرفتن تحت پوشش کمیته امداد ،امری قابلقبول نیست؛ چراکه با توجه به فضای جامعه و
بار روانی آن ممکن است فرد حاضر نباشد بپذیرد که خانواده وی تحت پوشش کمیته امداد
قرار بگیرد .کمیته امداد امام خمینی برای کمک به افرادی است که خود توانایی امرار معاش
خانواده را ندارند و از جهت اجتماعی نیز این افراد جزء طبقه نیازمند و فقیر جامعه محسوب
میشوند .در حالی که در موضوع خدمت وظیفه ،ممکن است فردی جایگاه اجتماعی باالیی در
جامعه داشته باشد و در حالت عادی امکان تأمین نفقه خانواده خود را داشته باشد ،اما به
واسطه الزام و اجبار دولت ،جزء طبقه فقیر جامعه قرار داده خواهد شد .این امر ممکن است
بسیاری از افراد را وادار کند که به سراغ عضویت در کمیته امداد نروند و همچنان توانایی
تأمین نفقه خانواده را نداشته باشند.
ج) آنچه کمیته امداد امام خمینی در اختیار خانوادههای تحت پوشش قرار میدهد به اندازه
تأمین نیازهای واقعی آنان نیست ،بلکه به اندازهای است که نیازهای ضروری و حداقلی آنان
تأمین شود .در حالی که ممکن است فرد با توجه به جایگاه و شأن اجتماعی خود ،نیاز به
تأمین مالی بیشتری داشته باشد .مطابق قانون مدنی (ماده  ،)211117نفقه هر زنی متناسب با
جایگاه اجتماعی و وضعیت زندگی قبلی او تعیین میشود؛ در نتیجه آنچه کمیته امداد به
خانواده پرداخت میکند ،نمیتواند پاسخگوی نفقه هر خانوادهای باشد .از این حیث ممکن
است احترام و آبروی مشمول در جامعه نیز آسیب ببیند.
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د) وظیفه مرد در خانواده صرفاً تأمین نیازهای مادی همسر و فرزندان نیست ،بلکه از آن مهمتر
حضور مرد در خانواده بهعنوان پشتوانه و آرامش خانواده ،نقش مهمی در تداوم و پاسداری از
کرامت خانواده دارد .متأسفانه قانونگذار و شورای نگهبان به این امر توجه نکردهاند و صرفاً
تأمین حداقلی معاش خانواده مشمولین را مورد توجه قرار دادهاند.
هـ) مطابق اصل  11قانون اساسی 25الزم است همه برنامهریزیها و مقررات در راستای تسهیل
تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن تنظیم شود .بنابراین مقررات نظام وظیفه نهتنها نباید
مغایر با اصل مذکور باشد ،بلکه باید به گونهای تنظیم شود که افراد به امر ازدواج تشویق شده،
روند شکلگیری نهاد خانواده تسهیل شود .در حالی که با مقررات کنونی نهتنها چنین امری
اتفاق نیفتاده ،بلکه برعکس ،خدمت وظیفه عمومی یکی از موانع تشکیل خانواده محسوب
میشود و افراد متأهل را پس از ازدواج با مشکل جدی تأمین هزینههای زندگی مواجه
میسازد.
در قانون مصوب سال  ،16۳1مجلس شورای اسالمی سعی کرده است دریافتی مشمولین
خدمت وظیفه را افزایش دهد ،در عین حال بهجز مواردی محدود و ناچیز ،تفاوتی میان افراد
متأهل و مجرد قائل نشده است .با بررسی مواد مربوط به حقوق و مزایای مشمولین و آنچه در
عمل اجرا میشود ،میتوان گفت نیازهای مشمولین تأمین نشده است و در وضعیت کنونی و
با توجه به هزینههای زندگی افراد ،میزان دریافتی مشمولین متأهل به گونهای است که به هیچ
وجه قادر به تأمین هزینههای زندگی نخواهند بود .در ادامه با بررسی مواد مربوط ،میزان
دریافتی هریک از مشمولین را بررسی میکنیم و نشان میدهیم که این دریافتی به هیچ وجه با
واقعیت زندگی کنونی تطابق ندارد.

 .3میزان دریافتی مشمولین خدمت وظیفه مطابق ابالغیه ستاد کل نیروهای
مسلح در سال ۱331
ماده « 2361قانون اصالح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» مصوب  ،16۳1/1/22حقوق
سربازان وظیفه را حداقل شصت درصد ( )31%و حداکثر نود درصد ( )۳1%حداقل حقوق
کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته است که با توجه به
تحصیالت و درجات آنان توسط ستاد کل تهیه میشود و به تصویب فرماندهی کل میرسد.
همچنین تبصره یک ماده  61نیز حق عائلهمندی کارکنان متأهل خدمت وظیفه را معادل صد
درصد ( )%111حق عائلهمندی کارکنان پایور نیروهای مسلح دانسته است.
بر اساس مصوبه مورخ  16۳7/2/5هیئت وزیران« 27حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین
موضوع ماده  73قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول
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این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت در سال  16۳7به میزان  1122612111ریال» تعیین شده است .بنابراین باید
حداقل حقوق سربازان خدمت وظیفه شصت درصد مبلغ مذکور ،معادل  327612111ریال و
حداکثر آن نود درصد مبلغ مذکور ،معادل  1121172111ریال باشد .در حالی که آخرین ابالغیه
ستاد کل نیروهای مسلح 21که به موجب نامه شماره  21/611/2/51مورخ « 16۳7/1/21دفتر
سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطالعات نیروهای مسلح» ابالغ شده است ،ضریب
قابل اجرا برای حقوق مشمولین را بیست درصد ( )%21اعالم کرده است؛ یعنی آنچه به
سربازان وظیفه پرداخت میشود بیست درصد مبالغ مذکور است .بنابراین حداقل حقوق
مشمولین با درجه سرباز یا ناوی برابر  123172121ریال و حداکثر آن با درجه ستوانیکم
پزشک یا ناوبان یکم پزشک 221252311 ،ریال است .همچنین حق عائلهمندی کارکنان وظیفه
متأهل دارای یک فرزند ،مطابق ابالغیه ستاد کل نیروهای مسلح در سال  16۳7مجموعاً
 121622۳11ریال است .با توجه به مفاد ابالغیه ستاد کل نیروهای مسلح ،حقوق و مزایای
مشمولی که دارای مدرک دکتری و در عین حال متأهل و دارای یک فرزند نیز باشد ،تقریباً
برابر  125212111ریال است ،که با توجه به شرایط فعلی بسیار ناعادالنه به نظر میرسد .این در
حالی است که اگر حقوق و مزایای فرد مذکور مطابق قانون مصوب سال  16۳1پرداخت شود،
مبلغی معادل  1621322۳11ریال خواهد بود.
برابر ابالغیه ستاد کل نیروهای مسلح ،ضریب قابل اجرا برای کارکنان وظیفهای که خانواده آنان
تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) است ،در صورتی که متأهل باشند ،صد
درصد ( )%111و در صورتی که مجرد باشند ،هفتاد درصد ( )%71اعالم شده است .به عبارت
دیگر صرفاً افراد متأهلی که درخواست عضویت در کمیته امداد امام خمینی دادهاند ،حقوق و
مزایای واقعی موجود در قانون که معادل  ۳1درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح
است ( 1121172111ریال) را دریافت میکنند.
از مطالب پیشین مشخص میشود که ماده  61قانون اصالح موادی از قانون خدمت وظیفه
عمومی مصوب  16۳1/1/22درباره حقوق و مزایای مشمولین خدمت وظیفه ،اجرا نمیشود.
اشکال قانونی موضوع در آن است که در ماده  2۳51قانون اصالح موادی از قانون خدمت
وظیفه عمومی مورخ  ،16۳1/1/22اجرای ماده  61را منوط به تأمین بار مالی آن توسط دولت
در بودجههای سنواتی دانسته است .نتیجه ماده  51آن است که اگر دولت بار مالی ماده  61را
تأمین نکند ،ستاد کل الزامی به اجرای آن ندارد.
نتیجه وضع ماده  51آن است که اکنون ستاد کل با استناد به ماده  51و به دلیل عدم تأمین
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بودجه مورد نیاز ضریب قابل اجرا برای پرداخت حقوق به مشمولین را بیست درصد اعالم
کرده است .در واقع آنچه شورای نگهبان بهعنوان قانون تأیید کرده است ،اکنون اجرا نمیشود
و حقوق و مزایای مشمولین مطابق قانون تأییدشدة شورای نگهبان پرداخت نمیشود .اگر این
موضوع ،در کنار ایراد شورای نگهبان به قانون سال  ،1636قرار داده شود ،مشخص میشود که
ایراد شورا همچنان وجود دارد و برطرف نشده است؛ چراکه حقوق و مزایای پرداختی به
مشمولین متأهل با واقعیت زندگی آنان متناسب نیست و طبیعتاً افراد در انجام وظایف شرعی و
قانونی خود با مشکل مواجه میشوند.
با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان به این نتیجه رسید که آنچه در عمل در حال اجرا است ایراد
شرعی دارد و شورای نگهبان آن را مطابق با موازین شرعی ندانسته است .از این جهت الزم
است شورای نگهبان ،بهعنوان پاسدار موازین شرعی و قانون اساسی ،مجدداً مقررات خدمت
وظیفه را با اشراف به واقعیت خارجی از جهت تطبیق با موازین شرعی بررسی کند.

نتیجه گیری
دو ایراد اصلی فقهای شورای نگهبان به اولین مصوبه خدمت وظیفه عمومی پس از انقالب
اسالمی ،استفاده از سربازان در نهادهای غیرنظامی و عدم معافیت مشمولین متأهل به واسطه
کفالت همسر از خدمت وظیفه عمومی بود .از منظر فقهای شورای نگهبان فلسفه الزام افراد به
خدمت وظیفه عمومی و مبنای مشروع دانستن آن ،تقویت بنیه دفاعی کشور و آموزش نظامی
بود .از این رو ،فقهای شورای نگهبان استفاده از سربازان در نهادهای غیرنظامی را که تناسبی
با هدف خدمت وظیفه عمومی نداشت ،مشروع نمیدانستند .همچنین مطابق دیدگاه اکثریت
فقهای شورای نگهبان ،الزام مشمولین متأهل به انجام خدمت وظیفه ،در صورتی که نتوانند از
عهده تأمین معاش خانواده خود برآیند ،با تکلیف عینی آنها مبنی بر تأمین نفقه خانواده تعارض
دارد و از این جهت مغایر با موازین شرعی است .دو ایراد مذکور که در نظرات اولیه فقهای شورای
نگهبان درباره مصوبه خدمت وظیفه عمومی ذکر شده بود ،در اصالحات بعدی بدون دلیل قابل قبولی
توسط خود شورا نادیده گرفته شد .این ایرادها در قوانین فعلی همچنان وجود دارد .در قوانین فعلی
سربازان در نهادهای غیرنظامی به کار گرفته میشوند و افراد متأهل نیز مانند سایر افراد به خدمت اعزام
میشوند ،بدون آنکه راهکار مناسبی جهت تأمین معیشت آنان در نظر گرفته شده باشد .ازاینرو ،انتظار
میرود شورای نگهبان بهعنوان نهاد پاسدار قانون اساسی و موازین شرعی ،در جهت جلوگیری از اجرای
قوانین مغایر با موازین شرعی ،مجدداً قوانین مربوط به خدمت وظیفه عمومی را بررسی کند.
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یادداشت ها
()Robert Anthony, 2010

 .1برای مطالعه دیدگاههای منتقدان و استداللهای ایشان در جهان ر.ک:
 .2خدمت اجباری خصوصی که در آن تنها افراد روستاها مکلف به گذراندن دوره سربازی بودند ،در مقابل
خدمت اجباری عمومی قرار دارد .در خدمت اجباری عمومی همه افراد کشور موظف به گذراندن دوره سربازی
هستند و فرقی بین روستا و شهر نیست (مذاکرات مجلس سوم جلسه  .)71قانون خدمت اجباری عمومی کمی
بعدتر در مجلس شورای ملی پنجم به تصویب رسید.
 .3گفتنی است که همه ایرادت شورا ی نگهبان بر مصوبه خدمت وظیفه عمومی ،شرعی بوده و هیچ کدام از جهت
مغایرت با قانون اساسی مطرح نشده است .همچنین ایرادات مذکور را میتوان به چند دسته تقسیم کرد که از این
میان چند ایراد ناظر به اشخاصی است که شرعاً متکفل تأمین زندگی دیگران هستند و باید نفقه ایشان را بپردازند
(ایرادات شماره  7 ،3 ،5و  .)1یک ایراد نیز ناظر به به کارگیری سربازان در نهادهای غیرنظامی است (ایراد شماره
 .) 6چند ایراد نیز به صورت جزئی و ناظر به یک موضوع خاص بوده است (سایر ایرادات) .جهت مطالعه کامل
yon.ir/L8PCT
مصوبه مجلس و ایرادات شورای نگهبان ر.ک:
 . 4فقهای شورای نگهبان در زمان بررسی مصوبه خدمت وظیفه عمومی عبارت بودند از آیات اعظام :لطفاهلل
صافی گلپایگانی ،احمد جنتی ،محمد مؤمن ،ابوالقاسم خزعلی ،محمد محمدی گیالنی ،محمد امامی کاشانی.
 .5ماده  « -1دفاع از استقالل و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه
دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسالمی ایران مکلف به
انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون میباشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در
موارد مصرحه در این قانون نمیتوان از خدمت معاف کرد».
« .6وَ أَعِدُُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَُّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَُّ اللَُّهِ وَ عَدُوَُّکُمْ وَ آخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ
لَاتَعْلَمُونَهُمُ اللَُّهُ یَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللَُّهِ یُوَفَُّ إِلَیْکُمْ وَ أَنْتُمْ لَاتُظْلَمُونَ» (انفال)31 :
 .7مطالب فوق برگرفته از مشروح مذاکرات اعضای شورای نگهبان در جلسه مورخ  ،1632/11/1موجود در
آرشیو پژوهشکده شورای نگهبان است.
 .8اصل  117قانون اساسی« :دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی،
آموزشی ،تولیدی و جهاد سازندگی ،با رعایت کامل موازین عدل اسالمی استفاده کند در حدی که به آمادگی
رزمی آسیبی وارد نیاید».
 .9تبصره  6ماده  5قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب « :1636/7/2۳نیروهای نظامی و انتظامی موظفاند طبق
اصل  117قانون اساسی پرسنل کادر ثابت و وظیفه خود را بنا به درخواست دولت برای امور تولیدی ،عمرانی،
تحقیقاتی ،آموزشی ،بهداشتی و درمانی با رعایت کامل موازین اسالمی در حدی که به آمادگی رزمی آنها آسیبی
وارد نیاید در اختیار دولت قرار دهند».
 .10متأسفانه مشروح مذاکرات اعضای شورای نگهبان ،مربوط به تبصره فوق در دسترس نیست.
 .11ماده  11قانون اصالح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  :16۳1/1/22ماده  11ـ مواد الحاقی زیر
با عنوان «فصل هشتمـ استفاده دستگاههای غیرنظامی از خدمات کارکنان وظیفه» به قانون اضافه میشود:
ماده  33ـ نیروهای مسلح موظفاند در اجراء اصل یکصد و چهل و هفتم ( )117قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران تعدادی از کارکنان وظیفه خود را بنا به درخواست دولت برای امور امدادی ،تولیدی ،جهاد کشاورزی،
آموزشی ،تحقیقاتی و پژوهشی ،بهداشتی و درمانی مشروط بر این که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیبی وارد
نیاید در اختیار دولت قرار دهد».
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 .12برای مطالعه مشروح مذاکرات اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ذیل اصل  117ر.ک :صورت
مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،1631 ،ج .1671-1631 :2
 .13در مشروح مذاکرات شورای نگهبان نیز هیچ اشارهای به نظریه قبلی شورا و ایراد فقها نشده و اساساً در این
خصوص بحثی صورت نگرفته است.
 .14ماده  15الیحه خدمت وظیفه عمومی مصوب « :1632/11/5مشموالن زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره
ضرورت معاف میباشند ،مگر اینکه داوطلب انجام خدمت باشند:
الف ـ یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جد یا برادر و یا مادر یا جده یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشد.
بـ یگانه سرپرست و نگهدارنده برادر یا خواهر صغیر.
جـ یگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتی که تا سن  21سالگی مجرد باشد.
دـ از  2یا  6برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان تا خاتمه خدمت دیگری به خدمت دوره ضرورت یا
احتیاط اعزام نخواهد شد .و ترتیب تقدم در اعزام بر مبنای سن مشمول خواهد بود».
 .15آنگونه که در بند  1ذکر شد فقهای شورای نگهبان در این خصوص نظرات متفاوتی داشتهاند .گروهی خدمت
وظیفه را مقدمه واجب کفایی و گروهی با استناد به آیه  31سوره انفال آن را واجب کفایی میدانستند.
 .16ماده  1113قانون مدنی« :در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است».
 .17ماده  11۳۳قانون مدنی« :نفقه اوالد بر عهده پدر است».
 .18ماده  1216قانون مدنی« :در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجبالنفقه دیگر ،زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود».
 .19ماده  1111قانون مدنی« :زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این
صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد».
 .20بند (هـ) ماده  11مصوبه اصالحی مجلس به شرح ذیل بود« :ماده  -11مشموالن زیر حسب مورد از انجام
خدمت دوره ضرورت معاف میباشند ... :هـ -مشمولین غیر غایبی که دارای همسر یا فرزند تحت تکفل میباشند
تا تصویب و اجرای الیحه مذکور در ماده  55این قانون در زمان صلح .بدیهی است پس از تصویب و اجرای
الیحه مذکور به شرط نداشتن مانع دیگری مشمولین فوق به خدمت اعزام خواهند شد» .ماده  55قانون خدمت
وظیفه عمومی مقرر داشته بود« :دولت موظف است الیحه نحوه کمک به خانوادههای مشمولینی را که با اعزام
مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست میدهند تهیه و ظرف مدت  3ماه جهت تصویب به مجلس شورای
اسالمی تقدیم نماید».
 .21ماده  11قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب « :1636/7/2۳ماده 11ـ مشموالن زیر حسب مورد از انجام
خدمت دوره ضرورت معاف میباشند:
الف ـ یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جد یا برادر و یا مادر یا جده یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشد.
بـ یگانه سرپرست و نگهدارنده برادر یا خواهر صغیر.
جـ یگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتی که تا سن  21سالگی مجرد باشد.
دـ از  2یا  6برادر واجد شرایط اعزا م به خدمت یکی از آنان تا خاتمه خدمت دیگری به خدمت دوره ضرورت یا
احتیاط اعزام نخواهد شد .و ترتیب تقدم در اعزام بر مبنای سن مشمول خواهد بود.
هـ -مشمولین غیرغایبی که دارای همسر یا فرزند تحت تکفل می باشند تا تصویب و اجرای الیحه مذکور در ماده
 55این قانون در زمان صلح.
بدیهی است پس از تصویب و اجرای الیحه مذکور به شرط نداشتن مانع دیگری مشمولین فوق به خدمت اعزام
خواهند شد».
 .22گفتنی است که در قوانین بودجه در سالهای مختلف ،ذیل ردیف کمیته امداد امام خمینی (ره) بودجههای
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مختلفی جهت کمک به کمیته امداد در زمینههای مختلف از قبیل تأمین مسکن ،حمایتهای اجتماعی ،امنیت غذا
و تغذیه و معیشتِ مشمولین ،در نظر گرفته شده است؛ اما ردیف بودجهای به صورت خاص به سربازان خدمت
وظیفه اختصاص داده نشده است.
 .23این قانون در  1633/3/6به تصویب مجلس رسید و در  1633/3/1۳توسط شورای نگهبان تأیید شد.
 « .24نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ،البسه ،غذا ،اثاث منزل و
هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض».
 .25اصل دهم قانون اساسی« :از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی است ،همه قوانین و مقررات و
برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ،پاسداری از قداست آن و استواری روابط
خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد».
 .26ماده  61قانون اصالح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب « :16۳1/1/22ماده ( )1۳به شرح زیر
اصالح میگردد:
ماده  1۳ـ حقوق سربازان وظیفه حداقل شصت درصد ( )31%و حداکثر نود درصد ( )۳1%حداقل حقوق کارکنان
نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است که با توجه به تحصیالت و درجات آنان توسط
ستاد کل تهیه میشود و به تصویب فرماندهی کل میرسد.
تبصره  1ـ به کارکنان وظیفه متأهل یا سرپرست خانواده معادل صد درصد ( )111%حق عائلهمندی کارکنان پایور
نیروهای مسلح پرداخت میگردد.
تبصره  2ـ حقوق کارکنان وظیفه در دوران آموزش و قبل از دریافت درجه یا سردوشی به میزان پنجاه درصد
( )51%حقوق اولین ماه دوران خدمت آنان است.
تبصره  6ـ به کارکنان وظیفه در خاتمه خدمت دوره ضرورت معادل یک ماه حقوق بهعنوان پاداش پرداخت میگردد.
تبصره  1ـ حق بازنشستگی و حقوق اولین ماه خدمت از حقوق ماهانه کارکنان وظیفه کسر نمیگردد«.
 .27با توجه به اینکه مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح در سال  16۳1هنوز به دستگاههای ذیربط ابالغ نشده است
و در دسترس نیست ،مقررات مربوط به سال  16۳7در این زمینه مورد تحلیل قرار گرفت.
 .28ابالغیه مذکور در خصوص سربازان امریه بوده و مستند به تبصره  2ماده  71قانون خدمت وظیفه عمومی
است .همچنین الزم به ذکر است در مصوبه مشابه مصوبه فوق در سال  ،16۳3استنادی به ماده  71نشده است.
yon.ir/CVoR6 - yon.ir/xINRm
برای مشاهده ابالغیه های مذکور ر.ک:
 .29ماده  51قانون اصالح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مورخ « :16۳1/1/22بار مالی ناشی از اجرای
این قانون در سال  16۳1براساس بند ( )12قانون بودجه سال  16۳1کل کشور تأمین میشود .اجرای احکام
مواد ( )61( ،)61و ( )11و ماده الحاقی ( )71موضوع ماده ( )11و مواد الحاقی ( )71و ( )11موضوع ماده
( )1۳این قانون در سالهای آتی منوط به تأمین بار مالی مورد نیاز در بودجه های سنواتی است».
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منابع
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آشنا ،حسام الدین ( ،)1611از سیاست تا فرهنگ ،سیاستهای فرهنگی دولت در ايران
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اعظم انصاری ،جلد .1
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ش هید اول ،محمد بن مکی ( ،)1111اللمعة الدمشقیة فی فقه اإلمامیة ،بیروت :دار التراث،
جلد .1
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( ،)1631تهران :انتشارات مجلس شورای اسالمی.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان ( ،)16۳1مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات
مجلس شورای اسالمی دوره اول (خرداد  8933تا خرداد  ،)8939تهران :ریاست جمهوری،
معاونت پژوهش ،تدوین و تنقیح قوانین و مقررات.
مشکینی اردبیلی ،علی (  ،)1671اصطالحات األصول و معظم أبحاثها  ،قم :نشر الهادی،
جلد .1
نیازی ،محمد و وحید شالچی (« ،)16۳2شکل گیری نظام وظیفه در ایران و طرح ملتسازی
در دوره پهلوی اول» ،جامعه شناسی تاريخی ،جلد  ،11ش  ،5ص .71-11
ب :التین
Robert Anthony, Pearce (2010), Solidarity?: A comparative study of trades
unions in the conscription debate in New Zealand and Australia during
the Great War, University of Adelaide, School of History and Politics.
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صالحیت دیوان محاسبات كشور در نظارت مالي بر
مؤسسات عمومي غیردولتي
(مطالعه موردی رأی هیئت تخصصي دیوان عدالت اداری در
خصوص نظارت دیوان محاسبات بر حسابهای شهرداریها)
عباسعلي كدخدايي ،1سيد محمد طباطبائي نژاد ،2علي فتاحي زفرقندی
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 .1استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 .2دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 .3دانشجوی دكتری حقوق عمومي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت19/8/5 :

تاريخ پذيرش19/99/33 :

چكیده
بر اساس اصل  55قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران ديوان محاسبات كشور بهعنوان مرجع
نظارت مالي بر حسابهای وزارتخانهها ،مؤسسات ،شركتهای دولتي و ساير دستگاههايي كه به
نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند ،تعيين شده است .اين در حالي است كه در
خصوص حدود صالحيتهای اين نهاد در نظارت مالي بر مؤسسات عمومي غيردولتي بهعنوان
يكي از نهادهای عدم تمركز فني در نظام حقوقي ايران ابهاماتي وجود دارد .از همين رو سؤال
اصلي اين پژوهش به حدود صالحيتهای ديوان محاسبات در نظارت مالي بر مؤسسات عمومي
غيردولتي اختصاص يافته است .پژوهش حاضر با استفاده از دادههای كتابخانهای و در تحقيقي
تحليلي و كاربردی بر اين باور است كه مستند به منابع قانوني ،بهويژه آراء و نظرات شورای
نگهبان بهعنوان مفسر و نهاد دادرس قانون اساسي و همچنين با استناد به ادله حقوقي ،ديوان
محاسبات كشور در نظارت مالي بر مؤسسات عمومي غيردولتي محدود به رسيدگي و حسابرسي
به اعتبارات مذكور در بودجه كل كشور است .هرچند ،در نبود صالحيت ديوان ،طراحي
حسابرسي نهاد مالي مستقل بهعنوان نهاد ناظر بايد مد نظر قانونگذار قرار گيرد.
واژگانکلیدی :نظارت مالي ،ديوان محاسبات كشور ،مؤسسات عمومي غيردولتي ،بودجه كل كشور


Email: Aliyary1385@gmail.com
Email: Sm.tabatabaei@ut.ac.ir
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مقدمه
نظامهای حقوقي برای تحقق اهداف و برنامههای طراحيشدهشان ،از يك سو نيازمند ساختارها
و نهادهای گوناگون و از سوی ديگر نيازمند منابع مالي كافي هستند .آنچه در فرآيند اجرای
برنامهها و تحقق اهداف اهميت فراوان دارد ،نظارت بر نحوه هزينهكرد اموال عمومي است .از
همين رو ،همه نظامها ،فارغ از نوع انديشه حاكم بر آنها ،اقدام به پيشبيني نهادهای ناظر مالي
كردهاند؛ نهادی با هدف بررسي و تطبيق عملياتهای مالي با برنامههای طراحي شده برای
جلوگيری از انحرافات نسبت به هدفهای تعيينشده در برنامهها و تصحيح انحرافات احتمالي
(امامي .)215 ،1331 ،به بيان دقيقتر در فرآيند نظارت مالي ،نهاد ناظر همه اقدامات را با
برنامههای تدوينشده در قالبهای گوناگون ،اعم از قانون و مقرره ،انطباق ميدهد تا از
انحرافات احتمالي جلوگيری كند (الماسي و اشرفپور.)101 ،1332 ،
مبتني بر همين ضرورت ،قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران نيز در اصل  ،55ديوان
محاسبات كشور را به عنوان مرجع رسيدگي و نظارت مالي بر بودجه كشور تعيين كرده و در
اين خصوص مقرر ميدارد:
ديوان محاسبات به كليه حسابهای وزارتخانهها ،مؤسسات ،شركتهای دولتي و ساير
دستگاههايي كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه
قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي مينمايد كه هيچ هزينهای از اعتبارات
مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
هرچند اين اصل در مقام اساسيسازیِ صالحيتهای ديوان محاسبات كشور در نظارت مالي بر
مؤسسات عمومي برآمده است ،اما مفاد آن سؤاالت و ابهامات فراواني را در خصوص حدود
صالحيتهای ديوان محاسبات در نظارت مالي بر مؤسسات و نهادهای عمومي ايجاد كرده
است .در طول چند دهه فعاليت ديوان ،همواره چالشهايي در خصوص محدوده
صالحيتهای نظارتي اين نهاد وجود داشته است؛ از جمله مهمترين چالشهای نظری و
اجرايي در حوزه صالحيتهای نظارت ديوان محاسبات كشور كه مطالعه و تحليل حقوقي آن
بر اساس مباني حقوقي و ادله قانوني ضروری به نظر ميرسد ،محدوده صالحيت ديوان
محاسبات كشور در نظارت مالي بر مؤسسات عمومي غيردولتي است.
ضرورت تحليل اين موضوع هنگامي بيشتر روشن ميشود كه اختالف برداشتها از صالحيت
ديوان ،وارد عرصه عمل شود .در اين راستا يك فرض صالحيت ديوان محاسبات را محدود به
موارد مذكور در بودجه كل كشور ميداند و صالحيت نظارتي اين نهاد را بر مؤسسات عمومي
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غيردولتي محدود ميكند و فرض ديگر ديوان را مرجع عام نظارتي بر همه حسابهای ناشي
از اموال و داراييهای عمومي مي داند و صالحيت اين نهاد را در نظارت بر مؤسسات عمومي
غيردولتي عام و بر كليه حسابها ميداند .هيئت تخصصي ديوان عدالت اداری ،ديوان
محاسبات را مرجع صالح برای نظارت بر حسابهای شهرداریها تعيين كرده است ،در حالي
كه شهرداریها با استناد به ادله قانوني ،خود را مشمول نظارت مالي ديوان محاسبات نميدانند.
در اين راستا سؤال اصلي پژوهش حاضر عبارت است از تحليل و بررسي حقوقي صالحيت
ديوان محاسبات كشور در نظارت مالي بر مؤسسات عمومي غيردولتي .به بيان دقيقتر محدوده
صالحيتهای ديوان محاسبات در نظارت مالي بر مؤسسات عمومي غيردولتي چه ميزاني
است؟ پاسخگويي به سؤال اصلي مطرح شده منوط به پاسخگويي به سؤاالت فرعي همانند
چيستي مفهوم نظارت مالي ،مفهوم و جايگاه مؤسسات عمومي غيردولتي در نظام جمهوری
اسالمي ايران ،شمول صالحيت ديوان در نظارت بر مؤسسات عمومي غيردولتي بر حسب
قوانين و مقررات و شمول اين نظارت بر حسب ادله حقوقي است.
تا كنون پژوهشهای متعددی در حوزه صالحيت ديوان محاسبات كشور به صورت عام و كلي
انجام شده است .در خصوص نظارت مالي ديوان محاسبات عمومي بر برخي مصاديق
مؤسسات عمومي غيردولتي نيز مقاالتي به رشته تحرير درآمده است كه از جمله ميتوان به
مقاله «صالحيت ديوان محاسبات كشور در پاسداری از بيتالمال با نگاهي بر نقش نظارت
ديوان بر شهرداریها» نوشته فردين مرادخاني و علي فرشيدبنده منتشر شده در شماره  11مجله
حقوق اداری در پاييز  1331و مقاله «نظارت قضايي بر مؤسسات و نهادهای عمومي غيردولتي»

نوشته ولي رستمي و سيدمجتبي حسينيپور منتشر شده در شماره  5فصلنامه دانش حقوق
عمومي در پاييز  1332اشاره كرد .نوآوری پژوهش حاضر نسبت به پژوهشهای بيان شده از
دو جهت است؛  )1اين مقاله به نظارت مالي بر همه مؤسسات عمومي غيردولتي اشاره دارد و
دايره اين پژوهش شامل تعريف ارائه شده از مؤسسات عمومي غيردولتي است و محدود به
موارد خاص نيست؛  )2در مقام تحليل به نظرات تفسيری شورای نگهبان در اين خصوص
توجه شده است؛ در حالي كه مقاالت بيان شده صرفاً ناظر بر خصوصيات برخي از مؤسسات
عمومي غيردولتي همانند شهرداریها هستند .عالوه بر اين ،بر خالف مقاله «صالحيت ديوان
محاسبات كشور در پاسداری از بيتالمال با نگاهي بر نقش نظارت ديوان بر شهرداریها»
فرضيه اين مقاله نيز بر محدود بودن صالحيت ديوان محاسبات به رسيدگي و حسابرسي
نسبت به اعتبارات مذكور در بودجه كل كشور است.
اين پژوهش در تحقيقي تحليلي و كاربردی و با استفاده از دادههای كتابخانهای در راستای
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پاسخگويي به سؤال اصلياش به تحليل مفهومي نظارت مالي و مؤسسات عمومي غيردولتي
مي پردازد .سپس حدود صالحيت ديوان در نظارت مالي بر مؤسسات عمومي غيردولتي را بر
حسب قوانين و مقررات و با استناد به ادله حقوقي مبتني بر ادله موافقين عام بودن نظارت
ديوان محاسبات و ادله محدوديت نظارت ديوان محاسبات بر مؤسسات عمومي غيردولتي
تحليل ميكند.

 .۱مفهومشناسي
اولين گام ضروری در هر پژوهش علمي تبييني مفهومي از واژگان كليدی آن پژوهش است تا
از اين طريق فهم مشتركي ميان نويسنده و مخاطبان ايجاد شود .از همين رو در ادامه مفاهيم
«نظارت مالي» و «مؤسسات عمومي غيردولتي» را كه مهمترين واژگان مطرح در مسير
پاسخگويي به سؤال اصلي اين پژوهش هستند ،بررسي ميكنيم.

 .۱-۱نظارت مالي
واژه نظارت از ريشه «ن ظ ر» است .اصل اين ماده در معنای رؤيت و مشاهده بادقت و تحقيق
در موضوعات مادی و معنوی با چشمان ظاهری يا چشم بصيرت به كار رفته است (مصطفوی،
 ،1002ج .)111 :12بر مبنای همين ريشه لغوی ،نظارت در ادبيات عرب در معاني بازرسي،
رسيدگي ،مطالعه دقيق ،تفتيش ،بررسي ،كنترل و مراقبت استعمال شده است (آذرتاش،1333 ،
ذيل مدخل نظر؛ ابنفارس ،بيتا ،ج.)000 :5
نظارت در اصطالح ،مفهومي مبهم و سردرگم كننده به نظر ميرسد (راسخ )15 ،1330 ،و
متناسب با حوزههای گوناگون معرفتي ،تعاريف مختلفي از آن بيان شده است .برخي از
رويكردها به چگونگي نظارت توجه دارد ،برخي غايت نظارت را مد نظر قرار ميدهد .برخي
با توجه به گزارههای موجود در فلسفه سياسي يا علم مديريت اين اصطالح را تعريف ميكنند
(ايزدهي.)25 ،1331 ،
از منظر حقوقي ،تعاريف متعددی از اصطالح نظارت بيان شده است؛ اما مبتني بر آموزههای
حقوق عمومي ،نظارت به مفهوم كنترل و بررسي اقدامات يك مقام و نهاد حكومتي از سوی
مقام و نهادهای ديگر است كه غايت آن حصول اطمينان از رعايت حدود و ثغور قانوني اعمال
و اقدامات نهاد تحت نظارت است .به عبارت ديگر نظارت كنترل قدرت با قدرت است
(راسخ .)21 ،1330 ،بنابراين ،نظارت عبارت است از آنكه شخص ،مقام يا سازماني مشخص،
اعمال شخص ،مقام يا سازمان ديگری را به استناد صالحيت قانوني زير نظر قرار دهد و
درستي يا نادرستي آن را بررسي كند (هاشمي .)33 ،1313 ،اينگونه از نظارت كه به آن نظارت
سياسي نيز اطالق ميشود ،شامل بازرسي و رسيدگيهايي است كه به وسيله افراد ،نهادها،
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سازمانها يا مقامات سياسي در خصوص جريان امور عمومي كشور ،مراجع و نهادهای
حكومتي و مستخدمان و اموال آنها انجام ميگيرد تا از حسن جريان امور اطمينان حاصل شود
(ارسطا.)3 ،1332 ،
بر اساس تعاريف ارائه شده ميتوان مفهوم نظارت را در دو حوزه كالن و خرد بررسي كرد.
مقصود از نظارت كالن مقايسه هستها با بايدها ،موجودها با مطلوبها و عملكردها با
پيشبينيها و اهداف است (مرتضايي .)01 :1332 ،مقصود از نظارت خرد فرآيند بررسي و
ارزيابي فعاليت مقامات و نهادهای عمومي به وسيله مقامات و نهادهای دارای صالحيت و
انطباق اعمال آنها با تكاليف مربوطه قانوني است كه هدف آن تضمين حسن اجرای امور
عمومي و جلوگيری از انحراف مسير طراحي شده به وسيله مقامات صالح است.
در كنار تقسيمبندی فوق ميتوان نظارت را بر اساس غايت آن نيز تقسيم كرد .فرآيند نظارت يا
همان بررسي و ارزيابي اعمال مقامات حكومتي گاهي ارزيابي و بررسي سياسي ،گاهي قضايي،
گاهي ا داری و گاهي مالي است .بر اين اساس نظارت بر حسب موضوع به نظارت سياسي،
حقوقي ،تقنيني ،قضايي ،اداری و مالي تقسيم ميشود .مقصود از نظارت سياسي نظارت
مستمری است كه از طريق برخي از مقامات حكومتي بر اعمال و فعاليتهای افراد يا نهادهای
خاص انجام ميشود .چنانچه عملكرد آنها نامطلوب و ناكارآمد باشد از ابزارهای سياسي مانند
سؤال ،استيضاح و سلب مسئوليت استفاده ميشود (راسخ .)20 ،1330 ،نظارت حقوقي انطباق
اعمال و عملكرد دولتمردان با قانون و مقررات ،توسط نهادهای ناظر است و شامل ارزيابي
فعاليت نهادها و مقامات و روابط حكومت با مردم ميشود و هدف از آن تحقق نظم عمومي و
قانونمند كردن مسير حركت حكومت است (عميد زنجاني و موسيزاده .)50 ،1331 ،نظارت
قضايي ارزيابي و بررسي ای است كه از سوی مراجع قضايي بر اعمال و تصميمات مقامات
حكومتي انجام ميگيرد (جوان آراسته .)130 ،1333 ،در اين قسم از نظارت مرجع قضايي
اقدامات و تصميمات مقامات حكومتي را كنترل و بازبيني ميكند كه نتيجه آن در قالب
كيفرخواست عليه متخلفين يا لغو و ابطال تصميمات مقامات حكومتي ظهور و بروز مييابد
(راسخ .)31 ،1330 ،نظارت اداری گونهای از رسيدگي و بررسي است كه از جانب مقامات يا
هيئتهای ويژه اداری بر مجموعه اداره و اعمال آن انجام ميشود (عميد زنجاني و موسيزاده،
 .) 55 ،1331نظارت مالي نيز مجموعه اقداماتي است كه به منظور بررسي و تطبيق عمليات
مالي دولت با قوانين و برنامهها ،با هدف جلوگيری يا تصحيح انحرافات احتمالي صورت
ميپذيرد (امامي و نادری.)30 ،1331 ،
بر اين اساس مقصود مورد نظر اين پژوهش از نظارت مالي ،فرآيند بررسي و ارزيابي مالي
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نهادهای عمومي به وسيله ديوان محاسبات كشور بهعنوان نهاد صالح نظرات مالي در ايران و
انطباق آن فرآيندها با تكاليف مربوطه قانوني است كه هدف آن تضمين حسن اجرای امور
عمومي و جلوگيری از انحرافات است.

 .۱-۲مؤسسات عمومي غيردولتي
بر اساس آموزههای حقوق اداری ،عدم تمركز اداری به آن نظامهايي اطالق ميشود كه در آن
صالحيت تصميمگيری و اداره يك يا چند امر عمومي به مقامات يا نهادهای مستقل اداری اعطا
ميشود و قدرت تصميمگيری درباره امور كشور عالوه بر مقامات مركزی ،در سطوح گوناگون
اداری ،سازماني و جغرافيايي تقسيم ميگردد .نهادهای عدم تمركز اداری با شخصيت مستقل
حقوقي صالحيت تصميمگيری و اداره يك يا چند امر عمومي را بر عهده دارند (امامي و
استوارسنگری.)53-51 ،1331 ،
تقسيم صالحيتها در نظامهای عدم تمركز گاهي به صورت عدم تمركز سرزميني و گاهي به
صورت عدم تمركز فني است .در عدم تمركز محلي صالحيت تصميمگيری به نهادهای مستقل
محلي كه منتخب مردم هستند ،اعطا ميشود و در عدم تمركز فني صالحيت و اختيار
تصميمگيری درباره يك يا چند امر عمومي كه جنبههای تخصصي و فني دارد ،به نهادهايي كه
شخصيت مستقل حقوقي دارند ،اعطا ميشود .نهادهای عدم تمركز فني در نظام حقوقي ايران
به شركتهای دولتي ،مؤسسات دولتي و نهادهای عمومي غيردولتي تقسيم ميشوند (امامي و
استوارسنگری .)133-131 ،1331 ،بر اساس اين ،امروزه در اكثر نظامهای حقوقي تأسيساتي
در نظر گرفته ميشود كه شخصيتي مجزا از سازمانها و نهادهای مركزی حكومتي دارند و
برای انجام وظايف عمومي ايجاد ميشوند .البته درباره آنها الگوهای يكساني وجود ندارد.
مؤسسات عمومي غيردولتي نيز يكي از انواع اين مؤسسات در نظام حقوقي جمهوری اسالمي
ايران هستند كه پديدهای جديد در ساختار اداره امور كشورها بهحساب ميآيند (رستمي و
حسينيپور.)133 ،1333 ،
در نظام حقوقي ايران تا پيش از تصويب قانون محاسبات عمومي تعريفي از «مؤسسات عمومي
غيردولتي» وجود نداشت .بر اساس ماده  5قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1311
مؤسسات و نهادهای عمومي غيردولتي واحدهای سازماني مشخصي بودند كه با اجازه قانون،
به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد ،تشكيل ميشوند .تبصره اين ماده،
مجلس شورای اسالمي را مكلف كرده بود كه فهرست اين مؤسسات را تصويب كند.
به اين منظور مجلس شورای اسالمي در سال  1312قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي
غيردولتي را تصويب كرد .در حال حاضر و با توجه به اصالحات بعدی صورت گرفته20 ،
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نهاد و مؤسسه بهعنوان مؤسسات عمومي غيردولتي شناخته ميشوند .اين مؤسسات عبارتاند
از :شهرداریها و شركتها تابعه آنان مادام كه بيش از  50درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به
شهرداریها باشد ،بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي ،صندوق كارآفريني اميد ،هالل
احمر ،كميته امداد امام خميني ،نهاد كتابخانههای عمومي كشور ،بنياد شهيد انقالب اسالمي،
بنياد مسكن انقالب اسالمي ،كميته ملي المپيك ايران ،بنياد پانزده خرداد ،سازمان تبليغات
اسالمي ،سازمان تأمين اجتماعي ،فدراسيونهای ورزشي آماتوری جمهوری اسالمي ايران،
مؤسسههای جهاد نصر ،جهاد استقالل و جهاد توسعه ،كتابخانه حضرت آيتاهلل مرعشي نجفي
(قم) ،جهاد دانشگاهي ،بنياد امور بيماریهای خاص ،سازمان دانشآموزی جمهوری اسالمي
ايران ،صـندوق بيمه روستاييان و عشاير ،و صندوق تأمين خسارتهای بدني.
ماده  3قانون مديريت خدمات كشوری مصوب  1331در مقام تعريف مؤسسات عمومي
غيردولتي مقرر داشته است:
مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي واحد سازماني مشخصي است كه دارای استقالل
حقوقي است و با تصويب مجلس شورای اسالمي ايجاد شده يا ميشود و بيش از
پنجاه درصد ( )% 50بودجه ساالنه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهدهدار
وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.
بر اساس اين تعريف مؤسسات عمومي غيردولتي چند خصوصيت ذاتي دارند:
 .1استقالل حقوقي دارند و به بيان دقيقتر دارای شخصيت حقوقي مستقل هستند.
 .2با تصويب مجلس شورای اسالمي ايجاد ميشوند.
 .3عهدهدار خدمات و وظايفي هستند كه جنبه عمومي دارد.
 .0از حيث بودجه ساليانه نيز بيش از پنجاه درصد ( )% 50بودجه ساالنه آن از محل منابع
غيردولتي تأمين ميگردد.
عنصر چهارم تعريف مطرح در ماده  3قانون مديريت خدمات كشوری موجب ايجاد چالش در
احكام و ماهيت اين مؤسسات شد؛ چراكه امكان دارد مؤسسهای با خصوصياتي مثل استقالل
حقوقي ،تصويب مجلس شورای اسالمي و عهدهدار بودن وظايف و خدمات عمومي كه نام آن
نيز در قانون فهرست ذكر شده است امكان تهيه بيش از  50درصد بودجه ساالنه خودش را از
منابع غيردولتي نداشته باشد .از همين رو بايد مؤسسات عمومي غيردولتي را از جهت ويژگي
چهارم به دو دسته تقسيم كرد؛  )1مؤسساتي كه مطابق با تعريف ارائه شده امكان تأمين بيش از
 50درصد بودجه خود را از منابع غيردولتي دارند؛  )2مؤسساتي كه هيچگونه درآمد اختصاصي
ندارند يا درآمدهای آنها پاسخگوی نيازها و هزينههای آنها نيست .از همين جهت مقنن برای
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تأمين نيازهای آنها منابع مالي ويژهای را برای آنها در نظر گرفته است .اين درآمدها در قالب
حقالسهم يا عوارض خاصِ پارهای از فعاليتها است و توسط دستگاههای دولتي وصول و به
خزانه واريز ميشود .در اين خصوص ميتوان به عوارض اختصاصي شهرداریها بر اساس
قانون ماليات بر ارزش افزوده يا حقالسهم هالل احمر از ثبت اسناد رسمي و قيمت بليط
هواپيما و كشتي اشاره كرد .اين اعتبارات به منزله كمك دولت نيست و درآمد مؤسسه تلقي
ميشود (يازرلو .)211 ،1313 ،در واقع هر چند مبالغ مذكور از طريق خزانه به نهادهای عمومي
غيردولتي پرداخت ميشود ،اما به اين معنا نيست كه دولت از بودجه دولتي به اين نهادها
پرداخت ميكند .بنابراين ماهيت اين منابع مالي همچنان غيردولتي باقي ميماند.

 .۲نحوه اداره امور مالي مؤسسات عمومي غيردولتي
پس از تبيين مفاهيم نظارت مالي و مؤسسات عمومي غيردولتي بهعنوان كليدواژگان اصلي
پژوهش ،در راستای پاسخگويي به سؤال اصلي مقاله در خصوص حيطه صالحيتهای نظارت
مالي ديوان محاسبات بر مؤسسات عمومي غيردولتي ،آنچه اهميت دارد مطالعه نحوه اداره امور
مالي مؤسسات عمومي غيردولتي است .به بيان دقيقتر بايد به اين پرسش پاسخ داد كه منابع
مالي هزينههای اين مؤسسات چگونه تأمين ميشود.
مؤسسات عمومي غيردولتي به دليل داشتن شخصيت مستقل حقوقي ،ميتوانند دارای حق و
تكليف باشند ،طرف دعوا قرار بگيرند و حقوق ،اموال و داراييها و منافعي مستقل از اعضای
تشكيلدهنده خود داشته باشند .يكي از آثار مهم در نظر گرفتن شخصيت مستقل حقوقي برای
مؤسسات عمومي غيردولتي داشتن دارايي و بودجههای مختص به خود و به تعبير دقيقتر
استقالل مالي است (رضاييزاده .)132 ،1335 ،در اثر اين استقالل ،مؤسسات عمومي غيردولتي
ميتوانند در نحوه كسب درآمدها و هزينهكرد مستقل عمل كنند .هرچند به علت وابستگي
بخشي از درآمدهای مؤسسات عمومي غيردولتي به بودجه كل كشور استقالل مالي اين نهادها
نسبي به نظر مي رسد و ميزان استقالل مؤسسات عمومي غيردولتي به ميزان وابستگي آنها به
بودجه كل كشور متفاوت است ،اما در اين استقالل نسبي مؤسسات عمومي غيردولتي در
حساب های مالي ،اجرای قوانين و مقررات مالي مستقل از ساير اشخاص حقوقي حقوقِ
عمومي هستند (يازرلو.)202 ،1313 ،
بر اساس اين ،با نگاهي به مفهوم مؤسسات عمومي غيردولتي ،استقالل مالي آنها و ميزان
برخورداری آنها از بودجه كل كشور ميتوان اين مؤسسات را از حيث نحوه تأمين منابع مالي
به سه دسته كلي تقسيم كرد:
 )1مؤسساتي كه خود با تحصيل درآمد از فعاليتهايي كه در چارچوب وظايف و اختيارات
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آنها قرار دارد هزينههای ساليانه خود را تأمين ميكنند و جز در موارد خاص ،كه گرفتار كسری
بودجه ميشوند يا به عللي نيازمند به كمكهای دولتي هستند ،هيچ ارتباطي با بودجه كشور
ندارند؛ نه وجهي به خزانه واريز ميكنند ،نه وجهي از آن دريافت ميكنند .شهرداریها ،سازمان
تأمين اجتماعي ،مؤسسات جهاد ،استقالل ،نصر ،توسعه و كتابخانه آيتاهلل مرعشي از اين
دست هستند.
 )2مؤسسات عمومي غيردولتيای كه درآمدهايي دارند ،اما درآمدهای آنها برای انجام تكاليف و
وظايفي كه بر عهده دارند ،كافي نيست .از آنجايي كه اين مؤسسات ارائه خدمات عمومي را بر
عهده دارند ،اصل استمرار و بقای خدمات عمومي اقتضا ميكند كه دولت به اين مؤسسات كمك
كند .از همين رو در قانون بودجه كل كشور بودجه مشخصي برای اين مؤسسات در نظر گرفته
ميشود .كميته امداد امام خميني ،كميته ملي المپيك ،بنياد شهيد و امور ايثارگران و فدراسيونهای
ورزشي آماتوری جمهوری اسالمي ايران جزو اين مؤسسات عمومي غيردولتي هستند.
 )3مؤسسات عمومي غيردولتيای كه درآمدی ندارند و برای ادامه فعاليتهای خود نيازمند
تأمين مالي از طريق دولت هستند و بودجههای مستقلي برای آنها در بودجه كل كشور در نظر
گرفته ميشود .هالل احمر ،سازمان امور بيماریهای خاص و شورای هماهنگي تبليغات
اسالمي در اين دسته قرار ميگيرند (رستمي و حسينيپور.)131 ،1333 ،

 .۳محدوده صالحيت ديوان محاسبات در نظارت مالي بر مؤسسات عمومي
غيردولتي
مطابق با آنچه پيش از اين بيان شد بر اساس اصل  55قانون اساسي فرآيند نظارت مالي در
نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران بر عهده ديوان محاسبات كشور است .ديوان محاسبات به
كليه حسابهای وزارتخانهها ،مؤسسات ،شركتهای دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوی
از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند ،رسيدگي ميكند .هرچند اصل  55در ظاهر
محدوده صالحيتهای ديوان را در نظارت مالي بر مؤسسات عمومي روشن كرده بود ،اما در
طول زمان و در فرآيند اجرايي شدن اين اصل ،برداشتهای مختلفي از محدوده صالحيت
نظارتي ديوان محاسبات بيان شد و در پاسخ به اينكه ديوان محاسبات صالحيت رسيدگي و
حسابرسي به كدام دسته از حسابهای مؤسسات و نهادهای عمومي را بر عهده دارد ،نظرات
متفاوتي بيان شد .برخي برای ديوان صالحيت مضيق قائلاند و اين نهاد را محدود به بررسي
بودجه كردهاند (امامي و نادری .)53 ،1331 ،در مقابل ،برخي صالحيت نظارتي ديوان را فراتر
از بودجه و شامل كليه حسابهای نهادهايي ميدانند كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور
استفاده ميكنند .برخي نيز قائل به صالحيت موسع برای نظارت مالي ديوان بوده ،بر اين باورند
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كه ديوان صالحيت نظارت مالي بر همه حسابهای هر واحد اجرايي را كه عنوان مالكيت
عمومي بر آن صدق ميكند ،خواهد داشت.
آنچه در مقام تحليل حوزه صالحيت ديوان محاسبات كشور در نظارت بر مؤسسات عمومي
غيردولتي اهميت دارد ،تبيين اين نكته است كه كداميك از نظريات مطرح شده ،ادله حقوقي و
قانونيِ مستحكمتری نسبت به ساير نظرات در ترسيم ارتباط ميان صالحيت نظارت مالي ديوان
محاسبات بر مؤسسات عمومي غيردولتي دارند .به بيان دقيقتر ،حدود صالحيت نظارت مالي
مذكور در اصل  55قانون اساسي با استناد به ادله حقوقي و قانوني نسبت به مؤسسات عمومي
غيردولتي تا كجا است؟
برای پاسخ به اين سؤال در ابتدا بايد مبتني بر تقسيمبندی بيان شده از نسبت ميان مؤسسات
عمومي غيردولتي و بهرهمندی آنها از بودجه كل كشور ،درآمدهای مؤسسات عمومي غيردولتي
را به دو دسته تقسيم كرد؛ دسته اول آن بخش از درآمدهايي از مؤسسات عمومي غيردولتي كه
از بودجه كل كشور تأمين ميشود و بخش دوم آن بخش از درآمدهايي كه از محل منابع
غيردولتي و خارج از بودجه كل كشور تأمين ميگردد .با استناد به صراحت نص اصل 55
قانون اساسي نظارت بر آن بخش از درآمدهای مؤسسات عمومي غيردولتي كه ناشي از بودجه
كل كشور است بر عهده ديوان محاسبات است؛ چراكه اصل  55مقرر ميدارد« :ديوان
محاسبات به كليه حسابهای وزارتخانهها ،مؤسسات ،شركتهای دولتي و ساير دستگاههايي
كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد
رسيدگي يا حسابرسي مينمايد» .همه صاحبنظران حوزه حقوق عمومي با استناد به اين اصل
بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه قدر متيقن صالحيت نظارت مالي ديوان محاسبات كشور
موضوع بودجه را در بر ميگيرد .در نتيجه ،آن دسته از درآمدهای مؤسسات عمومي غيردولتي
كه ناشي از بودجه كل كشور است ،تحت نظارت مالي ديوان محاسبات كشور قرار دارد.
اين در حالي است كه محل چالش و اختالف نظر حقوقي در خصوص درآمدهای
غيربودجهای مؤسسات عمومي غيردولتي است .در اين خصوص بايد بيان كرد كه مطابق با
تعريف قانوني مؤسسات عمومي غيردولتي ،يكي از عناصر اصلي تشكيلدهنده مفهوم اين
مؤسسات تأمين بيش از  50درصد بودجه ساالنه آنها از منابع غيردولتي است .بر اساس اين
تعريف ،آيا حوزه صالحيت نظارت مالي ديوان محاسبات شامل منابع غيربودجهای اين
مؤسسات نيز ميشود و آيا همه درآمدهای مؤسسات عمومي غيردولتي مشمول نظارت ديوان
محاسبات ميگردد؟ برای نمونه برخي مؤسسات عمومي غيردولتي همانند هالل احمر و كميته
امداد امام خميني(ره) بخشي از درآمدهای ساالنه خود را از طريق هدايا و كمكهای مردمي به
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دست ميآورند؛ آيا اين بخش از درآمدهای مؤسسات عمومي غيردولتي نيز شامل نظارت
ديوان محاسبات ميگردد يا خير؟ در نمونه ديگر ،بر اساس ماده  23آييننامه مالي شهرداریها،
درآمدهای اين نهاد به شش دسته تقسيم ميشود .1 :درآمدهای ناشي از عوارض عمومي
(درآمدهای مستمر) .2 ،درآمدهای ناشي از عوارض اجتماعي .3 ،بهاء خدمات و درآمدهای
مؤسسات انتفاعي شهرداری .0 ،درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری .5 ،كمكهای
اعطايي دولت و سازمانهای دولتي و  .1اعانات و كمكهای اهدايي اشخاص و سازمانهای
خصوصي و اموال و داراييهايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداری تعلق
ميگيرد .فقط بخش  5جزو درآمدهای ناشي از كمكهای دولتي است .آيا پنج بخش ديگر نيز
ذيل نظارت ديوان محاسبات قرار ميگيرد؟
در اين خصوص دو نظريه با استناد به ادله حقوقي و قانوني در مقام پاسخگويي به سؤاالت
بيان شده برآمدهاند .برخي بر اين باورند كه محدوده صالحيت ديوان در نظارت مالي بر
مؤسسات عمومي غيردولتي شامل همه درآمدهای اين مؤسسات ميشود ،اعم از اينكه ناشي از
بودجه كل كشور و منابع دولتي باشد يا ناشي از منابع غيردولتي .در مقابل ،برخي ديوان را
محدود به نظارت مالي بر بودجه كل كشور ميدانند و بر اين باورند كه ديوان محاسبات
صالحيت نظارت بر درآمدهای غيربودجهای مؤسسات عمومي غيردولتي را ندارد .در ادامه ادله
و مستندات قانوني اين نظريات را تبيين و تحليل ميكنيم.

 .۳-۱شمول نظارت مالي ديوان محاسبات بر كليه درآمدهاي مؤسسات
عمومي غيردولتي
بر اساس نظريه اول نظارت ديوان محاسبات كشور محدود به سند قانون بودجه ساليانه كل
كشور نيست و كليه حسابهای مؤسسات عمومي غيردولتي تحت نظارت مالي ديوان
محاسبات قرار دارد .به بيان دقيقتر صالحيت نظارتي ديوان محاسبات در نظارت مالي بر
مؤسسات عمومي غيردولتي صرفاً در چارچوب نظارت بر بودجه نيست و هر گونه درآمدی از
مؤسسههای عمومي غيردولتي بايد تحت نظارت نهاد ناظر مالي قرار گيرد .ادله و مباني اين
نظريه را ميتوان ذيل دو دسته ادله قانوني شمول نظارت مالي ديوان محاسبات بر كليه
درآمدهای مؤسسات عمومي غيردولتي و ادله حقوقي عدم شمول نظارت مالي ديوان محاسبات
بر كليه درآمدهای مؤسسات عمومي غيردولتي بررسي كرد.

 .۳-۱-۱تحليل قانوني شمول نظارت مالي ديوان محاسبات بر كليه درآمدهاي
مؤسسات عمومي غيردولتي
با مطالعه منابع قانوني ،مهمترين مستندات عدم محدوديت صالحيت نظارت مالي ديوان
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محاسبات بر مؤسسات عمومي غيردولتي به نظارت بر بودجه كل كشور عبارتاند از:

الف) استناد به اصل  55قانون اساسي
با استناد به نص صريح اصل  55قانون اساسي ،صالحيت ديوان محاسبات رسيدگي به كليه
حسابهای نهادهای تحت شمول نظارت مالي ديوان محاسبات در صالحيت اين نهاد قرار
دارد و ديوان محدود به رسيدگي صرف به بودجه كل كشور نيست .در اين خصوص بايد بيان
كرد كه عبارت اصل  55قانون اساسي در مقام تبيين وظايف ديوان در خصوص حدود
صالحيتهای نظارتي اين نهاد مقرر ميدارد:
ديوان محاسبات به كليه حسابهای وزارتخانهها ،مؤسسات ،شركتهای دولتي و ساير
دستگاههايي كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه
قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي مينمايد.
با استناد به اين عبارت ديوان صالحيت رسيدگي به «كليه حسابها»ی نهادهايي كه از بودجه
كل كشور استفاده مينمايند را بر عهده دارد و اين حدود صالحيت ديوان محدود به بودجه
نيست و عبارت نهادهايي كه «به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند» در مقام
تبيين نهادهايي است كه تحت نظارت مالي ديوان قرار دارند ،نه حدود صالحيت ديوان در
رسيدگي به صالحيت آنها؛ چراكه صدر اصل با عبارت «ديوان محاسبات به كليه حسابهای...
رسيدگي يا حسابرسي مينمايد» در خصوص عدم محدوديت ديوان در رسيدگي به بودجه كل
كشور و صالح يت عام نظارتي اين نهاد صراحت دارد و هر گونه تخصيص در خصوص اين
صالحيت عام نيازمند ادله موجه قانوني و حقوقي است؛ چراكه قانونگذار اساسي در مقام بيان
وظايف و صالحيتهای ديوان محاسبات بوده است.
ب) استناد به ماده  ۲قانون ديوان محاسبات كشور مصوب  ۱۳3۱و تبصره آن
مجلس شورای اسالمي در مقام تصويب اولين قانون عادی ،در خصوص حوزه صالحيتهای
ديوان محاسبات كشور و در مقام بيان وظايف و اختيارات اين نهاد در ماده  2اين قانون با
تكرار عبارت مذكور در اصل  55قانون اساسي مقرر ميدارد:
حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهای درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها
و نيز صورتهای مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير
قوانين مربوط و ضوابط الزم االجراء.
به استناد اين ماده كه به تأييد شورای نگهبان نيز رسيده است ،رسيدگي و حسابرسي به كليه
حسابهای درآمدی و هزينهای نهادهای مشمول اين قانون بر عهده ديوان محاسبات است .در
اين راستا ،تبصره اين ماده در مقام تبيين نهادهای مشمول نظارت ديوان محاسبات مقرر ميدارد:
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منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات ،شركتهای
دولتي و ساير واحدها كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايند و به
طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول  00و  05قانون اساسي مالكيت عمومي
بر آنها مترتب بشود ،ميباشد .واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها
مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف ميباشند.
با استناد به تبصره اين ماده ،به داليل متعددی از جمله عبارات «ساير واحدها كه به نحوی از
انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايند» و «به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول
 00و  05قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب بشود» نظارت ديوان شامل مؤسسات و
نهادهای عمومي غيردولتي ميشود؛ چراكه مستند به تعريف بيان شده از مؤسسات عمومي
غيردولتي ،بخشي از منابع مالي اين مؤسسات از طريق منابع دولتي و بودجه كل كشور تأمين
ميشود .از سوی ديگر ،بر مبنای تبصره ذكر شده ،هر واحد اجرايي كه عنوان مالكيت عمومي
بر آن صدق كند ،در زمره نظارت ديوان محاسبات قرار ميگيرد كه برخي از داراييها و اموال
مؤسسات عمومي غيردولتي از جمله اموال و داراييهای شهرداریها و تأمين اجتماعي تابع
مالكيت عمومي است و مطابق با اين تبصره قانوني ،ذيل نظارت مالي ديوان محاسبات قرار
ميگيرد (وحيدزاده.)00 ،1313 ،
در تبيين اين موضوع بايد بيان كرد كه بر اساس تبصره ماده  2قانون ديوان محاسبات كشور،
اين ديوان صالحيت نظارت مالي بر هر واحد اجراييای كه طبق اصول  00و  05قانون اساسي
مالكيت عمومي بر آنها مترتب بشود ،را دارد و بر اساس ماده  13قانون محاسبات عمومي
وجوه متعلق به نهادهای عمومي غيردولتي وجوه عمومي محسوب ميشود .در نتيجه ،مستند به
تبصره مذكور و ماده  13قانون محاسبات عمومي ،نهادهای عمومي غيردولتي تحت صالحيت
نظارت مالي ديوان محاسبات قرار دارند.

 .۳-۱-۲تحليل حقوقي شمول نظارت مالي ديوان محاسبات بر درآمدهاي
مؤسسات عمومي غيردولتي
تفسير غايتگرايانه از اصل  55قانون اساسي اقتضا دارد كه نظارت مالي ديوان محاسبات بر
كليه حسابهای نهادهای مشمول نظارت ديوان ،جاری باشد .در تبيين اين موضوع بايد گفت
كه قانونگذار اساسي در مقام تصويب اصل  55قانون اساسي به دنبال تشكيل نهادی برای
نظارت مالي بر همه درآمدها و هزينههای كشور است كه به نحوی از انحاء از بودجه كل
كشور استفاده ميكنند .سخنان نايب رييس مجلسِ بررسي نهايي قانون اساسي در خصوص
علت تصويب اصل  55قانون اساسي نيز بيانگر آن است كه فلسفه تشكيل ديوان محاسبات
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وجود ناظران حكومتي با استناد به قانون اساسي ،بر دخل و خرج مملكت است (اداره كل امور
فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسالمى ،1310 ،ج .)1021 :3مبتني بر اين تفسير با
تخصيص صالحيت ديوان محاسبات و محدود كردن آن به رسيدگي و حسابرسي درآمدهای
بودجهایِ مؤسسات عمومي غيردولتي ،غايت و هدف قانونگذار اساسي از تصويب اين اصل
محقق نميشود.
مبتني بر اين ديدگاه ،قانونگذار اساسي با مالك قرار دادن بودجه كل كشور بر اين باور است
كه هر شخص حقوقي كه به هر دليلي از بودجه استفاده ميكند ،شخصيتي است كه بايد تحت
نظارت مالي ديوان محاسبات قرار گيرد و چنانچه قانون اساسي به دنبال تعيين نهادی بود كه
صرفاً بر درآمدهای بودجهای نظارت كند ،ميتوانست به عبارت «ديوان محاسبات به اجرای
بودجه كل كشور رسيدگي و حسابرسي ميكند» بسنده نمايد؛ در حالي كه با استفاده از عبارت
«كليه حسابها» هدف خود را نظارت بر دخل و خرجها مملكت قرار داده است.
عالوه بر اين ميتوان با استناد به منطق قانونگذار اساسي در وضع اصول  50 ،53و  55قانون
اساسي نيز به اين نتيجه دست يافت كه نظارت مالي ديوان محاسبات شامل كليه حسابهای
مؤسسات عمومي غيردولتي است؛ چراكه مطابق اصل  53قانون اساسي بايد «كليه دريافتهای
دولت در حسابهای خزانهداری كل متمركز» شود تا با پيشبيني در بودجه كل كشور «همه
پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام» گيرد و هيچ پرداختي از
پرداختهای دستگاههای اجرايي خارج از خزانه كشور نباشد .در ادامه نيز ديوان محاسبات را
مرجع نظارت مالي تعيين كرده است .در اين راستا ،استثنا كردن بخشي از درآمدهای دولتي (به
معنای اعم آن) همانند درآمدهای داخلي ،هدايا ،ساير منابع تأمين اعتبار از نظارت مالي ديوان
محاسبات ،مغاير با هدف قانونگذار از تصويب اصول  53و  50قانون اساسي در مقام تعيين
خزانه كل كشور و نظارت بر آن است.
مبتني بر همين ادله و مباني ،هيئت تخصصي اقتصادی ،مالي و اصناف ديوان عدالت اداری در
خصوص شكايت شهرداری تهران بهعنوان يكي از مؤسسات عمومي غيردولتي با موضوع
ابطال تصميم ديوان محاسبات كشور مبني بر استقرار هيئت حسابرسي در محل ستاد و مناطق
تابع شهرداری تهران مقرر داشت:
در خصوص شکایت شهرداری تهران به طرفیت دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال
تصمیم دیوان محاسبات کشور در خصوص استقرار هیئت حسابرسی در محل ستاد و
مناطق تابع شهرداری تهران ،نظر به اینکه طبق تبصره ماده ( )۲قانون دیوان محاسبات کشور
واحدهایی که مالکیت عمومی برای آنها مترتب است را مشمول نظارت دیوان محاسبات
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اعالم نموده و شهرداری تهران نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آن مترتب
است و از طرفی نظارت شوراهای اسالمی مانع نظارت دیوان محاسبات نبوده و ناسخ
مقررات قبلی نیز نمیباشد و از سویی ماده ( )۱قانون دیوان محاسبات کشور ،کنترل
عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانهها ،مؤسسات ،شرکتهای دولتی و سایر
دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند بر عهده دیوان محاسبات قرار
داده و شهرداری نیز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده میکند ،بنابراین بخشنامه
مورد شکایت خالف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ( )۴۸قانون
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  ۱۹۳۲رأی به رد شکایت
صادر و اعالم میکند.
مبتني بر اين رأی ،ديوان محاسبات كشور مرجع عام نظارت مالي در نظام حقوقي ايران است؛
مستند به ماده  1قانون ديوان محاسبات كشور كه كنترل عمليات و فعاليتهای مالي كليه
وزارتخانهها ،مؤسسات ،شركتهای دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوی از بودجه عمومي
استفاده ميكنند از جمله مؤسسات عمومي غيردولتي و مبتني بر تبصره ماده  2قانون ديوان
محاسبات كه بر اساس آن واحدهايي كه مالكيت عمومي برای آنها مترتب است ،مشمول
نظارت ديوان محاسبات قرار خواهند گرفت.
در نتيجه ،بر اساس اين فرضيه ،ديوان محاسبات صالحيت نظارت بر كليه حسابهای
مؤسسات عمومي غيردولتي را دارد و در اين خصوص محدود به درآمدهای بودجهای اين
مؤسسات نيست و نظارت مالي ديوان شامل همه درآمدها و كليه حسابهای نهادهای مذكور
در اصل  55قانون اساسي ،از جمله نهادهای عمومي غيردولتي ،ميشود.

 .۳-۲محدوديت نظارت مالي ديوان محاسبات بر درآمدهاي بودجهاي
مؤسسات عمومي غيردولتي
بر خالف نظريه اول كه ديوان محاسبات را در نظارت مالي بر مؤسسات عمومي غيردولتي شامل
كليه درآمدهای آنها اعم از درآمدهای بودجهای و غير بودجهای ميداند ،نظريه دوم با استناد به
ادله قانوني و حقوقي بر اين باور است كه نظارت ديوان محاسبات بر مؤسسات عمومي غيردولتي
محدود به درآمدهای بودجهای آنها است و ساير حسابهای اين مؤسسات تحت صالحيت
نظارتي ديوان محاسبات قرار ندارد .بر اساس اين ،ديوان محاسبات در خصوص نظارت بر
درآمدهای غيربودجهای مؤسسات عمومي غيردولتي هيچ صالحيت نظارتي ندارد .ادله و مباني
اين نظريه را ميتوان ذيل دو دسته مطالعه كرد :ادله قانوني محدوديت نظارت مالي ديوان
محاسبات بر درآمدهای بودجهای مؤسسات عمومي غيردولتي و تحليل حقوقي محدوديت
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نظارت مالي ديوان محاسبات بر درآمدهای بودجهای مؤسسات عمومي غيردولتي.

 .۳-۲-۱تحليل قانوني محدوديت نظارت مالي ديوان محاسبات بر درآمدهاي
بودجهاي مؤسسات عمومي غيردولتي
اين نظريه با استناد به قانون اساسي ،تفاسير شورای نگهبان از قانون اساسي ،رويههای عملي
شورای نگهبان در انطباق مصوبات مجلس شورای اسالمي با قانون اساسي و همچنين قوانين و
مقررات عادی ،نظارت مالي ديوان محاسبات بر مؤسسات عمومي غيردولتي را محدود به
درآمدهای بودجهای ميداند.

الف) استناد به اصل  55قانون اساسي
بر اساس اين ديدگاه ،هرچند در صدر اصل  55قانون اساسي به عبارت «به كليه حسابهای
وزارتخانهها ،مؤسسات ،شركتهای دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوی از انحاء از بودجه
كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي مينمايد»
تصريح ميكند ،اما بالفاصله مقصود مدنظر خود از كليه حسابها را بيان ميكند و با استفاده از
عبارت «هيچ هزينهای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف
رسيده باشد» نشان ميدهد كه مقصود از صالحيت نظارتي ديوان محاسبات صرفاً صالحيت
نظارتي در چارچوب بودجه كل كشور است .نميتوان با استناد به عبارت «كليه حسابها»
صالحيت عام نظارتي را بر عهده ديوان محاسبات قرار داد.
با استناد به متن اصل  55دايره صالحيتهای ديوان به كليه حسابهای بودجهای وزارتخانهها،
مؤسسات ،شركتهای دولتي و ساير دستگاههايي محدود است كه به نحوی از انحاء از بودجه
كل كشور استفاده ميكنند؛ چراكه معيار و مالك نظارت را سند بودجه ميداند و نظارت را
محدود به اعتبارات مصوب ميكند .ماده  1قانون محاسبات عمومي در تعريف «اعتبار» مقرر
ميدارد« :اعتبار عبارت از مبلغي است كه برای مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به
اهداف و اجرای برنامههای دولت به تصويب مجلس شورای اسالمي ميرسد» .بر اساس مفهوم
قانونيِ اعتبار ،مقصود از اصل  55قانون اساسي آن است كه ديوان محاسبات بر كليه
حسابهای وزارتخانهها ،مؤسسات ،شركتهای دولتي و ساير دستگاههايي است كه به نحوی
از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند رسيدگي يا حسابرسي مينمايد كه هيچ يك از
مبالغي كه برای مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجرای برنامههای دولت به
تصويب مجلس شورای اسالمي ميرسد از محل قانوني خود تجاوز نكرده باشد و هر هزينهای
در محل خود انجام پذيرد .اين در حالي است كه بخش غيربودجهای درآمدهای مؤسسات
عمومي غيردولتي به تصويب مجلس شورای اسالمي نميرسد و مطابق با اساسنامه و مقررات
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مرتبط با هر مؤسسه تصويب ميشود.
به بيان دقيقتر عبارت «كليه حسابها» با استناد به عبارت «هيچ هزينهای از اعتبارات مصوب
تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد» تخصيص خورده است .مبتني
بر اين عبارت ،صالحيت نظارتي ديوان محاسبات كشور در اصل  55قانون اساسي ،محدود به
نظارت بر بودجه كل كشور است و نظارت مالي بر درآمدهای غيربودجهای در شمول نظارت
ديوان قرار نميگيرد.

ب) نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل  55قانون اساسي
در سال  1315رئيسجمهور وقت در استفساريهای در خصوص حدود نظارت مالي ديوان بر
مؤسسات غيردولتي از شورای نگهبان درخواست تفسير اصل  55قانون اساسي را كرد:
در مورد مؤسسات غيردولتي كه متصدی خدمات عمومي و عامالمنفعه هستند و در عين
حال جزء بخش دولتي اصل ( )00قانون اساسي و از مصاديق موضوعات اصل ( )05قانون
اساسي محسوب نميشوند از قبيل كميته امداد امام ،كميته ملي المپيك ،شهرداریها ،هالل
احمر ،مديريت حوزه علميه قم ،كتابخانه حضرت آيت اهلل العظمي مرعشي ،قانونگذار
اعتباراتي را در بودجه ساليانه منظور مينمايد تا تداوم خدمات آنان ميسر گردد .بدين
ترتيب اين قبيل مؤسسات تعاوني ،خصوصي و يا عمومي غيردولتي به اصطالح از بودجه
كل كشور استفاده ميكنند .اخيراً اين توهم ايجاد شده است كه ديوان محاسبات كشور
مكلف است به كليه حسابهای اين مؤسسات ،هم در آن قسمت كه از محل بودجه
عمومي كل كشور تأمين شده است و هم قسمتهای ديگر كه مربوط به درآمدهای داخلي
و موقوفات و هدايا و ديگر منابع باشد رسيدگي و حسابرسي نمايد .خواهشمند است با
توجه به اصل ( )33قانون اساسي تفسير فرمايند آيا اصل ( )55قانون اساسي ناظر به كليه
حسابها و هزينههای مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات خصوصي و تعاوني است
كه جزئي از اعتباراتشان از محل بودجه كل كشور تأمين ميشود يا اينكه با توجه به داللت
عبارت «اعتبارات مصوب» در اصول ( 53و  )55قانون اساسي ،حسابهای اين مؤسسات
صرفاً در حدود اعتباراتي كه در بودجه كل كشور برای آنان منظور شده و تخصيص يافته
است مشمول رسيدگي ديوان محاسبات ميباشد؟ (نامه شماره  100151مورخ .)11311315
از آنجا كه بر اساس اصل  33قانون اساسي صالحيت تفسير قانون اساسي بر عهده شورای
نگهبان قرار دارد و هرگاه هريك از اصول قانون اساسي نيازمند به تفسير باشد با نظر سهچهارم
اعضای شورای نگهبان تفسير خواهد شد ،شورای نگهبان در مقام پاسخ به اين استفساريه و
تفسير اصل  55قانون اساسي مقرر داشت:
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اصل  55قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و
صالحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است (نظر
شماره  1111121115مورخ .)101311315
مبتني بر متن استفساريه كه سؤال مطرح شده در آن صراحت در تعيين حدود صالحيت ديوان
محاسبات در رسيدگي به حسابهای مؤسسات عمومي غيردولتي دارد و خواهان تبيين حدود عبارت
«كليه حسابها» در اصل  55قانون اساسي است ،شورای نگهبان نظارت مالي ديوان محاسبات بر
مؤسسات عمومي غيردولتي را محدود به بودجه كل كشور ميداند .بر اساس اين ،ديوان محاسبات
صالحيت نظارت بر درآمدهای غيربودجهای مؤسسات عمومي غيردولتي را نخواهد داشت.
پس از اعالم نظريه تفسيری شورای نگهبان در خصوص حدود صالحيتهای نظارتي ديوان بر
مؤسسات عمومي غيردولتي ،ديوان محاسبات به استناد قانون ديوان محاسبات كشور مدعي
مسئوليت رسيدگي و حسابرسي به كليه امور مالي و حسابهای خارج از بودجه تخصيصي از
حساب هدايا و كمكهای مردمي دستگاههای اجرايي بود .از همين رو ،شورای نگهبان در
پاسخ به استفساريه رييس وقت دانشگاه تهران با تكرار نظريه تفسيری سابق خود مقرر داشت:
اصل  55قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و
صالحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است (نظر
شماره  3532130132مورخ .)251511333
يكي از سؤاالتي كه پس از ارائه نظريه تفسيری شورای نگهبان در خصوص حدود صالحيتهای
ديوان محاسبات در نظارت بر مؤسسات عمومي غيردولتي مطرح شد ،تعارض ميان نظريات تفسيری
بيان شده با قانون ديوان محاسبات كشور و صالحيتهايي بود كه در مواد  22،11و  302اين قانون به
ديوان محاسبات اعطا شده بود .به بيان دقيقتر قانون ديوان محاسبات بر اساس صالحيتهای مذكور
در قانون ديوان محاسبات كشور مصوب  1311قائل به نظارت بر كليه حسابهای دستگاههای
بهرهمند از بودجه كل كشور بود ،در حالي كه نظريات تفسيری شورای نگهبان اين صالحيت را
محدود به ناظر به اعتباراتي ميدانست كه در بودجه كل كشور منظور شده بود.
در خصوص اين تعارض بايد بيان كرد كه نظامهای حقوقي مبتني بر حاكميت قانون و اصل
سلسلهمراتب قوانين طراحي شدهاند .با استناد به اين اصل ،هنجارهای حقوقي پايينتر امكان تعارض با
هنجارهای حقوقي برتر را ندارند (قاضي )01 ،1333 ،به بيان دقيقتر بر اساس اين اصل ،انطباق هر
تصميم قانوني با تصميمات قانوني باالتر و سازگاری هنجارهای فرودين با هنجارهای فرازين نتيجه
منطقي اصل قانوني بودن است كه مورد قبول همه نظامهای حقوقي واقع شده است .در اين
سلسلهمراتب ،قانون اساسي در رأس هنجارهای حقوقي قرار دارد و قوانين عادی ،آييننامهها و
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تصويبنامههای قوه مجريه ،مصوبات انجمنها و شوراها و  ...به ترتيب در سلسله مراتب هنجارهای
حقوقي قرار ميگيرد .بر اين اساس ،هيچ قانوني نميتواند مغاير با قانون اساسي باشد .از سوی ديگر
تفسير قانون اساسي در حكم قانون اساسي است و ارزش و اعتباری برابر با ارزش و اعتبار اصول
قانون اساسي دارد (هاشمي .)251 ،1331 ،در نتيجه ،با اعالم نظريه تفسيری شورای نگهبان در
خصوص حدود صالحيتهای ديوان محاسبات كشور در نظارت مالي بر نهادهای عمومي و دولتي،
همه قوانين معارض با اين تفسير فاقد الزام حقوقي خواهد بود.

ج) رويه عملي شوراي نگهبان در انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي
عالوه بر نظريات تفسيری بيان شده ،شورای نگهبان در رويه عملي و در مقام انطباق مصوبات
مجلس شورای اسالمي با قانون اساسي ،در هر موردی كه قانونگذار عادی به دنبال توسعه
صالحيت نظارت مالي ديوان محاسبات بوده ،اين صالحيت را مغاير با اصل  55قانون اساسي
اعالم كرده است .اين رويه بيانگر نحوه برداشت نهاد دادرس اساسي در جمهوری اسالمي
ايران از اصل  55و حدود صالحيتهای ديوان محاسبات است.
برای نمونه مجلس شورای اسالمي در جزء  2بند ب ماده  102اليحه برنامه پنجساله ششم
توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران و در مقام اصالح ماده  2قانون
ديوان محاسبات كشور مصوب كرده بود:
بعد از عبارت «هر واحد اجرائي كه بر طبق اصول ( )00و ( )05قانون اساسي مالكيت
عمومي بر آنها مترتب بشود» عبارت «از جمله كليه فعاليتها و درآمد ـ هزينه و منابع،
مصارف شهرداریها ،سازمان تأمين اجتماعي ،هاللاحمر و واحدهای وابسته به آنها و
مناطق آزاد و ويژه و موارد كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي» اضافه ميشود.
مبتني بر اين تغيير ،برخي از حسابهای غيربودجهای برخي نهادهای عمومي غيردولتي از جمله
شهرداریها ،سازمان تأمين اجتماعي و هاللاحمر تحت نظارت مالي ديوان محاسبات قرار
ميگرفت .شورای نگهبان در مقام انطباق اين مصوبه با قانون اساسي مقرر داشت:
اطالق جزء  2بند (ب) ماده  ،102در مواردی كه نظارت مربوط به اعتبارات بودجه
نيست ،مغاير اصل  55قانون اساسي شناخته شد .همچنين اطالق جزء  3اين بند ،در
مواردی كه خارج از اعتبارات تعيين شده در بودجه ساالنه باشد ،مغاير اصل  55قانون
اساسي و نظريه تفسيری اين شورا در خصوص اصل  55قانون اساسي شناخته شد0.
گفتني است كه مجلس شورای اسالمي با اصرار بر مصوبه خود موضوع را برای حل اختالف
به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع كرد .اين نهاد در جلسه مورخ  ،1335112121نظر
شورای نگهبان را تأييد كرد و در نهايت ،در متن قانوني كه ابالغ و در روزنامه رسمي منتشر
شد ،اين صالحيت حذف شده است.
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 .۳-۲-۲تحليل حقوقي محدوديت نظارت مالي ديوان محاسبات بر درآمدهاي
بودجهاي مؤسسات عمومي غيردولتي
نگاهي به جايگاه ديوان محاسبات كشور در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران ،بهويژه اصل 55
قانون اساسي ،بيانگر آن است كه ديوان محاسبات بهعنوان بازوی نظارتي مجلس در امر بودجه كل
كشور محسوب ميشود .تمايل مجلس به توسعه صالحيت ،بيش از هر چيز به ماهيت اين ديوان
بهعنوان ابزار نظارتي مالي مجلس شورای اسالمي برميگردد .در واقع در كنار صالحيت مجلس
شورای اسالمي در راستای اصل نود قانون اساسي كه صالحيت عام و مطلق و موردی است،
صالحيت نظارتي مجلس در امور تخصصي مالي و به صورت مستمر ،از طريق ديوان محاسبات
انجام ميشود .اين در حالي است كه تفكيك قوا و ايجاد نهادهايي در قالب مؤسسات عمومي
غيردولتي مانند شهرداریها ،با هدف تمركززدايي در تصميمگيری و اعمال حاكميت و واگذاری
بخشي از امور عمومي به مردم بوده است .در همين راستا صالحيت نظارت مالي آنها نيز محدود به
انطباق مفاد بودجه با نحوه عملكرد مالي دستگاههای اجرايي است.
دليل وابستگي نهاد نظارت مالي به نهاد پارلمان در نظامهای حقوقي مختلف ،لزوم نظارت بر اجرای
بودجه به وسيله نهاد تصويب كننده بودجه است (هاشمي .)205 ،1331 ،قانون اساسي جمهوری
اسالمي ايران در اصل  50در مقام تبيين ساختاری ديوان محاسبات كشور مقرر ميدارد« :ديوان
محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شورای اسالمي است» و ديوان محاسبات را از لحاظ
ساختاری ذيل مجلس شورای اسالمي قرار داده است .همچنين بر اساس اصل  55قانون اساسي،
نظارت مالي ديوان محاسبات صرفاً از طريق تفريغ بودجه خواهد بود كه موجبات آگاهي و اطالع
نمايندگان از نحوه اجرای بودجه و همچنين موجبات اعمال نظارت سياسي نمايندگان همانند
استيضاح و سؤال از مقامات اجرايي را فراهم ميآورد .مبتني بر اين دو گزاره بايد اينگونه استدالل
كرد كه از منظر قانونگذار اساسي ،وظيفه ديوان محاسبات بهعنوان نهاد زير مجموعه قوه مقننه،
نظارت بر اجرايي شدن قانون بودجه است ،به همين دليل مالك شمول نظارت مالي ديوان نسبت
به ساير دستگاههای ذكر نشده در اصل« ،استفاده از بودجه» تعيين شده است .در مقام تعيين حدود
نظارتي نيز عدم تجاوز هزينهها از اعتبارات مصوب در بودجه و صرف آنها در محل ،بهعنوان مالك
تعيين شده است .اين رويكرد كه ديوان محاسبات در نظارت مالي خود محدود به اعتبارات مصوب
در بودجه است در ميان نمايندگان مجلسِ بررسي نهايي قانون اساسي وجود داشته است و بر اين
نكته تأكيد شده است كه ديوان محاسبات برای بودجه مملكت است و بايد در اختيار نمايندگان
مردم باشد (اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسالمى ،1310 ،ج .)1021 :3
گفتني است كه عدم صالحيت نظارت مالي ديوان محاسبات بر درآمدهای غير بودجهای
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مؤسسات عمومي غيردولتي به معنای عدم نظارت مالي بر آنها نيست؛ چراكه قوانين و مقررات
مرتبط و يا اساسنامه مؤسسات عمومي غيردولتي ،نهادهای مشخصي را برای نظارت مالي بر
اين مؤسسات مشخص كرده است (رستمي و حسينيپور)203 ،1333 ،؛ برای نمونه بند 30
ماده  11قانون تشكيالت ،وظايف و انتخاب شوراهای اسالمي كشور و انتخاب شهرداران
مصوب  1315با اصالحات بعدی «نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداری و كليه سازمانها،
مؤسسات ،شركتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه ،دارائيها ،اموال عمومي و
اختصاصي شهرداری ،همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس
رسمي و اعالم موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيریهای الزم بر اساس مقررات قانون» را
از جمله وظايف شوراهای اسالمي شهر قرار ميدهد.
همچنين شورای عالي تأمين اجتماعي بر اساس ماده  3اساسنامه تأمين اجتماعي نظارت بر
بودجه اين نهاد را بر عهده دارد .بر اساس ماده  10اساسنامه هالل احمر وظيفه نظارت مالي بر
تنظيم و اجرای بودجه و مصرف هزينهها بر عهده خزانهدار كل قرار گرفته است (رستمي و
حسينيپور.)203 ،1333 ،
در نتيجه مبتني بر اين نظريه كه دارای مستندات قانوني و ادلهی حقوقي بيان شده است،
نظارت مالي ديوان محاسبات بر مؤسسات عمومي غيردولتي محدود به حسابها و درآمدهای
بودجهای آنها است و ديوان محاسبات صالحيت رسيدگي به ساير اعتبارت و درآمدهای
مؤسسات عمومي غيردولتي را ندارد.

نتیجهگیری
مبتني بر ادله قانوني همانند اصل  55قانون اساسي ،نظريه تفسيری شورای نگهبان ،رويه عملي اين
نهاد در انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي كه حاكي از فهم و برداشت دادرس اساسي از
محتوای اصول قانون اساسي است ،جايگاه ديوان محاسبات كشور در قانون اساسي جمهوری
اسالمي ايران كه زير نظر مستقيم مجلس شورای اسالمي قرار دارد و همچنين ضمانت اجرای اين
نهاد در نظارت مالي بر اجرای بودجه كه محدود به گزارش تفريغ بودجه ساالنه است ،ديوان
محاسبات در نظارت بر مؤسسات عمومي غيردولتي محدود به نظارت بر درآمدها و حسابهای
ناشي از بودجه است و صالحيت نظارت بر ساير درآمدهای نهادهای عمومي غيردولتي را ندارد.
نظارت بر اين موضوعات در صالحيت نهادهای قانوني تعيينشده است.
بر اساس اين ،رأی هيئت تخصصي اقتصادی ،مالي و اصناف ديوان عدالت اداری در خصوص
شكايات شهرداری تهران از ديوان محاسبات كه داللت بر شمول صالحيت نظارتي ديوان بر كليه
درآمدهای نهادهای عمومي غيردولتي دارد ،مغاير با نظريه تفسيری شورای نگهبان و منطق حقوقي
حاكم بر اصل  55قانون اساسي با استناد به جايگاه و ضمانت اجراهای نظارتي ديوان محاسبات است
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یادداشت ها
« .1هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران عبارت است
از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداری از بيتالمال».
« .2حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهای درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهای مالي
دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط الزم االجراء.
تبصره -منظور ازدستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه ها ،سازمانها ،مؤسسات ،شركتهای دولتي و ساير
واحدها كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق
اصول  00و  05قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب بشود ،ميباشد .واحدهايي كه شمول مقررات عمومي
در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف ميباشند».
« .3ديوان محاسبات كشور برای انجام وظايف خود ميتواند در تمامي امور مالي كشور تحقيق و تفحص نمايد و
در تمامي موارد مستقيماً مكاتبه برقرار نمايد و تمام مقامات جمهوری اسالمي ايران و قوای سهگانه و سازمانها و
ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمانهايي كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايند ،مكلف به
پاسخگويي مستقيم ميباشند ،حتي در مواردی كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند».
 .4نظر شماره  100153151مورخ .101335123
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منابع
الف :كتب و مقاالت:
 .1ابن فارس ،احمد بن فارس (بيتا) ،معجم مقايیس اللغه ،قم :مكتب االعالم االسالمي.
 .2اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسالمى ( ،)1310صورت مشروح
مذاکرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسى ،تهران :روابط عمومى مجلس شوراى اسالمى.
 .3آذرتاش ،آذرنوش ( ،)1333فرهنگ معاصر عربی -فارسی ،تهران :نشر ني.
 .0ارسطا ،محمدجواد و زهرا عامری (« ،)1332نظارت سياسي بر قدرت در انديشه علوی»،
فصلنامه علوم سیاسی ،شماره .13
 .5امامي ،محمد و كوروش استوار سنگری ( ،)1331حقوق اداری ،تهران :انتشارت ميزان،
جلد .1
 .1امامي ،محمد و مسعود نادری باب اناری (« ،)1331تأمالتي پيرامون نظارت مالي بر
دستگاههای دولتي در ايران» ،حقوق اساسی ،ش  ،3تابستان .1331
 .1امامي ،محمد ( ،)1331حقوق مالیه عمومی ،تهران :ميزان ،چاپ دوم.
 .3ايزدهي ،سجاد ( ،)1331نظارت بر قدرت در فقه سیاسی ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمي.
 .3جوان آراسته ،حسين ( ،)1333گزينش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسالمی
ايران ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .10راسخ ،محمد ( ،)1330نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی ،تهران :نشر دراك.
 .11رستمي ،ولي و سيدمجتبي حسينيپور اردكاني (« ،)1333نظارت مالي بر مؤسسات عمومي
غيردولتي» ،فصلنامه حقوق و علوم سیاسی ،دوره  ،33شماره .0
 .12رضاييزاده ،محمدجواد ( ،)1335حقوق اداری ،تهران :انتشارات ميزان.
 .13عميد زنجاني ،عباسعلي و ابراهيم موسيزاده ( ،)1331نظارت بر اعمال حكومت و
عدالت اداری ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .10قاضي ،ابوالفضل ( ،)1333بايستههای حقوقی اساسی ،تهران :انتشارات ميزان.
 .15الماسي ،حسن و ابوالفضل اشرفپور (« ،)1332شناسايي مباني قانوني و حقوقي تفريغ
بودجه و جايگاه ديوان محاسبات كشور در تهيه آن» ،نشريه بررسیهای حقوقی ،ش  ،5بهار و
تابستان .1332
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 .11مرتضايي ،سيد احمد ( ،)1332مبانی و سازوکارهای نظارت در حكومت اسالمی ،قم:
انتشارت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
 .11مصطفوى ،حسن (1002ق) ،التحقیق فی کلمات القرآن الكريم 10 ،جلد ،تهران :مركز
الكتاب للترجمه و النشر.
 .13طباطبائي حصاری ،نسرين (« ،)1331نظارت مالي بر سازمان تأمين اجتماعي» ،فصلنامه
پژوهش حقوق عمومی ،دوره  ،13شماره .51
 .13هاشمي ،سيد محمد (« ،)1331نظارت شورای نگهبان انضباطي است نه استصوابي و نه
استطالعي» ،کتاب نظارت استصوابی ،تهران :نشر افكار.
 .20هاشمي ،سيد محمد ( ،)1331حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :انتشارات
ميزان ،جلد .2
 .21وحيدزاده ،رضا (« ،)1313حدود رسيدگيهای ديوان محاسبات كشور» ،فصلنامه دانش
حسابرسی ،پيششماره ،بهار .1313
 .22يازرلو ،حجتاهلل ( ،)1313نظام حقوقی مؤسسات عمومی ،پايانامه كارشناسي ارشد
دانشگاه شهيد بهشتي.
ب :قوانین و مقررات:
 .1قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران.
 .2قانون محاسبات عمومي مصوب  1311و اصالحات بعدی.
 .3قانون ديوان محاسبات كشور مصوب  1311و اصالحات بعدی.
 .0قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب  1312و اصالحات بعدی.
 .5قانون مديريت خدمات كشوری مصوب .1331
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حقوق فرهنگی در فرمان حکومتی حضرت رسول(ص)
به معاذ بن جبل با نگاهی به قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران
محمود جمالالدین زنجانی ،9ولی اهلل

حیدرنژاد 3

 .1استادیار دانشگاه امام صادق (ع)
 .2دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)
تاریخ دریافت19/91/33 :

تاریخ پذیرش19/93/32 :

چکیده
در جامعه اسالمی ،توحید زیربنای تمام امور است .این اصل و رکن رکین باید در همه ابعاد جامعه
تجلی پیدا کند .حکومت اسالمی در راستای این مهم ،وظیفه ایجاد جامعه توحیدی را بر عهده دارد؛
لذا عالوه بر تأمین معیشت و اقتصاد باید در حوزه فرهنگ نیز فعاالنه وظیفه خطیر هدایت و
جهتدهی را ایفا کرده ،زمینه شکوفایی اخالقی جامعه را فراهم کند .برای ایجاد جامعه توحیدی
باید احکام الهی توسط حکومت به شهروندان آموزش داده شود ،دولت قوانین و دستورات الهی را
به صورت حداکثری اجرا کند ،حاکمیت اسالم در همه شئون ظاهر و آشکار باشد ،شهروندان در
جامعه بر اساس جایگاه و شایستگی منزلت یابند ،سعی بر باال بردن رضایتمندی مردم از حکومت
در پرتو فرامین الهی باشد ،وفق و مدارا سرلوحه امور قرار گیرد ،تعلیم ،تربیت ،موعظه و ارشاد مردم
مغفول نماند ،قدرت حاکمه در جایگاه معلم جامعه اسالمی به ایفای نقش بپردازد و اهتمام تامی به
امور عبادی بهعنوان مظاهر توحیدی بودن جامعه اسالم وجود داشته باشد .همه این وظایف در
راستای تأمین حقوق فرهنگی جامعه باید توسط حاکمیت بهخوبی اجرا شود تا هدف غایی
حکومت اسالمی که نورانی ساختن جامعه انسانی و رساندن انسان به مقام خلیفةاللهی سعادت
است ،محقق شود .قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز که بر گرفته از فقه امامیه و روایات اهل بیت
علیهمالسالم است ،در اصول مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم به وظیفه حکومت اسالمی در
ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخالقی بر اساس ایمان ،تقوا و مبارزه با فساد و تباهی برای
تأمین حقوق فرهنگی ملت تأکید کرده است.
واژگان کلیدی :حقوق فرهنگی ،جهانبینی توحیدی ،قانون اساسی ،فرمان حکومتی معاذ

نویسنده مسئول

Email: zanjani@isu.ac.ir
Email: v.heidarnezhad@yahoo.com
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مقدمه
ضرورت وجود حکومت امروزه مقبول همگان بوده و بداهت آن واضح و مبرهن است؛ اما
درباره وظیفه و حیطه مسئولیت حکومت به تعداد مکاتب و جهانبینیهای مختلف ،آراء
گوناگونی وجود دارد .بنابراین یکی از موضوعات محل بحث و پرچالش درباره حکومت،
بحث از حقوق و تکالیف دولت در حوزه فرهنگ است.
حقوق فرهنگی از مسائلی است که کمتر به آن توجه شده است .نظر به اهمیت مقوله فرهنگ
در بنای اجتماع انسانی ،الزم است بیشتر به این موضوع پرداخته شود؛ چراکه آن چیزی که
قوام هر جامعه و هویت آن را تشکیل میدهد ،فرهنگ است.
در مقاله پیش رو پس از ارائه تعاریف مصطلح از فرهنگ ،بهاختصار به موضوع حقوق فرهنگی
از منظر جهانبینیهای غربی و به صورت مفصل به حقوق فرهنگی از منظر جهانبینی اسالمی
پرداخته شده است .با آنکه ظرفیت بررسی این موضوع بیش از یک مقاله است به مروری
اجمالی بر موضوع اکتفا شده است .لذا برای دستیابی به این هدف ،به صورت اختصاصی به
حقوق فرهنگی در نامه حضرت رسول(ص) به معاذ بن جبل در آیینه قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران پرداخته شده است.
تحقیق و تتبع درباره موضوع بکری مانند این بحث ،با عدم وجود منابع دست اول و
اختصاصی و سختی های بسیاری همراه است .لذا نگارندگان معتقدند که ممکن است بعضی از
فرازها مستقیماً به موضوع حقوق فرهنگی مربوط نبوده یا اینکه توضیحات کافی نباشد.
علی رغم مقدمه نسبتاً مفصلی که به دلیل تازه بودن این مباحث و ضرورت تبیین موضوع ارائه
شده است ،سعی بر آن بوده که ذیل هر فراز ،توضیحات با بررسی تطبیقی از قانون اساسی که
روح توحیدی در جایجای آن موج میزند ،ارائه شود.

 .۱حقوق فرهنگی
اصطالح حقوق فرهنگی اصطالحی مبهم است که تاکنون در هیچیک از اسناد بینالمللی مربوط
به حقوق بشر تعریف نشده است و به ذکر مصادیق آن اکتفا شده است؛ برای مثال لیندر در
گزارشی که برای یونسکو تحت عنوان لیست مقدماتی حقوق فرهنگی در سال  1991تنظیم
کرد 11 ،حق فرهنگی را در  11دسته تقسیمبندی کرده است :حق بقای فیزیکی و فرهنگی،
حق تشکیل اجتماعات و شناسایی با یک اجتماع فرهنگی ،حق بر هویت فرهنگی ،حق
برخورداری از میراث مادی و معنوی ،آزادی مذهبی و عمل به آن ،آزادی بیان و اطالعات،
آزادی انتخاب نوع آموزش و تعلیم آن ،حق مشارکت در تواناسازی رویههای فرهنگی ،حق
برخورداری از محیط زیست فرهنگی و فیزیکی ،حق بر توسعه بومی ،حق مشارکت در زندگی
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فرهنگی و خالقیت (داوری.)99 ،1839 ،

 .۲اسالم و حقوق فرهنگی
با تغییر نگاه به انسان و جهان تعریف ،مصادیق و شمول حق فرهنگی نیز تغییر میکند .در
دیدگاه توحیدی که انسان مقام خلیفۀاللهی دارد و عبد و ملک طلق خداوند به حساب میآید،
در مقایسه با دیدگاهی که انسان را محور عالم و موجودی لذتطلب میداند ،حقوق فرهنگی
متفاوت خواهد بود .کسی که انسان را فقط در بعد جسمانی خالصه کرده و تشخیص خود
انسان را مالک سعادت و شقاوت او میداند ،مسلماً تعریفی که از حقوق فرهنگی ارائه میدهد
متفاوت است از نگاهی که انسان را جسمانی و روحانی دانسته و تشخیص سعادت و شقاوت
او را در سایه راهنماییهای آسمانی میبیند.
در اسالم دولت از ضروریات است و جایگاه ویژهای دارد؛ لذا در عرصه فرهنگ نیز مسئولیت
خطیری را بر عهده دارد .در دیدگاه اسالمی حکومت و مردم در رابطه با موضوع فرهنگ تأثیر
و تأثر متقابل دارند .دولتها با توجه به امکانات و اقتداری که دارند میتوانند در همه مسائل،
بهویژه مسائل فرهنگی ،منشأ خیر یا شر باشند .طبق عبارت معروف «الناس علی دین ملوکهم»
حکومت ها نقش بسزایی در زندگی مردم دارند .مؤید این موضوع را در بیانات حضرت
امیر(ع) میتوان مشاهده کرد که میفرمایند« :النَّاسُ بِأُمَرَائِهِمْ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبَائِهِمْ» (مجلسی،
 ،1948ج  .)941 :۵1در مقابل نیز فرهنگ و اعتقادات مردم است که نوع حکومت و نحوه
اعمال قدرت و سمت و سوی آن در جامعه مشخص میکند .حضرت رسول(ص) در این باره
خطاب به امت اسالمی میفرماید« :همانطور که شما هستید (حاکمان) بر شما حکومت کنند»
(پاینده.)11۵ ،1832 ،
حکومت دینی ابزار و وسیلهای برای دین است؛ لذا حکومت ارزش مستقلی ندارد ،بلکه مالک
ارزشگذاریاش میزان اثر آن در اجرای اهداف دین است .هدف غایی حکومت تعالی یافتن و
نورانی شدن انسان است .این هدف که از هدف واالی رسالت و نزول قرآن گرفته شده است،
غرض اصلی حکومت دینی اسالم را رقم میزند (جوادی آملی .)21 ،1831 ،از این منظر،
هدف حقوق قرب الهی ،کمال انسانی و لقاءاهلل است .اصول و مبانیاش هم همان است که
انبیاء آوردند و خطی و مشی عملی انسان به استناد همین اصول و مبانی تنظیم و تدوین
میشود (جوادی آملی .)3۵ ،1833 ،در واقع هدف غایی نظام حقوقی اسالم ،نورانی ساختن
جامعه انسانی و رساندن انسان به مقام خلیفۀاللهی است .البته انسان در میانه مسیر از منزلگاه
عدل و قسط هم بهعنوان اهداف متوسط این نظام میگذرد (جوادی آملی.)291 ،1831 ،
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بر گرفته از این جهانبینی ،وظایف مسئولین در حکومت اسالمی منحصر در وظایف اقتصادی
و سیاسی نیست ،بلکه آنان در قبال معنویت مردم هم مسئولیت دارند .اگر مردم از لحاظ روحی
و اخالقی عقبگرد داشته باشند ،مسئوالن کشور نمیتوانند خودشان را برکنار بدانند؛ لذا
مسئولیت معنویات مردم بر دوش مدیران کشور در طبقات مختلف است (دفتر جریان شناسی
معاصر .)111 ،1839 ،حضرت امیر (ع) نیز در خطبه چهلم نهجالبالغه پس از بیان ضرورت
وجود حکومت ،به برکات و آثار حکومت اشاره میکند که بعضی جنبه معنوی و بعضی جنبه
مادی دارد؛ از جمله اینکه در سایه حکومت او مؤمن به کار خویش ادامه میدهد و راه خود را
به مقام قرب الی اهلل میپیماید (مکارم ،18۵3 ،ج  .)981 :2در خطبه  111نیز حضرت در
جایگاه حاکم ،هدایت جامعه اسالمی به سوی بهشت را از وظایف خود بر میشمرد و
میفرماید« :اگر از دستور من پیروى کنید ،من به خواست خدا شما را به سوی بهشت خواهم
برد ،هرچند راه بهشت پر مشقت و تلخیهایى به همراه دارد».
مقام معظم رهبری در شرح این عبارات میگوید« :حاکم اسالمی میبایست راه را به نحوی
هموار کند که مردم به سعادت حقیقی و اخروی و عقبایی برسند .البته بحث زور و تحمیل
نیست ،بلکه مسئله کمک کردن است .فطرت انسانها متمایل به سعادت است لذا باید امور را
تسهیل کرد تا مردم بتوانند خودشان را به بهشت برسانند؛ این وظیفه ماست ،این کاری است که
امیرالمؤمنین(ع) بار آن را بر دوش خود گرفته است و احساس وظیفه میکند که مردم را به
بهشت برساند» (بیانات در دیدار مردم استان ایالم ،سالروز والدت امیرالمؤمنین(ع) ،مورخ
.)1898/42/28
معظم له در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی نیز به وظیفه حکومت در راستای رشد اخالق،
معنویت و فرهنگ تأکید دارند و وظیفه حکومت را در این راستا داشتن منش و رفتار اخالفی،
ایجاد زمینه رواج آن در جامعه و مبارزه با کانونهای ضد معنویت و اخالق به شیوههای معقول
و استفاده از ابزارهای رسانهای تعریف نمودهاند.
شاخص اصلی در تمایز حکومت دینی این است که حکومتهای دینی با وجودِ داشتن اهداف
مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،یک هدف اصلی و عام دارند و آن هدایت بشر
برای رشد فردی و جمعی و نهایتاً باال بردن انسان در سطح تقرب به خدا است (عمید زنجانی،
 .)9 ،1834حکومت دینی و حکومت با مشروعیت الهی حکومتی است که مرد خدا میسازد،
نه اینکه مردم را عادت بدهد که بیدلیل از حقوق و آزادیهای خودشان چشمپوشی کنند.
چنین حکومتی میخواهد نهتنها انسانهای شایسته و نیکوکار ،بلکه مردان الهی (ربانیّن) بسازد.
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هدف حکومتهای شایسته این است که تکتک شهروندان جزء مردان بزرگ خدا باشند
(اسماعیلی.)194 ،1899 ،
در جامعه توحیدی حکومت موظف است در راستای عمل به تکالیف فرهنگی خود شرایط را
به گونهای فراهم کند که مانعی سر راه ایمان مؤمنین وجود نداشته باشد .عالمه طباطبایی معتقد
است که اگر جوّ زندگی به گونهای باشد که صاحب ایمان نتواند عمل صالح انجام بدهد ،چنین
ایمانی ناقص است و وقتی کامل میشود که جوی درست شده باشد که هر صاحب ایمانی
بتواند دعوت ایمان خود را لبیک گوید و مانعی بر سر راهش نباشد (طباطبائی ،1894 ،ج :19
 .)81۵از نظر امام خمینی (ره) ،حکومتی که انگیزه الهی و انگیزه اخالق و ارزشهای معنویِ
انسانی داشته باشد ،باعث مهار و اصالح جامعه میشود (امام خمینی ،1811 ،ج .)141 :11
از وظایف مهم حکومت توحیدی فراهم کردن شرایط مساعد برای تأمین حق فرهنگی مردم
یعنی توحید در راستای ایجاد جامعه توحیدی است .توحید را میتوان حق فرهنگی در اسالم
دانست؛ چراکه اصل و اساس حکومت اسالمی را توحید تشکیل میدهد .مؤید این موضوع،
کالم عالمه طباطبائی است که معتقد است« :همه اجزای دین اسالم ،اگر خوب تجزیه و تحلیل
شود به توحید بر میگردد» (طباطبائی.)88 ،18۵4 ،
در حقوق اسالمی ،حقوق انسان با توجه به همه جوانب انسانی وضع شده است و عالوه بر
جنبه جسمانی ،جنبه روحانی نیز مد نظر قرار گرفته است؛ چراکه انسان موجودی است مرکب
از حیث طبیعی و روح الهی .بنابراین حق توحید از مهمترین حقوق انسان در اسالم است
(جوادی آملی.)19 ،1839 ،

 .۳تجلی حقوق فرهنگی نامه معاذ ،در پرتو قانون اساسی
ارزش و اهمیت فرهنگ در تفکر اسالمی بسیار واالست؛ به نحوی که در آیات قرآن تعلیم،
تربیت ،آموزش و گسترش فرهنگ از اهداف اصلی بعثت انبیاء بر شمرده شده است .همچنین
حضرت رسول(ص) نیز تأکید ویژهای بر این موضوع داشتند؛ به نحوی که پس از جنگ تبوک
هنگام اعزام معاذ بن جبل برای فرمانداری یمن سلسله دستوراتی را سفارش و توصیه کردند
که حاوی نکات نغزی در باب وظایف و تکالیف فرهنگی حکومت است .از جمله مهمترین

منابع حدیثی امامیه که این فرمان را نقل کرده است میتوان به کتاب تحف العقول عن آل
الرسول صلی اهلل علیه و آله ،اثر مرحوم ابن شعبه حرانی متوفای قرن چهارم هجری قمری
اشاره کرد (حرانی.)21 ،1949 ،
در این مقاله این فرامین در یازده فراز مجزا به همراه میزان اهتمام قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران بررسی شده است.
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 .۳-۱آموزش فراگیر وحی الهی
يَا مُعَاذُ عَلِّمْهُمْ کتَابَ اهلل؛ اى معاذ! قرآن را به ایشان بیاموز.
همه مسلمانان و امت اسالمی باید با مفاهیم قرآن کریم و خواندن آن و به کار بردن مفاهیم در
زندگی آشنا باشند .این مهم در قرآن کریم از اهداف بعثت انبیاء بر شمرده شده است .در آیه
 129سوره مبارکه بقره پس از آنکه ابراهیم و اسماعیل تقاضاى ظهور پیامبر اسالم را مىکنند،
سه هدف براى بعثت او بیان مىدارند« :پروردگارا در میان آنها پیامبرى از خودشان مبعوث کن
تا آیات تو را بر آنها بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کند» (بقره .)129 :در
این آیه اشاره میشود که پیامبر(ص) سه برنامه مهم را در راستای رسالت خود اجرا مىکند؛
نخست خواندن آیات پروردگار و آشنا ساختن گوشها و افکار با این آیات ،دوم تعلیم ،یعنى
وارد ساختن این حقایق در درون جان آنها و سوم تزکیه نفوس و تربیت ملکات اخالقى و
انسانى (مکارم ،18۵9،ج )919 :1؛ چراکه برای تربیت باید مدتى گوشها را با سخنان الهى
آشنا ساخت ،سپس وارد مرحله تعلیم اصولى شد و به دنبال آن محصول تربیتى آن را گرفت
(مکارم ،18۵9 ،ج .)114 :8
بر همین اساس اصل شانزدهم قانون اساسی به ضرورت یادگیری زبان عربی اشاره دارد؛ چون
زبان عربی زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی است و باید بعد از دوره ابتدایی تا پایان دوره
متوسطه در همه کالسها و رشتهها تدریس شود .از مجموع مشروح مذاکرات مجلس بررسی
نهایی قانون اساسی چنین برمی آید که هدف از تنظیم این اصل مکلف ساختن دولت به تعلیم
زبان عربی در جهت خواندن و فهم آیات قرآن کریم و بیانات ائمه معصومین(ع) بوده است
(مشروح مذاکرات ،1819 ،ج .)14۵ :1

 .۳-۲شکلگیری جامعه اخالقی
وَ أَحْسِنْ أَدَبَهُمْ عَلَى الْأَخْلَاق الصَّالِحَة؛ آنها را با اخالق شایسته ،نیکو تربیت کن.
تکامل یا سقوط ملتها ارتباط تنگاتنگی با ارزشهای اخالقی دارد .راه صالح و فالح را بدون
چراغ همواره روشن اخالق نمیشود سپری کرد و به مراحل نهایی تکامل دست یافت.
حضرت امیرالمؤمنین(ع) در نامه  2۵چنین مینگارند« :هرگاه ملتی آلوده شدند ،به انحراف
کشیده شدند ،انواع زشتیها و بیماریهای اخالقی در آنها راه یافت ،ضد ارزشها در
جامعهشان رونق گرفت ،سست گردیده و سقوط کردند» (دشتی.)24 ،1833 ،
در حکومت علوی مبارزه با انحرافات اخالقی که از زمان خلیفه سوم افزایش یافته بود،
برجستگی خاصی دارد .حضرت با تدابیری به مقابله با گسترش انحرافات اخالقی پرداخت و
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اقداماتی را برای جلوگیری از جرم و مجازات منحرفان و متخلفان به عمل آورد .حضرت
مردان را از نشستن بر سر راه مردم بر حذر میداشت؛ چراکه این کار عالوه بر اینکه گاه سد
معابر عمومی و تضییع حقوق مردم است ،زمینه مزاحمت و سلب آسایش از نوامیس را فراهم
میسازد (گروهی از نویسندگان.)244 ،1831 ،
مطابق اصل سوم قانون اساسی برای دست یافتن به جامعه سالم و نمونه ،دولت موظف است
محیط مساعدی برای رشد فضائل اخالقی بر اساس ایمان ،تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و
تباهی ایجاد کند .امر به معروف و نهی از منکر اهرم بسیار قدرتمندی است که میتواند
زمینهساز فضائل و طرد مفاسد باشد .قانون اساسی برای تأسیس نهاد نظارت و مراقبت
همگانی ،در اصل هشتم از امر به معروف و نهی از منکر بهعنوان وظیفهای همگانی و متقابل
یاد میکند .اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر از طریق نظارت حاکمیت بر امور
عمومی و اجتماعی ،اوضاع جامعه را بهبود میبخشد و از اشاعه منکرات میکاهد (هاشمی،
 ،1892ج .)292 :1
ایمان و تقوا شرایط الزم برای ایجاد محیط مساعد در رشد فضائل اخالقی جامعه را محیا
میکند؛ اما خطر فساد و تباهی همواره هر جامعهای را تهدید میکند؛ به همین دلیل است که
مبارزه با مظاهر فساد و تباهی در بند یک اصل سوم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
در این خصوص ،پاکسازی محیط اجتماعی باید در برنامههای دولت قرار داشته باشد (هاشمی،
 ،1892ج .)211 :1
قانون اساسی چه در مقدمه و چه در برخی از اصول ،توجه به آزادی و کرامت ابناء بشر را
سرلوحه اهداف خود دانسته ،گوشزد میکند که امت مسلمان باید با انتخاب مسئولین کاردان و
مؤمن راه رشد و تکامل را بر روی انسانها بگشایند .همچنین قانون اساسی به استناد تخلق به
اخالق الهی به ایجاد زمینههای رشد و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی
انسان توصیه میکند (شعبانی.)31 ،18۵8 ،

 .۳-۳ارزشگذاری انسانها بر پایه جایگاه ،موقعیت و شایستگی
وَ أَنْزِلِ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ خَيْرَهُمْ وَ شَرَّهُم؛ مردمان را اعم از خوب و بد در جایگاه خودشان قرار ده.
وظیفه حاکمیت است که خوب و بد در نظرش یکسان نباشند؛ چنانکه حضرت رسول(ص)
در یکی از فرمانهای حکومتی خود میفرمایند« :پیامد گناهکار بر نیکوکار نخواهد بود»
(حمیداهلل.)244 ،18۵۵ ،
پیشفرض یکسان بودن مردم در حقوق اجتماعی بدین معنا نیست که هر کس با هر رفتاری که در

45

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 33

جامعه داشته باشد ،چه نیک و چه بد ،با او یکسان برخورد شود ،بلکه مقصود این است که مردم در
وضع مساوی ،از حقوق یکسانی برخوردارند .حضرت امیر(ص) در نامه  18به کارگزاران توصیه
میکنند با نیکوکار و بدکار یکسان برخورد نکنند« :مبادا نیکوکار و بدکار در دیدهات برابر آید ،که آن
رغبت نیکوکار را در نیکی کم کند ،و بدکردار را به بدی وادارد ،و درباره هریک ،باید به کار و
تالش هر کس توجه شود» .در بخش دیگری از همین نامه میفرمایند« :مقدار رنج هریک را در نظر
دار و رنج یکی را به حساب دیگری مگذار و در پاداش او به اندازه رنجی که دیده و زحمتی که
کشیده ،تقصیر میار ،و مبادا بزرگی کسی موجب شود رنج اندک او را بزرگ شماری و فرودی مرتبه
مردی سبب شود کوشش سترگ وی را خوار به حساب آری».
اصل سی و هفتم قانون اساسی که موسوم به اصل برائت است ،در جهت برخورد با مجرمین و
حفظ حقوق افراد بیگناه وضع شده است .اصل بیستم قانون اساسی نیز به مساوات و تساوی
در برابر قانون اشاره دارد .همچنین عالوه بر این موارد ،از مشروح مذاکرات مجلس خبرگان
قانون اساسی ،حفظ مصالح و جایگاه افراد در حکومت اسالمی قابل استنباط است.
قانونگذار با توجه به اختیار تشخیص مصالح عمومی و قانونگذاری بر اساس آن ،میتواند
موقعیتهای حقوقی مختلف را از یکدیگر تفکیک و برای هریک حکم خاصی وضع کند .به
بیان روشنتر ،مقنن میتواند حقوق و تکالیف را مشروط به شروط یا محدود به حدودی
نماید؛ طوری که اگر فرد یا افرادی فاقد شرط مشخص شده یا خارج از محدوده مقرر باشند،
حکم قانون درباره آنها جاری نخواهد شد (شریعتی.)141 ،1839 ،
برخی از نمایندگان تدوینکننده قانون اساسی نیز در هنگام تصویب اصل بیستم (مربوط به
تساوی در برابر قانون) تذکر دادهاند که منظور از تساوی مردم در برابر قانون آن نیست که همه
قوانین باید به طور مساوی شامل همه افراد شود؛ زیرا روح و مفاد قوانین باید به طور مساوی
شامل همه افراد شود و یک حکم خاص برای هر طبقه بدون استثنا اجرا شود .در اصل تساوی
افراد در برابری قانون نهفته است که اوالً در طبقهبندی اشخاص ،مصالح عمومی جامعه و
اهداف اساسی قانون رعایت شود و ثانیاً قانون درباره کلیه افراد یک طبقه بدون استثنا یا
تبعیض اجرا شود (صفار.)1۵2 ،18۵4 ،

 .۳-۴اجرای مقررات اسالمی و حاکمیت قانون الهی
وَ أَنْفِذْ فِيهِمْ أَمْرَ اللَّهِ وَ لَا تُحَاشِ فِي أَمْرِهِ وَ لَا مَالِهِ أَحَداً فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَلَايَتِک وَ لَا مَالِک؛ و
دستور خدا وند را در میان آنان اجرا کن ،و در فرمان و مال خداوند از هیچ کس مترس،
چراکه نه والیت از آن توست و نه مال.
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برابر اصل یکم قانون اساسی ،حکومت ایران جمهوری اسالمی است و بسیاری از اصول قانون
اساسی نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اسالمی بودن نظام و به تبع آن بر تطبیق مقررات و
قوانین عادی با موازین اسالمی اصرار ورزیده است .مسیر تنظیم و تدوین قانون اساسی به
گونه ای بوده است که امکانی برای وضع قوانین غیراسالمی باقی نماند .در قانون اساسی بر
هیچ موضوعی به اندازه استقرار همهجانبه حاکمیت اسالم تأکید نشده است .مبنای قانون
اساسی بر این است که هرچه با احکام الهی مباینت و مغایرت دارد طرد کند و اساس قوانین را
بر تطبیق با احکام اسالم قرار دهد (یزدی.)92 ،18۵1 ،
به موجب اصل دوم قانون اساسی ،جمهوری اسالمی ایران نظامی است که بر پایه ایمان به
وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین بنا شده است .بنابراین کلیه قوانین و مقررات باید
با موازین الهی که از منبع فیاض وحی سرچشمه میگیرد ،مطابقت داشته باشد (هاشمی،1892 ،
ج .)3۵ :1
اصل چهارم قانون اساسی نیز در رأس همه اصولی است که مستقیماً به اسالم مربوط میشود.
این اصل در فصل کلیات آمده است و به حکم قانون اساسی بر سایر اصول حاکمیت دارد .در
این اصل برای فقهای شورای نگهبان وظیفهای بس سنگین و مسئولیتی بس خطیر تعیین شده
است .این وظیفه و مسئولیت با چند درجه تأکید همراه است .بنا بر این اصل ،مقررات و قوانین
جاری کشور تنها در چهارچوب موازین اسالم مشروعیت دارد و مقام تشخیصدهنده نهایی نیز
فقهای شورای نگهبان هستند .این حکم حیث اطالق و عموم اصول قانون اساسی را نیز در بر
می گیرد؛ یعنی اگر اصولی از قانون اساسی ،احکام را با اطالق و عموم بیان کند و این عمومیت
و اطالق مصادیقی پیدا کند که با موازین اسالمی تطبیق نداشته باشد ،بخش مغایر پذیرفته
نمیشود؛ حتی اگر موافق با قانون اساسی باشد (یزدی.)99 ،18۵1 ،

 .۳-۵نگاه امانت مدارانه به قدرت
وَ أَدِّ إِلَيْهِمُ الْأَمَانَةَ فِي کلِّ قَلِيلٍ وَ کثِير؛ در هر کم و زیادى امانتشان را پس ده.
کسب و جابجایی قدرت باید بر پایه امانت باشد ،نه استبداد؛ یعنی کسی که به قدرت رسید،
طبق اصل امانتداری به قدرت برسد و آن را چون شخصی امین و پارسا به دیگری بسپارد.
در حکومت اسالمی قدرت عمومی در دست حاکم امانت است .از این جهت بر حاکم اسالمی
الزم است در حفظ و حراست آن بکوشد و بر ادای آن شدیداً مواظبت کند .این حقیقت از
آیات و روایات که حکومت را امانت میداند کامالً استفاده میشود؛ از جمله خدا در سوره
نساء میفرماید« :خدا به شما فرمان مىدهد که امانات را به صاحبان آنها رد کنید» (نساء.)13 :

45

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 33

خطاب آیه متوجه حکام و مراد از امانت حکومت است .سخن در این آیه درباره حکومت و
تکالیف و وظایف آن است (سبحانی.)132 ،18۵4 ،
در حکومت دینی واالترین ارزش قرب به خدای تعالی است و حاکم نباید حکومت را برای
خود منبع درآمد یا فضیلت بداند ،بلکه باید آن را ودیعهای الهی به شمار آورد .این اعتقاد به
همه برنامههای او جهت میدهد .حضرت امیر(ع) در نامه  1نهجالبالغه به اشعث بن قیس
مینویسند« :حکومت نباید وسیله ارتزاق باشد ،بلکه امانتی است بر عهده تو» و در نامه به
مالک اشتر مینگارند« :بدان تو مافوق مردم هستی و ولی امر مافوق تو است و خدای متعال
مافوق او» .وقتی انسان خدا را مافوق و باالترین ارزش بداند ،تمام همت خود را صرف رضاء
و رضوان او میکند و حکومتش را سمت و سوی الهی میدهد.
مستنبط از مبانی متعالی اسالم ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نگاه امانت مدارانه به
قدرت را به نیکی مورد توجه قرار داده است؛ لذا از جمله مهمترین شرایط مسئولین عالی
کشور چون مقام رهبری و ریاست جمهوری داشتن عدالت ،امانت و تقوا است .در متن
سوگندنامه نمایندگان مجلس شورای اسالمی و ریاست جمهوری ،مذکور در اصول شصت و
هفتم و یکصد و بیست و یکم نیز به ودیعه و امانت بودن قدرت و لزوم رعایت حدود امانت
و تقوا توسط مسئولین توجه شده است.

 .۳-۶باال بردن سطح رضایتمندی مردم
وَ عَلَيْک بِالرِّفْقِ وَ الْعَفْوِ فِي غَيْرِ تَرْک لِلْحَقِ يَقُولُ الْجَاهِلُ قَدْ تَرَکتَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ وَ اعْتَذِرْ إِلَى أَهْلِ

عَمَلِک مِنْ کلِّ أَمْرٍ خَشِيتَ أَنْ يَقَعَ إِلَيْک مِنْهُ عَيْبٌ حَتَّى يَعْذِرُوک؛ بر تو باد مدارا و گذشت
بدون فروگذارى از حق ،که شخص نادان بگوید از حق خدا چشم پوشیدى ،قبل از اینکه
مردم جاهالنه به کارت عیب بگیرند مصلحت آن کار را بر ایشان بیان کن.
ساختار حکومت اسالمی باید به گونهای باشد که سطح رضایتمندی مردم را باال ببرد و مردم
در آن احساس راحتی کنند .همانطور که حضرت رسول صلی (ص) میفرمود :پروردگارم مرا
به مدارای با مردم امر نموده است ،همانگونه که به اقامه فرائض و واجبات امر کرده است
(طوسی .)932 ،1919 ،منظور ایشان این است که نرمخویی دستور الهی و وظیفه حکومتی
است ،نه دستوری اخالقی ،بهویژه در ساختارهایی از حکومت که مظهر اقتدار نظام هستند.
اصوالً بدون در پیش گرفتن رفتار نرم ،همراه با رفق و مدارا ،رهبری و نفوذ در مردم ،بهویژه
نفوذ در دلها و جانهای آنان ،امکانپذیر نیست .با رفق و مدارا میتوان به مقاصد و خواستهها
دست یافت .به عبارت دیگر ،نفوذی که از طریق رفق و مدارا حاصل میشود ،نفوذ در دلها
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است و نفوذ در دلها ،قویترین و مؤثرترین نفوذ است (الوانی .)294 ،1833 ،به تعبیر حضرت
امیر(ع)« :رفق سختیها و دشواریها را آسان کرده ،چارههای سخت را آسان میکند» (تمیمی
آمدی .)91 ،1914 ،اگر مسئله رفق و مدارا مورد توجه قرار نگیرد ،مشکالت بسیاری در
تعامالت مردم و حکومت ایجاد و باعث ایجاد نارضایتی از دستگاه حاکمیت میشود.
همچنین اگر مسئولین اشتباه کردند باید از مردم عذرخواهی کنند .مسئول باید خود را وامدار ارباب
رجوع و رعیت بداند .از دیگر وظایف حاکم آگاه ساختن مردم در زمینههای مختلف است .حاکم
باید به روشنگری نسبت به سوءظنهایی که ممکن است نسبت به حاکمیت شایع شود و مردم در
این باره دچار تردید شوند بپردازد .حاکم موظف است امور را برای مردم بهخوبی روشن کند و آنان
را از ابهام و سردرگمی خارج سازد .حضرت علی(ع) در این باره به مالک اشتر میفرماید« :هرگاه
مردم نسبت به تو بدبین شوند ،افشاگری کن و عذر خویش را بازگو و گمانها را از آنها دور کن،
صراحت باعث خودسازی تو و لطف در حق مردم است» .این شیوه در سیره آن حضرت فراوان
یافت میشود ،به صورتی که هر جا شبههای برای بعضی افراد بود ،حضرت با سخنرانی یا نامه به
تبیین و توضیح آن میپرداخت و مشکل را حل میکرد (گروهی از نویسندگان  .)9۵ ،1831 ،از
دیدگاه اسالم ،پرسیدن از مسائل سیاسی ـ اجتماعی حق مردم است؛ چراکه اسالم نخستین گام برای
برقراری ارتباط قلبی و محبتآمیز میان دولت و شهروندان را آگاهی مردم از روند جریان امور و
مشارکت آنان در تعیین سرنوشت خود میداند .طبق آموزههای امیرالمؤمنین(ع) مردم باید محرم
حاکمیت باشند و هیچ اخبار و اطالعاتی از آنان پنهان نشود؛ مگر اخبار و اطالعات امنیتی و
طبقهبندیشده .این حق همگانی است و تکلیف به اطاعت و حمایت از حکومت ،متوقف به ادای
آن است (اسماعیلی.)111 ،1899 ،
امام علی(ع) در عهدنامه مالک بر رضایت توده و اکثر ملت تأکید زیادی دارد و جلب رضایت و
اعتماد آنان را ضروری و مفید و مشکلگشا و مقتضای حق میداند .عامه مردم اکثریت جامعه
هستند که از امکانات عادی و معمولی برخوردارند و گاه در محدودیت به سر میبرند .آنان افراد
پرتوقع و خودخواهی نیستند و به کم قانع و به حق راضیاند .حکومت باید در پی تأمین رضایت
این گروه باشد ،نه گروه خاصی که از امکانات فراوان بهرهمندند و انتظار و توقعشان بسیار است
و خودخواه و خودبین هستند .با همین حکمت و فلسفه ،امام(ع) از مالک میخواهد با مردم
رابطه برقرار کند و از آنها فاصله نگیرد (گروهی از نویسندگان .)11۵ ،1831 ،
در قانون اساسی جمهوری اسالمی عالوه بر فصل پنجم که به نقش مردم و حق حاکمیتِ ملت
اشاره دارد ،در مقدمه قانون اساسی نیز به ضرورت مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر
اجتماع در روند تحوالت جامعه توجه شده است .قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در
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تمام مراحل تصمیمگیری سیاسی و سرنوشتساز برای همه افراد جامعه فراهم میسازد تا در
مسیر تکامل ،هر فردی خود دستاندرکار و مسئول رشد و ارتقاء باشد .همچنین اصل شصت
و نهم نیز به لزوم علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسالمی و انتشار گزارش کامل آن از
طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطالع عموم اشاره کرده است.

 .۳-۷تجلی حاکمیت اسالم و مبارزه با بدعتها و سنن جاهلیت
وَ أَمِتْ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا مَا سَنَّهُ الْإِسْلَام وَ أَظْهِرْ أَمْرَ الْإِسْلَامِ کلَّهُ صَغِيرَهُ وَ کبِيرَه؛ و رسوم جاهلیت
را جز آنچه اسالم پذیرفته ،محو و نابود کن .تمام دستورات اسالم را چه کوچک و چه
بزرگ اعالم کن.
در این فراز دو موضوع مطرح شده است:
الف) اظهار و ابراز همه احکام اسالم در همه شئون .حاکمیت دین باید در همه شئون تجلی
پیدا کند .جامعه اسالمی در زمان حضرت رسول(ع) و پس از آن ،در زمان ائمه معصومین(ع)،
امکان درک و اجرای احکام اسالمی را در کلیه امور عبادی ،اجتماعی ،حقوقی و سیاسی به
طور مستقیم داشتهاند .در دوران غیبت صغری نیز حضرت ولی عصر(ع) حل و فصل امور
مردم را به نواب اربعه خاص خود واگذار کرد .همچنین در زمان غیبت کبری بنا به روایات
عدیده ای که از معصومین نقل شده است ،علما و فقها مسئولیت ادامه راه معصومین را در
اجرای احکام و قوانین اسالمی عهدهدار هستند (هاشمی ،1892 ،ج .)93 :1
مطابق با اصل پنجم قانون اساسی ،در زمان غیبت ،در جمهوری اسالمی ایران والیت امر و
امامت امت بر عهده فقیه عادل ،با تقوا و آگاه به زمان است .اصل دوم قانون اساسی نیز اجتهاد
مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت را بهعنوان یک اصل کلی و دستور حاکم
بر کلیه امور و شئون کشور قرار داده است.
ب) از بین بردن امر جاهلیت در همه شئون .بدین معنا که زنجیرهای نظام طاغوتی باید کامالً
برچیده شود؛ چراکه هدف حاکمیت اسالم از بین بردن ساختارهای جاهلی است .حضرت
امیر(ع) در فرمان خود به مالک او را از شکستن سنتهای صالح بر حذر میدارد .بنا بر
احادیث اگر سنتهای فاسد و مفسدی رایج شده باشد ،مانند آنچه در زمان جاهلیت از انتقام
جوییها و زنده به گور کردن دختران و امثال آن وجود داشت ،بر حاکم است که با این
سنتهای خرافی و غلط غیرانسانی مبارزه کند (مکارم ،183۵ ،ج .)981 :14

 .۳-۸اقامه نماز
وَ لْيَکنْ أَکثَرُ هَمِّک الصَّلَاةَ فَإِنَّهَا رَأْسُ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِالدِّين؛ بیشتر تالشت مصروف نماز
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گردد ،چراکه نماز پس از اعتراف به دین ،بمانند سر و رأس اسالم است.
بر اساس این ،نماز امری حکومتی است؛ اما نه به معنای بخشنامه و قانون ،بلکه منظور تبدیل
نماز به یک امر عمومی است با روشهایی مثل توجه ویژه به نماز جماعت و نماز جمعه و
اهتمام به جایگاه و شأن مسجد .جامعه فعال به نهادهایی فعال چون نماز (مسجد) ،خانواده و
آموزش متکی است.
مستنبط از آیه شریفه  91سوره مبارکه حج ،اولین ثمره حکومت صالحان ،نماز ،زکات و امر به
معروف و نهى از منکر است (قرائتی ،1838 ،ج  .)12 :3منظور از تمکن در آیه مذکور ،در
اختیار داشتن همه شرایط و امکاناتی است که برای انجام یک کار الزم است؛ از قبیل دانش و
فن ،ابزار و لوازم ،قدرت و توان ،مدیریت و تشکیالت (طوسی ،بیتا ،ج  .)82۵ :۵روشن است
که نماز بهعنوان یک تکلیف فردی ،نیاز به تمکن در زمین ندارد و در هر شرایطی میتوان آن
را انجا م داد .اقامه نماز به معنای برپایی آن در سطح جامعه است که حاکم شدن فرهنگ ارتباط
با خداوند و ترویج یگانهپرستی را که گوهر اصلی ارزشهای اجتماعی و سیاسی است ،به
همراه دارد .بنابراین اقامه نماز از برنامههای یک دولت اسالمی است (منتظری ،1949 ،ج :2
 .)22۵در همین راستا حاکم جامعه اسالمی عالوه بر اینکه خود باید اهتمام تامی نسبت به نماز
داشته باشد ،اقامه امر نماز در جامعه را باید وظیفه خود بداند .حضرت رسول(ص) به یکی از
کارگزاران خود مینویسند« :تو را به گزاردن نماز و پرداخت زکات و پذیرایی از مؤمنان به
گونهای بهتر از آنچه انجام میدهی ،سفارش میکنم .از این رو ،ایشان را به گزاردن نماز و
بهترین کردار ،فرمان و بشارت ده» (ابن سعد ،1822 ،ج .)2۵ :1
مسئولیت حکومت نسبت به نماز آنقدر اهمیت دارد که حضرت رسول(ص) در فرمانی دیگر
به عمرو بن حزم ،کارگزار یمن ،درباره امر کردن مردم به جزئیات نماز تذکر میدهند« :مردم را
از اینکه در جامهای تنگ به نماز بایستند بازدارد ،مگر آنکه آن جامهای باشد که دو سرش از دو
سو بر شانه قرار دهند .نیز باید ایشان را از پوشیدن جامهای که در هنگام رکوع یا سجود،
شرمگاه آنان را نمایان سازد ،باز دارد ...مردم را به وضو گرفتن ،چنانکه خدا فرموده است
فرمان دهد :چهره و دست ها را تا آرنج بشویند و پاها را تا دو برآمدگی ،و سر را مسح کنند...
هنگام اعالم نماز جمعه ،فرمان دهد که به برگزاری آن بشتابند و هنگام رفتن به میعادگاه نماز،
خود را شستوشو دهند» (حمیداهلل .)213 ،18۵۵ ،ایشان در نامه دیگر به استانداران مینگارند:
«ای نماینده من ،به مردم دستور ده که نمازها را در وقتهای خود بگزارند و وضو را کامل
سازند» (حمیداهلل .)299 ،18۵۵ ،حضرت امیر(ع) در فرمان خود به مالک اشتر ،ضمن یادآوری
توصیه حضرت رسول (ص) در خصوص نماز ،به ایشان متذکر میشود که با مردم نمازی
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بخوان ،مانند نماز ناتوانترین آنان و نسبت به آنان مهربان باش.
وظایف عبادی مسلمانان ،صرفاً جنبه فردی و شخصی ندارد ،بلکه در عین نیاز به قصد قربت،
با ابعاد گوناگون اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی توأم است .از این جهت ،با جامعه و حکومت
ارتباط مییابد؛ لذا با حاکمیت نظام اسالمی بر جامعه ،زمینه اجرای کامل این قوانین فراهم
میگردد (سروش.)1۵1 ،18۵3 ،
بنا بر آنچه که در مقدمه قانون اساسی ذکر شده است ،حکومت اسالمی تبلور آرمان سیاسی
ملتی همکیش و همفکر است که به خود سازمان میدهند تا در روند تحول فکری و عقیدتی
راه خود را به سوی هدف نهایی ،که حرکت به سوی اهلل است ،بگشایند .در همین راستا با
توجه به اهمیت عبادات در طی این طریق ،حکومت اسالمی موظف به هدایتگری و انقیاد
امت به سمت و سوی این اهداف متعالی است.

 .۳-۹موعظه ،ارشاد و تبلیغ
وَ ذَکرِ النَّاسَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ اتَّبِعِ الْمَوْعِظَةَ فَإِنَّهُ أَقْوَى لَهُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا يُحِبُّ اللَّه؛ مردم را
متذکر خدا و آخرت کن ،از وعظ و نصیحت پیروى کن تا براى کارهاى خداپسند تقویت شوند.
حضرت امیر(ع) در خطبه  89در مقام حاکم ،وظایفی را برای خود برمیشمارند .حضرت در
آغاز براى رعایت ادب و احترام و جلب توجه مردم ،حقوق واجب مردم را نسبت به خود
برمىشمارند؛ از جمله حقوق مردم بر امام ،نصیحت کردن است؛ نصیحت کردن یعنی وادار
کردن مردمان به مکارم اخالق است و جهت دادنشان به امورى که براى زندگى و آخرتشان
مفیدتر باشد .همچنین از دیگر حقوق مردم بر امام حق تعلیم و آموختن به آنان به جهت نادان
نماندن است .حضرت در عبارات خطبه فرمودهاند «تا جاهل نمانید» و نفرمودهاند تا عالم
شوید؛ چراکه منت نهادن بر آنان به از بین بردن جهل ،بارزتر از بیان دانا شدن آنان است (ابن
میثم ،1812 ،ج .)1۵3 :2
نظام اسالمی بر پایه ایمان و تقویت آن است .حکومت اسالمی عالوه بر استفاده از
ظرفیتهایی چون صدا و سیما ،وظیفه مهمی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر و موعظه
و ارشاد مردم دارد .در همین راستا در مقدمه قانون اساسی آمده است« :وسایل ارتباط جمعی
(صدا و سیما) بایستی در جهت روند تکاملی انقالب اسالمی ،در خدمت اشاعه فرهنگ
اسالمی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشههای متفاوت بهره جوید و از اشاعه و
ترویج خصلتهای تخریبی ضد اسالمی جداً بپرهیزد»؛ یعنی نهتنها برنامههای این سازمان باید
منطبق بر موازین اسالمی باشد ،بلکه باید سمت و سو و تالش این سازمان در جهت تبلیغ و
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اشاعه فرهنگ اسالم تنظیم شود.
بنا بر اصول قانون اساسی نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما با مقام رهبری و خط مشی
آن بر اساس قانون است .از آنجا که سیاستهای کلی نظام بر عهده مقام رهبری است ،لذا
قانون عادی نیز مآالً بر اساس همان سیاستها خواهد بود .شورایی مرکب از نمایندگان قوای
سهگانه بر این سازمان نظارت دارند .قانونگذار سعی در عدم وابستگی سازمان مذکور به
جریانهای سیاسی و یا هریک از قوای سهگانه داشته است؛ لذا سعی گردیده از این طریق
توازن الزم فراهم شود (نجفی اسفاد و محسنی.)812 ،1833 ،
عالوه بر نقش صدا و سیما ،طبق اصل هشت قانون اساسی ،حکومت موظف به ایفای نقش
خود در زمینه امر به معروف و نهی از منکر است .امر به معروف و نهی از منکر شامل همه
رفتارهای شخصی و اجتماعی است؛ بنابراین اگر فرد یا افرادی از انجام وظایف شرعی یا
قانونی خود در قلمرو فردی یا اجتماعی خودداری کنند ،همه افراد وظیفه دارند آنها را به انجام
وظایف امر کنند و چنانچه عمل ناشایستی از شخصی یا اشخاصی سر زند ،همه موظفاند نهی
از منکر نمایند (شریعتی.)194 ،1839 ،
ایفای نقش دولت در موعظه و تذکر شهروندان جامعه اسالمی زمانی مشخصتر میشود که بنا بر
نظر فقها ،مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر ،یعنی مرحله یدی و عملیاتی رخ دهد .در این
شرایط اگر برای امر به معروف و نهی از منکر الزم شود که متوسل به ضرب و جرح یا اتالف اموال
و باالتر از آن گردد ،هیچ کس بدون اجازه حاکم شرع حق اقدام ندارد و باید اصل کار ،مقدار و
اندازه آن طبق ضوابط اسالمی با نظر حاکم شرع تعیین شود (مکارم.)9۵8 ،1838 ،

 .۳-۱۱اهمیت و جایگاه علمآموزی
ثُمَّ بُثَّ فِيهِمُ الْمُعَلِّمِينَ؛ براى نشر تعالیم اسالم معلمینى به هر سوى بفرست تا هر کسی دین
را بشناسد و بر اساس آن تربیت شود.
عالوه بر فرستادن معلمین ،حاکم باید معلم باشد؛ چنانکه در وصایای حضرت رسول (ص)
به معاذ نسبت به مردم یمن چنین آمده است« :نسبت به آنها چون پدری مهربان و در اندیشه
سامان بخشیدن به کارهای آنان باشد .نیکوکار را در برابر کردار نیکش پاداش دهد و بدکار را
به گونهای پسندیده ،از بدی باز دارد .من معاذ را چون فرمانروایی به سوی شما گسیل نکردهام،
بلکه وی را بسان برادر و آموزگاری که فرمان خدا را اجرا کند و حق صاحب حق را به وی
بازدهد ،به سوی شما روانه کردها م .از این رو ،به سخن وی گوش فرا دهید و از او فرمان برید
و در آشکار و نهان ،نیکخواه وی باشید» (حمیداهلل.)212 ،18۵۵ ،
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از سنتهای نبوی در صدر اسالم این بود که معلمین و مبلغین زبده را در راستای آموزش
احکام الهی به مناطق مختلف قلمرو اسالم گسیل میداشت؛ از جمله اینکه در اوایل بعثت
هنگامی که عدهای اهل مدینه در مکه با پیامبر(ص) پیمان عقبه را منعقد کردند ،پیامبر مصعب
بن عمیر را همراه آنها به مدینه فرستاد .از آن زمان پایههاى اسالم در مدینه گذاشته و چهره
مدینه دگرگون شد (مکارم ،18۵9 ،ج .)89 :1
آموزش و پرورش رایگان از حقوقی است که در قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته و در اعالمیه
جهانی حقوق بشر نیز بدان تأکید شده است .یکی از افتخارات حکومت علوی این است که
چهارده قرن قبل ،رهبری این حکومت یکی از حقوق مردم بر خود را آموزش و پرورش آنان
یاد میکند .امام علی در خطبه  89میفرمایند« :حق شما بر من این است که از خیرخواهی شما
دریغ نورزم ،بیتالمال شما را در راهتان مصرف کنم .شما را آموزش دهم تا از نادانی نجات
یابید و تربیت نمایم تا فراگیرید» (گروهی از نویسندگان.)31 ،1831 ،
تالش و کوشش برای تعمیم آموزش در تمام سطوح و تقویت روح پرورش ،تتبع و ابتکار
مذکور در بندهای سوم و چهارم از اصل سوم قانون اساسی ،از برنامههای اصولی و بنیادینی به
شمار می رود که دولت جمهوری اسالمی ایران ،با اولویت دادن به آن باید با تمام توان به آن
بپردازد .هدایت نیروی انسانی جوانان ،بهعنوان استعدادهای خدادادی ملی ،به مراکز علمی
گوناگون بهترین سرمایهگذاری برای توانا ساختن کشور در مقابل سلطهگریهایی است که از
طریق فنی و صنعتی اعمال میشود (هاشمی ،1892 ،ج .)121 :1
بنابراین بهخوبی روشن است که ملت و مملکتی مترقی و سعادتمند خواهد شد که برای آحاد ملت
خود از همان اوان کودکی برنامهای منظم و منطبق بر اصول و معیارهای ارزشمند ،محیط آموزشی و
تربیتی مناسبی را فراهم آورده باشد .قانون اساسی جمهور اسالمی ایران نیز در جهت تأمین اهداف
فوقالذکر ضمن توجه و تأمل در این امر ،دولت جمهوری اسالمی ایران را موظف و مکلف کرده
است که تمامی امکانات کشور را برای رشد و تعالی افکار و اندیشههای افراد جامعه بسیج کند.
عالوه بر اصل سوم ،در اصل سیام قانون اساسی نیز بهصراحت آمده است« :دولت موظف است
وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل
تحصیالت عالی را تا سرحد خود کافی کشور به طور رایگان گسترش دهد».

 .۳-۱۱قاطعیت در اجرای دین
وَ اعْبُدِ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تَرْجِعُ وَ لَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِم؛ خداوندى را که بازگشت تو به سوى
اوست پرستش کن و در کار خدا از مالمت هیچ کس بیم ندار.
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خداوند متعال در سوره مبارکه نساء به اقامه عدل و شهادت برای خدا امر میکند؛ هرچند به
ضرر خود ،پدر و مادر یا خویشان باشد .تأکید آیه بر آن است که براى اجرای عدالت در
جامعه و اعتماد مردم به یکدیگر که مورد خشنودى پروردگار است ،بحق شهادت دهید تا آنکه
در جامعه ،حق کسى تضییع نشود .ثروت یکى از دو طرف دعوى سبب نشود که جانبدارانه
شهادت داده شود .همچنین اگر طرف دعوا فقیر و بینوا است ،نباید از روی ترحم ،بر خالف
واقع ،به نفع او شهادت داد و او را ذی حق معرفی کرد.
قیام به عدل و صدق در ادای شهادت از جمله اموری است که اساس جامعه اسالمی بر آن
استوار است و شهادت خالف واقع ،این اساس را متزلزل و اعتماد مردم را از یکدیگر سلب
میکند ،در نتیجه حقوق مردم پایمال و فساد و هرج و مرج در جامعه حاکم میشود.
در منطق اسالم دین الهی برای فرد فرد اعضای جامعه اسالمی ،سوای از موقعیت و جایگاه ،اجرا
میشود .در سیره عملی رسول خدا(ص) آمده است که زنی از قبیله سرشناس بنیمخزوم مرتکب
گناهی شد .آن حضرت دستور اجرای حد داد .اسامة بن زید نزد پیامبر رفت و درخواست
بخشش کرد .پیامبر فرمود« :به خدا سوگند اگر دخترم دزدی کند ،دست او را قطع میکنم و در
اجرای حدود و قانون الهی هیچ فرقی میان مردم نمیگذارم» .از سیاستهای نادرست امتهای
پیشین این بود که اگر فرد بلندپایهای از آنان دزدی میکرد او را میبخشیدند و اگر فرد ضعیف و
گمنامی دزدی میکرد ،حکم را جاری میکردند (جوادی آملی.)9۵3 ،1891 ،
همچنین حضرت از واسطهگری در تعطیل قانون الهی بهشدت نهی نموده ،میفرمود« :هر کس
در مقابل اجرای قانون الهی واسطهگری کند تا مانع اجرای آن بشود خدای بزرگ او را در
قیامت عذاب میکند» (بروجردی ،1834 ،ج .)192 :84
در قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز عالوه بر ذکر تساوی آحاد افراد جامعه در برابر قانون،
ذیل اصل یکصد هفتم که تأکیدی بر قاطعیت در اجرای قوانین است ،به این موضوع اشاره
دارد که رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

نتیجهگیری
در جهان بینی توحیدی ،انسان منحصر به بعد مادی نبوده ،اصالت انسان به بعد روحانی و
معنوی او است .بر همین اساس ،در سراسر جامعه توحیدی و در همه ابعاد آن باید مظاهر
توحید ،وحدانیت و بندگی تجلی پیدا کند .هدف غایی دولت از منظر اسالم ،رساندن جامعه به
کمال و قرب الهی است؛ در همین راستا ،عالوه بر سامان دادن معیشت دنیوی ،حکومت
اسالمی نسبت به فرهنگ جامعه تکالیف سنگینی را بر عهده دارد .این امر در جایجای نامه
سراسر نور حضرت رسول (ص) که بیانگر مهمترین وظایف فرهنگی دولت در جامعه
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توحیدی است ،آشکارا وجود دارد.
پرواضح است که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز که روح توحیدی بودن و وحدانیت
الهی در همه اصول آن موج میزند ،از وظایف خطیر حکومت نسبت به مقوله بااهمیت فرهنگ
غافل نمانده و در اصول مختلف قانون اساسی به این موضوع اشاره کرده است .مهمترین حق
در جامعه اسالمی توحید است و تمامی برنامههای حکومت باید دائرمدار توحید باشد.
در مباحث فرهنگی نیز دولت مسئولیتی خطیر بر عهده دارد .مهیا کردن فضای جامعه در
راستای نیل به فضائل اخالقی و از بین بردن زمینههای گناه ،انحراف ،بدعتها و سنتهای
جاهلی بر عهده حکومت است .از دیگر حقوق امت در جامعه اسالمی این است که حکومت
از ابزارهایی که در اختیار دارد برای آگاهیبخشی به مردم استفاده کند ،مردم را آموزش و تعلیم
دهد ،زمینه های رشد را برای عموم فراهم کند ،نماز را برپا دارد و احکام دینی را به مردم
بیاموزد .تبیین مسائل حکومتی و جلوگیری از ایجاد سوءظن نسبت به حاکمیت باعث میشود
که رضایتمندی مردم باال برود و آنان داوطلبانه به همکاری بپردازند .برخورد توأم با رحمت و
رأفت و خطاپوشی در عین اجرای دقیق قانون در مورد فرد فرد اعضای جامعه اسالمی به
تناسب اعمال نیک و بد آنها باعث ایجاد انگیزه در درستکاران و عاملی بازدارنده برای
خطاکاران است.
بهکارگیری روشهای تربیتی و ایجاد جامعه اخالقی و هدایت مردم به سوی سعادت و
رهنمون شدن آنان به قرب الهی با برنامهریزی صحیح ،خصوصاً در عرصه فرهنگ ،از جمله
وظایف حکومت اسالمی است .از رهگذر همین مسائل است که تفاوت حکومت اسالمی و
جهان بینی توحیدی با سایر تفکراتی که حکومت را محدود به امور مادی دانسته و قائل به عدم
دخالت دولت در حوزه فرهنگ هستند ،آشکار میشود .حکومت اسالمی در کنار اهتمام به
معیشت و دنیای مردم ،در زمینه تعالی فرهنگی و سعادت اخروی نیز مسئولیتی خطیر بر عهده
دارد که برجسته کردن ارزشهای فرهنگی ،اخالقی و معنوی از جمله این وظایف و
جهتدهنده همه حرکتها و فعالیتهای جامعه است .نیل به حقوق فرهنگی ،اخالق و
معنویت از طریق رواج منش و رفتار اخالقی حاصل میشود ،نه قوه قاهره و روشهای مشابه.
در کنار این روش ستیز با مظاهر ضددینی و ضدفرهنگی با شیوههای معقول از جمله وظایف
مهم حکومت اسالمی است.
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حدود صالحیت مجلس شورای اسالمی در اصالح
لوایح قانونی
محمدامين ابريشمي راد ،8حميد

نظريان3

 .1دانش آموخته دكتري حقوق عمومي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 .2كارشناسي ارشد حقوق عمومي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت31/8/81 :

تاريخ پذيرش31/9/31 :

چکیده
مبتني بر ظاهر اصول قانون اساسي و قوانین عاديِ مرتبط با فرآيند قانونگذاري در جمهوري
اسالمي ايران ،به غیر از محدوديت مصرح در اصل  57قانون اساسي (بار مالي) ،مجلس
شوراي اسالمي هیچگونه محدوديتي در اصالح لوايح ندارد .اين نکته اين سؤال را در ذهن
ايجاد ميكند كه مجلس شوراي اسالمي در جريان بررسي و تصويب لوايح قانوني تا چه حد
ميتواند لوايح را اصالح كند.
مبتني بر بررسيهايي كه به روش توصیفي ـ تحلیلي صورت گرفت ،اين نتیجه به دست آمد كه
شوراي نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسي نظراتي داده است كه در آنها ،با
استناد به اصل  57قانون اساسي و با تأكید بر ضرورت عدم تغییر ماهیت اليحه بهواسطهي
اصالحات اساسي در متن پیشنهادي دولت و عدمتبدّل آن به طرحي جديد ،صالحیت مجلس
را در اصالح لوايح محدود به مالکهاي مشخصي همچون «محدود بودن به چارچوب پیشنهاد
دولت»« ،محدود بودن به موضوع اليحه دولت» و «محدود بودن به عدم ايجاد تغییرات گسترده
در اليحه دولت» دانسته است .بنابراين با تنقیح مناط و الغاي خصوصیت از مالکهاي مذكور،
ميتوان صالحیت مجلس شوراي اسالمي در اصالح لوايح قانوني را در چارچوب اين مالکها
محدود دانست.
واژگان کليدی :مجلس شوراي اسالمي ،لوايح قانوني ،اصالح لوايح ،فرآيند قانونگذاري ،نظرات
شوراي نگهبان.

نويسنده مسئول

Email: dr.abrishamirad@gmail.com
Email: Hamid.nazarian@ut.ac.ir
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مقدمه
به طور كلي ،قانون براي اجراي آن دسته از سیاستهاي دولتها كه نیازمند اصالحات قانوني
است ،يک ضرورت به شمار ميرود ( .)Turpin, 2007, 434از سوي ديگر ،با توجه به اينکه مجريان
قوانین در فرآيند اجرا مستقیماً با ضعفها يا خألهاي اجرايي قوانین مرتبط هستند و نسبت به
اين موارد اشراف دارند ،قوه مجريه را بهترين مرجع ابتکار تصويب قانون جديد يا اصالح

قوانین موجود دانستهاند (قاضي شريعت پناهي.)717-711 ،1131 ،
مبتني بر مقدمات فوق ،ميتوان پیشبیني صالحیت ابتکار قانون براي دولت را يک ضرورت
دانست؛ موضوعي كه در جريان تصويب قانون اساسي مورد توجه تدوينكنندگان قانون اساسي
بوده است و آنان در اصل  57قانون اساسي 1بر صالحیت هیئت وزيران جهت ابتکار قانون تصريح
كردهاند .مشابه اين داليل در خصوص مبناي پیشبیني صالحیت تهیه لوايح قضايي براي رئیس قوه
قضائیه در بند  2اصل  173نیز مطرح شده است؛ نیاز به تخصص و توانايي خاص جهت تهیه
لوايح قضايي (شعباني ،)221 ،1133 ،لزوم پیشبیني اين صالحیت جهت اجراي كامل آن دسته
از وظايف و مسئولیتهاي قوه قضائیه كه محتاج قوانین هستند (مدني )161 ،1131 ،و
مشخص شدن نواقص قانون يا ضرورت وجود قوانین جديد در محاكم و دادگاهها (نظريپور،
 )135 ،1111مباني پیشبیني صالحیت ابتکار قانون براي رئیس قوه قضائیه هستند.
با وجود مباني ذكر شده ،مطابق ظاهر و تصريحات قانون اساسي و همچنین قوانین عادي كه
در ادامه تفصیالً بدان پرداخته خواهد شد ،مجلس شوراي اسالمي در جريان بررسي و تصويب
لوايح قانوني 2هیچگونه محدوديت خاصي ،غیر از آنچه در اصل  57قانون اساسي بدان تصريح
شده (عدم تقلیل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي) ،ندارد .بنابراين در شرايط موجود
اينکه در جريان تصويب لوايح قانوني ،اين لوايح از اهداف و مباني خودشان كه بدان منظور
تهیه شدهاند فاصله بگیرند و به طور كلي برنامهها و سیاستهاي مبتکرين اين لوايح دچار
اختالل يا آشفتگي بشود امري محتمل مينمايد و با كارآمدي قوانین به عنوان يکي از
ويژگيهاي قانون (راسخ176 ،1137 ،؛ پاركر و كركپاتريک )113 ،1133 ،در تعارض است؛
موضوعي كه اتفاقاً در مواردي به بروز اختالف بین دولت و مجلس منجر شده و نتیجه آن عدم
تمايل دولت به اجراي صحیح و كامل آن قانون بوده

است1.

بنا بر مطالب فوق ،بررسي اينکه نمايندگان مجلس در فرآيند بررسي و تصويب لوايح قانوني تا
چه میزان مي توانند اين لوايح را تغییر دهند ،يکي از موضوعات نیازمند تأمل و بررسي است كه
فارغ از دستاوردهاي فني آن براي نظام سیاسي و حقوقي كشور ،ميتواند در جهت كاهش
اصطکاکهاي سیاسي و حقوقي موجود در اين زمینه مفید واقع شود.
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اين پژوهش در قالبي توصیفي -تحلیلي به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه مجلس شوراي
اسالمي تا چه حد ميتواند در جريان بررسي و تصويب ،لوايح قانوني را اصالح كند؟ و اينکه
آيا ميتوان مبتني بر اسناد و منابع حقوقي موجود ،محدوديت خاصي براي مجلس در اين زمینه
در نظر گرفت؟
فرضیه نويسندگان اين تحقیق آن است كه مطلق انگاشتن صالحیت مجلس در اصالح و تغییر
لوايح قانوني در فرآيند تصويب آنها ،با مباني پیشبیني صالحیت ابتکار قانون براي مجريان
قانون در تعارض است و استمرار اين رويه ،فرآيند اجرايي امور را مختل ميكند .مبتني بر
بررسيهاي انجام شده ،تاكنون در آثار حقوقي به بررسي ابعاد حقوقي اين موضوع پرداخته
نشده و از اين جهت اين مقاله بديع است.
براي پاسخ به سؤاالت اين تحقیق ،ابتدا نحوه طرح و رسیدگي به لوايح قانوني در مجلس
شوراي اسالمي توصیف ميشود .سپس ،تالش خواهد شد تا از منظر مطالعات تطبیقي حدود
صالحیت مجالس قانونگذاري در اصالح لوايح قانوني تبیین شود .در نهايت نیز تالش خواهد
شد تا محدوديتهاي حقوقي قابل اعمال بر صالحیت مجلس شوراي اسالمي در نظام حقوقي
جمهوري اسالم ايران شناسايي و تحلیل شوند.

 .۱نحوه طرح و رسیدگی به لوایح قانونی در مجلس شورای اسالمی
مطابق قانون آيیننامه داخلي مجلس ،مصوب  1151و اصالحات بعدي آن ،لوايح قانوني پس از
آنکه با ويژگيهاي مقرر در ماده  7111تهیه شدند و بر طبق ماده  112قانون آيیننامه داخلي
مجلس 7به امضاي رئیسجمهور و وزير يا وزراي مسئول رسیدند ،مبتني بر ماده  111اين قانون6
بايد در جلسه علني مجلس توسط وزير مربوط يا نماينده دولت تقديم هیئت رئیسه مجلس
شوند .البته در اين خصوص ،طبق ماده  11آيیننامه داخلي هیئت دولت ،معموالً لوايح از طريق
«معاون امور مجلس رئیسجمهور» به مجلس تقديم ميشوند.
پس از تقديم لوايح به مجلس شوراي اسالمي ،به استناد ماده  ،171رئیس مجلس مکلف است در
همان جلسه يا حداكﺜر دو جلسه بعد ،رسماً آنها را اعالم وصول كرده ،همزمان لوايح را به
كمیسیونهـاى مربوطه ارجـاع بدهد .در گام بعدي ،طبق ماده  ،171كمیسیونهاي فرعي پانزده
روز براي ارسال پیشنهادهاي خود به كمیسیون اصلي فرصت دارند .سپس كمیسیون اصلي
حداكﺜر سه ماه فرصت دارد تا به كلیات و جزئیات طرح يا اليحه رسیدگي كند و گزارش خود را
به هیئت رئیسه تحويل دهد تا موضوع در نوبت رسیدگي قرار گیرد .بنابراين ،اين مرحله اولین
موضعي است كه امکان اصالح اليحه دولت توسط كمیسیون فراهم ميشود؛ حال آنکه در مواد
مربوطه هیچگونه قید يا محدوديتي نسبت به اصالحات كمیسیون پیشبیني نشده است .البته نکته
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مهم در اين زمینه آن است كه به موجب مواد مختلف ،از جمله ماده  176اين قانون ،كمیسیونها
موظف شدهاند تا «در موقع رسیدگى به طرحها و لوايح ،از وزرا و باالترين مقام دستگاه ذىربط
دعوت به عمل آورند» و از اين طريق تالش شده است تا به نقطه نظرات دستگاههاي ذيربط
نسبت به اليحه پیشنهادي و اصالحات كمیسیونها نسبت به آن توجه شود.
پس از آنکه يک اليحه (با اصالحات اعمال شده در كمیسیون) در دستور كار مجلس قرار
گرفت و نوبت به بررسي آن رسید ،با تصويب كلیات آن اليحه ،رسیدگي به جزئیات آن شروع
ميشود .طبق جزء  1بند ب ماده  171آيیننامه داخلي مجلس ،اول «مادهواحده يا هريک از
مواد يا اجزاء» توسط يکي از اعضاي هیئت رئیسه قرائت ميشود .سپس ،در صورت وجود
پیشنهاد درباره آن ماده يا جزء« ،پیشنهادهاي چاپ شده كمیسیونهاي فرعي و نمايندگان به
ترتیب براي بازگشت به اليحه يا طرح ،حذف كل يا جزء و پیشنهاد اصالحي به شرح فوق»
مطرح ميشود و رأيگیري در خصوص آنها به عمل ميآيد .همچنین ،طبق جزء  2بند مزبور،
اگر پیشنهاد چاپ شدهاي وجود نداشته باشد ،مصوبه كمیسیون اصلي در خصوص مادهواحده،
هريک از مواد يا اجزاء به رأي گذاشته ميشود .البته ،چنانچه ماده يا جزء به تصويب نرسد،
طبق جزء  7بند مزبور ،در اين مرحله نیز امکان طرح پیشنهادهاي جديد وجود دارد .مبتني بر
مراحل ذكر شده ،روشن است كه عالوه بر اصالحاتي كه كمیسیون اصلي در اليحه دولت
ممکن است ايجاد كرده باشد ،در فرآيند تصويب اليحه در مجلس نیز ممکن است اصالحات
ديگري در اليحه دولت صورت بگیرد.
طبق جزء  6بند مزبور نیز ،اگر اليحه دولت نتواند عليرغم طي مراحل ذكر شده به تصويب
برسد ،به كمیسیون مربوطه مجدداً ارجاع ميشود .در اين مرحله نیز مجدداً هريک از نمايندگان
مي توانند در مهلت مقرر با حضور در كمیسیون ،پیشنهادهاي خود را مطرح كنند يا پس از
چاپ و توزيع گزارش كمیسیون جهت طرح در شور دوم ،تا دوازده ساعت پس از توزيع
گزارش ،پیشنهادهاي خود را جهت طرح در جلسه رسمي مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارائه
دهند .بنا بر مراتب ذكر شده ،در اين مرحله نیز احتمال اعمال اصالحات اساسي در اليحه
دولت وجود دارد؛ چنانكه طبق ماده  171قانون آيیننامه داخلي مجلس« :در شور دوم درباره
اصل مواد مذاكره به عمل نمىآيد مگر آنکه در گزارش كمیسیون مواد جديدى اضافه شده
باشد يا به تشخیص هیئت رئیسه در بعضى مواد تغییرات اساسى داده شده باشد» .نکته مهمتر
آنکه طبق ماده  ،171در صورتي كه اصل مواد پیشنهادي كمیسیون در شور دوم مجلس به
تصويب برسند ،نوبت به طرح پیشنهادهاي اصالحي ناظر بر آن ميشود و از اين طريق امکان
اعمال اصالحات مکرر در متن پیشنهادي در اليحه اولیه دولت فراهم شده است.
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عالوه بر آنچه تا بدينجا گفته شد ،در خصوص آن دسته از لوايح قانوني كه رسیدگي به آنها
به صورت فوري مطرح ميشود نیز امکان ارائه پیشنهادهاي اصالحي از سوي نمايندگان فراهم
است .در اين زمینه ،طبق ماده  171قانون آيیننامه داخلي مجلس ،امکان اعمال پیشنهادهاي
نمايندگان مجلس در لوايح يک فوريتي تقريباً مشابه با لوايح عادي است و نمايندگان مجلس
پس از ارجاع اليحه به كمیسیون ،ميتوانند ظرف مدت پنج روز از تاريخ توزيع اليحه،
پیشنهادهاي خود را به كمیسیونهاي اصلي و فرعي ارائه دهند .در فرآيند رسیدگي به اليحه
يک فوريتي در صحن مجلس نیز امکان طرح پیشنهاد توسط نمايندگان ـ مشابه لوايح عادي ـ
وجود دارد.
در خصوص لوايح دو فوريتي نیز عالوه بر اينکه كمیسیون امکان اصالح اليحه را دارد ،طبق
بند  2ماده  161قانون« ،حداكﺜر بیست ساعت پس از تصويب فوريت ،پیشنهاد نمايندگان به
كمیسیون مربوط تسلیم ميشود» .همچنین ،طبق بند  7ماده مزبور ،حداقل يک ساعت قبل از
شروع مذاكرات ،پیشنهادهاي نمايندگان نیز چاپ و توزيع ميشود .حتي در خصوص لوايح سه
فوريتي كه پس از تصويب فوريت بالفاصله كلیات و سپس در همان جلسه نسبت به
مادهواحده يا هريک از موارد ،مذاكره و رأيگیري ميشود نیز عبارت ذيل ماده  162آيیننامه
داخلي مجلس بر اين مطلب تصريح كرده است كه« :پیشنهاد نمايندگان قبل از ورود به ماده
واحده يا هريک از مواد پذيرفته مىشود و نسبت به آنها پس از اظهارات يک مخالف و يک
موافق و نماينده دولت اخذ رأى به عمل مىآيد».
بنا بر آنچه در اين بند از فرآيند تصويب لوايح قانوني در مجلس شوراي اسالمي گفته شد ،اين
نتیجه به دست ميآيد كه در آيیننامه داخلي مجلس به طرق مختلف و با پیشبیني امکان طرح
پیشنهادهاي نمايندگان در مراحل مختلف رسیدگي به لوايح ،تالش شده است تا حد امکان
نظرات نمايندگان مجلس در فرآيند تصويب قانون مدنظر قرار گیرد .حال آنکه در زمینه اهتمام
و پايبندي مجلس شوراي اسالمي به اليحه دولت تقريباً ميتوان ادعا كرد كه بهجز پیشبیني
استماع نظرات نماينده دولت در كمیسیونها و در مواردي در صحن علني مجلس ،هیچگونه
اهتمامي وجود نداشته است .نکته مهمتر اينکه ،در آيیننامه داخلي مجلس هیچ ضابطه و
معیاري براي محدودسازي محتواي پیشنهادهاي اصالحي كمیسیونها و نمايندگان پیشبیني
نشده است؛ در مقابل ،بنا بر قرائني همچون آنچه در ماده  171قانون آيیننامه داخلي

مجلس5

آمده ،اينگونه به نظر ميرسد كه اتفاقاً امکان تغییرات كلى و عمده در مفاد لوايح قانوني نیز
براي كمیسیونهاي مجلس وجود دارد.
از اين جهت ،طبیعي است كه نمايندگان مجلس هنگام رسیدگي به لوايح قانوني خودشان را
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جهت انجام هرگونه اصالحات جزئي يا كلي بر روي لوايح قانوني واجد صالحیت بدانند و در
اين زمینه محدوديتي براي خودشان قائل نباشند .اين در حالي است كه نمايندگان مجلس با
پیشبیني موادي همچون ماده  115قانون آيیننامه داخلي مجلس 3در واقع اين پیشفرض را كه
لوايح قانوني ابزار دولت جهت پیشبرد و نیل به اهداف و سیاستهايش است ،پذيرفته است.
در اين زمینه به موجب عبارت ذيل ماده مزبور مقرر شده است كه «درصورت تغییر دولت،
چنانچه دولت جديد رسماً استرداد لوايحى را اعالم كرده باشد ،آن لوايح از جريان خارج
خواهد شد» و نکته الزم به ذكر آن است كه در اين فرض ،علياالصول استرداد اليحه متوقف
به ترتیبات مقرر در ماده  117آيیننامه داخلي مجلس

نیست1.

 .۲بررسی حدود صالحیت مجالس قانونگذاری در اصالح لوایح قانونی در
سایر کشورها
تمايل دولتها به تصويب لوايح پیشنهاديشان با كمترين تغییرات ،در مقابل حفظ تأثیر
رسیدگيهاي پارلماني باعث شده است تا تنظیم اين موضوع همواره يکي از دغدغهها در
عرصه رويههاي قانونگذاري باشد ( .)Turpin, 2007, 440مبتني بر دغدغه فوق ،طبق شاخص
«میزان سهولت تصويب لوايح» (تقديمي از سوي دولت) پارلمانهاي جهان بر طیفي از قواي
مقننه فرمانبردار يا مطیع و قواي مقننه آزاد تقسیمبندي شدهاند ( .)Blondel, 1970, 79-80در اين
زمینه دستهبندي ديگري نیز وجود دارد كه بر اساس آن پارلمانها به سه دسته تقسیم شدهاند:
 )1پارلمانهاي قدرتمند و فعال كه قادرند پیشنهادهاي دولت براي قانونگذاري را تغییرات
اساسي بدهند يا حتي به طور كلي از آن چشم بپوشند و به جاي آن طرحها يا سیاستهاي
تازهاي را به تصويب برسانند )2 .پارلمانهاي متوسط كه غالباً مکان مناسبي براي مذاكره
پیرامون سیاستهاي قوه مجريهاند .در اين مجالس بدون رد كلي لوايح ،معموالً به جرح و
تعديل آنها اكتفا ميگردد )1 .پارلمانهاي ضعیف كه در رابطه با قوه مجريه كامالً تابع و
فرمانبردارند و در فرآيند قانونگذاري قدرت جرح و تعديل و رد لوايح را ندارند (زارعي،
.)71-13 ،1131
فارغ از تقسیمبنديهاي فوق ،به طور كلي مؤلفههاي ذيل همواره بر تصويب لوايحِ مدنظر
دولتها اثرگذار هستند )1 :ظرفیت احزاب :زماني كه حزب دولت اكﺜريت پارلماني را در
اختیار دارد؛ )2 11رويههاي قانونگذاري :زماني كه دولت براي رسیدن به اهداف خود از يک
مزيت سازماني برخوردار است؛  )1موقعیت سیاسي دولت :زماني كه دولت با استفاده از موقعیت
خود در فضاي سیاسي نظر مجلس را به برنامه خودش جلب كند (.)erik rasch, 2013, 270
در ادامه تالش خواهد شد تا با مطالعه و بهرهگیري از فرآيندهاي قانونگذاري در سه كشور
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انگلستان ،فرانسه و كانادا ،محدوديتهاي پارلمان در اين كشورها هنگام تصويب لوايح دولت
شناسايي شود.
در كشور انگلستان ،عليرغم تنوع طرق ابتکار قانون 11،بسیاري از پیشنهادهاي قانونگذاري از
دولت نشئت گرفته و دامنه پیشنهادهاي نمايندگان يا ساير طرق ابتکار قانون بسیار محدود
است ( .)Faragher, 2012, 81به گونهاي كه امروزه نزديک به نهدهم قوانین مصوب در مجلس
عوام از دولت سرچشمه ميگیرند (هريسينژاد .)71 ،1117 ،در اين شرايط ،دولت با بهرهگیري
از دو مزيت حزبي و سازماني ،معموالً ميتواند لوايح خود را با كمترين اصالحات به تصويب
مجلس برساند .از منظر مزيت حزبي ،در اين كشور به دلیل انضباط حزبي قدرتمند ،دولت
ميتواند مجلس را به طور عادي كنترل كند؛ چراكه مطابق يک قاعده نانوشته در انگلستان،
نخستوزير الزاماً رهبر حزب اكﺜريت در مجلس عوام است (هريسينژاد .)67 ،1117 ،بنابراين،
قوه مجريه در موضوعات مختلف ،از جمله تصويب لوايح ،از حمايت اكﺜريت پارلمان
برخوردار است؛ براي نمونه ،اين عامل سبب شده است كه در فرآيند رسیدگي به لوايح در
كمیسیونهاي مجلس انگلستان ،با وجود آنکه هريک از اعضاي كمیسیون ميتواند انجام
اصالحاتي را خواستار شود ،اما اين اصالحات به جهت اكﺜريت حزبي حامي دولت بهندرت به
تصويب كمیسیون ميرسند (.)Le Sueur, 2013, 430
عالوه بر اين ،برخي از فرآيندهاي قانونگذاري در انگلستان موجب ميشود كه لوايح دولت
بدون تغییرات اساسي به تصويب برسند؛ براي نمونه ،در مرحله تهیه لوايح« ،كمیته
قانونگذاري آتي و بیانات ملکه» كه از رهبران احزاب دو مجلس و هماهنگكنندههاي اصلي
احزاب دو مجلس تشکیل شده است ،يکي از ارائهدهندگان پیشنويسهاي لوايح و برنامههاي
قانونگذاري دولت است (زارعي .)33-35 ،1137 ،لذا ،طبیعي است كه لوايح برآمده از
ايده هاي اين كمیته ،دور از انتظارات اعضاي پارلمان و عاليق سیاسي و اجتماعي آنان نباشد.
همچنین در سالهاي اخیر در انگلستان رويه جديدي به نام «بررسي پیش از قانونگذاري
( 12»)PLSشکل گرفته است كه در آن پیشنويس لوايح دولتي پیش از ارائه به پارلمان ،به
صورت عمومي منتشر ميشود و از اين طريق اصالحات الزم جهت درج در متن اليحهي
تقديمي به پارلمان اعالم ميشود ( .)Turpin, 2016,40-42با اجراي اين روش ،نمايندگان مجلس
ميتوانند در فرآيند تهیه اليحه مشاركت كنند .در عمل نیز اينگونه لوايح شرايط راحتتري براي
تصويب در پارلمان خواهند داشت (.)Smookler, 2006, Vol 59:534
در فرآيند تصويب لوايح ،برخي از فرآيندها به تصويب لوايح دولت با كمترين اصالحات
كمک ميكنند؛ براي نمونه ،در جريان طرح لوايح در صحن مجلس عوام ،نقش سخنگو
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بهعنوان تنظیمگر محتواي اصالحات پیشنهادي بسیار مؤثر است .او از میان بندها و اصالحات
جديدي كه ارائه ميشود ،صرفاً برخي را جهت بررسي در صحن علني مجلس انتخاب ميكند
(زارعي .)15 ،1137 ،عالوه بر اين ،سازوكارهايي وجود دارد كه جريان قانونگذاري را تسهیل
ميكند .برخي از اين سازوكارها عبارتاند از« :كفايت مذاكرات» 11كه بحثهاي پارلماني را با
يک رأيگیري براي پايان مذاكرات كوتاه ميكند؛ «گیوتین» 17كه جدول زماني سختگیرانهاي
براي مذاكره پیرامون هر بخش از اليحه اعمال ميكند .در اين فرآيند ممکن است بخشيهايي
از اليحه مذاكره نشوند؛ «كانگورو» 17كه در مرحلهي قرائت گزارش كمیسیون ،صرفاً اجازه
طرح بخشهاي معیني از اليحه را براي بحث در صحن علني ميدهد (.)Leyland, 2012, 139
در فرانسه نیز عليرغم تفاوتهاي بارزي كه نظام حزبي اين كشور با كشور انگلستان دارد ،به
واسطهي حمايت اكﺜريت مجلس از برنامهي دولت (چه حزب وابسته به دولت در مجلس
اكﺜريت باشد و چه ساير احزاب اكﺜريت باشند) ،اصطالحاً نخستوزير فرانسه را رهبر اكﺜريت
پارلماني معرفي ميكنند (هريسينژاد ،)112 ،1117 ،اصطالحاً نخستوزير فرانسه را رهبر
اكﺜريت پارلماني معرفي ميكنند (هريسينژاد )112 ،1117 ،و يکي از آثار اين رهبري را اين
مطلب ميدانند كه نخستوزير ميتواند اكﺜريت پارلمان را «حول لوايح پیشنهادي دولت
مجتمع نمايد» (هريسينژاد.)112 ،1117 ،
عالوه بر تأثیر حمايت حزبي بر فرآيند قانونگذاري در فرانسه ،اتکا به ابزارهاي سازماني نیز بر
تصويب لوايح پیشنهادي دولت در مجلس اثرگذار است ( .)erik rasch, 2013, 271توضیح آنکه،
بر خالف جمهوري اسالمي ايران ،لوايح در جلسه عمومي مجلس نمايندگان بر اساس متن
اليحه دولت مذاكره ميشوند و كمیسیون پس از بررسي اليحه ،فقط ميتواند نظرات خود را
به صورت اصالحیه به مجلس ارائه كند و حق ندارد مستقیماً تغییراتي در متن اليحه ايجاد كند
(زارعي.)213 ،1137 ،
از سوي ديگر ،عليرغم اينکه مطابق بند  1ماده  77قانون اساسي فرانسه حق اصالح لوايح يا
حق ايجاد تغییرات در منطوق لوايح براي اعضاي پارلمان آن كشور به رسمیت شناخته شده
است ،مطابق بند  7ماده  13آيیننامه داخلي مجلس نمايندگان ،ضروري است كه اصالحیهها
با متن اصلي اليحه ،هرچند به صورت غیرمستقیم ،مرتبط باشند .اين موضوع از سوي شوراي
قانون اساسي نیز به رسمیت شناخته شده است (زارعي.)211 ،1137 ،
كانادا يکي از كشورهايي است كه در رويه قانونگذاري خود با شفافیت و صراحت بیشتري به
تبیین حدود صالحیت پارلمان در اصالح لوايح دولت پرداخته است .از اين جهت ميتواند
الگوي ساير كشورها ،از جمله جمهوري اسالمي ايران ،قرار گیرد .پارلمان اين كشور براي
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جلوگیري از اعمال تغییرات عمده در لوايح تقديمي دولت ،در رويههاي قانونگذاري خود كه
بر روي تارنماي رسمي اين پارلمان قابل مشاهده است ،ضوابط و الزاماتي را پیشبیني كرده
است؛ براي نمونه ،در فرآيند قانونگذاري اين كشور اصالح اليحه در مرحله بررسيهاي
كمیسیوني يا صحن علني مجلس با محدوديتهايي همراه است ،از جمله :الف) پیشنهادهاي
اصالحي نبايد با اصول اليحه 16و سازوكارها و تمهیداتي كه براي رسیدن به هدف اليحه
طراحي شده است 15مخالف باشد .ب) اصالحیهها بايد با موضوع كلي اليحه يا بخشي از آن
مرتبط باشد .ج) حذف يا اضافه نمودن بخشهاي جديد به اليحه نیز با محدوديتهايي همراه
است13.

با توجه به شناسايي برخي از اين محدوديتها در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران ،در
ادامه و در مقام بررسي اين قبیل محدوديتها در نظام حقوقي ايران ،با تفصیل بیشتري به اين
قبیل محدوديتها و ضوابط پرداخته خواهد شد.

 .۳محدودیتهای مجلس جهت اصالح لوایح قانونی ،مستنبط از
نظرات شورای نگهبان
عليرغم اينکه مجلس شوراي اسالمي مبتني بر ظواهر قانون اساسي و آيیننامه داخلي مجلس
بهجز در زمینه بار مالي (موضوع اصل  57قانون اساسي) ،تاكنون خود را در اصالح لوايح قانوني
محدود ندانسته ،با بررسي نظرات شوراي نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس شوراي اسالمي
با قانون اساسي (موضوع اصل  )17با نظراتي مواجه ميشويم كه با تنقیح مناط و الغاي
خصوصیت 11از آنها ،ميتوان ادعا كرد كه در نظام جمهوري اسالمي ايران نیز صالحیت مجلس
در اصالح لوايح قانوني مطلق نیست و اصالحات مجلس نسبت به لوايح قانوني بايد در
چارچوب ضوابط و مالکهاي مشخصي باشد.
با اين مقدمه ،در ادامه تالش خواهد شد تا مبتني بر ضوابط و مالکهاي قابل استنباط از نظرات
شوراي نگهبان ،به تبیین حدود صالحیت مجلس شوراي اسالمي جهت اصالح لوايح قانوني
پرداخته شود.

 .۳-۱محدود بودن اصالحات مجلس به چارچوب پیشنهاد دولت
همانطور كه پیش تر اشاره شد ،نهادهاي مجري قانون به دلیل مواجهه نزديک با امور اجرايي
كشور ،توانايي بااليي در شناسايي ضعف ها و خألهاي قوانین داشته و در بسیاري از موارد،
در راستاي اجراي سیاست هاي خود ،به اصالح اين ضعف ها و خألهاي قانوني نیاز دارند .از
سوي ديگر ،با توجه به بهرهمندي دستگاه هاي اجرايي از كارشناسان آشنا با امور ،پیشنهادهاي
آنها با اقتضائات اجرايي همخواني بیشتري دارد و از اين جهت امکان عملیاتي شدن آنها
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بیشتر است (مزي.)215 ،1137 ،
مبتني بر واقعیت فوق ،قانون اساسي ايران عالوه بر اينکه صالحیت ابتکار قانون را براي
نمايندگان مجلس در نظر گرفته ،اين صالحیت را براي مراجع ديگري همچون هیئت وزيران
(اصل  )57و رئیس قوه قضائیه (بند  2اصل  )173نیز در نظر گرفته است .لذا اين مراجع مبتني
بر اين صالحیت ميتوانند سازوكارهاي اجرايي الزم را در قالب اليحه قانوني به مجلس
شوراي اسالمي تقديم كنند و از اين طريق ،در انتظار ايجاد زيرساختهاي حقوقي الزم براي
تأمین اهداف مدنظر خود باشند .با اين پیشفرض ،ايجاد تغییرات عمده در اليحه ،بهطوري كه
چارچوب پیشنهاد نهاد مجري را دگرگون سازد و سازوكار يا ابزارهاي قانوني مورد انتظار آن
را كه در اليحه طرح شده ،به كلي تغییر دهد ،باعث ميشود كه نهاد مجري ،ديگر تحقق اهداف
مدنظر خود را از طريق اليحه اصالحي امکانپذير نداند و مصوبه نهايي مجلس را در راستاي
سیاستهاي مطلوب خود محسوب نکند .بنابراين ،در عمل نیز مصوبه مجلس با عدم تمايل
دولت به اجرا روبهرو خواهد شد.
اين موضوع در ساير كشورها نیز مورد توجه بوده است و برخي از كشورها قواعد ويژهاي را
جهت كنترل اين پديده وضع كردهاند؛ براي نمونه ،همچنانكه پیشتر اشاره شد ،در كانادا
پیشنهادهاي اصالحي نمايندگان نبايد با سازوكارها و تمهیداتي كه براي رسیدن به هدف اليحه
طراحي شده ،مخالف باشد .نظارت الزم براي اعمال اين محدوديت ،هنگامي كه اليحه در
كمیسیون در حال بررسي است ،بر عهده رئیس كمیسیون
بررسي اليحه در صحن علني ،بر عهده رئیس مجلس

(93-94

 )McInnes,2005,و هنگام

است21.

اين در حالي است كه بررسي رويه قانونگذاري مجلس شوراي اسالمي ايران گوياي آن است
كه به دلیل عدم وجود محدوديت صريح در قانون اساسي يا ساير قوانین مربوطه ،مجلس در
هنگام بررسي لوايح ،خود را به چارچوب پیشنهاد دولت مقید نميداند و گاهي چارچوب
پیشنهاد اليحه دولت را به كلي دگرگون كرده است؛ براي مﺜال ،در جريان تصويب «اليحه
تأسیس صندوق بیمه همگاني حوادث طبیعي» ،مجلس به كلي چارچوب پیشنهاد دولت و
ابزارهاي قانوني مندرج در اليحه دولت را دگرگون كرد .توضیح آنکه دولت به منظور ارائه
سازوكاري براي جبران خسارات ناشي از حوادث طبیعي نظیر سیل و زلزله و كمک مالي به
آسیبديدگان از اين حوادث ،اليحه مذكور را در تاريخ  1111/1/1تقديم مجلس شوراي
اسالمي كرد .دولت براي تأمین اهداف مدنظر خويش تأسیس صندوقي با ماهیت حقوقيِ يک
مؤسسه عمومي غیردولتي بهعنوان نهاد مجري سازوكار جبران خسارت پیشنهاد داد و در ادامه
ضوابطي را براي فعالیت اين صندوق تعیین كرد .همچنین در ماده  1اين اليحه ،پس از پیشنهاد
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تأسیس صندوق بیمه همگاني حوادث طبیعي ،بهعنوان ضمانت اجراي قانوني مفاد اليحه ،بیمه
مذكور را براي كلیه واحدهاي مسکوني اجباري اعالم كرد؛ اما در جريان تصويب اليحه
مذكور ،نمايندگان مجلس با اعمال اصالحات گسترده ،به جاي تأسیس يک صندوق با ماهیت
مؤسسه عمومي غیردولتي ،وظايف مربوطه را بر عهده شركت دولتيِ بیمه ايران قرار دادند و
تأسیس صندوق فوق را نیز به كلي منتفي كردند.
عالوه بر آن ،در مصوبه مجلس ،ضمانت اجراي پیشنهادي اليحه نیز به كلي تغییر كرد؛ به طوري كه
مقرر شد حق بیمه واحدهاي مسکوني از طريق قبوض برق آن واحدها دريافت شود .اجراي اين
كار نیز بر عهده وزارت نیرو و شركتهاي توزيع برق قرار گرفت .همچنین ،بر خالف اليحه كه
منابع درآمدي صندوق را منحصر در حق بیمه دريافتي ،درآمد حاصل از سرمايهگذاري منابع
صندوق و كمکها و هداياي دريافتي ميدانست و نقش مالي دولت را صرفاً در اختصاص مبلغي
بهعنوان سرمايه اولیه صندوق در ابتداي تأسیس آن و همچنین اختصاص كمکهايي از بودجه
عمومي در صورت كسري منابع صندوق ميدانست ،مصوبه مجلس دولت را موظف كرد تا عالوه
بر پرداختهاي پیشگفته ،تا ده سال در پرداخت حق بیمه نیز مشاركت داشته باشد.
در پي اين اصالحات گسترده ،شوراي نگهبان در مقام اعمال صالحیت قانوني خود ،با اين
استدالل كه «مصوبه مجلس شوراي اسالمي با اليحه دولت ماهیتاً اختالف بَین دارد و از
مصاديق طرح موضوع اصل  57قانون اساسي محسوب نميشود ...و تغییرات معموله ،اصالح
عرفي در اليحه محسوب نميگردد» اين مصوبه را مغاير با اصل  57قانون اساسي اعالم

كرد21.

در مقام تحلیل اين نظر شوراي نگهبان اشاره به اين نکته الزم است كه مطابق اصل  57قانون
اساسي ،ابتکار قانون از دو طريق صورت ميگیرد؛  )1ارائه اليحه قانوني از سوي هیئت
وزيران )2 ،ارائه طرح از سوي حداقل  17نفر از نمايندگان مجلس .در خصوص اليحه مزبور،
از آنجا كه مجلس در فرآيند تصويب اليحه ،چارچوب پیشنهاد دولت و ابزارهاي قانوني اليحه
را به كلي تغییر داده و ترتیبات جديدي را جايگزين آن كرده بود ،مصوبه مجلس ماهیتي
متفاوت از اليحه دولت پیدا كرد و گويا مجلس در قامت اصالحات ،طرح جديدي را در آن
زمینه ارائه و تصويب كرد .در همین راستا ،يکي از اعضاي شوراي نگهبان در جلسه بررسي
اين مصوبه 22در شوراي نگهبان چنین اظهار كرد:
«منطق صندوق با منطق بیمهاي ،دو تا روش كامالً متفاوت است؛ دو تا منطق اقتصادي
متفاوت در اين دو روش وجود دارد .در صندوقهاي بیمه ،قسمت اعظم بودجه
صندوق از بودجهي دولتي تأمین ميشود و ممکن است يک عوارضي هم از مردم
بگیرند؛ اين يک ابتکار است ،اما اينکه بیمهاي [در قالب يک شركت بیمه باشد و] با
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قرارداد خصوصي باشد ،اين كامالً يک ابتکار ديگر است .اآلن مجلس [با تغییر ماهوي
در روش بیمه] آمده است و به مناسبت بررسي يک اليحه ،يک طرحي را تصويب
كرده

است21».

در ادامه نیز يکي ديگر از اعضا با اين عبارات سخن قبل را تأيید ميكنند:
«اين مصوبه يک چیزي است كه به كلي اليحهي دولت را عوض كرده است .ايشان درست
ميگويد؛  ...ما به مجلس ،در ايرادمان بگويیم كه آنچه كه دولت داده است ،اين مصوبه
نیست27».

از مباحث اعضاي شوراي نگهبان درباره اين مصوبه اين موضوع قابل استنباط است كه با توجه
به مشخص بودن طرق ابتکار قانون در اصل  ،57از منظر شوراي نگهبان مصوبه مزبور نه
استمرار اليحه دولت بوده است كه به تصويب هیئت وزيران رسیده باشد ،نه طرحي مستقل
بوده است كه از سوي حداقل  17نماينده مجلس پیشنهاد شده باشد.
بنابراين ،نظر شوراي نگهبان در خصوص اين مصوبه را ميتوان مؤيدي بر اين ادعا دانست كه
هرچند در قانون اساسي يا ساير قوانین مربوطه ،صراحتاً صالحیت مجلس در اصالح لوايح
قانوني محدود نشده ،اما شوراي نگهبان مبتني بر درک مبنا و فلسفه پیشبیني اصل  57قانون
اساسي و تمايز قائل شدن بین طرق مختلف ابتکار قانون ،بهدرستي تغییر اساسي چارچوب
پیشنهاد دولت در اليحهاش را مغاير با اصل  57قانون اساسي اعالم كرده است.
با توجه به خأل صراحت قانوني در تبیین حدود صالحیت مجلس در اصالح لوايح قانوني،
محدود دانستن مجلس به چارچوب پیشنهاد دولت كه برگرفته از نظر شوراي نگهبان نسبت به
«اليحه تأسیس صندوق بیمه همگاني حوادث طبیعي» به دست آمد و تنقیح مناط و الغاي
خصوصیت از آن ،ميتواند تا حدود زيادي خأل قانوني در اين زمینه را پوشش دهد .البته،
توجه به اين نکته ضروري است كه تنوع حوزههاي كاركردي دولت و قوه قضائیه و به تبع آن
تنوع در لوايح پیشنهادي دولت و رئیس قوه قضائیه موجب خواهد شد تا حد و مرز مفهوم
«تغییر چارچوب پیشنهاد دولت» در اصالحات مجلس را نتوان به روشني تبیین و ضابطهمند
كرد .بنابراين ،طبیعي است كه صدق اين عنوان بر يک مصوبه مجلس متناسب با مفاد اليحه
مربوطه ،نسبي باشد و نتوان به دقت آن را نظاممند كرد .لیکن آنچه در اين زمینه اهمیت دارد
اين است كه اعضاي شوراي نگهبان بايد همواره اين مالک را در بررسيهاي خودشان بهعنوان
يک قاعده مدنظر قرار دهند و اگر آنها تشخیص دهند كه مجلس در اصالح يک اليحه ،روش
مدنظر يا ابزارهاي مورد انتظار دولت براي رسیدن به هدفش را تغییر داده ،آن مصوبه را مغاير
با اصل  57قانون اساسي اعالم كنند.
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 .۳-۲محدود بودن اصالحات مجلس به موضوع الیحه دولت
طبق اين محدوديت ،اصالح اليحه دولت توسط مجلس بايد در چارچوب موضوع اليحه ارسالي
دولت صورت بگیرد و اعمال اصالحات در اليحه فقط در فرضي ممکن است كه مواد يا مفاد
اصالحي به صورت صريح يا ضمني منجر به اصالح موضوع آن اليحه نشده باشد .اين مالک و
ضابطه به حدي مهم است كه در هر سه كشور موضوع مطالعات تطبیقي اين مقاله ميتوان مشابه
آن را يافت.
در كانادا ضروري است كه پیشنهادهاي اصالحي نمايندگان با موضوع كلي اليحه يا آن بخش از
اليحه كه براي اصالح آن پیشنهاد شده ،مرتبط باشند .نظارت بر اين محدوديت بر عهده رؤساي
كمیسیونها و همچنین رئیس مجلس آن كشور است 27.در فرانسه نیز ضروري است كه
اصالحیهها با متن اصلي اليحه مرتبط باشند .تشخیص اين ارتباط در وهله اول بر عهده رئیس
مجلس است (زارعي .)211 ،1137 ،نکته مهمتر آنکه ،شوراي قانون اساسي فرانسه در يکي از
تصمیمات خود با تمايز قائل شدن بین حق اصالح از حق ابتکار قانون ،كه در بند  1اصل 11
پیشبیني شده ،اينگونه نتیجه گرفته است كه اصالحیهها نبايد بيارتباط با متن اصلي باشند يا
حدود منطقي يک اليحه را ناديده بگیرند .بر اساس اين ،شوراي قانون اساسي فرانسه قانون
مصوب مجلس را مغاير با قانون اساسي اعالم كرده است (زارعي .)211 ،1137 ،در انگلستان
نیز ميتوان اين محدوديت را مشاهده كرد .در انگلستان ضروري است كه اصالحات پیشنهادي
با موضوع و مفاد اليحه مرتبط باشند .كنترل اين محدوديت در اين كشور بر عهده رئیس
كمیسیون است (زارعي.)15-17 ،1137 ،
در ايران نیز عليرغم عدم تصريح اين موضوع در قانون اساسي و آيیننامه داخلي مجلس،
شوراي نگهبان وجود ارتباط میان پیشنهادهاي اصالحي و متن اليحه را يکي از محدوديتهاي
قابل اعمال بر صالحیت مجلس شوراي اسالمي در اصالح لوايح قانوني در رويه خود دانسته
است.
براي استنباط اين محدوديت از نظرات شوراي نگهبان ميتوان نظر آن شورا را درباره «اليحه
تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون تأسیس و اداره مدارس ،مراكز آموزشي و مراكز پرورشي
غیردولتي» مطرح كرد .مجلس شوراي اسالمي بنا به جهات مختلفي كه در مشروح مذاكرات اين
مصوبه قابل مالحظه است 26،تغییرات گستردهاي در اليحه تقديمي دولت ايجاد كرد و در قالب
يک مادهواحده و  11بند ،مصوبه مزبور را با هدف دائمي كردن اين قانون به تصويب رساند .با
تصويب اين مصوبه ،شوراي نگهبان در مقام تطبیق آن با قانون اساسي به موجب نظريه شماره
 17/112/1312مورخ  1117/7/16مقرر داشت:
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«نظر به اينکه اليحه دولت بهعنوان «اليحه تمديد قانون اصالح قانون تأسیس و اداره مدارس،
مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غیردولتي» تقديم مجلس گرديده ،نه دائمي شدن آن ،بعالوه بر
اساس مصوبه تعدادي از مواد قانون مذكور اصالح و مواد ديگري هم به آن الحاق شده است و
ظاهراً از طرف نمايندگان طرحي نیز در خصوص مورد تسلیم نگرديده است ،لذا تصويب مصوبه
بدين نحو ،مغاير اصل  57قانون اساسي شناخته شد».
با بررسي اليحه دولت ،مصوبه مجلس و نظر شوراي نگهبان در اين زمینه ،اين نتیجه به دست
ميآيد كه تغییر موضوع اليحه دولت از «تمديد مهلت اجراي يک قانون آزمايشي» به «دائمي
نمودن يک قانون آزمايشي» يکي از محورهاي اصلي ايراد شوراي نگهبان بوده است .بنابراين،
ميتوان تغییر موضوع اليحه دولت از سوي مجلس را يکي از محدوديتهاي مجلس شوراي
اسالمي در اصالح لوايح قانوني از منظر شوراي نگهبان معرفي كرد.
گفتني است كه اين نظر در رويه شوراي نگهبان مسبوق به سابقه بوده است و نمونههايي از آن
را ميتوان با صراحت بیشتري در ساير نظرات شورا يافت؛ براي نمونه ،شوراي نگهبان در
اظهارنظر خود درباره «اليحه حوزههاي انتخاباتي و اصالح ماده  3قانون انتخابات مجلس
شوراي اسالمي مصوب  »1167/11/23بیان داشته:
با توجه به اصول  57و  57قانون اساسي پیشنهادها [و] اصالحات نمايندگان بايد مربوط به
موضوع ماده يا اصل موضوع اليحه باشد .ماده  1مصوبه نظر به اينکه مربوط به قانون انتخابات
مجلس شوراي اسالمي است و اليحه دولت مربوط به محدوده حوزه انتخاباتي مجلس شوراي
اسالمي موضوع تبصره  1الحاقي به ماده  17قانون تعاريف و ضوابط تقسیمات كشوري
است25.

مصوب  13فروردين ماه سال  1167شمسي است مغاير با قانون اساسي
در خصوص اين نظر شوراي نگهبان اشاره به اين نکته الزم است كه ظاهراً توجه شوراي
نگهبان در مقام بیان اين استدالل به عبارت «پیشنهادها و اصالحاتي كه نمايندگان در خصوص
لوايح قانوني عنوان ميكنند» در صدر اصل  57قانون اساسي بوده است و از عبارت مزبور
اينگونه نتیجه گرفته شده است كه پیشنهادها و اصالحات نمايندگان بايد مربوط به موضوع
اليحه قانوني باشد و در قالب اصالح اليحه دولت ،نمايندگان مجلس نميتوانند طرحهاي
قانوني خودشان را بدون طي تشريفات قانوني به تصويب برسانند.
با اثبات اين مطلب كه محدود بودن اصالحات مجلس به موضوع اليحه دولت را ميتوان يکي
از مالکهاي نظارت شوراي نگهبان به شمار آورد ،توجه به اين نکته الزم است كه شوراي
نگهبان گاهي از اتخاذ چنین موضعي عدول كرده است؛ براي نمونه ،در خصوص «قانون دائمي
شدن قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  »1115/12/26كه با عنوان «اليحه اصالح و
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دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوري» به مجلس شوراي اسالمي تقديم شده بود و
عالوه بر دائمي كردن قانون آزمايشي ،در اليحه دولت اصالحات گستردهاي نیز پیشبیني شده
بود23،

مجلس شوراي اسالمي بدون بررسي اصالحات پیشنهادي در اليحه دولت ،فقط به

دائمي نمودن قانون آزمايشي اكتفا كرد و پیشنهادهاي اصالحي دولت در متن اليحه را بررسي
نکرد .با اين حال ،شوراي نگهبان از اعالم نظر در خصوص اين مصوبه خودداري كرد تا اين
مصوبه بدون اعالم نظر آن شورا ،به قانون تبديل شود .نکته مهم در اين خصوص آنکه ،حتي
در نظر مشورتي پژوهشکده شوراي نگهبان ،به استناد رويه آن شورا و با توجه به اعمال
اصالحات گسترده در متن و عنوان اليحه دولت ،مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي مورد
توجه قرار گرفته

بود21.

با مشخص شدن محدوديت اصالحات مجلس به «موضوع اليحه دولت» و اعمال منظم اين
ايراد از طرف شوراي نگهبان ،ميتوان انتظار داشت كه تا حد زيادي از بينظمي در فرآيند
تقنین كه منجر به تغییرات نامحدود در لوايح ميشود ،جلوگیري شود .بنابراين ،نمايندگان
مجلس به جاي آنکه با اصالح لوايح دولت در صدد نیل به اهداف خودشان باشند ،مجبور
خواهند شد تا از ظرفیت ابتکار قانون توسط حداقل  17نماينده استفاده نمايند.

 .۳-۳محدود بودن اصالحات مجلس به عدم ایجاد تغییرات گسترده در
الیحه دولت
محدوديت ديگري كه ميتوان مبتني بر نظرات شوراي نگهبان براي اصالحات مجلس در نظر
گرفت ،مربوط به عدم ايجاد تغییرات گسترده در اليحه دولت است .به اين معنا كه ممکن است
اصالحات نمايندگان به چارچوب پیشنهاد دولت لطمه وارد نکند و كامالً در راستاي موضوع
اليحه دولت باشد ،اما حجم و گستره اصالحات نمايندگان به گونهاي باشد كه بین اليحه دولت
و مصوبه مجلس تفاوتهاي چشمگیري مشاهده شود؛ به گونهاي كه گويا نمايندگان مجلس همه
طرحهاي مدنظر خودشان را ذيل اليحه دولت محقق كردهاند.
در اين موارد ،گاهي توسعهي دامنه شمول اليحه دولت موجب شده است تا شوراي نگهبان
نسبت به اصالحات مجلس ايراد بگیرد ،گاهي نیز حجم باالي مواد يا بندهاي الحاقي به اليحه
دولت منجر به اشکال گرفتن شوراي نگهبان شده است؛ براي نمونه ،در جريان رسیدگي به
«اليحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ،اصالح محدوده سه منطقه آزاد تجاري ـ
صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب  ،»1115/6/11مجلس شوراي اسالمي اقدام به
اعمال تغییرات گسترده اي در اليحه دولت كرد و موضوع اليحه دولت را به صورت
چشمگیري توسعه داد .در جريان بررسي اين اليحه ،عالوه بر ايجاد  3منطقه آزاد كه از سوي
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دولت پیشنهاد شده بود ،چهار منطقه آزاد ديگر نیز موضوع توسعهي سرزمیني قرار گرفتند و بر
مساحت آنها افزوده شد .مهمتر آنکه ،دولت در اليحه پیشنهادي ،ايجاد  12منطقه ويژه
اقتصادي را مطرح كرده بود كه در مصوبه مجلس ،اين تعداد به  111مورد افزايش پیدا كرد .لذا
با توجه به تغییرات گستردهاي كه در جريان تصويب اين اليحه در دامنه شمول آن صورت
گرفت ،شوراي نگهبان اين مصوبه مجلس را بهدرستي مغاير با اصل  57قانون اساسي اعالم
كرد .شوراي نگهبان با اين كار عالوه بر اينکه روند نامشخص اصالحات گسترده در لوايح
قانوني را تا ح دودي سروسامان داد ،در جهت تفکیک نقش نمايندگان مجلس در مقام تصويب
لوايح قانوني و نقش آنها در ارائه طرح قانوني در مواردي كه نیاز به قانونگذاري در حوزهاي
را الزم ميدانند ،گام مهمي برداشت.
عالوه بر مصداق ذكر شده كه به جهت توسعه گسترده مصاديق مناطق آزاد و ويژه مورد ايراد
شوراي نگهبان قرار گرفت ،شوراي نگهبان در جريان بررسي برخي از مصوبات مجلس،
همچون «اليحه آيین دادرسي كیفري مصوب  ،»1111/12/11به جهت اصالحات گستردهاي كه
در اين اليحه قانوني صورت گرفته بود ،آن را مغاير با اصل  57قانون اساسي اعالم كرد .در
خصوص اين مصوبه بايد توجه كرد كه كمیسیون قضايي و حقوقي مجلس در جريان
رسیدگي ،موضوعات متعدد و جديدي را در قالب بخشهاي ششم و هشتم و با عنوان «آيین
دادرسي جرائم نیروهاي مسلح» و «آيین دادرسي جرائم رايانهاي و تشکیالت ،زيرساختها و
دادرسي الکترونیکي» به اين اليحه افزود .اين بخشهاي جديد اگرچه از نظر محتوا با هدف و
موضوع اصلي اليحه مغايرتي نداشتند ،اما حجم و گستره اصالحات نمايندگان به گونهاي بود
كه سبب گسترش چشمگیر دامنه شمول موضوعات اليحه شد .در حالي كه ،در اليحه واصله،
هیچ حکمي درباره موضوعات آيین دادرسي جرائم نیروهاي مسلح و جرائم رايانهاي و
دادرسي الکترونیکي پیشبیني نشده بود .بر اساس اين ،شوراي نگهبان اين مصوبه مجلس را
بهدرستي مغاير با اصل  57قانون اساسي اعالم كرد.
شايد بتوان مهمترين ثمره اعمال منظم اين ايراد شوراي نگهبان در موارد مشابه را ايجاد انضباط
در نظام قانونگذاري كشور دانست .اين انضباط ،عالوه بر آثار متعددي كه بر صیانت از نقش
هريک از مراجع مبتکر قانون در فرآيند قانونگذاري دارد ،اثر مستقیمي در نظارتپذيري
طرحها و لوايح قانوني از جهت رعايت مفاد اصل  57قانون اساسي دارد و موجب خواهد شد
تا شوراي نگهبان بتواند با دقت و سرعت بیشتري بر عدم تحمیل بار مالي به دولت به واسطه
پیشنهاد نمايندگان اطمینان حاصل كند.
عالوه بر اين ،اعمال منظم چنین ضابطه و مالكي نسبت به آن دسته از حوزههايي كه طبق
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قانون اساسي يا قانون عادي ابتکار قانون در آن خصوص بر عهده دولت قرار گرفته ،از اهمیت
بیشتري برخوردار است چراكه در برخي از موضوعات مانند بودجه ساالنه كل كشور ،بنا بر
تصريح اصل  72قانون اساسي ،ابتکار قانون بر عهده دولت است .در اين زمینه ،نظر تفسیري
شماره  53/21/7176مورخ  111153/7/27و نظر شماره  12/11/71112مورخ

111112/1/11

شوراي نگهبان نیز اظهار داشتهاند كه امکان اصالح قوانین بودجه به نحوي كه در كل بودجه
اثر بگذارد يا شاكله بودجه را تغییر دهد ،از طريق طرح نمايندگان مجلس ،ممکن نیست.
همچنین ،با توجه به اينکه تهیه برنامههاي توسعه امري تخصصي است و اجراي صحیح آن به
دانش فني ،امکانات كافي و دسترسي به اطالعات دقیق از سراسر كشور وابسته است (عمید
زنجاني ،1111 ،ج )117 :1و به دلیل بهرهمندي قوه مجريه از اين امکانات و دانشها ،اين قوه
از طريق قانون عادي 12نهاد صالح براي تهیه اليحه برنامه تعیین شده است (نظريان،1115 ،
 .)51لذا ،در اين موارد ،با توجه به محدوديت نمايندگان مجلس در ابتکار قانون در اين
حوزهها ،علي االصول تنها طريق ممکن براي اعمال نظر نمايندگان مجلس ،اصالح لوايح دولت
حین تصويب آنها است .اين در حالي است كه اعمال تغییرات گسترده در اينگونه لوايح از
سوي مجلس عمالً منجر به تبديل آنها به طرح پیشنهادي از سوي نمايندگان ميشود و در اين
صورت ميتوان ادعا كرد كه علت اصلي پیشبیني صالحیت ابتکار قانون در اين حوزهها براي
دولت ناديده گرفته خواهد شد.
با وجود مقدمات ذكر شده ،شوراي نگهبان تنها يک مرتبه اليحه احکام دائمي برنامههاي
توسعه كشور را مغاير با مالک ذكر شده دانسته و از اعمال منظم اين مالک نسبت به قوانین
بودجه ساالنه كل كشور و همچنین قوانین برنامه پنجسالهي توسعه خودداري كرده است .در
خصوص مصداق ذكر شده ،اشاره به اين نکته الزم است كه مجلس شوراي اسالمي در جريان
رسیدگي به «اليحه احکام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب  ،»1117/2/23تغییرات
گستردهاي را در اليحه  71مادهاي دولت اعمال و با افزودن حدود  51ماده ديگر به آن ،عمالً
اليحه دولت را به طرح قانوني تبديل كرد .اعمال اين اصالحات در اليحه مزبور اگرچه به
تغییر موضوع يا سازوكارهاي پیشنهادي دولت (چارچوب پیشنهاد دولت) منجر نشد ،اما به
دلیل حجم باالي مفاد الحاقي ،ماهیت اليحه دولت را به كلي دگرگون كرد و در عمل اليحه
پیشنهادي دولت را به طرح نمايندگان مبدل ساخت .بر اين اساس ،شوراي نگهبان در نظر
شماره  17/112/373مورخ  1117/1/11با اين استدالل زير مصوبه را مغاير با اصل  57قانون
اساسي اعالم كرد:
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«عالوه بر اصالحات و الحاقاتي كه در متن اليحه تقديمي دولت توسط مجلس به عمل آمده
[كه] كالً در  71ماده به تصويب رسیده است ،با عنايت به اينکه قريب به  51ماده بهعنوان مواد
الحاقي به آن افزوده شده است ،از آنجا كه اليحه دولت با مصوبه مجلس ماهیتاً اختالف فاحش
پیدا كرده و موارد اضافه شده بخصوص مواد الحاقي از مصاديق طرح موضوع اصل  57قانون
نميگردد11».

اساسي محسوب نميشوند ...و اين امور عرفاً اصالح در اليحه نیز محسوب
مبتني بر مالک ذكر شده در نظر شوراي نگهبان ميتوان نتیجه گرفت كه هرچند نفي صالحیت
مطلق مجلس جهت اعمال هرگونه اصالحات در اليحه دولت ميتواند موجب بروز اشکاالت
مختلفي در اداره صحیح امور شود ،اما پذيرش صالحیت نامحدود نمايندگان مجلس جهت
اعمال اصالحات در اليحه قانوني نیز ميتواند مبناي پیشبیني صالحیت ابتکار قانون براي
دولت را به كلي نقض كند .بنابراين ،نظارت منظم شوراي نگهبان بر رعايت اين مالک ،بهويژه
در مواردي كه ابتکار قانون در آن حوزه براي دولت در نظر گرفته شده ،يک ضرورت است.

نتیجه گیری
مبتني بر بررسي هاي صورت گرفته در اين مقاله ،اين موضوع اثبات شد كه هرچند در
تصريحات قانون اساسي و قوانین عادي جمهوري اسالمي ايران ،به غیر از محدوديت مقرر در
اصل  57قانون اساسي (بار مالي) ،مجلس شوراي اسالمي محدوديت خاصي در راستاي اصالح
لوايح دولت در فرآيند تصويب آنها ندارد ،اما از نظرات شوراي نگهبان در مقام تطبیق مصوبات
مجلس شوراي اسالمي با قانون اساسي و تنقیح مناط آنها ميتوان محدوديتهايي را بر
صالحیت مجلس بار كرد« .محدود بودن اصالحات مجلس به چارچوب پیشنهاد دولت»،
«محدود بودن اصالحات مجلس به موضوع اليحه دولت» و «محدود بودن اصالحات مجلس
به عدم ايجاد تغییرات گسترده در اليحه دولت» مالکهاي قابل استنباط از نظرات شوراي
نگهبان هستند كه مجلس شوراي اسالمي در جريان تصويب لوايح قانوني بايد به اين
محدوديتها توجه داشته باشد.
نکته واجد اهمیت اين است كه مبتني بر مطالعات تطبیقي انجام شده ،پیشبیني چنین
محدوديتهايي براي صالحیت قانونگذاري مجلس شوراي اسالمي يک ضرورت به شمار
ميآيد و مشابه چنین محدوديت هايي در قوانین و فرآيندهاي قانونگذاري كشورهايي نظیر
انگلستان ،فرانسه و كانادا بهروشني قابل شناسايي است.
در راستاي بهبود عملکرد قانونگذاري در ايران و رفع اشکاالت ذكر شده در اين پژوهش
عواملي ميتواند مفید فايده باشد كه در ادامه به اهم آنها اشاره خواهد شد:
 )1همسو بودن دولت و مجلس از نظر سیاسي يکي از عوامل مهمي است كه پديده اصالح
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اساسي لوايح دولت را تا حد زيادي قابل كنترل ميكند .از اين رو ،توسعه نظام حزبي در كشور
از يکسو و همزمان شدن انتخابات رياستجمهوري و مجلس شوراي اسالمي ،از جمله
عواملي هستند كه به همسويي دولت و مجلس و تأمین هرچه بهتر هماهنگي میان اين دو نهاد
كمک خواهد كرد .در نتیجه ،قابل انتظار است كه در اين شرايط ،اصالح اساسي لوايح به امري
قابل كنترل تبديل شود.
 )2با پیشبیني سازوكارهاي مشاركت پیشیني ،همچون ايجاد كمیته پیشنهاددهنده پیشنويس
لوايح با حضور رؤساي فراكسیونهاي مجلس و نمايندگاني از دولت و نیز انتشار پیشنويس
لوايح از سوي دولت ،ميتوان انتظار داشت تا پیش از ارائه اليحه به مجلس ،مشاركت الزم از
سوي نمايندگان و فراكسیونها در تنظیم لوايح قانوني صورت پذيرد و اجماع الزم در
خصوص لوايح دولت ايجاد شود.
 )1با توجه به بررسيهاي تطبیقي صورت گرفته در خصوص فرآيند اصالح لوايح در مجلس،
بهويژه وضعیت اين موضوع در كشور كانادا ،پیشنهاد ميگردد كه آيیننامه داخلي مجلس به
نحوي اصالح شود كه محدوديت مجلس در تصويب لوايح بهصراحت و همراه با شاخصههاي
عیني و ملموس در آن ذكر گردد .رجوع به رويه شوراي نگهبان و استفاده از مالکهايي كه از
رويه آن نهاد استخراج ميشود ،نظیر مواردي كه در اين پژوهش به آنها اشاره شد ،معیارهاي
مناسبي جهت اصالح آيیننامه داخلي مجلس و تعیین حدود صالحیت مجلس است.
همچنین ،پیشنهاد ميگردد در اين زمینه ،تکالیف معیني براي رؤساي كمیسیونها و هیات رئیسه
مجلس جهت كنترل پیشنهادات اصالحي نمايندگان و كمیسیونها و عدم مغايرت آنها با
مالکهاي مذكور در بند قبل در نظر گرفته شود.
 )7شوراي نگهبان بايستي به صورت مستمر و فعال بر مصوبات مجلس و تغییراتي كه در متن
لوايح دولت اعمال ميگردد نظارت نمايد و از اين طريق مالکهاي قابل استنباط از نظرات آن
شورا را تﺜبیت نمايد .همچنین شورا ميتواند با ارائه نظريه تفسیري نسبت به اصل  57تصريح
نمايد كه اصالح اليحه با ابتکار قانون در قالب ارائه طرح متفاوت است .بنابراين در اعمال
صالحیت مجلس شوراي اسالمي براي اصالح لوايح ،هر گونه اصالحي كه منجر به تغییر
اهداف اليحه گردد از جمله تغییر كلیت سازوكار پیشنهادي دولت يا تغییر موضوع اليحه يا
ايجاد تغییرات گسترده در اليحه ،اصالح اليحه محسوب نشده و تصويب آن از حدود
صالحیت مجلس خارج است.
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یادداشت ها
« .1اصل  -57لوايح قانوني پس از تصويب هیئت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پیشنهاد
حداقل پانزده نفر از نمايندگان ،در مجلس شوراي اسالمي قابل طرح است».
 .2گفتني است كه نويسندگان اين تحقیق ،اصطالح «لوايح قانوني» در اصل  57قانون اساسي را بهعنوان مقسم دو
اصطالح «لوايح قضايي» و «لوايح اجرايي» مي دانند كه البته تفصیل و اثبات اين گزاره ،خارج از موضوع اين مقاله
است (جهت مطالعه در اين خصوص رک :ابريشميراد.)67 - 61 ،1111 ،
 .3براي نمونه ميتوان به اختالف نظر دولت يازدهم و مجلس وقت در زمینه تصويب اليحه برنامه ششم توسعه
http://yon.ir/60bWy
اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي اشاره كرد .براي مطالعه تفصیلي اين اختالف رک:
« .4ماده  -111لوايح قانونى كه ازطرف دولت به مجلس پیشنهاد مىشود ،بايد
 -1داراى موضوع و عنوان مشخص باشد.
 -2داليل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه اليحه بهوضوح درج شود.
 -1داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان اليحه باشد».
« .5ماده  -112طبق اصل هفتاد و چهارم ( )57قانون اساسى كلیه لوايح قانونى تقديمى به مجلس بايد به امضاي
رئیسجمهور و وزير يا وزراي مسئول رسیده باشد .درصورت نداشتن وزير مسئول ،امضاي رئیسجمهور كافى
است».
« .6ماده  -111لوايح قانونى بايد در جلسه علنى مجلس توسط وزير مربوط و يا نماينده دولت تقديم گردد و در
موقع طرح آن نیز بايد وزير مربوط يا يکى از وزرا بهتناسب موضوع حاضر باشد».
« .7ماده  -171چنانچه در شور دوم ،كمیسیون بعضى از مواد طرح يا اليحه را حذف و يا تغییر كلى داده باشد،
هريک از نمايندگان ميتوانند همان ماده را پیشنهاد نمايند و پس از صحبت يک مخالف و يک موافق و سخنگوي
كمیسیون و نماينده دولت نسبت به ماده رأىگیرى مىشود .چنانچه اصل ماده تصويب شد پیشنهادهاى اصالحى
كه قبالً به كمیسیون داده شده ،قابل طرح و بحث و رأىگیرى خواهد بود».
 .8اين ماده امکان استرداد لوايح را در صورت تغییر دولت فراهم كرده تا دولتها بتوانند از تصويب آن دسته از
لوايحي كه در راستاي اهداف و سیاستهايشان نیست جلوگیري كند.
 .9اين موضوع در آيیننامه داخلي هیئت دولت نیز مورد توجه بوده است و به موجب ماده  72اين آيیننامه مقرر
شده است تا «در صورت تغییر يا تعیین دولت جديد فهرستي از لوايح دولت قبل كه به مرحله تقديم به مجلس
نرسیده و نیز لوايحي كه تقديم مجلس شوراي اسالمي شده است توسط معاون امور مجلس ريیسجمهور تنظیم و
جهت تصمیمگیري نهائي در دولت جديد مطرح خواهد شد».
 .10در اين زمینه ،گفته شده است كه «در نظامهاي اروپاي غربي ،دولتها به دلیل انضباط حزبي قدرتمند،
ميتوانند مجلس را به طور عادي كنترل نمايند .در نتیجه ،آنها مي توانند كاري كنند كه قوانین طبق خواسته آنها
تصويب شوند» (جهت مشاهده اين مطلب رک :بالندل ،1116 ،ص  .)156اين در حالي است كه فقدان نظام
حزبي در ايران به عنوان يکي از عوامل كاهش سطح همکاريهاي میان قواي مجريه و مقننه دانسته ميشود (مركز
مالمیري ،عطار.)227 ،1115 ،
 .11جهت مطالعه بیشتر ر.ک:
https://www.parliament.uk/about/how/laws/bills/
12. Pre- legislation scrutiny
13. The Closure motion.
14. The guillotine.
15. The kangaroo.
16. Principle of the bill.
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17. Scope of the bill.

 .18جهت مشاهده اين معیارها و ضوابط به تارنماي پارلمان كانادا به نشاني ذيل مراجعه شود:

https://www.ourcommons.ca/procedure-booklivre/Document.aspx?Language=E&Mode=1&sbdid=DA2AC62F-BB39-4E5F-9F7D90BA3496D0A6&sbpid=9315B6D6-6BEE-4823-9723-425A74F9E290#_ftn200

 .19تنقیح مناط يعني منقح كردن و پیرايش جزئیات از مالک و علت حکم ،سپس تعمیم دادن آن؛ به ديگر سخن
تنقیح مناط يعني تعیین علت حکم (والئي .)175 ،1111 ،تعريف ديگر از اين اصطالح ،دستیابي به علت از طريق
پیرايش موضوع از خصوصیات و اوصاف زائد است (فیاضي.)111-11 ،1111 ،
 .20جهت مشاهده اين موضوع رک:

https://www.ourcommons.ca/procedure-booklivre/Document.aspx?Language=E&Mode=1&sbdid=DA2AC62F-BB39-4E5F-9F7D90BA3496D0A6&sbpid=9315B6D6-6BEE-4823-9723-425A74F9E290#_ftn200

 .21نظر شماره  17/112/536مورخ  . 1117/1/15در اين مورد و موارد بعدي ،جهت استناد به نظرات شوراي
نگهبان و همچنین گزارشات مجمع مشورتي حقوقي آن شورا از تارنماي سامانه نظرات شوراي نگهبان به نشاني
ذيل استفاده شده است:
http://nazarat.shora-rc.ir

 .22اين مصوبه ،تاكنون در دو مرحله بین شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي رفت و برگشت داشته است.
شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسیدگي در جلسات مورخ  1117/1/12و  1117/1/11و در
مرحلهي دوم در جلسهي مورخ  1117/5/23بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با
موازين شرع و قانون اساسي را طي نامههاي شماره  17/112/536مورخ  1117/1/15و  17/112/2661مورخ
 1117/3/7به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد.
 .23مشروح مذاكرات شوراي نگهبان ،جلسه مورخ ( 1117/1/11گفتني است كه با توجه به عدم انتشار مشروح
مذاكرات جلسه مذكو ر در زمان نوشتن مقاله حاضر ،با همکاري پژوهشکده شوراي نگهبان امکان دسترسي به
مشروح مذاكرات فراهم شد).
 .24مشروح مذاكرات شوراي نگهبان ،جلسه مورخ .1117/1/11
 .25جهت مشاهده اين موضوع رک:

https://www.ourcommons.ca/procedure-booklivre/Document.aspx?Language=E&Mode=1&sbdid=DA2AC62F-BB39-4E5F-9F7D90BA3496D0A6&sbpid=9315B6D6-6BEE-4823-9723-425A74F9E290#_ftn200

 .26روزنامه رسمي به شماره  21737مورخ  ،17/7/17مذاكرات جلسه علني مجلس شوراي اسالمي ،دوره نهم،
جلسه  ،125ص .17
 .27نظريه شماره  5532مورخ .1167/12/11
 .28در اليحه دولت مادهواحدهاي با « 65بند» كه طي آن بسیاري از مواد و تبصرههاي «قانون مديريت خدمات
كشوري» ،حذف يا اصالح شده و مواد و تبصرههايي نیز به قانون مذكور الحاق شده بودند ،آمده بود و در نهايت
تنها يک مادهواحده بدون هیچگونه بند يا تبصرهاي به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسید.
 .29جهت مطالعه گزارش كارشناسي شماره  1512111مورخ  1115/12/25مجمع مشورتي حقوقي پژوهشکده
شوراي نگهبان ر.ک:

http://nazarat.shorarc.ir/Forms/FileLoad.aspx?id=qGT3B0vkySs=&TN=l7tLyhyOobhXEiNsIbmkjnd5wklImN+
=+/dN1yTO0k7/ClKLHNakY+A==&NF=bHiIRfspeW0

1« .30ـ تغییر در ارقام بودجه به نحوي كه در كل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانوني با توجه به اصل 72
قانون اساسي امکانپذير نیست.
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2ـ تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانوني با توجه به اصل  72قانون اساسي جايز نميباشد.
1ـ در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانوني در صورتي كه در بودجه كل كشور تأثیر نگذارد رأي
تفسیري نیاورده است.
7ـ الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است».
« .31تغییر در ارقام بودجه به نحوي كه شاكله بودجه را تغییر دهد ،امکانپذير نیست و نتیجتاً خالف اصل 72
قانون اساسي ميباشد».
 .32ماد  3قانون برنامه و بودجه كشور مصوب « :1171دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان هر دوره برنامه
اليحه برنامه دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد».
 .33نظر شماره  17/112/373مورخ .17/1/11
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درآمدی بر تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان در
تصویب قانون کار؛ مطالعه موردی آزادی قراردادی
مصطفی منصوریان ،8ولی رستمی ،3احمد

شعبانی9

.1دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ایران
 .2دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
.3دانشیار اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت31/8/81 :

تاریخ پذیرش31/9/31 :

چکیده
الیحه قانون کار با هدف حمایت از کارگر و تضمین حداقل امتیازات و تضمینات شغلی برای
کارگران به تصویب مجلس رسید و در موارد متعدد و مهمی ،دخالت دولت در رابطه کارگر و
کارفرما و تحدید اراده طرفین در انعقاد قرارداد را پذیرفت .این در حالی است که شورای
نگهبان تراضی طرفین در قراردادهای کار را حسب قاعده اولیه شرعی ،صحیح و الزماالتباع
می دانست؛ حتی اگر در آن توافق الزامی به رعایت پرداخت حداقل دستمزد به کارگر،
مرخصیها و تعطیالت ،بیمه ،حق سنوات و مانند اینها وجود نمیداشت .در واقع ،بررسی
اظهارنظرهای شورای نگهبان در این خصوص بیانگر آن است که شورا بر آزادی قراردادی
بهعنوان یکی از نظامات اصیل اسالمی اعتقاد داشت و تغییر دائمی آن را غیرممکن میدانست.
بر مبنای این رویکرد ،حاکم اسالمی و ایادی او صرفاً میتوانند بر مبنای ضرورتها و مصالح
عمومی ،نظامات مزبور را به طور موقت و تا رفع محظورات ،نقض کرده ،اجرا نکند .نوشتار
حاضر با رویکردی تحلیلی در صدد است رویکرد شورای نگهبان مبنی بر آزادی قراردادی را
از منظر اقتصادی ارزیابی کند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بر مبنای تحلیل اقتصادی
رویکرد شورای نگهبان در مقایسه با آنچه بر قانون کار فعلی حاکم است ،بیشتر در راستای
تأمین توأمان منافع کارگر و کارفرما و بهبود وضعیت اشتغال بوده است.
واژگان کلیدی :تحلیل اقتصادی ،رویکرد شورای نگهبان ،آزادی قراردادی ،قرارداد کار ،حقوق و اقتصاد

نویسنده مسئول
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مقدمه
علیرغم تمامی تالشها ،تدابیر و اقداماتی که از یکسو در راستای تضمین حقوق کارگران و
از سوی دیگر برای بهبود بهرهوری و کارایی اقتصادی انجام شده است ،کمبودها و کاستیهای
مهمی در سنجش و ارزیابی پیامدهای قواعد مرتبط با این حوزه به چشم میخورد؛ برخی از
این کاستیها را میتوان در مسائل زیر مورد اشاره قرار داد :تأمین همزمان اهداف اقتصادی و
امنیت شغلی کارگران ،وضعیت مطلوب رابطه کارگر و کارفرما ،شیوه بهینه اداره کارگاه و
معیارهای رجحان یکی از طرفین قرارداد کار بر دیگری .این نوع مسائل از دیرباز چالشهای
جدیای برای تصمیمسازان و سیاستگذاران این حوزه به شمار رفتهاند .پیچیدگی زیاد و
دخالت عوامل مختلف حقوقی ـ اقتصادی در این مسائل ،اصالح اسلوب مطالعه و تحلیل را در
این حوزه ضروری یا دستکم بسیار باارزش و پراهمیت میکند .چه اینکه پس از بحث و
بررسیهای متعدد حقوقی در این رابطه ،ارائه پاسخی درخور و مطمئن درباره این مسائل
همچنان چالشبرانگیز و محل تردید است و ارائه معیار یا معیارهای مشخص و قابلاتکا هنوز
میسر نشده است.
تحلیل اقتصادی یکی از انواع روشهای تحلیلی است که بر مبنای برخی پیشفرضها و به
مدد برخی ابزارهای اقتصادی 1میتواند بهعنوان یک دانش مکمل ،چارچوب تحلیلی مناسبی را
برای درک بهتر پدیدههای اجتماعی ،از جمله مقررات حاکم بر رابطه کارگر و کارفرما و رفع
کمبودهای ناظر بر آن ،فراهم کند .بر مبنای این نگرش تحلیلی ،هرچند محور بحث اصالح
نظام حقوقی است ،آنچه معیار اصالح را مشخص میکند ،نتایجی است که از تحلیلهای
اقتصادی حاصل میشود.
در واقع ،اگرچه توجه حقوقدانان به مسائل اقتصادی و نقش حقوق در روابط اقتصادی از
یکسو و عنایت اقتصاددانان نسبت به حقوق و نقش آن در سازمان و روابط اقتصادی از سوی
دیگر ،سابقهای دیرین دارد ،اما سابقه حقوق و اقتصاد به معنای جدید آن به نیمه قرن نوزدهم
میالدی باز میگردد ( .)Gelter and Grechenig, 2014, 3تحلیل اقتصادی رویکرد ،روش یا ابزاری
قابلاعمال در تمامی جنبههای زندگی اجتماعی است که در آن «انتخاب» صورت میگیرد و
تئوری و تحلیلهای اقتصادی در خصوص روابط و مسائل حقوقی اعمال میشود.
تحلیل اقتصادی حقوق ،قواعد حقوقی را بهعنوان انگیزههای رفتاری لحاظ میکند که افراد با
لحاظ آنها در پی حداکثر کردن منافع خود هستند .بنابراین ،تحلیل اقتصادی به منزله ورود
منطق و روش اقتصاد در حقوق است؛ به عبارت دیگر ،تحلیل اقتصادی حقوق ،حوزه روشی
اقتصاد است ،نه حوزه موضوعی آن و منظور از آن اعمال و بهکارگیری قواعد اقتصادی در
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تحلیل پدیدههای حقوقی است (یادیپور .)33-33 ،1331 ،البته به این نکته نیز باید توجه
داشت که تحلیل اقتصادی هیچگاه به منزله جایگزینی برای انواع تحلیلهای دیگر نیست؛ از
این رو ،نباید پنداشت که با ورود تحلیل اقتصادی ،سایر تحلیلها نظیر تحلیلهای حقوقی،
سیاسی ،تاریخی و جامعهشناختی تعطیل شده ،اهمیت خود را از دست میدهند .به عبارت
دیگر ،در کنار روش تحلیل اقتصادی ،روشهای تحلیلی دیگری نیز وجود دارند که هر کدام
اهمیت و ارزش خاص خود را داشته و در گستره ویژهای نیز کاربرد دارند .کارکرد متمایز
تحلیل اقتصادی این است که این روش به دلیل بهکارگیری نظریات اقتصادی عینیتر و
مشخصتر میتواند نتایج و پیامدها را ارزیابی و پیشبینی کند (آقایی طوق.)231 ،1312 ،
این نوشتار در پی آن است که با رویکردی تحلیلی ،ضمن بررسی فقهی رابطه کارگر و کارفرما
حین انعقاد قرارداد ،رویکرد شورای نگهبان در این ارتباط را از منظر اقتصادی ارزیابی کند.
پاسخ به این سؤال در ترسیم رابطه مطلوب میان کارگر و کارفرما تأثیرگذار خواهد بود .در این
خصوص دو رویکرد در تعارض با یکدیگر قرار دارند :رویکرد نخست نظر شورای نگهبان
است که مبتنی بر فقه سنتی ،مداخله دولت در رابطه کارگر و کارفرما و تغییر و تحدید دائمی
آزادی قراردادی آنها را بر خالف نظامات اصیل اسالمی قلمداد کرده است؛ موضوعی که در
قانون مدنی نیز تبلور داشته است .رویکرد دوم ناشی از دیدگاه والیت مطلقه فقیه است که بر
مبنای آن ،حاکم اسالمی بسته به شرایط و اقتضائات زمان بسط ید داشته ،برای تأمین مصالح
مردم و جامعه محدودیتی ندارد.
تنظیم قراردادها یکی از مباحث مهمی است که بسیاری از اندیشمندان حوزه حقوق و اقتصاد
به آن توجه داشتهاند 2.در این خصوص ،اگرچه در برخی آثار به بررسی آزادی قراردادی 3یا
نظرات شورای نگهبان در زمینه قانون کار 4پرداخته شده است ،اما تحلیل رویکرد شورای
نگهبان از منظر اقتصادی تاکنون مسبوق به سابقه نبوده و امری بدیع به شمار میآید .در این
راستا ،ابتدا قرارداد کار از منظر اقتصادی و حقوقی بررسی و سپس رویکرد شورای نگهبان و
مبانی آن در انعقاد قرارداد کار تبیین خواهد شد .تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان مبنی
بر احترام به اصل آزادی قراردادی نیز خاتمه این نوشتار را تشکیل خواهد داد.

 .۱قرارداد کار از منظر حقوق و اقتصاد
توافق دو طرف برای ایجاد یک رابطه کاری مشخص که در آن دستور یک طرف در ازای
دریافت مزد تبعیت میشود «قرارداد کار» نام دارد و وجود آن ـ چه به صورت کتبی و چه
شفاهی ـ پیششرط اجر ای قوانین و مقررات کار است .قرارداد کار ،حقوق و تکالیف طرفین
رابطه کار را به منظور مذاکره و چانهزنی مشخص میکند .این قرارداد بیانگر نوعی وابستگی
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اقتصادی و تبعیت اجتماعی است .رابطه کارگر و کارفرما نوعاً رابطه دارنده قدرت و فاقد آن و
با تبعیت و فرمانبری همراه است .مهمترین مقصود حقوق کار برابر ساختن و مقابله با
نابرابری قدرت چانهزنی طرفین 3بهعنوان امری که بالذات در رابطه کارگر و کارفرما وجود
داشته و دارد ،است .قرارداد کار بهعنوان جزء گریزناپذیر تفکر حقوقی میتواند این مهم را
تأمین کرده ،این رابطه را متعادل کند (.)Davies and Freedland, 1983, 18
بررسی چگونگی مواجهه حقوقی با قرارداد کار در طول زمان نشان میدهد که این موضوع
همواره تابعی از رویکرد و سیاست تصمیمسازان و قانونگذاران بوده که خود از اقتضائات
زمان و شرایط سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کشورها ناشی شده است .این مسئله به گونهای
است که گاه سیاستهای مداخلهجویانه دولتها امکان عرضاندام به کارفرما را نداده و گاهی
سیاستهای نئولیبرالی چنان بر ذهن و روح دولتها حاکم بوده که گویا تمامی مشکالت
اقتصادی برای تولید ،عاملی جز کارگر و حمایت از امنیت شغلی کارگر نداشته است
(رییسدانا و مالجو.)۸3 ،1333 ،
در واقع ،جهانیشدن و اقتصاد آزاد با افزایش نابرابریهای اجتماعی در کشورهای مختلف
موجب شکلگیری تحوالت گسترده اقتصادی و اجتماعی در جوامع بشری شد که از جمله
آنها میتوان به تحتالشعاع قرار گرفتن قراردادهای خصوصی اشاره کرد .چه ،قراردادهای
خصوصی که زمانی توافق میان دو طرف برابر به شمار میرفت ،بهتدریج بر مبنای این
تحوالت به مواجهه یک طرف قوی و یک طرف ضعیف بدل شد .بر همین اساس نیز اصل
آزادی قراردادها و قواعد سنتی حقوق قراردادها برای تأمین عدالت قراردادی به دلیل وجود
نابرابری شدید در قدرت چانهزنی طرفین و سوءاستفاده طرف قوی از این قدرت ،کافی قلمداد
نشد و اصالح ابزار قرارداد برای دستیابی به عدالت امری ضروری به شمار رفت.
این نابرابری قراردادی به حدی مهم است که بسیاری از حقوقدانان بر اصل مداخله دولت در
رابطه کار در راستای حمایت از کارگران بهعنوان طرف ضعیف در قرارداد ،اشتراک نظر دارند
(استوارسنگری .)24-23 ،1313 ،باالتر آنکه ،پارهای از حقوقدانان بر این باورند که با عنایت
به شرایط اجتماعی کنونی ،در انعقاد بیشتر قراردادها ،نهتنها «طیب خاطر» وجود ندارد ،بلکه
وجود «رضای معاملی» نیز بهشدت مورد تردید است؛ لذا ناگزیر «برای حفظ ثبات معامالت»
به منظور پذیرش صحت قرارداد ،باید به قاعده «اضطرار» متوسل شد (عراقی.)231 ،1311 ،
به هر ترتیب ،دخالت دولتها در قرارداد کار موجب شده است که رابطه کار افزون بر جنبه
حقوق خصوصی ،جنبه حقوق عمومی نیز داشته باشد؛ چنانکه حتی میتوان مدعی شد نقش
حقوق عمومی به مرور زمان و تحول حقوق بیش از حقوق خصوصی قابل ارزیابی است.
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وضع قوانین و مقررات الزامآور در این ارتباط و انجام تمهیدات الزم برای نظارت بر اجرای
آنها با تکیه بر همین جنبه از رابطه کار معتبر قلمداد شده است (موسوی.)31 ،13۸1 ،
حقوق قراردادها در زمره نخستین موضوعاتی بود که توسط اندیشمندان اقتصادی مطالعه و
بررسی شد .آغاز این حرکت را میتوان انتشار مقاله رونالد کوز در سال  1131میالدی دانست.
او در صدد بود به مسئله هزینههای مبادله از طریق حقوق قراردادها پاسخ دهد (
 .)1960, 1-44پس از این مقاله بهتدریج ادبیات مربوط به این حوزه رشد یافت .پیشرفت تحلیل
See: Coase,

اقتصادی حقوق قراردادها مربوط به دهه  1131میالدی است که اقتصاد نهادگرا به شهرت
رسید و به طور ویژه مطالعاتی در این حوزه انجام گرفت .این دست اقتصاددانان نهادها را
راهحل مسئله کارفرما ـ کارگزار 3عنوان کردند .در همین ارتباط ،قراردادها را به مثابه یک نهاد
در بازار فرض کردند (.)Geest, 2011, 1
تنظیم رابطه مطلوب کارگر و کارفرما در قراردادِ کار همواره یکی از مهمترین مناقشات حوزه
کسب و کار و اشتغال در ایران بوده است که تحلیل اقتصادی آن میتواند در حل و فصل
مناقشات این حوزه برای تصمیمسازان و سیاستگذاران راهگشا باشد .علیرغم آنکه
حقوقدانان بر مبنای نابرابری قدرت چانهزنی کارگر و کارفرما و دسترسی آنها به منافع ،معتقد
به وضع مقررات کامالً حمایتی از کارگر و مداخله (بعضاً حداکثری) در رابطه کار و قرارداد
فیمابین هستند ،بر مبنای رویکرد اقتصادی ممکن است بتوان نتایج متفاوتی را به دست آورد؛
چه اینکه اقتصاددانان مایلاند کاربرد گسترده و فراگیر مفهوم قدرت را در این زمینه ،به دلیل
اینکه مفهومی بیش از اندازه مبهم است ،مردود بشمارند .به باور برخی از ایشان اساساً هیچ
دلیلی وجود ندارد در دوران جدید بپذیریم که کارگران در موقعیت چانهزنی ضعیفتری
نسبت به کارفرمایان قرار دارند .البته این مسئله میتواند در مواقع ویژهای برای کارگران خاصی
صادق باشد .بر همین اساس نیز میتوان از نقطهنظر اقتصادی دالیلی را اقامه کرد که وجود
قواعد اختصاصی را در حوزه قراردادهای کار ـ برخالف قواعد سنتی قراردادها ـ توجیه میکند
(.)Vandenberghe, 2009, 61
قرارداد از منظر یک اقتصاددان توافقی است که در آن ،دو طرف تعهدات متقابلی را به لحاظ
رفتاری ایجاد میکنند

(and Glachant, 2002, 3

 )Brousseauو این تأسیس میتواند موجب

تخصیص کارآمد کاالها و خدمات شود .در رویکرد اقتصادی به قراردادها فرض بر آن است
که مردم از حیث شناختی و انگیزشی عاقل هستند و هر یک از آنها در صدد است با محاسبه و
برآورد بازده مورد انتظار از تصمیم خود ،فایده خویش را به حداکثر میزان ممکن برساند .بر
این اساس ،حقوق قراردادی باید انگیزههای مطلوبی را در طرفین رابطه ایجاد کند که به
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صورت کارآمد رفتار کنند و در نتیجه آن ،بازده مشترک معامله از مجرای قرارداد به حداکثر
برسد .پیامدهای این موضوع نیز از منظر کارایی مطالعه میشود (انصاری ،1313 ،مقدمه).

 .۲نگاهی به رویکرد شورای نگهبان در انعقاد قرارداد کار
رابطه کارگر و کارفرما به صورت اولیه رابطهای خصوصی و مبتنی بر خواست و توافق طرفین
به شمار میآید که اصل نخستین درباره آن آزادی افراد و عدم نفوذ و جواز حکم فردی نسبت
به فرد دیگر است (موسوی الخمینی .)13 ،1413 ،اصل عدم والیت ۸که یک قاعده فقهی است،
نیز بر این مسئله داللت میکند .مطابق با این اصل هیچ کس بر دیگری سرپرستی و حاکمیت
ندارد .بنابراین والیت بر دیگران خالف اصل قلمداد شده ،اعمال آن بر جان و مال دیگران جز
در مواردی که دلیل خاص بر آن وجود دارد ،نفی شده است .بر همین اساس نیز مبنای قرارداد
کار در فقه اسالمی از دیرباز توافق طرفین و پایبندی به اصل آزادی ارادههای طرفین قرارداد به
شمار آمده است .معموالً فقها در قالب موضوع اجاره اشخاص و رابطه اجیر و مستأجر به آن
پرداختهاند (نک :األنصاری2۸4-2۸3 ،1413 ،؛ جمعى از پژوهشگران ،141۸ ،ج .)43-4۸ ،1
فقهای شورای نگهبان در زمان تصویب قانون کار نیز بر همین نظر بودند .توضیح آنکه ،پس از
تقدیم الیحه قانون کار در تاریخ  1334/2/3از جانب دولت به مجلس شورای اسالمی ،مجلس
پس از بحثها و بررسیهای فراوان الیحه را در تاریخ  1333/3/24تصویب و مصوبه را بر
مبنای اصل  14قانون اساسی 3به شورای نگهبان ارسال کرد .در همین اثنا ،وزیر کار وقت با
پیشبینی اظهار نظر احتمالی شورای نگهبان و اعالم مغایرت شرعی مصوبه مزبور با موازین
شرعی ،استفتایی را در تاریخ  1333/1/2مبنی بر امکان پیشبینی شروط الزامی در ازای خدمات
دولتی و عمومی از امام خمینی (ره) مطرح کرد 1.حضرت امام در پاسخ به این استفتاء در
مورخ  1333/1/13چنین فرمودند« :در هر دو صورت چه گذشته و چه حال ،دولت میتواند
شروط الزامی را مقرر نماید» (موسوی خمینی ،13۸3 ،ج  .)431 ،21توضیح آنکه پیشتر برای
رفع ایراد مغایرت شرعی مربوط به الزام برخی مقررات ـ که مغایر با آزادی اراده طرفین رابطه
بیمه
ِ
کار بود ـ از روش «شرط ضمن عقد» استفاده میشد .در قانون معافیت از پرداخت سهم
کارفرمایانی که حداکثر  3نفر کارگر دارند ،مصوب مجلس شورای اسالمی در تاریخ
111331/12/22و قانون بیمه بیکاری مصوب مجلس شورای اسالمی به تاریخ 111333/4/2برای
برطرف ساختن ایراد شرعی شورای نگهبان چنین راهحلی به کار گرفته شده بود.
به هر ترتیب اگرچه بر مبنای پاسخ امام (ره) به استفتای وزیر کار وقت ،دولت در تعیین شروط
الزامى براى واحدهاى بهرهمند از خدمات دولتى اختیار شرعی داشت ،اما در الیحه قانون کارِ
پیشنهادی که به تصویب مجلس رسید ،همچنان همان راهحل شرط ضمن عقد پیش گرفته شده
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بود .ماده نخست الیحه مزبور چنین مقرر کرده بود« :کلیه کارفرمایان ،کارگران ،کارگاهها،
مؤسسات تولیدی ،صنعتی ،خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز ،انرژی،
مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده مینمایند مکلف به تبعیت از این قانون

میباشند»12.

شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در تاریخ  11آذر  ،1333راهحل مزبور را وافی به
مقصود ندانست و در یک اظهار نظر کلی نسبت به کل مصوبه ایرادات متعددی را مبنی بر
مغایرت مواد آن با موازین شرعی اعالم کرد؛ البته شورای نگهبان اصالح مصوبه را بر مبنای
فتوای امام خمینی (ره) ـ که سه روز پیشتر در مورخ  13آذر  1333بیان شده بود ـ امکانپذیر
دانست .توضیح کلی شورای نگهبان نسبت به این مصوبه به شرح ذیل بود« :مقدمتاً الزم به
تذکر است ایراداتی که از لحاظ موازین شرعی بر این قانون وارد شده است بر اساس استظهار
از ماده یک آن است که به عنوان الزام قانونی اشخاص مذکور را مکلف به تبعیت از این قانون
نموده است؛ لذا بررسی و اظهار نظر در سایر مواد به طور مستقیم و بدون ارتباط با ماده مذکور
انجام شده [است] .بدیهی است چنانچه با فتوای حضرت امام خمینی مدظلهالعالی مجلس
شورای اسالمی اصالحاتی به عمل آورد ،شورای نگهبان با توجه به فتوای معظمله بررسی و
نمود»13.

اظهار نظر خواهد
شورای نگهبان برخی مواد ناظر به انعقاد قرارداد کار را که بدون رضایت طرفین الزام یا تعهدی
را به وجود میآورد و همچنین این الزامات ناشی از شروط مقرر در قرارداد کار نبود ،مغایر
موازین شرعی اعالم کرد .تبصره نخست ماده  ۸مصوبه مجلس ،به لزوم تعیین حداکثر مدت
موقت کار توسط وزارت کار و تصویب هیئت وزیران برای کارهای با طبیعت غیرمستمر
تصریح کرده بود 14که شورا آن را در صالحیت طرفین رابطه کار و بر مبنای تراضی طرفین
عنوان کرد و الزام از جانب قانونگذار را مغایر شرع دانست 13.همچنین ،شورای نگهبان الزام
کارفرما را به موجب شرط ،صحیح و شرعی دانست و به صورت اولیه ،انعقاد قرارداد به کمتر
از امتیازات مندرج در مصوبه را چنانچه با توافق طرفین همراه باشد ،ستمگری و ستمکشی
دانست13.

قلمداد نکرد و آنها را نیز صحیح و شرعی
از این روی ،به باور شورای نگهبان انعقاد هر قرارداد کاریای که با رضایت طرفین همراه
باشد ،حسب قاعده اولیه صحیح و شرعی و الزماالتباع است؛ حتی اگر در آن توافق ،الزامی به
رعایت پرداخت حداقل دستمزد به کارگر ،مرخصیها و تعطیالت ،بیمه ،حق سنوات و مانند
اینها وجود نداشته باشد .باالتر از این ،انجام چنین تعهداتی نیز تنها در صورتی که به موجب
شرط الزامآور شده باشند ،صحیح و شرعی بوده ،در غیر این صورت ،چنین الزامات و تعهداتی
که با توافق طرفین همراه نیست مغایر موازین شرعی خواهد بود.

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 39

89

پس از این ،دبیر وقت شورای نگهبان در تاریخ  1333/1/23در رابطه با پاسخ امام خمینی (ره)
به وزیر کار وقت مورخ  1333/1/13و به طور کلی در خصوص حدود اختیارات دولت
اسالمی در بخشهای مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،بازرگانی و کشاورزی به حضرت امام
خمینی (ره) نامهای نوشت و پذیرش رویکرد مزبور را در تصویب قوانین و مقررات در امور
عامه و خدماتى که به دولت منحصر شده است ،منجر به تعویض و تغییر نظامات اصیل
اسالمی و امکان عرضه هر نظامی در ذیل حکومت اسالمی عنوان کرد و نسبت به چنین
خطری هشدار

داد1۸.

در عین حال امام (ره) در پاسخ به این نامه به اختیار مطلق حکومت اسالمی در این ارتباط
اشاره میکنند« :دولت مىتواند در تمام مواردى که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتى
مىکنند با شروط اسالمى ،و حتى بدون شرط ،قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این
جارى است در جمیع مواردى که تحت سلطه حکومت است ،و اختصاص به مواردى که در
نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد؛ بلکه در انفال که در زمان حکومت اسالمى امرش با
حکومت است ،مىتواند بدون شرط یا با شرطِ الزامى این امر را اجرا کند» (موسوی خمینی،
 ،13۸3ج  .)433 ،21رویکرد فقهی امام (ره) بیانگر آن است که حاکم اسالمی میتواند در
راستای تأمین مصالح نظام اسالمی هر گونه مداخلهای را در شئون مختلف اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و بازرگانی داشته باشد و این امر اختصاص به حوزهای خاص یا طریقی انحصاری که
در نظام اسالمی مشخص شده باشد ندارد .به باور ایشان حتی اگر نظامات اصیل و اولیهای
همچون مزارعه و مضاربه و امثال آنها در چنین فرضی از بین بروند ،ایرادی نداشته و این از
اختیارات حکومت است (خمینی ،13۸3 ،ج .)432-431 ،21
این رویکرد موجب شد نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران بتواند بر مبنای مصلحت نظام،
قوانینی را مطابق با موازین شرعی به تصویب برساند که بر اساس رویکرد سنتی فقهی مغایر
شرع قلمداد میشدند .به این ترتیب ،مجلس شورای اسالمی در تاریخ  133۸/۸/2مصوبه
اصالحی خود را در ارتباط با الیحه قانون کار به تصویب رساند .این مصوبه نهتنها آزادی
قراردادی طرفین رابطهِ کار را محدود کرده بود،بلکه الزامات و تعهداتی را بدون آنکه مشروط
به ارائه خدمات شده باشد به کارفرما تحمیل

کرد13.

بر مبنای رویکرد سنتی فقهی حاکم بر شورای نگهبان ،اسالم نظامهای اصیلی را برای اداره
زندگی فردی و اجتماعی مردم ارائه داده است و حکومت اسالمی همواره موظف است این
قوانین را رعایت کرده ،در چارچوب حاکم بر آنها قاعدهگذاری و مقررهگذاری کند .بنابراین،
دولت اسالمی نمیتواند دستکم واجبات و محرمات و همچنین نظامهای اسالمی را به طور

درآمدی بر تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان در تصویب قانون کار ...

89

دائم نقض کند .به بیان دیگر ،اگرچه ممکن است حاکم اسالمی و ایادی او بر مبنای ضرورتها
و مصالح عمومی نظام ،نظامات مزبور را به طور موقت و تا رفع محظورات نقض کرده ،اجرا
نکند ،اما نمیتواند چارچوب مزبور را به صورت همیشگی از بین ببرد .در غیر این صورت،
چنانچه امکان جایگزینی نظامهای اصیل اسالمی و تغییر دائمی آنها بنا به تشخیص حاکم
اسالمی یا ایادی او وجود داشته باشد ،نظامهای مزبور بهتدریج و عمالً در خطر تعویض قرار
گرفته ،باب عرضه هر نظامی در حکومت اسالمی مفتوح خواهد شد.

 .۳تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان مبنی بر آزادی قراردادی
اصل آزادی قراردادی به معنای آن است که افراد نهتنها در انعقاد قرارداد اختیار کامل داشته
باشند ،بلکه در انتخاب طرف قراردادی و تعیین شرایط قرارداد نیز بتوانند آزادانه عمل کنند .بر
مبنای این اصل ،قرارداد رضایی است و صرفاً تراضی طرفین تعیینکننده خواهد بود .بر اساس
این ،انسان تنها به این دلیل متعهد به مفاد قرارداد خواهد بود که خودش به طور آزادانه چنین
اراده کرده است؛ از همین جهت تراضی طرفین مورد احترام قانونگذار خواهد بود (کاتوزیان،
 ،13۸4ش  .) 21نقش قواعد حقوقی با وجود چنین اصلی آن است که برای حل و فصل
اختالفهای احتمالی ،تمهیداتی را پیشبینی کند؛ برای مثال اگر اراده یکی از طرفین معیوب
باشد ،قرارداد باطل قلمداد خواهد شد.
آزادی قراردادی در راستای برقراری عدالت و تأمین کارایی است .آزادی قراردادی شرایطی
است که منجر به تحقق رقابت کامل 11در بازار به عنوان مجموعهای از توافقهای ارادی
میشود ( .)Pincione, 2009, 214در بازار رقابت کامل ،عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان اجزاء
کوچکی از بازار هستند که اراده انفرادی آنها تأثیری در قیمت بازار ندارد .در واقع ،در چنین
حالتی انبوه عرضهکننده در مقابل انبوه تقاضاکننده قرار میگیرد و عرضه و تقاضا به شکل سیال
به وجود میآید و در صورت تحقق آن ،تخصیص بهینه منابع صورت پذیرفته ،نیازی به مداخله
دولت در اقتصاد نیست .در چنین بازاری هیچیک از فروشندگان و خریداران ،به دلیل تعدد و
تکثر منابع خرید و فروش ،امکان سوءاستفاده از موقعیت خود را ندارد (وکیلی مقدم،1331 ،
 .)23در بازار رقابت کامل نیز شرایط به گونهای است که کارایی قراردادها به بهترین شکل
تضمین میشوند.
آزادی قراردادی موجب میشود در اقتصاد مبتنی بر رقابت ،منابع در اختیار شخصی قرار گیرد
که بیشترین ارزشها را برای آن میشناسد .آزادی قراردادی انگیزهای برای افراد خواهد بود تا
روشها و محصوالت جدید را برای افزایش بازدهی شناسایی کنند که در نتیجه رفاه مادی
عمومی افزایش مییابد .قرارداد آزاد موجب میشود کارگزار اقتصادی عاقل با امضای قرارداد،
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مطلوبیت خود را افزایش دهد .در واقع ،هر فرد بهترین قاضی برای منافع خود است و این
هدف با رعایت تعهداتی که به طور ارادی پیشبینی شده است ،به طور کامل محقق میشود.
به بیان دیگر ،شیوههای انعقاد قرارداد از نظر اقتصادی درباره عامل اقتصادیِ عاقل اهمیت
ندارد .انسان اقتصادی یک انسان عاقل به شمار میآید ،هرچند که عقالنیت وی همواره کامل
نباشد .در نتیجه ،چنین فرض میشود که کارگر التزام قراردادی را با علم به جهت پذیرفته
است و در این میان تشریفات و الحاقی بودن قرارداد اهمیتی ندارد.
اقتصاددان جز در مورد اکراه شدید اقتصادی یا فیزیکی ،مشروعیت یک عقد را زیر سؤال
نمیبرد .چنانچه طرفین عقدی را پذیرفتند ،فرض بر آن است که انعقاد قرارداد را عاقالنه را
انجام دادهاند .به همین ترتیب در عقد ،عدالت حداقلی وجود دارد و همین که طرفین درباره
قیمت و دیگر شرایط قراردادی به توافق رسیدند ،فرض بر این است که معامله با منافع طرفین
تطابق دارد و نباید آن را ناعادالنه دانست .به بیان دیگر ،زمانی که افراد در رابطه با دیگران
تصمیمگیری میکنند ،همواره این احتمال وجود دارد که عادالنه رفتار نکنند ،اما هنگامی که
تصمیمگیری در ارتباط با خود فرد است ،احتمال وقوع هیچ ظلمی وجود نخواهد داشت
(انصاری ،1313 ،مقدمه و .)241
بنابراین رضایت طرفین به انجام یک کار بیانگر آن است که وضعیت هر دو طرف به موجب
انعقاد قرارداد بهبود مییابد .لذا کارگران نیز بهعنوان افرادی معقول که در صدد حداکثر ساختن
منافع خود هستند ،چنانچه این منافع را در انعقاد قرارداد کار با مزایایی کمتر از مندرجات
قانون کار ببینند ،حتماً به انعقاد آن قرارداد اقدام خواهند کرد و این مسئله در راستای تأمین
مصالح آنها به شمار خواهد آمد (.)See: Posner, 1977, 4
بر همین اساس ،رویکرد شورای نگهبان در احترام به تراضی طرفین و رعایت آزادی قراردادی
طرفین عالوه بر آنکه بر مبنای آموزههای فقه سنتی

است21،

با رویکردهای اقتصادی نیز

مطابقت دارد؛ چه ،کارگر عاقل به قراردادی تن میدهد که مطلوبیت او را به حداکثر برساند.
به حداکثر رساندن ثروت 21معیاری است که برای آزمون کارایی قابل بهکارگیری است .بر
مبنای این معیار عوامل اقتصادی باید به گونهای رفتار کنند که سود خود را به حداکثر برسانند.
چنین رفتاری در شرایط بازار رقابت کامل منجر به تخصیص کارآمد منابع خواهد شد

( Collins,

 .)2003, 26به بیان دیگر ،کارگر در رابطه با منافع فردی خود عاقل است و بهتر از هر کسی
می داند که انعقاد قرارداد ،ولو با حقوق و امتیازات کمتر از آنچه در قانون کار مقرر شده است،
می تواند وضعیت او را بهبود بخشد یا خیر .از سوی دیگر ،تحمیل تکلیف به کارفرما در
راستای تأمین حقوق کارگر موجب خواهد شد که کارفرما این هزینه خود را با افزایش قیمت
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کاال یا خدمات یا تعدیل نیرو جبران کند .از این رو ،تغییر در شروط قراردادی برای طرفین
سودمند نخواهد بود .این در حالی است که یک بازار رقابتی قادر است به صورت ارادی
چالشهای پیش روی خود را حل و فصل کند.
بنابراین از منظر تحلیل اقتصادی ،آزادی قراردادی معامله کارآمد را بهبود میبخشد؛ به گونهای
که کاالها و خدمات از اشخاصی که ارزش کمتری برای آنها میشناسند به اشخاصی که ارزش
بیشتری برای چنین کاالها و خدماتی قائل هستند ،منتقل خواهد شد .در نتیجه ،بازیگران بازار
میتوانند در یافتن بهترین شریک قراردادی ،بهترین منابع و بهترین فرصتها با یکدیگر رقابت
کنند .در این شرایط ،لزومی به دخالت دولت در قراردادها وجود ندارد و دولت موظف است
به تراضی طرفین احترام بگذارد؛ این توافق نیز منجر به کارایی پارتو 22خواهد شد

( Hermalin,

.)Katz and Craswell, 2006, 16
معیار کارایی پارتو یکی از فنیترین برداشتها در ارتباط با کارایی است که در نظریههای
جدید اقتصادی بیشترین کاربرد را دارد .این معیار از جمله دالیل اثباتکننده مطلوبیت آزادی
قراردادی است .بر مبنای این معیار ،با رعایت وضعیت اولیه امور ،هر سیاست حقوقی یا
معاملهای که شرایط برخی را بدون آسیب به حقوق دیگری بهبود بخشد ،معیار پارتو محقق
شده است؛ چراکه افراد به هیچ قراردادی ملتزم نمیشوند مگر آنکه باور داشته باشند در اثر
قرارداد شرایط آنها بهتر از قبل میشود .بدین ترتیب از نظر تقاضا ،منابع به شخصی که
بیشترین ارزش را برای آنها قائل است ،تخصیص مییابد و از نظر عرضه ،منابع به سوی
فعالیتهایی هدایت میشود که هزینه برآورد ساختن آنها به مراتب کمتر از قیمتهایی است
که تقاضاکنندگان تمایل به پرداخت آنها را دارند .در نتیجه ،رفاه اجتماعی با فراهم کردن نظم
خصوصی به طور کلی افزایش خواهد یافت .بر اساس این ،دخالت یا ایجاد محدودیت در
قرارداد کار نمیتواند کارایی پارتو را درباره بازدهی ،که قرارداد برای آن صورت گرفته است،
افزایش دهد .وجود هزینههای معامالتی تضمین میکند که طرفین به قرارداد غیرمطلوب
رضایت نمیدهند؛ زیرا آنها می توانند بدون هزینه یا مانع ،قرارداد مطلوبی را منعقد کنند
(انصاری.)234 ،241 ،1313 ،
به این نکته نیز باید توجه داشت که از منظر اقتصادی سیاستهای حمایتی از کارگران الزاماً به
نفع کارگران با دستکم تمامی آنها نیست .در واقع ،هرچند آن دسته از کارگرانی که برخوردار
از سرمایه انسانی ویژهای هستند ممکن است از چنین سیاستهایی منتفع شوند ،ولی در عین
حال ،کارگران فاقد مهارت یا سرمایه انسانی که قشر کثیری از کارگران را نیز تشکیل میدهند،
نهتنها احتماالً از این سیاستها منتفع نمیشوند ،بلکه از پیامدهای نامطلوب این سیاستها نیز
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رنج خواهند برد .علت آن است که حمایتهای بیش از حد از کارگران نهتنها موجب میشود
هزینههای استخدام کارگران افزایش یابد ،بلکه میتواند انگیزه کارگران را برای به دست آوردن
سرمایه انسانی و مهارت ویژه کار به دلیل وجود اطمینان شغلی کاهش دهد و آنان را به استفاده
از ابزارهای حقوقی علیه کارگران تشویق کند .از این رو ،کارفرمایان با احتیاط و تردید بیشتری
در رابطه با بهکارگیری کارگران تصمیم میگیرند .بنابراین ورود به کار برای کارگران با
دشواری بیشتری همراه میشود .بدیهی است در چنین وضعی ،بیکاری افزایش مییابد و
شیوههای غیرقانونی بهکارگیری افراد رواج پیدا میکند که مانع تحقق حداقل حمایتهای
قانونی و حقوق اولیه کارگر میشود.
البته باید توجه داشت که در دنیای واقعی نمیتوان نظام اقتصادیای را یافت که سازوکار
هماهنگی در آن به طور کامل مبتنی بر بازار باشد .دلیل این امر از یک سو وجود برخی اهداف
و ارزشهای حاکم در جوامع و از سوی دیگر نارساییهای این سازوکار است .بنابراین،
بسیاری از قراردادها برخوردار از معیار پارتو نیستند؛ زیرا چنانچه در اثر قراردادی که بر مبنای
رضایت و اراده سالم طرفین منعقد شده است ،حتی یک نفر از اعضای جامعه نیز آسیب ببیند
یا مطلوبیت او کاهش یابد معیار پارتو محقق نخواهد شد (.)Calabresi, 1991, 1211
در حقیقت ،امروزه یک اصل مسلم این است که تعامل آزادِ عوامل بازار همواره نتیجه مطلوب
را در تخصیص کارآمد یا عادالنه منابع به بار نمیآورد .به عبارت دیگر ،اقتصادِ بازار قاصر از
آن است که به خودی خود انحصار ،نابرابری اطالعات و عوارض جانبی ناشی از فعالیتهای
اقتصاد بازار را چاره کند .در واقع ،اقتصاددانان طرفدار نظام بازار وجود پارهای از نهادهای
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی را برای عملکرد مطلوب بازار مفروض دانستهاند .بر
همین اساس است که هرگاه نهادهای مزبور به هر دلیل کارایی خود را از دست بدهند ،حالتی
به وجود میآید که از آن ذیل عنوان «شکست بازار»23یا «نقصیهای بازار» یاد

میشود24

(رشوند بوکانی . )34 ،1311 ،در صورت ناتوانی بازار و عدم امکان معامله بین افراد به دلیل
افزایش هزینههای معامله ،کارایی اجتماعی نیز به دست نمیآید و به همین دلیل و برای رسیدن
به مطلوبیت و کارایی اجتماعی دخالت حقوق ضروری به نظر میرسد (بادینی.)111 ،1332 ،
بر اساس این ،در اغلب نظامهای اقتصادی کنونی ،تخصیص منابع صرفاً بر اساس ترجیحات
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان صورت نمیگیرد ،بلکه دولتها نیز از طریق دخالتهای
مستقیم و غیرمستقیم بر الگوی تخصیص منابع تأثیر میگذارند و گرایش فعلی جهان به سمت
نظامهایی است که در آنها هم «بازار» و هم «دستور» ایفای نقش میکند (دفتر مطالعات
اقتصادی .)3-۸ ،1334 ،بدین ترتیب بدیهی است که توجه به مسائل اجتماعی و حمایتی از
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کارگران میتواند از حیث تحلیل اقتصادی نیز دلیلی برای مداخله دولت در این حوزه باشد.
رویکرد شورای نگهبان در احترام به طرفین نیز چنین دخالتی را به طور مطلق نفی نمیکند و
ورود دولت را بهعنوان یک ضرورت در موارد استثنا میپذیرد .این مسئله در نامه دبیر شورای
نگهبان به امام (ره) به تصریح بیان شده است که حاکم اسالمی و ایادی او میتوانند بر مبنای
ضرورتها و مصالح عمومی نظام ،نظامات مزبور را به طور موقت و تا رفع محظورات نقض
کرده ،اجرا نکند ،اما در هر صورت نمیتواند چارچوب مزبور را به صورت همیشگی از بین
ببرد 23.نکته مهم آن است که قانون کار بر مبنای این رویکرد شورا به تصویب نرسید .مبنای
تصویب قانون کار ،اختیار مطلق دولت اسالمی در تحمیل برخی شروط به طرفین رابطه کار بر
مبنای مصالح جامعه است .از این رو ،تراضی کارگر و کارفرما به طور عمده محدود به انعقاد
قرارداد کار یا عدم انعقاد آن ـ و نه تعیین شروط قرارداد ـ است .در این خصوص ،حداقل
حقوق و مزایایی که قانون کار پیشبینی کرده است غیرقابل مذاکره بوده و نمیتوان بر خالف
آنها تراضی کرد؛ چنانکه مطابق با ماده  3قانون کار جمهوری اسالمی ایران «شروط مذکور در
قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از
امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید».

نتیجهگیری
رابطه کارگر و کارفرما به تبع تحوالت و تطورات مربوط به قوانین و مقررات کار همواره
دستخوش تحوالت سیاسی ـ اجتماعی بوده است .این مسئله پیش از انقالب مشروطه و تا
مدتها پس از آن بر مبنای روابط بسیط کارگر و کارفرما مبتنی بر خواست طرفین و آزادی
ارادهها بود .با گذشت زمان و پیچیده شدن روابط کار که منجر به حمایت از طرف ضعیف این
رابطه یعنی کارگر شد ،مداخله دولت در این رابطه موجه قلمداد شد؛ در نتیجه ،حاکمیت اراده
و خواست کارگر و کارفرما در چارچوب موازین قانونی معنادار شد.
از منظر اقتصادی ترجیح نظم خصوصی بر دخالت دولت مبتنی بر یک فرض منطقی است:
وقتی کارگر و کارفرما بهعنوان طرفین رابطه کار به انعقاد قرارداد دست میزنند به این معنا
است که به موجب این توافق ،شرایط هر دو طرف بهتر خواهد شد؛ در غیر این صورت ،هرگز
چنین توافقی را اراده نمیکردند .آزادی قراردادی موجب میشود در اقتصادِ رقابتی کارگری
مشغول به کار شود که بیشترین ارزش را برای آن میشناسد؛ زیرا در بازار رقابتی که طرفین
اطالعات کاملی دارند ،قدرت معاملی برابری وجود دارد ،آثار زیانبار خارجی وجود ندارد،
آزادی قراردادی منجر به تخصیص کارآمد منابع میشود و سود طرفین رابطه کار به حداکثر
میرسد .بدین ترتیب بازیگران بازار در عرصه کار میتوانند در یافتن بهترین شریک قراردادی
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و بهترین فرصتهای اشتغال به کار با یکدیگر رقابت کنند.
رویکرد شورای نگهبان در احترام به تراضی طرفین و مداخله حداقلی و موقت دولت در تحدید
آزادی قراردادی طرفین قطع نظر از مطابقت با آموزههای فقه سنتی ،با رویکردهای اقتصادی نیز
کامالً همخوان است .البته بدیهی است که توجه به مسائل اجتماعی و حمایتی از کارگران میتواند
موجبی برای مداخله هرچه بیشتر دولت در این حوزه باشد .در عمل نیز شاهد این اتفاق هستیم.
در عین حال باید توجه داشت که اگرچه این مداخله حداکثری در تضمین هرچه بیشتر منافع
کارگران میتواند حمایتهای قابلتوجهی را برای کارگران به وجود آورد ،اما از منظر
اقتصادی ،سیاستهای حمایتی از کارگران الزاماً به نفع کارگران یا دستکم تمامی آنها نیست.
در واقع ،هرچند آن دسته از کارگرانی که برخوردار از سرمایه انسانی ویژهای هستند ممکن
است از چنین سیاستهایی منتفع شوند ،ولی در عین حال ،کارگران فاقد مهارت یا سرمایه
انسانی که قشر کثیری از کارگران را نیز تشکیل میدهند ،نهتنها احتماالً از این سیاستها منتفع
نمیشوند ،بلکه از پیامدهای نامطلوب این سیاستها نیز رنج خواهند برد .علت آن است که
حمایتهای بیش از حد از کارگران نهتنها موجب میشود هزینههای استخدام کارگران افزایش
یابد ،بلکه میتواند انگیزه کارگران را برای به دست آوردن سرمایه انسانی و مهارت ویژه کار به
دلیل وجود اطمینان شغلی کاهش دهد و آنان را به استفاده از ابزارهای حقوقی علیه کارگران
تشویق کند .از این رو ،کارفرمایان با احتیاط و تردید بیشتری در رابطه با بهکارگیری کارگران
تصمیم میگیرند .بنابراین ورود به کار برای کارگران با دشواری بیشتری همراه میشود .بدیهی
است در چنین وضعی ،بیکاری افزایش مییابد و شیوههای غیرقانونی بهکارگیری افراد رواج
پیدا میکند که مانع تحقق حداقل حمایتهای قانونی و حقوق اولیه کارگر میشود.
بر همین اساس رویکرد شورای نگهبان مبنی بر احترام به اصل آزادی قراردادی به خصوص در
دوران رکود اقتصادی و کمبود تولید که هزینههای کارگاه و بیکاری افزایش یافته است،
میتواند منافع توأمان کارگر و کارفرما را بیشازپیش تأمین کند .بدین ترتیب عرضه و تقاضا بر
مبنای رقابت بازار صورت میپذیرد و موضوعاتی همچون نوع شغل و انتخاب آن ،میزان
دستمزد کارگران ،قیمت کاال یا خدمت به صورت آزادانه توسط بازار تعیین میشود.
البته پذیرش آزادی قراردادی بهعنوان یک اصل به معنای نفی مطلق مداخله دولت در تنظیم رابطه
کارگر و کارفرما نخواهد بود .دولت بهعنوان تنظیمگر باید در موارد ضروری که نظم بازار
بههمریخته است به صورت استثنایی ورود کرده ،انعقاد قرارداد را در شرایط تقریباً متوازن و برابر
امکانپذیر کند؛ موضوعی که چگونگی ،قلمرو و جزئیات آن نیازمند پژوهش مستقل دیگری است.
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خصوصى در مورد سؤال زیر ،این وزارت را راهنمایى و ارشاد فرمایید :آیا مىتوان براى واحدهایى که از امکانات
و خدمات دولتى و عمومى مانند آب ،برق ،تلفن ،سوخت ،ارز ،مواد اولیه ،بندر ،جاده ،اسکله ،سیستم ادارى،
سیستم بانکى و غیره به نحوى استفاده مىنمایند ،اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و
یا بهتازگی به عمل آید ،در ازاى این استفاده شروطى الزامى را مقرر نمود؟».
 .10برای مشاهدهی این قانون و اظهار نظر شورای نگهبان که «الزام به پرداخت حق بیمهی مازاد بر  3نفر را در
ازای استفاده از خدمات دولتی» را مغایر شرع قلمداد نکرده است ،نک :شناسنامه طرح معافیت از پرداخت سهم
بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب  1331/۸/24در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان؛
قابل دسترس در:
http://yon.ir/KxjAb
(آخرین مشاهده.)131۸/3/11 :
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 .11مصوبه نخستین این قانون به طور مطلق تمامی تابعین قانون تأمین اجتماعی را مشمول بیمه بیکاری دانسته بود
و الزامات و تعهداتی را متوجه کارفرمایان غیردولتی کرده بود .شورای نگهیان این مسئله را مغایر شرع قلمداد
ک رد .البته جالب آنکه در اظهار نظر خود طریق اصالح آن را نیز به این ترتیب مشخص کرد« :چنانچه در طی
تبصره ای استثنا شود یا مشروط به این شود که قبالً بین طرفین به صورت شرط ضمن عقد مقرر شده باشد ،رفع
اشکال میشود» .در نهایت مصوبه مجلس بر مبنای شرط مزبور اصالح شد و به تأیید شورای نگهبان رسید .برای
مشاهده این قانون و اظهار نظر شورای نگهبان ،نک :شناسنامه الیحه بیکاری مصوب  1333/12/11در سامانه
جامع نظرات شورای نگهبان؛ قابل دسترس در:
http://yon.ir/L3wr8
(آخرین مشاهده.)131۸/3/11 :
البته شایان ذکر است که قانون فوق به صورت آزمایشی به تصویب رسیده بود و با خاتمه آن ،الیحه دائمی و
جدید بیمه بیکاری در تاریخ  1331/3/23به تصویب مجلس رسید .این فرآیند مربوط به زمانی است که حضرت
امام خمینی (ره) متعاقب تصویب قانون کار در ارتباط با حیطه صالحیت دولت اسالمی اظهار نظر کردهاند .از
همین روی این مصوبه بدون پیشبینی شرط ضمن عقد ،الزامات و تعهداتی را برای تمامی کارفرمایان ـ چه دولتی
و چه غیردولتی ـ مقرر کرده بود و در همان مرحله نخست به تأیید شورای نگهبان رسید و مغایر شرع شناخته
نشد .نک :شناسنامه الیحه بیکاری مصوب  1331/4/13در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان؛ قابل دسترس در:
http://yon.ir/1Bjl5
(آخرین مشاهده.)131۸/3/11 :
 .12نک :الیحه کار مصوب مجلس شورای اسالمی به تاریخ 1333/3/24؛ قابل دسترس در سامانه جامع نظرات
شورای نگهبان:
http://yon.ir/Yzf7E
(آخرین مشاهده.)131۸/3/13 :
 .13نک :اظهار نظر شورای نگهبان به تاریخ  1333/1/11در رابطه با الیحه کار مصوب  1333/3/24مجلس
شورای اسالمی؛ قابل دسترس در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان:
http://yon.ir/KP8mt
(آخرین مشاهده.)131۸/3/13 :
 .14تبصره  1ماده  ۸مصوبه مجلس« :حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد
توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».
 .15اظهار نظر شورای نگهبان نسبت به تبصره  1ماده  ۸مصوبه مجلس« :مدت قرارداد کار باید به وسیله طرفین
حسب مورد معین شود و الزام بر تعیین آن طبق آییننامه و یا قانون شرعی نیست».
 .16اظهار نظر شورای نگهبان نسبت به ماده  3مصوبه مجلس مبنی بر بطالن آن دسته از شروط قرارداد کار که
مزایای کمتری از امتیازات مقرر در قانون مقرر میکنند« :الزام کارفرما به موجب شرط بر آنچه در این ماده مذکور
است جایز است ولی فی حد نفسه انعقاد قرارداد به کمتر از این امتیازات با توافق طرفین ستمگری و ستمکشی
نیست و در هر حال این گونه شروط باطل نمیباشد».
 .17نامه دبیر شوراى نگهبان به امام خمینی (ره)« :1333/1/23 ،از فتواى صادره از ناحیه حضرتعالى که دولت
مى تواند در ازاى استفاده از خدمات و امکانات دولتى و عمومى شروط الزامى مقرر نماید ،به طور وسیع بعض
اشخاص استظهار نمودهاند که دولت مى تواند هر گونه نظام اجتماعى ،اقتصادى ،کار ،عائله ،بازرگانى ،امور شهرى،
کشاورزى و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسالم قرار دهد و خدمات و
امکاناتى را که من حصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر مىباشند وسیله اعمال
سیاست هاى عام و کلى بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید .بدیهى است در امکاناتى که
در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادى عمل مىکند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در
مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیرقابل تردید

درآمدی بر تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان در تصویب قانون کار ...

999

است اما در امور عامه و خدماتى که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که
قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانى شده است که نظامات
اسالم از مزارعه اجاره تجارت عائله و سایر روابط بهتدریج عمالً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و
خالصه استظهار این اشخاص که مى خواهند در برقرار کردن هر گونه نظام اجتماعى و اقتصادى ،این فتوا را
مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است .بدیهى است همانطور که در همه
موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد» نک( :موسوی خمینی ،13۸3 ،ج
.)433-434 ،21
 .18نک :مصوبه اصالحی مجلس شورای اسالمی در خصوص الیحه کار133۸/۸/2 ،؛ قابل دسترس در سامانه
جامع نظرات شورای نگهبان:
http://yon.ir/OmB1O
(آخرین مشاهده.)131۸/3/14 :

19. Perfect Competition Market.

 .20رویه سنتی رابطه کارگر و کارفرما مبتنی بر قرارداد اجاره و در قالب «اجاره اشخاص» بود که چارچوب حاکم
بر این نوع قرارداد را نیز خواست و اراده طرفین مشخص میکرد .همین رویکرد در قانون مدنی مصوب
 131۸/2/13مجلس شورای ملی مد نظر قرار گرفت.

21. Wealth Maximaization.
22. Pareto Optimality.
23. Market Failure.

 .24شکست بازار را می توان از سه جنبه بخش عمومی ،اقتصاد کالن و اقتصاد توسعه بررسی کرد .شکست بازار
از دیدگاه کالن ،به ناتوانی در اشتغال کامل منابع مربوط میشود و از دیدگاه اقتصاد توسعه ،شکست بازار به
مواردی چون ناتوانی بازار در بهبود توزیع درآمد بر میگردد (دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی،1334 ،
 .) 33در این نوشتار شکست بازار از دیدگاه اقتصادی خرد یا اقتصاد بخش عمومی در حداکثر کردن رفاه اجتماعی
مد نظر است.
 .25مقتبس از نامه دبیر وقت شورای نگهبان ـ آیتاهلل صافی گلپایگانی ـ به حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ
1333/1/23؛ نک( :امام) خمینی ،13۸3 ،ج .433-434 ،21
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منابع
الف :فارسی
 .1استوارسنگری ،کوروش ( ،)1333مقدمه حقوق کار ،تهران :بنیاد حقوقی میزان ،چاپ اول.
 .2األنصاری ،الشیخ محمدعلی (1413ق) ،الموسوعة الفقهیة المیسرة ،قم :نشر مجمع الفکر
اإلسالمی  ،ج .1
 .3انصاری ،مهدی ( ،)1313تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها ،تهران :انتشارات جاودانه،
جنگل ،چاپ دوم.
 .4آبندروت ،ولفگانگ ( ،)1333تاریخ جنبش کارگری اروپا ،ترجمه ناهید فروغان ،تهران:
شرکت سهامی کتابهای جیبی ،چاپ اول.
 .3آخوندی ،فائزه ( ،)1314بررسی قوانین مربوط به کار در پرتو نظرات شورای نگهبان،
پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران.
 .3آقایی طوق ،مسلم ( ،)1312تحلیل اقتصادی حقوق اساسی ،تهران :انتشارات خرسندی.
 .۸بادینی ،حسن (« ،)1332مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق» ،فصلنامه حقوق ،مجله
دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،شماره .133-11 ،32
 .3بحر العلوم ،محمد بن محمدتقى (1413ق) ،بلغة الفقیه ،تهران :منشورات مکتبة الصادق،
چاپ چهارم ،ج .3
 .1جمعى از پژوهشگران (141۸ق) ،معجم فقه الجواهر ،زیر نظر آیتاهلل سید محمود هاشمی
شاهرودی ،بیروت :الغدیر للطباعة و النشر و التوزیع ،طبعة االولی ،ج .1
 .11دادگر ،یداهلل ( ،)1311درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق ،تهران :انتشارات پژوهشکده
اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نور علم ،چاپ دوم.
 .11دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامهریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی
( ،)1334الیحه قانون رقابت :مبانی و تجربه کشورها ،چاپ اول ،شرکت چاپ و نشر
بازرگانی.
 .12رشوند بوکانی ،مهدی ( ،)1311حقوق رقابت در فقه امامیه ،حقوق ایران و اتحادیه
اروپا ،تهران :دانشگاه امام صادق علیهالسالم.
 .13طاهرى ،حبیب اهلل (1413ق) ،حقوق مدنی ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه ،چاپ دوم ،ج .4
 .14عراقی ،سید عزت اله ( ،)1311حقوق کار ( ،)8تهران :انتشارات سمت ،چاپ سیزدهم.
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 .13قافی ،حسین (« ،)1314ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی» ،قراردادها ،به کوشش
حسینعلی بای ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،چاپ اول.314-233 ،
 .13کاتوزیان ،ناصر ( ،)13۸4حقوق مدنی؛ نظریه عمومی تعهدات ،تهران :نشر یلدا ،چاپ
اول ،ش .21
 .1۸منابع عربی
 .13موسوی الخمینی ،روحاهلل (1413ق) ،االجتهاد و التقلید ،تهران :مؤسسة تنظیم و نشر آثار
االمام الخمینی (ره) ،الطبعة االولی.
 .11موسوی خمینی ،روحاهلل ( ،)13۸3صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی (ره)) ،تهران:
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ،چاپ اول ،ج .21
 .21موسوی ،فضلاهلل (« ،)13۸1نگاهی به جنبههای عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار
جمهوری اسالمی ایران» ،مجله دانشکده حقوق علوم سیاسی ،شماره پیاپی  ،341دوره ،31
.133-11
 .21نجفی ،بختیار ( ،)133۸بررسی تطبیقی نظریه کلی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در
حقوق ایران و انگلیس ،پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم.
 .22وکیلیمقدم ،محمدحسین ( ،)1331توافقات ضدرقابت تجاری ،تهران :نشر میزان ،کتاب
همگان.
 .23یادیپور ،مهدی ( ،)1331مقدمهای بر حقوق و اقتصاد ،تهران :دانشگاه امام صادق علیه
السالم.
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بررسی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار
رسول احمدی بنی ،9فرامرز عطریان ،3سید محمد مهدی

غمامی3

 .9دانشجوی دكتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ،نجف آباد ،ایران
 .3استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد  ،نجف آباد ،ایران
 .3استادیار دانشگاه امام صادق (ع) تهران،ایران
تاریخ دریافت 18/3/3 :تاریخ پذیرش18/3/39 :

چکیده
آزادی کسب و کار شرایطی است که در آن افراد ،مادامی که به دنبال معیشت اقتصادی و
مالکیت بیشترند ،میتوانند با اختیار فردی عمل کنند .هر بخش از شاخص آزادی اقتصادی ،در
بطن خود ،رابطه حیاتی میان اشخاص و دولت را دارد .اصل آزادی کسب و کار که یکی از
اصول رشته حقوق عمومی اقتصادی است ،تأثیر بسیار زیادی در سالمت اقتصادی جامعه دارد.
از طرفی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب
شدهاند ،کارآمدترین روش جهت اداره اقتصادی کشور را ارائه میدهند .با توجه به اهمیت
موضوع و ارتباط عمیق بین اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار ،جایگاه اقتصاد مقاومتی
در پرتو این اصل بررسی گردید .در این پژوهش ،با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته
شده است و ضمن تعریف و تشریح اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار ،اصول کلی
اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل مذکور بررسی گردیده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار اهداف مشترکی دارند و
بهکارگیری درست و اجرای همهجانبه این سیاستها ،میتواند در دستیابی به اصل فوق مؤثر
باشد.
واژگان كلیدی :اصل آزادی کسب و کار ،افزایش بهرهوری ،اقتصاد مقاومتی ،کارایی بازار.
نویسنده مسئول

Email: Atrian.f.1001@gmail.com
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مقدمه
بهبود فضای کسب و کار چند معیار دارد که برای به دست آوردن آن ،چند محور را در کنار
هم قرار میدهند و یک شاخص درست میکنند .شاخص رقابتپذیری شاخصی جهانی است
که برای سنجش فضای کسب و کار به کار میرود (پیغامی .)812 ،5931 ،از آنجایی که اقتصاد
مقاومتی نسبت به بهبود فضای کسب و کار اهتمام زیادی ورزیده ،اصول کلی آن در ارتباط با
اصل آزادی کسب و کار بررسی میشود.
اقتصاد انقالب اسالمی به دنبال تحقق استقالل اقتصادی ،افزایش رفاه عمومی و ساختن
اقتصادی پیشرفته است .از همان ابتدای انقالب مشخص بود که تحقق این اهداف چون باعث
عدم وابستگی به قدرتهای بزرگ میشود ،موجب یک نوع رویارویی با قدرتهای اقتصادی
جهان خواهد شد؛ بنابراین میتوان گفت که اقتصاد انقالب اسالمی در بطن خود یک الزام در
خصوص مقاومت و مقاومت اقتصادی دارد.
مقام معظم رهبری برای اولین بار در سال  5923از لفظ اقتصاد مقاومتی در جمع کارآفرینان
استفاده کردند و شاهد آن بودیم که ادبیات اقتصاد مقاومتی در سالهای  5931 ،5923و 5935
شکل گرفت .این نظریه با مبانی و اهداف خاص خود و الگوی اختصاصی نظریهپردازی ویژه
خودش ،شکل گرفت و مطرح شد .اوج تاریخ اقتصاد مقاومتی ،نیمۀ دوم سال  5938است .با
ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،یک برنامۀ جدید در کشور برای طراحی این نظام
اقتصادی و اجرای آن شکل گرفت که شامل یک مجموعۀ  82بندی و یک مقدمۀ مهم بود.
بنابراین میتوان گفت که نظریه اقتصاد مقاومتی در سالهای  5923تا  5938به صورت منسجم
بیان شد و با ابالغ سیاستهای کلی ،که در چارچوب اصل  551قانون اساسی صورت گرفت،
یک الزام حقوقی و قانونی برای مسئولین کشور در هر سه قوه ایجاد شد .به این ترتیب
پایههای نظری و قانونی اولیه برای طراحی یک نظام اقتصادی جدید تحت عنوان «اقتصاد
مقاومتی» فراهم شد.
بعد از مطرح شدن موضوع اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تعیین و ابالغ
سیاستهای کلی آن از طرف ایشان ،این موضوع مورد توجه پژوهشگران همه رشتهها قرار
گرفته ،هریک با توجه به تخصص خود به بررسی آن میپردازند .ما در این پژوهش سعی در
بررسی و واکاوی جایگاه اقتصاد مقاومتی در تحقق اصل آزادی کسب و کار داریم .علت
انتخاب این عنوان بدین جهت است که اوالً اصل آزادی کسب و کار یکی از نقاط پیوند دو
رشته حقوق و اقتصاد بوده و بهکارگیری قواعد و اصول آزادی کسب و کار نقش مهمی در
کارایی بازار و رشد اقتصادی کشورها دارد ،ثانیاً اصل آزادی کسب و کار از جمله موضوعاتی
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است که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید شده است .بررسی نقش اقتصاد
مقاومتی در اصل آزادی کسب و کار میتواند راهگشای کارگزاران و ارکان تصمیم گیرنده
کشور ،از جمله دولت و مجلس ،باشد تا با وضع قوانین و مقررات ،اجرای اقتصاد مقاومتی را
در عمل ممکن سازند.
درباره جایگاه اقتصاد مقاومتی در اصل آزادی کسب و کار ،تاکنون پژوهشی صورت نگرفته
است که ممکن است علت آن نو بودن موضوع اقتصاد مقاومتی و البته عدم توجه کافی به
موضوع اصل آزادی کسب و کار در کشور باشد؛ بنابراین بررسی این موضوع کامالً جدید و
بدیع است .با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی و سیاستهای آن قرار است بهعنوان خطمشی
کلی کشور در تمام حوزهها قرار گیرد ،بررسی این موضوع ضروری است .سؤال اصلی ما در
این مقاله این است که آیا سیاستهای اقتصاد مقاومتی در اصل آزادی کسب و کار جایگاهی
دارد یا خیر .فرضیه اولیه در پاسخ به این سؤال این است که اصول و اهداف اقتصاد مقاومتی
ارتباط زیادی با اصل آزادی کسب و کار دارد .بنابراین ما با روشی تحلیلی ،این موضوع را در
دو گفتار بررسی میکنیم .در گفتار نخست اصل آزادی کسب و کار و اقتصاد مقاومتی را
تعریف و اصول و اهداف هر کدام را بیان میکنیم .سپس در گفتار دوم به بررسی جایگاه
اقتصاد مقاومتی در اصل آزادی کسب و کار خواهیم پرداخت.

 .۱تعریف ،اصول و اهداف اصل آزادی کسب و کار و اقتصاد مقاومتی
در این گفتار به تعریف اصل آزادی کسب و کار و اقتصاد مقاومتی پرداخته ،اصول و اهداف
هریک را اجماالً بررسی میکنیم.

 .۱-۱تعریف ،اصول و اهداف اقتصاد مقاومتی
در این قسمت پس از تعریف اقتصاد مقاومتی ،اصول و اهداف آن را تبیین میکنیم.
 .۱-۱-۱تعریف اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در شرایط دشواری ،تهدید و دشمنی بتواند به اهداف
خودش برسد (عبدالملکی .)8۲ ،5939 ،هر اقتصادی با هر پایه ایدئولوژیک و در هر چارچوب
فکری ،فلسفی و اجتماعی ،اهدافی داشته ،در مسیر تحقق اهدافش دشواریها ،تهدیدها و
موانعی دارد .طبیعی است که سردمداران هر جامعهای تالش کنند نظام اقتصادی خود را به
نحوی سامان دهند که با وجود دشواریها ،اهدافش محقق شود که این یعنی ایجاد اقتصاد
مقاومتی (مؤمنی .)85 ،5931 ،اقتصاد مقاومتی یعنی برخورداری از مزایای اقتصادی ،با ادامه
مقاومت و مبارزه در مقابل دشمنان متجاوز و مستکبر (اختری .)85 ،5931 ،در تعریفی دیگر،
اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزههای فشار و متعاقباً تالش برای کنترل و بیاثر کردن آن
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تأثیرها و در شرایط آرمانی تبدیل فشارها به فرصت است (پروین.)2 ،5931 ،
مفهوم اقتصاد مقاومتی در ادبیات علمی جمهوری اسالمی ایران بهعنوان الگویی بومی و علمی
که برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی و متناسب با وضعیت خاص جمهوری اسالمی ایران
است ،اولین بار در سال  5921به وسیله مقام معظم رهبری استفاده شد .اقتصاد مقاومتی مفهوم
و ماهیتی خاص و ویژه دارد .با مطالعه مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد
مقاومتی میتوان گفت که اقتصاد مقاومتی آن الگوی بومی اقتصادی است که مبتنی بر اصول و
مبانی قانون اساسی و ارزشهای نظام جمهوری اسالمی طراحی شده و هدف از آن ایجاد ثبات
و پایداری ،بهویژه در مقابل بحرانها و تحریمهای خارجی ،برای ایجاد رشد ،شکوفایی و
پیشرفت است (بهادری جهرمی و دیگران.)59 ،5931 ،

 .۱-۱-۲اصول و اهداف اقتصاد مقاومتی
کشور ما به دلیل بحرانها و تحریمهای خارجی و نابسامانیهای داخلی تقریباً در یک دهه
اخیر با رکود اقتصادی چشمگیری مواجه بوده است .در همین راستا مقام معظم رهبری با درک
درست این موضوع ،طبق عرف حسنهی ایجادشده ،محور نامگذاری سالهای اخیر را حمایت
از تولید و کار و سرمایه ایرانی و اصالح الگوی مصرف و نیز مباحثی قرار دادند که باعث
تحقق مهمترین هدف قانون اساسی در بخش اقتصاد ،یعنی خودکفایی و استقالل اقتصادی،
شود .در ادامهی این فرآیند ،مقام معظم رهبری با استفاده از اختیار خویش بر اساس بند یک
اصل یکصد و ده قانون اساسی ،در سال  5938سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را تعیین و
ابالغ کردند.
درباره جایگاه این سیاستها و به طور کلی جایگاه سیاستهای کلی نظام ابالغی از طرف مقام
معظم رهبری در مقایسه با سایر هنجارهای حقوقی ،نظرات متفاوتی وجود دارد؛ ولی در
مجموع به نظر میرسد که جایگاه این سیاستها پایینتر از قانون اساسی و باالتر از سایر
قوانین و مقررات باشد (زارعی .)98۲ ،5929 ،بنابراین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
مجموعهای از تدابیر و خطمشیهای اقتصادی است که در راستای اصول و اهداف قانون
اساسی بوده ،باید چراغ راه و مبنای همه اعمال و تصمیمات ارکان کشور قرار گیرد.
اهداف مبنایی نظام اقتصاد مقاومتی ،در واقع همان مکتب اقتصادی اسالم و اهداف تفصیلی آن،
اهداف اقتصادی انقالب اسالمی است .برای انقالب اسالمی سه هدف اصلی اقتصادی مطرح
میشود .5 :استقالل اقتصادی .8 ،رفاه عمومی ،و  .9پیشرفت (عبدالملکی .)8۲ ،5939 ،از نظر
مقام رهبری ،مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی عبارتاند از :مردمی بودن اقتصاد ،دانشبنیانی
و نوآوری ،عدالت اجتماعی ،مبارزه با فساد ،شفافسازی ،خودکفایی و تولید ملی ،افزایش
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بهرهوری ،اصالح الگوی مصرف ،مدیریت جهادی و کاهش وابستگی به نفت (بیانات مقام
معظم رهبری 52 ،فروردین .)5931
بندهای بیست و چهارگانه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی حاوی اصولی کلی به شرح ذیل
است:
 .5خودکفایی ،تولید ملی و استقالل اقتصادی .8 ،تحرک و پویایی بازار و نظام اقتصادی کشور،
 .9مردمی کردن اقتصاد ،اشتغالزایی و تقویت بخش خصوصی .2 ،مبارزه با فساد و شفافیت در
امور اقتصادی و اداری.
فصل چهارم قانون اساسی نیز درباره اقتصاد و امور مالی است .این فصل مشتمل بر سیزده
اصل است و از فصول مهم قانون اساسی به شمار میرود که اجرای صحیح این اصول و
پیادهسازی کامل آنها ،موجب نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

 .۱-۲تعریف ،اصول و اهداف اصل آزادی کسب و کار
در این قسمت به بررسی اصل آزادی کسب و کار پرداختهایم ،بدین شرح که پس از تعریف،
تاریخچه آن را بیان کرده ،سپس اصول و اهداف آن را تبیین مینماییم .البته از آنجایی که در
این مقاله قرار است جایگاه اقتصاد مقاومتی از منظر اصل آزادی کسب و کار بررسی شود و
این اصل یکی از اصول حقوق عمومی اقتصادی است ،باید تعریفی از حقوق عمومی اقتصادی
ارائه دهیم .در تعریف حقوق عمومی اقتصادی آمده است :اجرای سیاستها و تدابیر اقتصادی
اشخاص اداری به وسیله ابزارهای حقوقی (موذنی .)81 ،5939 ،از سوی دیگر ،سیاستهای
اقتصادی همان مداخالتی است که توسط نهادهای عمومی برای تأمین منافع اقتصادی کالن به
عمل میآید .لذا حقوق عمومی اقتصادی بر رویکرد حقوقی تأکید دارد و در آن چگونگی
رسیدن به یک نتیجه مشخص ،پیشبینی میشود نه خود نتیجه.
 .۱-۲-۱تعریف و تشریح اصل آزادی کسب و کار
مهمترین فرض اقتصاد مدرن گردش گسترده اقتصادی و مبادالت در بازار است .اصل مذکور
بسیار گسترده و اصول مختلفی تحت آن قابل طرح است؛ مثل آزادی انتخاب حرفه ،آزادی
معامالت ،قیمتگذاری کاال و خدمات ،مدیریت آزاد بنگاه تجاری و رقابت .تا کنون تعریف
حقوقی جامعی از اصل آزادی کسب و کار ارائه نشده است؛ ولی به طور کلی این اصل به
مفهوم آزادی افراد در انتخاب شغل و کسب است که در قانون اساسی نیز بدان اشاره شده
است .همه اصول حقوق اقتصادی مذکور ،ابعاد متنوع اصل آزادی کسب و کار هستند و همانند
حلقههای زنجیری به یکدیگر متصلاند؛ اما همانند دیگر اصول در حقوق عمومی اقتصادی،
قوای عمومی به دالیل مختلف چارچوب اعمال آزادی کسب و کار را تعیین و در برخی مواقع
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دامنه اصل را بهشدت محدود میکند.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی و تصویب قانون اساسی ،در اصل بیست و هستم قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران ،بر حق انتخاب شغل مورد تمایل افراد تأکید شده است؛ اما این حق با
سه قید محدود و مشروط گردیده است؛ اسالم ،مصالح عمومی و حقوق دیگران .در این منبع
ابتدا به فطری بودن حق آزادی شغل اذعان و تأکید شده است .ارتباط این حق و مصالح
عمومی مسئلهای است که ممکن است در این رابطه مطرح شود؛ برای مثال تعداد عالقهمندان
به یک شغل گاهی بیشتر از حد نیاز جامعه است .برای رفع این اشکال قانونگذار در کنار
آزادی انتخاب شغل ،به دولت حق داده است که بتواند بر اساس نیاز جامعه کسی را از شغلی
باز دارد؛ لذا جمع بین حقوق فردی و حقوق اجتماعی ایجاب میکند که ضمن حفظ آزادی در
تمایل افراد ،حقوق جامعه هم محفوظ باشد .در این مرحله ،مسئله پروانه کار و اجازه شغل
مطرح میشود که دولت حق دارد به اشخاص تکلیف کند که برای شغل اجازه الزم است.
بنابراین هم میل شخص و آزادی او و هم نیاز جامعه باید حفظ شود .با چنین قید و استنباطی،
دخالت دولت در تعیین حدود مشاغل قابل انتخاب برای افراد اصل میشود و چنانچه در
چارچوب مداخالت دولت قیود دیگری مطرح نشود ،حق آزادی انتخاب شغل وجود دارد.
گفتنی است که اصل رقابت نیز شباهتهای بسیاری به اصل آزادی کسب و کار دارد که به
همین علت به تعریف حقوق رقابت نیز میپردازیم .رقابت جایی است که قدرت انحصاری
مؤثری وجود نداشته باشد؛ افزون بر آن هیچ یک از خریداران و فروشندگان قدرت تعیین
قیمت را نداشته باشند (دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی .)21 ،5922 ،یکی از
نویسندگان فرانسوی حقوق رقابت را این طور تعریف میکند« :قواعد و مقررات حقوقی که
رقابت را میان عامالن اقتصادی در یافتن و حفظ یک مشتری سامان میدهد» .همچنین میتوان
حقوق رقابت را قواعد مربوط به تسلط و حفظ بخشی از بازار (یا همهی آن) دانست .حقوق
رقابت بخشی از حقوق اقتصادی است که ناظر به حقوق بازار باشد ( .) Dominique،2004،71
این تعریف به نظر میرسد تعریف کامل و مناسبی باشد؛ ولی در مجموع میتوان گفت که
حقوق رقابت شاخهای از حقوق اقتصادی است که به تنظیم رفتارهای اقتصادی توسط دولت
می پردازد و در پی ناکارآمدی حقوق خصوصی در رفع کاستی و سازمان عدالت در فضای
بازار پا به عرصه وجود گذاشته و شامل مجموعهای از مقررات تکلیفی است که در برابر
رفتارهای انحصاری و ضد رقابتی کنشگران بازار توسط دولت اعمال میگردد (غمامی و
دیگران.)512 ،5923 ،
ارتباط حقوق رقابت با اصل آزادی کسب و کار بدین نحو است که آزادی کسب و کار باعث
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ایجاد رقابت در بازار میشود و رقابت حق انتخاب خرید را در پی دارد .حق انتخاب موجب
میشود هر فروشندهای سعی کند قیمت پیشنهادی خود را دستکم برابر با قیمت دیگر رقبا یا
مناسبتر از آنان ارائه دهد .برای نیل به این هدف باید تعداد کافی فروشنده وجود داشته باشد
(سماواتی .)22 ،59۲2 ،این عوامل مجموعاً باعث تعادل در بازار میشود.

 .۱-۲-۲اهداف و اصول مربوط به اصل آزادی کسب و کار
یکی از راههای منطقی در هر بحثی «تأسیس اصل» است تا بر اساس آن بتوان گفتارهای خالف
قاعده را از گفتههای مطابق اصل بازشناخت و در برابر کسی که ادعایی خالف اصل دارد ،تعیین
کرد که بار اثبات بر عهده کیست .قانون اساسی اصل است؛ لذا باید اصل آزادی تجارت را نیز از
میان اصول قانون اساسی به دست میآید اما به نظر میرسد اصول مورد استناد (اصول 29 ،82
بند  22 ،2و  )21برای اثبات «اصل آزادی تجارت» کافی نباشد؛ چراکه مقنن اساسی در این اصول
در مقام بیان موارد زیر بوده است« :آزادی انتخاب شغل» (اصل  82و بند  2اصل « ،)29موظف
کردن دولت نسبت به فراهم آوردن امکان اشتغال» (اصل « ،)82استواری نظام اقتصادی بر آن
قسمت از بخش خصوصی که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است» (اصل  )22و
«احترام به مالکیت انسان نسبت به حاصل کسب و کار خویش» (اصل .)21
با توجه به اصول فوق نمیتوان «اصل آزادی تجارت» را به گونهای پذیرفت که بر اساس اصل
 5۲1قانون اساسی ،تصمیمات دولتی و اجراییِ محدودکنندهی این اصل را توسط قضات
دادگاهها و دیوان عدالت اداری ،قابل نقض قلمداد کرد؛ چراکه قانونگذار در مقام بیان این اصل
نیست؛ بهویژه آنکه ذیل اصل  22مقرر میدارد« :تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه
بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی را قانون معین میکند» .این بدان معنا است که قانونگذار
اساسی در مقام بیان کلیاتی درباره این سه بخش است ،نه تأسیس اصل.
ممکن است گفته شود که اگر اصل بر «آزادی انتخاب شغل» (اصل  )82باشد ،تجارت نیز یکی
از مشاغل است ،پس «اصل آزادی تجارت» از این طریق قابل اثبات است .پاسخ این استدالل
چنین است که اوالً بر اساس این گفتار باید پذیرفت که اصل آزادی در هر شغلی مثالً طبابت و
ثانیا نتیجه این استدالل «اصل آزادی انتخاب تجارت»
کشاورزی از اصول قانون اساسی استً .
است نه «اصل آزادی تجارت» .تفاوت میان این دو پرواضح است؛ چراکه «اصل آزادی
تجارت» در رتبه متأخر از «اصل آزادی انتخاب تجارت» بهعنوان یک شغل است؛ بدین معنا که
ابتدا باید اصل آزادی انتخاب تجارت بهعنوان یک شغل به اثبات برسد ـ که از اصول قانون
اساسی به دست میآید ـ و پس از آن بحث کرد که آیا اصل بر آزادی تجارت است یا خیر.
نتیجه آنکه استدالل به اصول فوقالذکر برای اثبات «اصل آزادی تجارت» کافی و وافی نیست؛
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گرچه شاید بتوان از راههای دیگر این اصل را ثابت کرد (احمدزاده بزاز.)95 ،59۲3 ،
با توجه به موارد پیشگفته ،یکی از مهمترین ابزارها در تأمین حقوق صاحبان مشاغل ،قانون
اساسی است .این سند مهمترین منبع حقوق اساسی و عمومی برای مردم ،اعم از زن و مرد ،به
شمار میرود .بر اساس اصل  82قانون اساسی ،دولت ایران موظف است با رعایت نیاز جامعه
به مشاغل گوناگون ،برای همه افراد امکان اشتغال به کار را فراهم سازد .حق انتخاب شغل در
این اصل از قانون اساسی به همه افراد اعم از زن و مرد داده شده است؛ یعنی آزادی افراد در
اختیار کردن حرفه و شغلِ دلخواه .به این ترتیب هیچ کس را نمیتوان وادار به کاری کرد که
بدان تمایل ندارد یا او را از شغلی که به آن دلبسته است بازداشت (شریعتپناهی:5922 ،
.)189 ،185

برای تحقق آزادی انتخاب شغل در جامعه باید زمینههای اشتغال با سیاستگذاریها و برنامه-
ریزیهای صحیح برای همگان فراهم آید تا افراد قادر باشند به کاری مشغول و مایحتاج
زندگی را از دسترنج خود تحصیل کنند .همچنین باید برخی رسوم اجتماعی مانند کار
اجباری و نظایر آن ،که ذاتاً با حیثیت ،شأن و مقام انسان مغایرت دارند ،منسوخ شوند

(طباطبایی موتمنی .)151 :5921 ،با این حال باید گفت چون همه اصول قانون اساسی از جمله
اصل  ،82مقید به رعایت موازین اسالمی و عدم مخالفت با اسالم هستند ،این قید (رعایت
موازین اسالمی) موجب محدودیتهای شرعی و قانونی برای قشری از صاحبان مشاغل در
تصدی برخی از مشاغل میشود (حسینی.)155 :5931 ،
در بحث آزادی انتخاب شغل ،بحث از عدم اجبار و منع تبعیض پیش میآید .بنابراین بند 9
اصل  29قانون اساسی تصریح بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین
و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری دارد .ماده  1قانون کار بر اساس بند  2اصل  29و بند 1
اصل  8و اصول  81 ،53و  82قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،در این زمینه چنین بیان
کرده است« :اجبار افراد به کار معین و بهرهکشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و
قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اینها سبب امتیاز
نخواهد بود و همه افراد از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد
شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست
برگزیند».
برای اصل آزادی کسب و کار برخی اهداف اقتصادی زیر را برشمردهاند:
 :5کارایی اقتصادی :کارایی به معنی انجام دادن کاری به بهترین وجه ،با بهترین نتیجه و بدون
هدر دادن وقت ،انرژی و پول است .کارایی در علم اقتصاد نیز تقریباً همین معنا را دارد؛ در
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علم اقتصاد کارایی به معنای به دست آوردن بهترین محصول و تولید از حداقل منابع موجود
است (نخعی آغمیمونی و دیگران .)552 ،5928 ،به عبارت دیگر ،کارایی یعنی تولید با حداقل
هزینه ممکن و به حداکثر رساندن منافعی که امکان به دست آوردن آنها از منابع موجود توسط
مصرفکنندگان وجود دارد (صادقی مقدم و دیگران .)582 ،5931 ،کارایی اقتصادی متشکل از
سه جزء کارایی پویایی ،کارایی تولیدی و کارایی تخصیصی است ( .)Taylor ،2006،112توضیح
این سه بخش خارج از بحث ما است.
 :8افزایش رفاه :یکی دیگر از اهدافی که برای آزادی کسب و کار برمیشمارند ،افزایش رفاه
است؛ چراکه رفاه وسیله سنجش عملکرد هر بازار است .از همین رو ،رفاه را سنگ بنای
حقوق مصرفکننده به حساب آورده ،گفتهاند که سرانجام فرآیند آزادی کسب و کار و متعاقب
آن رقابتی بودن ،باید ایجاد منفعت برای مصرفکنندگان باشد ( .)84،Stuyck 2015به این
موضوع در قوانین رقابتی ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا نیز تأکید شده است.
 :9جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت بازاری :یکی از اهداف مهم تصویب قوانین شرمن 5و
کالیتن 8در ایاالت متحده امریکا ،کنترل بنگاههای دارای انحصار بود .این بنگاهها قادر بودند
قیمت کاالها را تعیین و سودهای سرشاری از این طریق به دست بیاورند (صادقی مقدم و
دیگران .)583 ،5931 ،انحصار با حقوق رقابت در تضاد است؛ لذا بازار سالم ،بازاری است که
رقابتی باشد و قیمت و کیفیت کاالها در نتیجهی رقابت در بازار بهبود یابد.

 .۲جایگاه اهداف و اصول اقتصاد مقاومتی در اصل آزادی کسب و کار
در این گفتار به بررسی جایگاه اقتصاد مقاومتی در اصل آزادی کسب و کار میپردازیم و
حدود و ثغور آن را تبیین میکنیم.

 .۲-۱خودکفایی ،تولید ملی و استقالل اقتصادی و اصل آزادی کسب و کار
خودکفایی و تأمین استقالل اقتصادی مهمترین هدف اقتصاد مقاومتی است که عالوه بر
تأکیدات قانون اساسی بر آن ،ریشه در آموزههای شریعت اسالم نیز دارد .استقالل اقتصادی
بهعنوان یکی از ابعاد استقالل عبارت است از مجموعه امکانات و تواناییهایی که با اتکا به
آنها ،حکومت با بهرهگیری از امکانات و فرصتهای اقتصاد داخلی و با برقراری روابط با
اقتصاد بینالمللی ،حاکمیت خویش را محفوظ میدارد (هاشمی .)582 ،5939 ،همچنین
استقالل اقتصادی یکی از عوامل تحقق امنیت اقتصادی خارجی یا بینالمللی است .این مهم
وقتی حاصل میشود که کشور بتواند منافع اقتصادی خود را آنگونه که خود تشخیص میدهد،
تعقیب کند (میرمعزی .)21 ،5931 ،چنانچه ملتی بتواند بدون تأثیرپذیری از محیط خارجی،
اعم از منطقهای و نیروهای اثرگذار بینالمللی مانند قدرتهای بزرگ ،سازمانهای اقتصادی
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بینالمللی و شرکتهای چندملیتی ،برای خود برنامه تدوین کند ،آن ملت را مستقل مینامند
(تقیزاده انصاری .)2۲ ،59۲3 ،استقالل اقتصادی به معنای انزواجویی و بستن همه درها به
روی خود نیست؛ بلکه عبارت است از یک کوشش آگاهانه و خردمندانه به منظور یافتن یک
دید درست و واقعبینانه بر اساس موازین عقل سلیم (مؤمنی .)528 ،59۲5 ،در کشور ما افزون
بر اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی ،نامگذاری سالها و اکثر سیاستهای کلی که در
سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری تعیین و ابالغ شدهاند ،همه در راستای تأمین استقالل
اقتصادی کشور بودهاند.
رشد تولیدات ملی یکی از مهمترین شاخصههای رشد اقتصادی است .حرکت در مسیر استفاده
مطلوب از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه داخلی نیازمند وجود یک عزم راسخ ملی و
ایجاد تمهیدات حقوقی و قانونی الزم برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است.
بهکارگیری درست قواعد اصل آزادی کسب و کار و تسهیل آن در بازار باعث کارایی اقتصاد
کشور میشود و افزایش کمی و کیفی تولید ملی را به دنبال خواهد داشت (صادقی،5921 ،
 .)39یکی از موضوعات مهمی که در کنار افزایش کمی تولید باید به آن توجه کرد ،کیفیت
محصوالت است .بر اساس یک قاعده کلی در بازار ،کیفیت محصول نتیجه آزادی کسب و کار
است که خود منجر به رقابت در بازار میشود .به عبارت دیگر ،در بازاری میتوان انتظار تولید
محصوالت با کیفیت را داشت که چندین بنگاه و شرکت تولیدی برای به دست آوردن سود
بیشتر با هم رقابت کنند .این رقابت باعث میشود تا آنها برای جذب مشتریان بیشتر ،کاالهای
باکیفیتتری ارائه دهند و رفاه و رضایت مصرفکننده را حاصل کنند.
نکته مهم دیگ ری که باید در بحث حمایت از تولید داخلی و در راستای تحقق اقتصاد
مقاومتی به آن توجه جدی شود ،محدود کردن یا هزینهبر کردن واردات ،از جمله واردات
کاالهای غیرضروری ،است .این کار یکی از محدودیت های اصل آزادی کسب و کار در
راستای اقتصاد مقاومتی است .بر اساس این ،بنگاه های واردکننده کاال باید با
محدودیت هایی روبه رو شوند .حمایت از بنگاه ها و صنایع کوچک نیز نقش مهمی در
حمایت از تولید ملی دارد .دولت با حمایت و توانا کردن صنایع کوچک ،آنها را برای
ورود به بازار آماده می کند؛ در نتیجه ،تولید کاال و خدمات ،هم از نظر کمی و هم از نظر
کیفی ،افزایش می یابد.

 .۲-۲رشد بهرهوری و پویایی نظام اقتصادی کشور و اصل آزادی کسب و کار
معیار توسعهیافتگی هر کشوری به میزان بهرهگیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود
در جهت نیل به اهداف اقتصادی آن ،تعریف میشود .هدف اصلی بهرهوری عبارت است از به
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حداکثر رساندن استفاده از منابع ،نیروی انسانی ،سرمایه ،مواد خام تولیدی ،زمان و ...به شیوهای
علمی و با کاهش هزینههای تولید ،به منظور گسترش بازار ،افزایش اشتغال ،کوشش برای
افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی ،به شکلی که به نفع کارکنان ،مدیران و
مصرفکنندگان باشد (عامری .)552 ،5923 ،به عبارت دیگر بهرهوری روشی هوشمندانه است
که انسان از فعالیتهای خود بهترین نتیجه را به دست آورد .با تقویت تولید ملی و نیز ترویج
فرهنگ جهاد اقتصادی ،عالوه بر اینکه کمبودی در اقتصاد ملی به جهت تحریمها یا علل دیگر
وجود نخواهد داشت ،روزبهروز شاهد فراوانی و تنوع بیشتر کاالهای موجود خواهیم بود .در
این نوع اقتصاد ،تالش میشود همه ظرفیتهای اقتصادی به باالترین امکان بهرهبرداری از توان
تولید برسند (تاری و همکاران.)58 ،5935 ،
مقصود از رفاه در کتب فقهی شیعه وسعت رزق و روزی در زندگی است (محقق کرکی،
 ،5252ج  .)55 :8اندیشمندان حوزه اجتماعی و اقتصادی بر این باورند که رفاه اجتماعی
تعبیری معطوف به وضعیتهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی جامعه است که حفظ کرامت
انسان ،افزایش مسئولیتپذیری افراد جامعه در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندیهای افراد از
اهداف آن است .این مفهوم در طول سالیان متعدد در مجامع علمی دچار دگرگونیهای فراوانی
شده است (زاهدی اصل ،59۲9 ،ج  )511 :8با وجود این ،در حال حاضر مقصود از رفاه
اجتماعی عبارت است از «مجموعه سازمانیافتهای از قوانین ،مقررات ،برنامهها و سیاستهایی
که در قالب مؤسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و
معنوی و تأمین سعادت انسان ارائه میشود تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آورد» (زاهدی
اصل .)1 ،5925 ،لزوم رفاه اجتماعی در نظام مبتنی بر آموزههای اسالم ،حکومت را موظف به
دنبال کردن سیاستها و راهبردهایی برای تأمین مادی و معنوی انسانها و ایجاد زمینههای
سعادت دنیوی و اخروی میکند.
رشد بهرهوری اقتصادی یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی است که در بند سوم سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید شده است .از طرف دیگر ،یکی از اهداف مهم اصل آزادی
کسب و کار کارایی اقتصادی است که طبق تعریف با مفهوم بهرهوری یکسان است .بنابراین در
این مورد اصل آزادی کسب و کار و اقتصاد مقاومتی هدف مشترکی را دنبال میکنند که این
نشان دهنده اهمیت و نقش اقتصاد مقاومتی در اصل آزادی کسب و کار است .برای رشد
کارایی و بهرهوری ،که مقصود مهم و یکی از الزامات اصل آزادی کسب و کار است ،باید
سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور اجرا شوند تا افزون بر اینکه منجر به افزایش رشد
بهرهوری اقتصادی شوند ،با سایر اهداف اصل آزادی کسب و کار نیز هم راستا باشند .یکی از
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راههای باال بردن بهرهوری ،بهویژه در بخش تولید ،استفاده از همه ظرفیتهای موجود است.
با توجه به باال بودن نرخ بیکاری در کشور ،وظیفه مهم دولت این است که با فراهم کردن
شرایط برای ورود افراد به بازار ،ضمن محدود کردن نقش انحصاری خود ،زمینه را برای آزادی
کسب و کار فراهم کند.
در مجموع میتوان گفت با توجه به اینکه افزایش کارایی و رشد بهرهوری اقتصادی هدف
مشترک اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار است ،احترام به این اصل میتواند به
پویایی و تحرک بازار و در نتیجه رشد کارایی و بهرهوری اقتصادی منجر شود.

 .۲-۳مردمی کردن اقتصاد ،اشتغالزایی ،تقویت بخش خصوصی و آزادی کسب و کار
وقوع انقالب صنعتی و گسترش بهرهبرداری از ماشین و سایر اختراعات علمی و فنی موجب
تحوالت و دگرگونیهای وسیع در اوضاع اقتصادی و روابط اجتماعی کشورهای غرب اروپا و
موجب نابرابریهایی شد (جعفرزاده .)5۲ ،5921 ،تالش اندیشمندان و متفکران اقتصادی بر
این امر استوار بود که با روشهای ابداعی ،فاصله بین تولید و مصرف و نیز فاصله بین کار و
سرمایه ،که ریشه تمام مصیبتها تصور میشد ،برداشته شود .همزمان نخستین طرحهای عملی
برای تشکیل شرکتهای تعاونی نیز پی ریزی شد (طالب )83 ،5921 ،که مهمترین مصداق
مردمی کردن اقتصاد است.
اداره امور با اتکا بر مشارکت و آراء عمومی مردم ،یکی از اصول مهم و تغییرناپذیر قانون
اساسی است .افزون بر این مطابق قانون اساسی ،بهره گیری از مشارکت اقتصادی مردم و
ایجاد زمینههای آن ،از وظایف دولت است .قانون اساسی در این راستا با اشاره به «مشارکت
عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش» بر این
موضوع تأکید کرده است .سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز با در نظر گرفتن این مهم،
بنیان های خود را بر اقتصاد مردم نهاد استوار و توجه خویش را به اقتصاد مشارکتی معطوف
کرده است (بند یک سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) .مقام معظم رهبری نیز بارها در
بیانات خود بر این موضوع تأکید کرده اند (بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی
5939/5/5؛ بیانات در دیدار با رئیس جمهور و اعضاء هیئت دولت  .)5935/1/8موضوع
مردمیکردن اقتصا د و تقویت بخش خصوصی در سیاستهای کلی اصل  22نیز مورد تأکید
قرار گرفته بود؛ اما در حالی که نزدیک به یک دهه از ابالغ این سیاستها میگذرد ،همچنان
بخش اعظمی از اقتصاد کشور دولتی است و واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی نیز
با مشکالت عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند و می توان گفت که خصوصیسازی در
کشور چندان نتیجهبخش نبوده است.
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اصل آزادی کسب و کار و خصوصی سازی از آن نظر به هم مرتبطاند که اهداف مشترک و
نزدیک به هم را دنبال می کنند .کارایی اقتصادی ،تحرک و پویایی بازار ،باال رفتن کیفیت کاال
و خدمات ،رشد بهرهوری و رفاه مصرف کنندگان از جمله اهدافی هستند که در فلسفه
خصوصی سازی و اصل آزادی کسب و کار مستترند .دولتی بودن بنگاه های اقتصادی کمکم
باعث انحصار و تسلط بر بازار شده ،متعاقب آن ضمن از بین رفتن تحرک و کارایی بازار،
حقوق مصرفکنندگان نیز از بین می رود و نظام اقتصادی دچار رکود و پسرفت میشود.
بنابراین کارگزاران کشور اگر به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی هستند ،باید تا حد امکان
انحصار دولت را از بین برده ،با کاهش تصدی های دولت و واگذار کردن آن به بخش
خصوصی ،شرایط ایجاد آزادی کسب و کار را در بازار امکانپذیر کنند .افزون بر این دولت
باید با حمایت از بنگاه ها و کارخانه های کوچک آنها را برای حضور مؤثر در بازار ،حمایت
کند و توانمند سازد.
نکته پایانی این قسمت این است که در خصوصیسازی بنگاههای خصوصی به دنبال نفع
شخصی خود هستند .این موضوع آنها را ترغیب میکند تا سود بیشتری به دست بیاورند که
این امر منجر به شکلگیری رقابتی جذاب میان این بنگاهها میشود .در این شرایط بنگاهی
موفق به کسب سود بیشتر میشود که کاال و خدمات مناسبتری را به مشتریان عرضه کند؛ در
نتیجه ،این فرآیند منجر به تأمین بهتر رفاه مصرفکنندگان و تضمین حقوق آنها میشود .این
فرآیند یک گام در جهت رشد و نهادینه کردن اصل آزادی کسب و کار است .اصل آزادی
کسب و کار نیز با توجه به اصول و اهداف خود ،از جنبههای مختلفی بر روی موضوع
اشتغالزایی و کارآفرینی تأثیر میگذارد .افزون بر این ،کارایی اقتصادی و کارایی بازار و
حمایت از بنگاههای کوچک نیز به طور غیرمستقیم به اشتغالزایی کمک میکند (صادقی مقدم
و دیگران.)582 ،5931 ،
همانطور که پیش از این نیز بیان کردیم ،یکی از مشکالت و موانع اصل آزادی کسب و کار در
کشور ما ،نابرابری بخش دولتی و بخش خصوصی است .دولت باید با تقویت بخش خصوصی
شرایط یک رقابت عادالنه را برای هر دو بخش فراهم کند؛ زیرا در نتیجهی یک رقابت سالم،
رشد و بهرهوری ،تحرک و پویایی بازار ،اشتغالزایی و رفاه مصرفکنندگان که غایت مشترک
اصل آزادی کسب و کار و اقتصاد مقاومتی است ،به دست میآید.

 .۲-۴مبارزه با فساد اقتصادی و اداری و اصل آزادی کسب و کار
فساد خروج شیء از حالت اعتدال خواه کم یا زیاد است (راغب اصفهانی .)191 ،5258 ،فساد
در عرصه تصمیمگیری و اجرا ،به وسیله مقامات عمومی به سوءاستفاده از قدرت ناشی از
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تصمیمگیری و اجرا و استفاده از آن در موضع غیرحق اشاره دارد (شمس و حسنی،5935 ،
 .)29به بیان دیگر مقصود از جلوگیری فساد در عرصه اداره حکومت آن است که مقامات
حکومتی نقض یا تغییر قوانین ،مقررات و ضوابط اداری را در راستای جلب منافع خصوصی،
صنفی و در ازای دریافت پول ،کاال ،خدمات و ...مقدم دارند (قلی پور و نیک رفتار،5921 ،
 .)91فساد اداری و اقتصادی یکی از آفتهای ویرانکننده نظام اقتصادی و اداری جامعه است.
مقصود از فساد ،بهویژه در بخش دولتی و کالن ،سوءاستفاده از اموال و منافع عمومی و پایمال
نمودن حقوق مردم در راستای منافع شخصی است.
ایران کارکرد مطلوبی در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی نداشته است .نوع ورود نفت در
اقتصاد ایران و فقدان نهادهای مربوط به شفافیت اطالعاتی و نیز درگیری دولت در تصدی
شرکتها موجب غفلت از تنظیمگری ،مبارزه با فساد و دیگر ناکارآمدی های نهادی در
اقتصاد ایران شده است .اینها میراثی است که از پیش از انقالب بر جای مانده و تدبیر
مناسبی برای آن اندیشیده نشده است (نریمانی و عسکری .) 5931 ،قانون اساسی در اصل
سوم مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را یکی از وظایف دولت دانسته است .موضوع
شفافیت در امور اداری و اقتصادی و فسادستیزی یکی از مباحث مهم و مورد تأکید اقتصاد
مقاومتی است (بندهای  53و  81سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) .مقام معظم رهبری نیز
در تبیین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،فسادستیزی را یکی از مؤلفه های مهم اقتصاد
مقاومتی بیان کرده اند (بیانات مقام معظم رهبری در جلسه تبیین سیاست های کلی اقتصاد
مقاومتی .)5938 /58 /81
به طور کلی می توان گفت که اصل آزادی کسب و کار نیز در راستای مبارزه با فساد در بازار و
اقتصاد جامعه ایجاد شده است؛ به عبارت دیگر یکی از مهمترین دالیل فلسفه وجودی اصل
آزادی کسب و کار ،مبارزه با فساد است .همانگونه که دیکتاتوری و انحصار قدرت در عالم
سیاست قبیح و باعث فساد میشود ،انحصار و تبانی در بازار و نبود آزادی هم قبیح و
فسادانگیز است .لذا اصل آزادی کسب و کار به دنبال از بین بردن فساد ،بهویژه در حوزه
اقتصاد است.
بنابراین باید با اعمال درست و دقیق اصول و قواعد اصل آزادی کسب و کار ،از فساد در نظام
اقتصادی کشور جلوگیری شود .اجرای درست و دقیق این اصول و قواعد در کشور ایران بر
عهده سازمان خصوصیسازی است که به نظر میرسد تاکنون عملکرد چندان قابلقبولی
نداشته است .البته مقابله با فساد اداری و اقتصادی در ایران نیازمند یک عزم ملی و همهجانبه
از طرف همه ارکان نظام و مردم است.
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در شکل زیر ،مؤلفههای اقتصاد مقاومتی 9با نقش آزادی کسب و کار مرتبط شده است:
ایجاد و توسعه كسب و كارهای خصوصی

پویایی در اقتصاد کشور و بهبود

ایجاد و توسعه کسب و کارهای خصوصی

شاخصهای کالن

مؤلفه های سیاست های اقتصاد مقاومتی

تکیه بر ظرفیتهای داخلی

ایجاد و توسعه کسب و کارهای خصوصی

رویکرد جهادی

ایجاد و توسعه کسب و کارهای خصوصی

مردممحوری

ایجاد و توسعه کسب و کارهای خصوصی

امنیت اقالم راهبردی و اساسی

ایجاد و توسعه کسب و کارهای خصوصی

کاهش وابستگی به نفت

ایجاد و توسعه کسب و کارهای خصوصی

اصالح الگوی مصرف

ایجاد و توسعه کسب و کارهای خصوصی

فسادستیزی و شفافسازی

ایجاد و توسعه کسب و کارهای خصوصی

ایفای نقش آزادی کسب وکار از طریق

توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا

ایجاد و توسعه کسب و کارهای خصوصی

دانشمحوری

نمودار  :9مؤلفههای اقتصاد مقاومتی با نقش آزادی كسب و كار (برادران ،كشمیری حق،
)91 ،9313
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جدول  :9نقش و جایگاه سیاستهای اقتصاد مقاومتی در آزادی كسب و كار (برادران،
كشمیری حق.)31 ،9313 ،

ردیف

گزاره سیاست کلی

کد استخراجی از منظر

منبع

کارآفرینی

تأمین شرایط و فعالسازی کلیه
امکانات و منابع مالی و سرمایههای

5

انسانی و علمی کشور به منظور

بسیج تمام منابع برای

توسعه کارآفرینی و به حداکثر

توسعه آزادی کسب و کار

رساندن مشارکت آحاد جامعه در
فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و

با رویکرد مشارکت جمعی

بند  5سیاستهای
کلی اقتصاد
مقاومتی

تشویق همکاریهای جمعی و تأکید
بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات
کمدرآمد و متوسط.

8

9

پیشتازی اقتصاد دانشبنیان ،پیاده
سازی و اجرای نقشه جامع علمی

اولویت توسعه آزادی کسب

کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری

و کار و ایجاد و توسعه نظام

به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور
و افزایش سهم تولید و صادرات
محصوالت و خدمات دانشبنیان

نوآوری در سطح ملی و
منطقهای

کلی اقتصاد
مقاومتی

توانمندسازی منابع انسانی از
منظر مهارتها و
تخصصهای کسب و کار

بند  9سیاستهای
کلی اقتصاد

قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد -
با تقویت عوامل تولید ،توانمندسازی
نیروی کار ،تقویت رقابتپذیری
اقتصاد

بند  8سیاستهای

مقاومتی

استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند

2

1

سازی یارانهها در جهت افزایش
تولید ،اشتغال و بهرهوری ،کاهش

توسعه برنامههای کسب و
کار با استفاده از پتانسیل

شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای
عدالت اجتماعی.

هدفمندسازی یارانهها

مقاومتی

افزایش تولید داخلی نهادهها و
کاالهای اساسی (بهویژه در اقالم
وارداتی)

تدوین برنامههای توسعه
کسب و کار در حوزه تولید
با تأکید بر کاالهای اساسی

بند  1سیاستهای

بند  2سیاستهای
کلی اقتصاد

کلی اقتصاد
مقاومتی
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ردیف
1

کد استخراجی از منظر

منبع

اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی

کارآفرینی
تدوین برنامههای تأمین مالی

بند  3سیاستهای

کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای

کسب و کار

اقتصاد ملی

و مخاطرهپذیر

کلی اقتصاد مقاومتی

گزاره سیاست کلی

حمایت همهجانبه هدفمند از

۲

2

3

صادرات کاالها و خدمات به تناسب
ارزش
گسترش خدمات تجارت خارجی و
ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز

تدوین راهبردهای بینالمللی
نمودن کسب و کارها
تدوین راهبردها و
زیرساختهای الزم برای
فعالیتهای بینالمللی کسب
و کار
تأمین مالی کسب و کار و

تشویق سرمایهگذاری خارجی برای
صادرات

مخاطرهپذیر خارجی

شکلدهی بازارهای جدید و

تدوین راهبردهای
تجاریسازی یافتههای

بند 51
سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی
بند  51سیاست
های کلی اقتصاد
مقاومتی
بند  51سیاست
های کلی اقتصاد
مقاومتی
بند  51سیاست

تنوعبخشی پیوندهای اقتصادی با
کشورها

دانشبنیان و ارتقای
فعالیتهای کسب و کار
نوآورانه در سطح بینالمللی

مقاومتی

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه

ارتقا سطح نقش مناطق آزاد

بند  55سیاست

55

اقتصادی کشور به منظور انتقال
فناوریهای پیشرفته

در انتقال فناوری برای رشد
سطح کسب و کار

های کلی اقتصاد
مقاومتی

تسریع در فرآیند

بند  59سیاست

58

مشارکت دادن بخش خصوصی در
فروش

خصوصیسازی با رشد
فعالیتهای کسب و کار در

های کلی اقتصاد
مقاومتی

51

تمام بخشها

های کلی اقتصاد

بر اساس جدول باال و گزارههای استخراجی از سند اقتصاد مقاومتی میتوان گفت که توسعه
کسب و کار جایگاه مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا میکند.
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نتیجهگیری
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برآیند و جمعبندی کالن از سیاستهای کلی است که در
عرصه اقتصاد و موضوعات نزدیک به اقتصاد ابالغ شده است و نشان میدهد که قوانین این
حوزه بهخوبی اجرا نشدهاند .مجلس باید در حوزه تقنین نظام قانونی کشور را پاالیش و آن را
منسجم و با نظارت کامل زمینه اجرای درست قوانین را ایجاد کند تا از پراکندگی قوانین و
اجرای ناقص آنها جلوگیری شود.
اجرای درست و دقیق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،در تحقق و دستیابی به اهداف اصل آزادی
کسب و کار بسیار مؤثر است .اصل آزادی کسب و کار اهدافی را دنبال میکند که همه آنها به صورت
مستقیم یا غیرمستقیم جزء اهداف اقتصاد مقاومتی است .کارایی بازار و نظام اقتصادی ،افزایش رفاه به-
ویژه رفاه مصرفکنندگان ،حمایت از بنگاهها و صنایع کوچک ،جلوگیری از سوءاستفاده در بازار که
منجر به افزایش نقش مردم در اقتصاد میشود ،حمایت از کارگران و اشتغال زایی و نوآوری و ...از
جمله مهمترین اهداف اصل آزادی کسب و کار است که همه آنها در بطن سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی نیز وجود دارند .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز در اصولی مانند  29و  22با تأکید
بر سیستم اقتصادی کشور ،اصل آزادی کسب و کار را محترم شمرده است.
بنابراین در پاسخ به پرسش ابتدایی بحث خود میتوانیم بگوییم که اقتصاد مقاومتی با اعمال
اصول و قواعد خود ،آزادی کسب و کار را در بازار ایجاد میکند که این باعث تحقق هدف
رشد بهرهوری و پویایی بازار و نظام اقتصادی کشور شده ،با حمایت از صنایع کوچک آنها را
برای رقابت با بنگاههای بزرگ توانا میسازد .این امر افزون بر اینکه باعث تحرک و پویایی
بازار میشود ،اشتغالزایی را نیز به دنبال دارد .اجرای اقتصاد مقاومتی با ممنوع کردن
انحصارات دولتی ،فضا را برای ورود سایر بخشها از جمله بخش خصوصی مهیا و در نتیجه
به مردمی کردن اقتصاد میانجامد .رسالت اصلی اقتصاد مقاومتی مقابله با فساد در بازار و نظام
اقتصادی و حمایت از حقوق مردم و مصرفکنندگان است که دستیابی به این هدف نیز باعث
تحقق یکی دیگر از اهداف اساسی اصل آزادی کسب و کار میشود.
بنابراین مطابق آنچه گفته شد فرضیه ابتدایی تحقیق تأیید میشود؛ بدین صورت که اقتصاد
مقاومتی نقش تعیینکنندهای در دستیابی و عملیاتی کردن اهداف اصل آزادی کسب و کار دارد.
در پایان با توجه به اهمیتی که اقتصاد مقاومتی در تحقق اهداف اصل آزادی کسب و کار دارد،
امیدواریم که سیاستگذاران و ارکان تصمیمگیرنده در کشور ما ،ضمن بازنگری و بررسی معدود
قوانین و مقررات موجود ،توجه بیشتری به حوزه اقتصاد مقاومتی داشته ،با وضع قوانین و
مقررات مناسبتر و کاملتر ،زمینه اجرای درست و دقیق آن را در راستای دستیابی به اهداف
اصل آزادی کسب و کار در کشور فراهم کنند.
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The Study on Resistive Economy in the Light of
the Principle of Freedom of Business
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Abstract
Business freedom is a condition in which individuals can act with
personal authority as long as they seek greater economic livelihoods and
ownership. Every part of the Index of this freedom has, in its own right, a
vital relationship between individuals and the government. On the other
hand, general resistive economy policies adopted by the Expediency Council
provide the most efficient way to govern the economy. Considering the
importance of the subject and the deep relationship between the resistive
economy and the principle of business freedom, examining the position of
the resistive economy in light of this principle is the subject of discussion in
this article. In this study, by analyzing the topic, the general principles of
resistive economy were considered and analyzed in the light of the
aforementioned principle. The results of this study show that the general
policies of the resistive economy and the principle of business freedom have
common goals and the proper application and comprehensive
implementation of these policies can be effective in achieving the above
principle.

Keywords:
Principle of Freedom of Business, Productivity Increase, Resistive
Economy, Market Efficiency.
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Abstract
To protect workers and to ensure the minimum privileges and job
securities for them, the Labor Bill was passed in the Islamic Consultative
Assembly, and in numerous important cases, accepted the government's
interference in the relationship between employee and employer and
restricted the parties' will to conclude the contract. However, the Guardian
Council considered mandatory the parties' agreement in labor contracts in
accordance with the primary Sharia rule; even though that agreement didn’t
predict minimum wage, vacations and holidays, insurance, severance pay
and the like. Indeed, the review of the Guardian Council's comments in this
regard indicates that the Council believed in contractual freedom as one of
the original Islamic systems and considered its permanent change to be
impossible. On the basis of this approach, the Islamic ruler and his agents
can only temporarily violate these systems and avoid enforcing them on the
basis of necessity and public interest until the removal of the impediments.
This article seeks to evaluate the approach of the Guardian Council based on
the contractual freedom from the economic perspective. The findings of this
study indicate that based on the economic analysis, the Guardian Council's
approach, more than that of the current Labor Law, has been to provide both
worker and employer benefits and to improve the employment status.

Keywords:
Economic Analysis, Approach of the Guardian Council,
Contractual Freedom, Labor Contract, Law and Economics.
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Abstract
According to the articles of the Constitution and laws regarding to the
legislation process in the Islamic Republic of Iran legal system, there is no
specific limitation for Islamic Consultative Assembly to amend
governmental bills except for those that are stated in Article 75. The question
that may arise here is that “To which extent is the Islamic Consultative
Assembly free for amending the bills in the legislation process?”. According
to the studies done in this research – both descriptive and analytical – it is
concluded that the Guardian Council in the position of complying the
statutes of the Parliament with the Constitution has declared that referring to
Article 74 and insisting on not making substantial changes in the
governmental bills, has set limitations for the Islamic Consultative Assembly
to amend the bills. Being restricted to: "the government bill's framework",
"the subject of the government bill" and "not making extensive changes to
the government bill" are among these criteria. Therefore, in accordance to
these criteria, it can be concluded that the the competence of the Islamic
Consultative Assembly in amending the governmental bills is restricted to
the extent that the nature of the bill is preserved.

Keywords
Islamic Consultative Assembly, Governmental Bills, Bills
Amendment, Legislation Process, Guardian Council’s Decisions.
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Abstract
In the Muslim community, Unity principle is the foundation of all other
principles and a fundamental pillar in all aspects of society that should
manifest. The Islamic government, in this regard, has the task of creating a
monotheistic society, and in addition to providing livelihoods and economics
in the field of culture, it must actively play the vital role of guiding and
providing the moral flourishing of society. Divine precepts taught by the
government to citizens, government laws and commands of Allah and the
rule of Islam as maximum performance in every aspect of the appearance
and apparent in a society based on merit status and dignity of citizens bound
and in the light of God's commandments is trying to increase the satisfaction
of the Government. Adaptation and tolerance have been at the forefront, the
education and preaching and guidance of the people have not been
neglected, and the ruling power as the teacher of the Islamic community has
a role to play. In order to secure the cultural rights of society by the state, it
must be well executed and, in fact, the ultimate goal of the Islamic state,
which is to enlighten human society and bring humanity to the position of
blessed caliphate. The Islamic Republic's Constitution, which covers the
Imamiah jurisprudence and the traditions of Ahlul-Bayt (P.B.U.T), directly
and indirectly, in various respects, has the duty of the Islamic government to
create a conducive environment for the development of moral virtues based
on faith, piety and struggle with all the manifestations of corruption and
corruption and the securing of the cultural rights of the nation, it has
emphasized that it can be seen in many Constitutions.

Keywords
Cultural Rights, Monotheistic Worldview, Constitution, Governmental
Decree of Maa’z.
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Abstract

According to the Article 55 of the Islamic Republic of Iran’s
Constitution, the Supreme Audit court is determined on financial supervision
authority that supervises on the accounts of ministries, institutions, stateowned enterprises and other entities and that somehow use the country
budgets. While there are some ambiguities in the Iranian legal system about
the competence limits of the institution in financial supervision on public
non-governmental institutions as one of institutions with technical
decentralization. Therefore the main question of this research is allocated to
the limits of competences of Supreme Audit Court in financial supervision
on public non-governmental institutions. The present study is done by using
library data and in an analytical and applied research method and the author
believes that according to legal sources especially by the votes and
comments of the Guardian Council as the official interpreter and handling
authority of the Constitution and also citing legal evidence of Supreme Audit
Court of Iran in financial supervision on public non-governmental
institutions limited to consideration and auditing of these credits in the
country budgets. Although in the absence of jurisdiction of Supreme Audit
Court designing an audit of an independent financial institution as a
supervisory authority should be considered by the legislator.

Keywords
Financial Supervision, Supreme Audit Court, Non-Governmental Public
Institutions, Country Budget.
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Abstract
The use of soldiers in civilian institutions and the non-exemption of
married persons for the purposes of spousal marriage were among the
religious objections of the Guardian Council jurists to "the Proposal of
Conscription" approved in 26 December 1983 by the Islamic Consultative
Assembly. Notwithstanding the initial objection of the Guardian Council in
amendments to the said law, regulations with similar content to the
objectionable materials have been approved by the Majlis and approved by
the Guardian Council jurists. The question now arises as to why the
amendments made to the said law do not include such religious objections.
The present article, by studying the library and the descriptive-analytical
method and by analyzing the relevant laws and regulations, the decisions and
annotations of the Guardian Council's conclusions, concluded that these two
objections, while still existing in the context of foreign laws and reality,
were ignored by the Council and there is no persuasive reason for this
neglect. It is therefore necessary for the Guardian Council of, as the Sharia
guardian body, to re-examine the rules of conscription in order to comply
with Sharia standards.

Keywords
Conscription, Exemption, Guardian Council, Married Inductees,
Exemption of Sponsorship, Civilian Institutions.
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