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( بر 111اصرار مجلس )موضوع اصل  سنجیامکان
  نظام یکل یهااستیبا س ریمصوبات مغا

 1 خمسهعلیمرتضی حاجی
دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، ایران یآموختهدانش .1  

 11/3/99: رشیپذ خیتار          8/8/98: افتیدر خیتار                           

 دهیچک

نظام از جمله نهادهای حقوقی نوپا در نظام حقوقی است که سخن در  های کلیسیاست
این نهاد حقوقی محل بحث و  در خصوصابعاد گوناگون آن بسیار است. از جمله مسائلی که 

، عبارت است از ابعاد حقوقی ناظر بر نظارت بر حسن اجرای ردیگیمتضارب آرا قرار گرفته و 
مقررات نظارت »ضوابط مندرج در  براساساین نظارت های کلی نظام. در حال حاضر سیاست

که نظارت بر مصوبات مجلس را نیز  ردیپذیمصورت  «های کلی نظامبر حسن اجرای سیاست
هیأت عالی نظارت بر حسن ». در نظم حقوقی کنونی نظارت اخیرالذکر توسط گیردبرمیدر 

که ابعاد گوناگون آن جای بحث  دگیریمو شورای نگهبان انجام  «های کلی نظاماجرای سیاست
عبارت است از اینکه  ،استفراوان دارد. از جمله این موارد که پرسش اصلی این نوشتار نیز 

کلی نظام دانسته شده است، اصرار  یهااستیسبر مصوباتی که مغایر با  تواندیمآیا مجلس 
حت نظام ارجاع قانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصل 111ورزید و جهت اِعمال اصل 
دارد. پس از  مذکورسعی در یافتن پاسخی برای پرسش « تحلیلی»نماید؟ این پژوهش با روش 

، فرضیه ابتدایی این نوشتار مبنی بر امکان مسئلهبررسی و تحلیل حقوقی ابعاد گوناگون این 
 کلی نظام، تأیید شد. یهااستیساصرار مجلس بر مصوبات مغایر با 

شورای های کلی نظام، سیاست ،قانون اساسی، حکم حکومتی 111اصل  :واژگان کلیدی
های کلی نظارت بر حسن اجرای سیاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت،نگهبان، 

 .نظام، هیأت عالی نظارت

 

                                                                                                                                                       
  Email: Mo_kh1367@yahoo.com                                                                                  نویسنده  
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 مقدمه
رسمی  طوربه، 1338های کلی نظام به موجب اصالحات قانون اساسی در سال سیاست نییتع

( قرار گرفت. هرچند پیش از آن و در 111رهبری )مذکور در اصل  یهاتیصالحدر زمره 
خاص رهبری و از  یهاتیصالحدوران حیات پربرکت امام راحل )ره( نیز در چارچوب 

کلی مسبوق به سابقه بوده  یهااستیسسازوکار حکم حکومتی، ابالغ احکامی تحت عنوان 
قانون  111اصل  1های کلی نظام که به موجب بند بر صالحیت تعیین سیاستعالوه 1است.

ها این اصل نیز نظارت بر حسن اجرای این سیاست 1اساسی بر عهده رهبری قرار گرفت، بند 
 را بر عهده رهبری قرار داد. 

بعضی از وظایف و اختیارات خود را به  تواندیمرهبر »، 111جا که به موجب ذیل اصل ازآن
به مجمع  1311این اصل در سال  1، وظیفه مذکور در بند «شخص دیگری تفویض کند

به جمع منتخبی از اعضای مجمع موسوم به هیأت  1393تشخیص مصلحت نظام و در سال 
تفویض شد. در حال حاضر این هیأت  1های کلی نظامعالی نظارت بر حسن اجرای سیاست

)مصوب  3«های کلی نظاممقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست»ضوابط مندرج در  براساس
که از جمله این  دکنیم( انجام وظیفه 1391و اصالحی  اهللحفظه یرهبرم مقام معظ 1381سال 

های کلی نظام است. موارد، نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با سیاست
های کلی نظام را به معنای جا که مغایرت مصوبه مجلس با سیاستشورای نگهبان نیز ازآن

 . شماردیم، خود را در این زمینه صالح ددانیممغایرت با شرع یا قانون اساسی 

طی یکی دو سال اخیر که این نظارت با قوت بیشتری نسبت به قبل در حال پیگیری در هیأت 
این موضوع بیشتر نمایان شده و مورد در خصوص عالی و شورای نگهبان است، ابعاد حقوقی 

است که ضرورت نقد و  توجه محافل علمی و نهادهای اجرایی درگیر با این امر واقع شده
 ساخته است.  گرجلوهتحلیل علمی و حقوقی این موارد را بیش از پیش 

 متحد ملل سازمان کنوانسیون به ایران اسالمی جمهوری دولت الحاق الیحه»در پی تصویب 
الیحه اصالح قانون »و  (پالرمو موسوم به کنوانسیون) «فراملی یافتهسازمان جرائم با مبارزه برای

در مجلس و عدم اصالح ایرادات هیأت عالی در خصوص مغایرت با « رزه با پولشوییمبا
و سپس اصرار مجلس جهت ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام  هااستیس

 اِعمال در جاری رویه در خصوص که سؤاالتی جمله قانون اساسی(، از 111)موضوع اصل 
مطرح شد، عبارت  نظام کلی هایسیاست با مغایرت عدم حیث از مجلس مصوبات بر نظارت

 هیأت نظر تبعبهنگهبان مستقالً یا  شورای که را ایمصوبه تواندمی مجلس آیا بود که آن از
 اعالم( دو هر یا) شرع یا اساسی قانون مغایر تیجهدر ن و نظام کلی هایسیاست مغایر عالی،
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 مجمع به 111 اصل اِعمال برای ار آن و دورز اصرار خود نظر بر و نکند اصالح است، کرده
  کند؟ ارسال نظام مصلحت تشخیص
بار در خصوص کنوانسیون پالرمو رخ اولینکه این موضوع  اندپنداشتهآنچه برخی  برخالف

پیش از  هااستیس(، اصرار بر مصوبه مغایر با 111: 1398زابولی زواره،  و داده است )نیکونهاد
وده است که در خالل متن به آن اشاره خواهد شد. اما صرفاً این لوایح نیز مسبوق به سابقه ب

لوایح مذکور، نکات و مالحظات حقوقی  در خصوصسیاسی  یهاجدالو  هاتیحساسدلیل به
. بر همین شد و بررسیمطالعه این موضوع در زمان طرح و تصویب این لوایح بیشتر  در مورد

بر مصوباتی که  تواندیمآیا مجلس  اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه
 111اِعمال اصل  منظوربهو  دکلی نظام دانسته شده است، اصرار ورز یهااستیسبا  1مغایر

 قانون همچون قانونی ؟ متوندکنقانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع 
 حقوقی منظر از دید دبای ندارند؛ بنابراین تصریحی خصوص این در نظارت، مقررات یا اساسی
 نیقائال هریک، حاضر حال در که است متصور نظر دو هزمین این در کلی، طوربه. چیست پاسخ

 5.دارد سیاسی هایچهره و حقوقدانان میان از
صورت تحلیلی و تفصیلی به رشته نگارش درآمده، مقاله زمینه بهتنها اثری که در این 

های کلی نظام به استناد مغایر یا غیرمنطبق با سیاستاصرار مجلس بر مصوبات  یسنجامکان»
تالش شایسته تقدیر در اثر مزبور، اوالً برخی ابعاد حقوقی  با وجودکه  است« مصلحت نظام

 رسدیمنظر بهاثر مذکور قابل نقد  یهالیتحلموضوع مورد توجه قرار نگرفته است؛ ثانیاً برخی 
شد و ثالثاً آنکه نتیجه حاصل در اثر یادشده کامالً در نقطه  که در این نوشتار به آن پرداخته خواهد

و نقد  جانبههمهنوشتار حاضر است. بنابراین نوآوری اثر حاضر در بررسی  یهاافتیرهمقابل 
 .خواهد بودمذکور متفاوت با اثر  یاجهینتتحلیلی ابعاد حقوقی موضوع و در نهایت حصول 

 یهااستیسداشت که امکان اصرار مجلس بر مصوبه مغایر با این نکته را نیز نباید از نظر دور 
مستقل از سوی شورای نگهبان مطرح شده باشد و  طوربهکلی نظام، هم در فرضی که این ایراد 

واسطه اظهارنظر هیأت عالی بیان شده باشد، قابلیت بررسی و تحلیل دارد. بههم در فرضی که 
ن طرح شده، صرفاً ناظر بر حالتی است که ان و مخالفاکه از سوی موافق ییهااستداللبرخی از 

صورت مستقل از سوی شورای نگهبان طرح شده باشد و برخی دیگر ناظر بر مواردی بهایراد 
است که ایراد از سوی هیأت عالی به مصوبه مجلس وارد شده باشد؛ دسته سوم نیز 

هد بود. در این نوشتار، هر سه است که ناظر بر هر دو فرض اخیر قابل طرح خوا ییهااستدالل
 طرح و ارزیابی خواهد شد. -بدون تفکیک مورد به مورد  – هااستداللدسته 

 درصدد« یاکتابخانه»صورت بهمنابع  یآورجمعو « تحلیلی»این پژوهش با استفاده از روش 
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ار مجلس یافتن پاسخ پرسش اصلی این نوشتار است. فرضیه ابتدایی نیز عبارت است از امکان اصر
کلی نظام، اعم از آنکه این ایراد از سوی هیأت عالی یا از سوی  یهااستیسبر مصوبات مغایر با 

صورت گذرا صالحیت هیأت بهشورای نگهبان طرح شده باشد. برای این منظور در قسمت اول 
عالی و شورای نگهبان در نظم حقوقی کنونی در خصوص بررسی مصوبات مجلس از حیث 

ترتیب به ادله بهدوم و سوم  یهاقسمتکلی نظام بررسی خواهد شد. در  یهااستیس مغایرت با
ن به امکان آن پرداخته ن به عدم امکان اصرار مجلس بر مصوباتِ مورد بحث و ادله قائالقائال

 .نهایت اقتضائات و ملزومات حقوقی اجرای نظر مختار بیان خواهد شددر خواهد شد و 
 

 کلی نظام در نظم حقوقی کنونی یهااستیسبه مجلس با . بررسی مغایرت مصو1
قانون اساسی مبنی بر نظارت بر  111اصل  1که توضیح داده شد، وظیفه مذکور در بند طورهمان

 ، به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شد. 1311های کلی نظام از سال حسن اجرای سیاست
؛ پس از این مرحله و دیرسینمنظر بهنظارت بر مصوبات مجلس در این برهه چندان مطلوب 

 اعضای حکم پیوست های کلی نظام، درتقویت امر نظارت بر حسن اجرای سیاست منظوربه
اصل  1، وظیفه مذکور در بند (31/5/1393 ابالغی) نظام مصلحت تشخیص مجمع هشتم دوره
ه، چنین حکم یادشد پیوست« 1-1» قانون اساسی به هیأت عالی تفویض شد. در جزء 111

 مجمع اعضای از ایبرگزیده جمع به نظارت امر در مجمع صحن وظایف»مقرر شده است: 
 این ابتدای در اساس همین بر 3.«است مجمع اعضای بر عهده جمع این انتخاب یابد.می انتقال

 1.کرد هیأت عالی اعضای تعیین به اقدام نظام مصلحت تشخیص دوره، مجمع
های این مقررات، نظارت بر قوانین از حیث عدم مغایرت با سیاست ضوابط مندرج در براساس

در صورت مغایرت یا عدم انطباق مصوبه  و این نهاد است یهاتیصالحکلی نظام در زمره 
به تشخیص هیأت عالی، این موارد به شورای نگهبان ارائه خواهد شد تا  هااستیسمجلس با 

 .دکننظر هیأت عالی، اِعمال نظر  براساس
های از سوی دیگر، شورای نگهبان نیز بررسی مصوبه مجلس از حیث عدم مغایرت با سیاست

در  هااستیسو در صورت مشاهده مغایرت با این  داندیمکلی نظام را در زمره صالحیت خود 
گفتنی است که  .دکنیممصوبه مجلس، آن را مغایر شرع یا قانون اساسی یا بعضاً هر دو اعالم 

اهمیت آن مسئله بانگهبان در بیان مستند مغایرت متفاوت بوده است. به هر حال رویه شورای 
واسطه ایراد هیأت عالی نظارت و بهاست که در نظم حقوقی کنونی، مصوبه مجلس چه 

کلی  یهااستیسواسطه اعالم مغایرت مستقیم آن با بهانعکاس آن در نظر شورای نگهبان و چه 
  .شودیمبرخی موارد مغایر شرع یا قانون اساسی اعالم  نظام توسط شورای نگهبان، در
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 . ادله حقوقی ناظر بر عدم امکان اصرار بر مصوبه مجلس1
های کلی نظام تأیید دلیل مغایرت با سیاستبهبرخی حقوقدانان معتقدند که اگر مصوبه مجلس 

یص مصلحت نشود، مجلس امکان اصرار بر این دسته از مصوبات و ارجاع آن به مجمع تشخ
 ، به شرح زیر است:اندساختهکه این عده در اثبات مدعای خود مطرح  یاادلهنظام را ندارد. 

 
 به معنای مغایرت با احکام حکومتی است هااستیس. مغایرت مصوبه مجلس با 1-1

 شوندیمکلی نظام از بُعد شرعی، حکم حکومتی محسوب  یهااستیساز آنجا که از یک سو 
قانون  111تی بر سایر احکام تقدم دارد و از سوی دیگر، مبنای وضع اصل و احکام حکوم

، تبیین شیوه اجرایی اِعمال حق حاکم اسالمی در موارد احکام حکومتی بوده است، در 8اساسی
نتیجه امکان اصرار مجلس بر مصوبه خود در مواردی که فقهای شورای نگهبان مصوبه مجلس 

کلی نظام مغایر شرع )و در واقع مغایر احکام حکومتی( اعالم  یهااستیسدلیل مغایرت با بهرا 
 .(118: 1398زابولی زواره،  و ، وجود ندارد )نیکونهاداندکرده

 صالحیت و شأن عالی، هیأت و حکومتی رهبرند احکام نظام کلی هایسیاست عبارت دیگر،به
 احکام نقض بر اصرار امکان بنابراین است؛ کرده اخذ هیفقیول از مستقیماً را خود نظارتی

 سایر جنس با نظام کلی هایسیاست با مجلس مصوبه مغایرت جنس و معناستبی حکومتی
 .است متفاوت مجلس مصوبه هایمغایرت

 

 کلی نظام، خود مبتنی بر مصلحت نظام هستند یهااستیس. 1-1
 جاری مصالح اسبراس و کشورند فعلی مصلحت بیانگر که نداضوابطی نظام، کلی هایسیاست

 یشیاندمصلحتوظایف حاکم جامعه اسالمی،  نیترمهماساساً از  .اندشده ابالغ و تنظیم نظام
 بنابراین، .(118: 1398زابولی زواره،  و در جهت حفظ نظام و جامعه اسالمی است )نیکونهاد

 رمنظوبه که است هاییسیاست رعایت برهه، هر در کشور و نظام مصلحت رعایت اقتضای
 مصلحت، تأمین دلیلبه هاسیاست این نقض بر اصرار نتیجه در. اندشده تعیین مصالح این تأمین
 و شرایط حسب که نظام کلی هایسیاست چراکه ؛معناستبی و بوده غرض نقض نوعی

 مصلحت دربردارنده خود شوند،می تنظیم گوناگون هایبرهه در و مکان و زمان مقتضیات
 تصویب بودنِ مصلحت بررسی دیگر و است مصلحت مغایر شکبی ،هاآن نقض و هستند
 .داشت نخواهد اِعراب از محلی هاسیاست با مغایر مصوبه

هرچند نهادهایی همچون مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان نیز در انجام وظایف خود 
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اما مستند به  (،118: 1398زابولی زواره،  و )نیکونهاد ورزندیممبادرت  یسنجمصلحت ینوعبه
مجمع تشخیص مصلحت نظام بر  یشیاندمصلحتنهایت در قانون اساسی،  111اصل 

 .(111: 1398زابولی زواره،  و مجلس و شورای نگهبان حاکم است )نیکونهاد یشیاندمصلحت
، ذیل 9قانون اساسی 51اصل  براساسرهبری  رمجموعهیزقوای  یشیاندمصلحتجا که اوالً ازآن

( و ثانیاً 119: 1398زابولی زواره، و  )نیکونهاد شودیموالیت امر تعریف  یشیاندمصلحت
مصوبه مجمع )مگر با  برخالف یگذارقانون، مجلس حق 11نظر تفسیری شورای نگهبان براساس

کلی  یهااستیساتمام دوره مصلحت یا گذشت زمان معتدٌبه( را ندارد، به طریق اولی در مورد 
را نخواهد  هااستیسو نقض  یگذارقانونهبری است، مجلس حق نظام که مصوب مقام ر

، به پایان رسد اندشدهآن تدوین  براساس هااستیسکه دوره مصلحتی که داشت. مگر درصورتی
موجه باشد، فرا رسیده باشد یا اینکه با  هااستیسیا زمان معتدٌبه که تغییر مصلحتِ ملحوظ در 

اعتبار مصلحت  چراکهدر فرض مزبور را داشته باشد؛  یرگذاقانوناذن رهبری مجلس اجازه 
مراتب باالتر از بهکلی نظام به این دلیل که مصوب مقام رهبری است،  یهااستیسنهفته در 

که خود منصوب رهبرند  –قانون اساسی(  111مصلحت موجود در مصوبه مجمع )موضوع اصل 
 یهااستیسرهبری ) یهایشیاندمصلحت . بنابراین استناد به مصلحت در مصوبات مغایراست –

 .(111 - 111: 1398زابولی زواره، و  کلی نظام( فاقد اعتبار خواهد بود )نیکونهاد
 کلی هایسیاست با مغایر را آن نظارت عالی هیأت که ایمصوبه اگر ،مذکور موارد برعالوه
 که معنا این به ،باشد داشته نظام کلی هایسیاست با اساسی مغایرت است، کرده اعالم نظام

 کامالً جهتی مجلس، مصوبه و است کرده تعیین کشور امور اداره برای را جهتی هاسیاست
 عنوان تحت بتوان که پذیرفت تواننمی فرض این در باشد، کرده ترسیم را آن با مغایر

 .کرد تجویز را هاسیاست با مغایر مصوبه به عمل مصلحت،

 
 به مجمع هااستیسای امکان ارجاع مصوبات مغایر با بر 111. عدم ظرفیت اصل 1-3

پذیرش امکان اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با منظور بهقانون اساسی  111عدم ظرفیت اصل 
اول  شود؛میاشاره  هاب به آنترتیبه، از جهات گوناگونی مورد توجه قرار گرفته است که هااستیس

 نامهنییآداخلی مجلس شورای اسالمی و نیز  نامهنییآآن در  تبعبهقانون اساسی و  111آنکه در اصل 
در برابر دو مفهوم شرع و قانون  یشیاندمصلحتداخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرفاً اجازه 

زابولی و  کلی نظام به میان نیامده است )نیکونهاد یهااستیساساسی به مجلس داده شده و اسمی از 
مجلس در برابر  یشیاندمصلحتقانون اساسی، صالحیت  111هر اصل ( و از ظا115: 1398زواره، 

 .(119: 1398زابولی زواره، و  )نیکونهاد شودینمکلی نظام برداشت  یهااستیس
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 ،قانون اساسی دارد 111کلی نظام خروج موضوعی از اصل  یهااستیسدوم آنکه در واقع 
و صرفاً تعیین آن به  دیآینم حساببهجزئی از قانون اساسی  هااستیسمحتوای این  چراکه

حدود مقرر در قانون »بر عهده رهبری قرار گرفته است و در واقع یکی از  111موجب اصل 
. در مواردی که مجلس از حدود مقرر در قانون اساسی تخطی شوندیممحسوب « اساسی

بر  تخصصی از حیطه صالحیت خود خارج شده است و حق اصرار طوربه، در واقع دکنیم
 .(111 - 113: 1398زابولی زواره،  و را ندارد )نیکونهاد ییهامصوبهچنین 

 آنکه حال است؛ نگهبان شورای و مجلس اختالف بر ناظر اساسی قانون 111 سوم آنکه اصل
های کلی نظام تشخیص مواردی که مصوبه مجلس از سوی هیأت عالی مغایر با سیاست در

 مجلس میان اختالف بلکه. ندارد وجود نگهبان شورای و سمجل میان اختالفی داده شده است،
 در نتیجه در. پردازدمی صالحیت اِعمال به رهبری مقام از مقامیقائم به که است عالی هیأت و

 نیز مجمع و ندارد را مجمع به آن ارجاع و خود مصوبه بر اصرار امکان مجلس موارد، این
 .ندارد ار موضوعات قبیل این به ورود جهت صالحیتی

 

 . ادله حقوقی ناظر بر امکان اصرار بر مصوبه مجلس3
های کلی شده ناظر بر عدم امکان اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاستمطرحدر برابر ادله 

امکان این امر در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران انگر بینظام، ادله دیگری وجود دارد که 
 را موضوع خود، مصوبه بر اصرار با تواندمی زبور، مجلسدر فرض م به این معنا که ؛است
این ادله که  .کند ارسال نظام مصلحت تشخیص مجمع به اساسی قانون 111 اصل اجرای جهت

 ن این موضوع نیز وجود دارد، به شرح زیر است:اپاسخ ادله مخالف ینوعبهدر خالل آن 
 

 . اقتضای ظرفیت حقوقی مقررات نظارت3-1
رهیافت این نوشتار، در دقت و توجه به جایگاه مقررات نظارت در نظم  دیکلشاه جا کهازآن

شده توسط مطرحو نیز پاسخ بسیاری از نکات  ستاحقوقی کنونی و آثار حقوقی مترتب بر آن 
ن در تبیین این موضوع نهفته است، ابتدا به شرح و بسط این موضوع پرداخته خواهد امخالف

اشخاصی که قائل به عدم امکان اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با  شد. گفتنی است برخی از
هستند، به این موضوع اذعان دارند که باید برای شرایطی که مجلس بر تصویب  هااستیس

اصرار دارد، ضوابط و سازوکاری درنظر گرفت؛ اما معتقدند با توجه  هااستیسمصوبه مغایر با 
وجود ندارد، امکان اصرار نیز منتفی است. بنابراین از  به اینکه در حال حاضر چنین سازوکاری

که  استجمله نکات مهم، بررسی ظرفیت مقررات نظارت جهت تأمین و تحقق این سازوکار 



 

 
 82/ شماره  یعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

05 

 .است مسئلهنقصی ندارد و پاسخگوی حل این  نظر مقررات یادشده، از این رسدیمنظر به
یک سو واجد ماهیت شرعی و از  از منظر قانون اساسی، نظارت رهبر بر اعمال حکومت از

اصل والیت مطلقه فقیه و  براساسسوی دیگر واجد ماهیت حقوقی است. به لحاظ قلمرو نیز 
در راستای تناسب حکم و موضوع، اِعمال نظارت رهبری بر اَعمال حکومت، محدود به طرق 

های ممکن بهره تواند از کلیه ابزارو رهبری برای این منظور، می یستنمقرر در قانون اساسی 
  .(18: 1391گیرد )سلیمی، 

های کلی نظام دارد، بنابراین باید توجه داشت که سازوکارهایی که رهبر برای تضمین سیاست
 51؛ بلکه حسب اقتضای والیت امر و در پرتو اصل ستیناجراهای سیاسی منحصر به ضمانت
 .(98: 1385ره ببرد )براهوتی، تواند از طرق دیگری نیز برای این منظور بهقانون اساسی، می

قانون اساسی و به موجب نظارت عالیه بر قوای کشور و  51عبارت دیگر، رهبری مستند به اصل به
های کلی نظام تواند نظارت مؤثری بر پیشگیری از انحراف از سیاستبا ابزار حکم حکومتی، می

داند، اعم از طرقی که به مصلحت می تواند( و برای این منظور می51: 1385)براهوتی، کند اِعمال 
 .(551 – 553: 1315)یزدی،  کندهای نظارتی موجود یا غیر آن، استفاده گیری از دستگاهاز بهره

مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز حاکی از وجود چنین نگاهی به جایگاه رهبری 
 استهای کلی نظام حسن اجرای سیاست آن، شیوه و سازوکار اِعمال صالحیت نظارت بر تبعبهو 

که اعضای شورای بازنگری  گفتتوان خالصه می طوربه. اما طلبدیمکه تفصیل آن، مجال دیگری 
و گستره اختیارات وی در چارچوب نظریه والیت مطلقه فقیه  هیفقیولای بر جایگاه توجه ویژه

اند. زارهای نظارتی برای رهبر قائل نبودهاب یریکارگبهاند و بر همین اساس، محدودیتی جهت داشته
های کلی نظام مورد بحث نظارت بر سیاست خصوصاز جمله موضوعاتی که در سبب به همین 

به این  ؛انجام این صالحیت بوده استمنظور بهتأکید قرار گرفت، وجود قدرت و امکانات الزم 
تواند جایگاه خود دارد، در این زمینه می اسبراسکلی، کلیه ابزار و امکاناتی که رهبر  طوربهمعنا که 

قانون اساسی بدون  111اصل  1به همین دلیل هم صالحیت مذکور در بند  اساساًبسته شود.  کاربه
  11تعیین ابزار و سازوکار خاصی و به صورت اجمالی تنظیم شد.

د با طراحی های کلی نظام، بایاز سوی دیگر، وظیفه اصلی در نظارت بر حسن اجرای سیاست
قانون اساسی  111اصل  1منظور اِعمال صالحیت مذکور در بند کارامد بهنظام نظارتی منسجم و 

های هیأت های حقوقی موجود از حیث تضمین رسیدگیظرفیتزمینه که در این شود تضمین 
اه خوبی از ظرفیت جایگتواند مورد توجه قرار گیرد. چنانکه در حال حاضر نیز بهعالی نیز می

 شورای نگهبان در تأیید نهایی مصوبات مجلس برای این منظور استفاده شده است.
 بررسی منظوربه نظام کلی هایسیاست اجرای حسن بر نظارت مقررات در که بنابراین مجرایی



 
 
 

 نظام یکل یهااستیبا س ری( بر مصوبات مغا111اصرار مجلس )موضوع اصل  یسنجامکان
 

 

05 

 مجرای شده، گرفته درنظر نظام کلی هایسیاست با مغایرت عدم حیث از مجلس مصوبات
عدم ایجاد تشکیالت و  نظراین تدبیر از  .است خاص نهاد این یهاصالحیت و نگهبان شورای

استفاده  نظرحکمرانی از یک طرف و از  یهانهیهزآن افزایش  تبعبهنهادهای جدید و 
حقوقی موجود از طرف دیگر، قابل دفاع و هوشمندانه ارزیابی  یهاتیظرفحداکثری از 

، طبعاً منوط به پایبندی کامل به اتخاذشده از تدبیر موردنظر. البته تحقق کامل اهداف دشویم
 هایصالحیت خصوص در که اقتضائاتی پس ست.ااقتضائات و آثار حقوقی مترتب بر آن نیز 

 قانون و شرع با مغایرت عدم حیث از مجلس مصوبات بررسی خصوص در نگهبان شورای
 نیز نظام کلی هایسیاست با مجلس مصوبات مغایرت عدم خصوص در دارد، وجود اساسی

حقوقی و قانونی شورای نگهبان در راستای تحقق  یهاتیظرفاز  یمندبهرهباید حاکم باشد تا 
 .مطلوب جریان یابد طوربهقانون اساسی  111اصل  1بند 
 تشخیص مجمع به آن ارجاع و ایراد مورد مصوبه بر مجلس اصرار امکان موارد، این از یکی

مقررات  کنندگاننیتدوزیرا هدف  ،است اساسی ونقان 111 اصل اجرای جهت نظام مصلحت
نظارت بر مصوبات مجلس، استفاده از  در زمینۀ شدهیطراحنظارت در خصوص سازوکار 

و سازوکارهای قانونی موجود و تحمیل کمترین هزینه ممکن با احتراز از ایجاد  هاتیظرف
اسی بوده است. نتیجه قانون اس 111اصل  1تشکیالت و سازوکارهای جدید برای تحقق بند 

و ضوابطی که برای انجام وظیفه شورای نگهبان وجود دارد، بر  هاچارچوبآنکه عیناً همان 
و نظر خود را برای شورای نگهبان  داندیممواردی که هیأت عالی مصوبه مجلس را واجد ایراد 

ارسال  ظورمنبه، وجود خواهد داشت. در غیر این صورت، اثر و حکمت خاصی داردیمارسال 
نظر هیأت عالی به شورای نگهبان و اعالم آن از سوی شورای نگهبان وجود نخواهد داشت. 

  خواهد شد. ترمشخصثمره این نظر در توضیح نکات بعدی 

 
 کلی نظام با احکام حکومتی یهااستیس. تفاوت 3-1

لی نظام ، های کاز جمله دالیل مخالفان امکان اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست
به همه ابعاد  یتوجهبیاست که ناشی از « حکم حکومتی»ذیل عنوان  هااستیساحتساب این 

در قانون  شدهنهینهاد یسازنظاماین اصطالح در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران و 
 یاسالمجامعه  حاکم، یاسالم دگاهیداساسی مبتنی بر تعالیم اسالمی است. توضیح آنکه در 

و  دیجدبا وضع مقررات  تواندیم و اداره جامعه است یبرا یضرورو  ژهیو اراتیختا یدارا
مقررات و صدور  گونهنیا. وضع مبادرت ورزدامور جامعه  میتنظبه  یمورد هایصدور دستور

 ،ترقیدق انیببه  .(18: 1381)اسماعیلی،  شودیم دهینام« یحکومت حکم»، هادستور گونهنیا
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 براساس یاسالمجامعه  حاکم که ینیقواناست از دستورات، مقررات و عبارت  یحکومت حکم»
 میمستق طوربهاداره جامعه  ایشرع  احکام یاجرامنظور به یاجتماعمصلحت، در حوزه مسائل 

 .(11: 1381)میرداداشی، « دینمایموضع  ایصادر  میرمستقیغ ای
ناظر به ، یجزئ جنبه یا یگذارقانون و یکلصورت است  ممکن یحکومت حکم اساس، نیابر 

از دو صورت  یکیآن را به  کهندارد  یلیدلو داشته باشد  ییاجرا ای خاص یمورد ایشخص 
: 1381؛ میرداداشی، 111: 1381؛ ارسطا و دیگران، 18: 1381)اسماعیلی،  میکنمحدود مذکور 

حکومت از حکم حکومتی از یک سو و با توجه به برپایی  مذکوربا توجه به تعریف  .(15
توان از دو منظر عام و خاص اسالمی از سوی دیگر، حکم حکومتی را در عصر حاضر می

  .کردو بررسی مطالعه 
اداره  یبرا یاسالمدر توضیح حکم حکومتی به معنای عام، باید گفت که هر حکم حاکم 

 یاسالمدر حکومت  .(111: 1381است )جوادی آملی،  یحکومتحکم  کی، یاسالمجامعه 
 ینهادهاگانه و است و قوای سه هیفقیولاز تنفیذ و اذن  یناشتمام ارکان حکومت  تیمشروع

، متخذ از هاآنفعالیت  تیمشروعپردازند. در واقع، اساسی، بر این مبنا به اِعمال صالحیت می
در اِعمال صالحیت به قوا و نهادهای حکومتی  هیفقیولاست. بنابراین اذنی که  هیفقیولاجازه 

 یحکومتاحکام  قیمصاد، خود از دشومیواسطه آن اذن اِعمال بهاست و نیز صالحیتی که  داده
، دگیرمیهایی که ذیل حکومت اسالمی انجام فعالیت هیکل، دگاهید نیا. پس در دیآیمشمار به

نظام  کیدر  یدارحکومت، از لوازم الینفک ینوعبهو  است یحکومتاحکام  قیمصاداز 
این تقریر، بیانگر معنای حکم  .(31 – 31: 1393، فینظطحان) شودیموب محس مدارتیوال

های کلی نظام نیز که از جمله حکومتی در معنای عام و موسع آن است. بر این اساس، سیاست
کند، از مصادیق حکم حکومتی اَعمالی است که حکومت در کلیت آن به اجرای آن مبادرت می

 آید. می حساببهدر این معنا 
توان به حکم حکومتی در نظام حقوقی جمهوری طورکه بیان شد، از منظری دیگر نیز میهمان

از آن به حکم حکومتی در معنای خاص یاد کرد. در این دیدگاه،  واسالمی ایران توجه کرد 
 یشرعنهاد  کیعنوان بهو نیز اعتبار آن  هیفقیولشخص  یسواز  یحکومت حکمصدور  امکان

جامعه  حاکمو  هیفقیول، یاسالم عتیشر احکامدر  چراکه ،شده است تهرفیپذ یحقوقو 
: 1391اردکانی،  یافضلملکاداره جامعه دارد ) یبرارا  یحکومت احکاماجازه صدور  یاسالم

)ره(  ینیخمامام  یسواز  یحکومت احکاماز  یبعضصدور  یخیتارمستند و منشأ  چنانکه .(31
مطلقه  تیوالامر و  تیوالمصلحت نظام، استناد به  صیختشمجمع  سیتأسمانند صدور فرمان 

در این معنا، حکم حکومتی، احکام و مقرراتی است  .(135: 1381بوده است )اسماعیلی،  هیفق



 
 
 

 نظام یکل یهااستیبا س ری( بر مصوبات مغا111اصرار مجلس )موضوع اصل  یسنجامکان
 

 

00 

با استفاده از حق والیت و با توجه به شرایط و مصالح جامعه اسالمی و  هیفقیولکه شخص 
 پس .(113: 1315، نژادحسن) ندکیموضع منظور تأمین مصالح ملت و رفع معضالت نظام به

قانون اساسی و اختیارات والیت  51اصل  براساسبر احکام حکومتی در معنای عام، عالوه
برای رهبر مبنی بر صدور احکام حکومتی )در معنای خاص آن(  یاژهیومطلقه فقیه، اختیار 

 یهاچارچوبکه  درنظر گرفته شده است. صدور احکام حکومتی در معنای خاص، مواردی
منافع و مصالح جامعه را تضمین کند یا مواردی که خروج از  تواندینممذکور در قانون اساسی 

 .(131: 1381)راجی،  ردیگیبرممربوط به اداره امور جامعه اقتضای آن را دارد، در  یهابستبن
نهادهای که توسط قوا و  ییهاتیصالحکه هرچند کلیه اعمال حکومت و  رسدیمنظر به

که برای رهبر در قانون اساسی ذکر  ییهاتیصالحعام و  طوربه، ندشویماساسی اِعمال 
 یسازنظام، اما در پذیرندخاص از مبنا و آبشخور حکم حکومتی توجیه طوربه، اندشده

به موجب تشکیل جمهوری اسالمی و ساختاربندی قدرت در آن، تحت این عنوانِ  گرفتهشکل
. در حقیقت از منظر سازوکار و نهادسازی حقوقی در جمهوری شوندیمنخاص شناخته 

که با استناد به  دیآیمشمار بهیک نهاد و تأسیس حقوقیِ خاص « حکم حکومتی»اسالمی، 
است و جایگاه آن ه شدخاص منحصر  یامحدودهقانون اساسی، کارکرد آن به  51و  5اصول 

 نیز فراتر از اصول قانون اساسی است.
جا که این قسم، موضوعاً مربوط به شرایط خاص شده است، وقتی امری جزء روال عادی نازآ

، سالبه به انتفای موضوع «حکم حکومتی»شود، قرار گرفتن آن در ذیل عنوان امور محسوب می
قانون اساسی،  111اصل  1های کلی نظام را که تعیین آن به موجب بند سیاست روازایناست. 

اری کشور قرار گرفته و از حالت استثناییِ مربوط به اوضاع غیرعادی خارج در زمره امور ج
 آورد. حساببه« حکم حکومتی»شده است، نباید 
آنکه در با کلی نظام که در چارچوب قانونی خاصی تأسیس شده،  یهااستیسبه دیگر سخن، 

حکم »متفاوت از و مقام رهبری قرار داده شده است، اما  هیفقیولزمره وظایف و اختیارات 
و مجدداً تأکید  است - دیآیمشمار بهکه یک نهاد حقوقی خاص  –به معنای خاص « حکومتی

بر مبنای مفهوم حکم حکومتی )به  هااستیساین  یریپذهیتوجکه این تقریر، منافاتی با  شودیم
 معنای عام( در فقه شیعی ندارد.

( مقدم هیثانوو  هیاول) یاله احکام ریسابر  متی، قطعاً احکام حکویشرعنکته دیگر آنکه در بُعد 
بر همه اصول  1اصل  براساس یاسالم نیمواز کهجا ازآنحال،  .(111: 1381)اسماعیلی، است 
 ریسابر  یحکومت حکم یوقت جهینتاست، در  حاکمو مقررات  نیقوان ریساو  یاساسقانون 
، دیتردیبپس  .حاکم خواهد بود هم یاساسبر قانون  یاول قیطرمقدم است، به  یاله احکام



 

 
 82/ شماره  یعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

04 

( و در 111 – 111: 1389، پژوهدانش) یستن یاساساز قانون  ترنییپا یرهبر یحکومت احکام
 .(11: 1393)حاجی علی خمسه،  ردیگیم، فراتر از آن قرار مراتبسلسلهنظام 

در  رمذکوهای کلی نظام، حکم حکومتی درنظر گرفته شود، بنابر توضیحات حال اگر سیاست
هنجارها از قانون اساسی و حتی از سایر احکام شرعی باالتر است که منطقاً  مراتبسلسله

عنوان حکم به هااستیسحتی کسانی نیز که به این دلیل )تلقی  چراکه ،خواهد بود معنایب
، اذعان دارند که این اندکردهرا نفی  هااستیسحکومتی( امکان اصرار بر مصوبه مغایر 

 اندنداشته. اما توجهی به این تناقض در گفتار خود رندیگیمذیل قانون اساسی قرار  هااستیس
که فراتر از قانون  –هنجاری را که ذیل قانون اساسی است، حکم حکومتی  توانیمکه چطور 

 اهللحفظه یرهبربر اینکه مقام معظم مضافدرنظر گرفت؟!!  -اساسی و سایر احکام شرع است 
ند و طبعاً به احکام شرعی و جایگاه احکام اجامعه اسالمی هیفقیولل حاضر نیز که در حا

کلی نظام را ذیل قانون  یهااستیسحکومتی در حکومت اسالمی بیشترین اشراف را دارند، 
 یجمهور یکل یهااستیس» ابالغ یراستا در و 3/11/1319 مورخ و در نامه انددانستهاساسی 

 بخش و یعیطب منابع معدن، بخش آب، منابع ،یانرژ ،یقتصادا تیامن موضوعات در یاسالم
 و است نافذ یاساس قانون چارچوب در ،یابالغ یهااستیس»که  اندکردهتصریح  «ونقلحمل
 انتشار و حیتنق ،نیتدو )امور «ستین رفتهیپذ یکل یهااستیس یاجرا در قانون نیا از یتخط
 .(18 :1391 مقررات، و نیقوان

 
 هنجارها مراتبسلسلههای کلی نظام در ی جایگاه سیاست. اقتضا3-3

های کلی ، سیاستاندکردهکه توضیح داده شد و همچنین بسیاری از حقوقدانان بیان طورهمان
هنجارها، از جایگاهی مادون شرع و قانون اساسی از یک سو و مافوق  مراتبسلسلهنظام در 

 و رارجمندیام ؛311 :1381 دیگران، و طاارس)قوانین عادی از سوی دیگر برخوردار است 
 :1383 جهانی، ؛11 :1391 نامی، و جاوید ؛181 :1385 ،یانصار ؛398 و 318 :1381 دیگران،

 زاده،موسی ؛39 :1393 نظیف،طحان ؛181 :1395 شیرزاد، ؛111 :1381 دیگران، و زارعی ؛131
 حقوقی نظام در حال وقتی .(18 :1388 ویژه، ؛381 :1381 دیگران، و مهرپور ؛111 :1381
 اسالمی جامعه و نظام مصلحت بنابر اساسی قانون یا شرع مغایر مصوبات تصویب امکان ایران

 هایسیاست با مغایر مصوبه تصویب امکان باید اولویت، قیاس به و اولی طریق به دارد، وجود
 قانون از باالتر امنظ کلی هایسیاست زیرا ،باشد داشته وجود ملزمه مصلحت بر بنا نظام کلی

 و شرع مغایر که تصویب مصوباتی امکان مصلحت بر بنا اگر منطقاً پس. نیستند شرع و اساسی
 مصوبات مغایر با هنجارهایی که شأنی تصویب امکان باید باشد، داشته وجود ندااساسی قانون
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 وجود فرض در البته –( نظام کلی هایسیاست همچون) دارند اساسی قانون و شرع مادون
 .باشد داشته وجود – ملزمه مصلحت

 

 هااستیس. عدم نقض مصلحت در فرض اصرار بر مغایرت با 3-4
 نظام کلی هایسیاست با مغایر مصوبه نهایی ، تصویباندکردهن تصور اآنچه مخالف برخالف

 زیرا ؛نیست غرض نقض ابالغی، هایسیاست در موجود مصلحت نفی حیث از مجمع، توسط
ند، ولی امصالح اشخاص و جامعه اسالمی دربردارندهاحکام شرع و قانون اساسی نیز اول آنکه 

 دلیل وجود مصلحتی خاص وجود دارد. دوم آنکه هرچندبه هاآنامکان اصرار بر نقض 
 حال هر به اما ،ندشومی تنظیم کشور جاریه مصالح راستای در نظام کلی هایسیاست

 خاص، مصداق یک در نوعی مصالح این نقض فرضِ و هستند «نوعی» مصالح دربردارنده
 را کشور نوعی و عام مصالح نظام، کلی هایسیاست که معنا این به ؛ندارد یکدیگر با منافاتی

 امکان حال عین در ولی کنند؛می تعیین کشور مقتضیات و شرایط بر ناظر و خاص ایبرهه در
 رایب. باشد کشور مصلحت به ودخ خاص، مصداق یک در هاسیاست این از تخطی که دارد
 جمله از عمرانی هایپروژه انجام در داخلی هایظرفیت و توان از استفاده بر تأکید مثال،

 با قرارداد عقد اجازه است ممکن ،این وجود با. آیدمی حساببه نظام کلی هایسیاست
 بنابر – نفت حوزه به مربوط عمرانیِ هایپروژه انجام خصوص در خارجی هایشرکت

 جهت منطقی و عقلی استبعاد هیچ فرض، این در. باشد کشور نیاز مورد – ایملزمه مصلحت
 و خاص مصلحت وجود دلیلبه نظام کلی هایسیاست در موجود نوعیِ مصلحت نقض

 از حمایت سیاستِ که نیست قرار دیگر، بیان به. ندارد وجود نفتی هایپروژه زمینۀ در موردی
 محدود و خاص ایحوزه در صرفاً بلکه ؛دشو نسخ و نقض کلی به داخلی هایظرفیت و توان

 .شودمی عدول سیاست آن از خاص، مصلحتی وجود دلیلبه هم آن و
 و است اساسی مغایرتی نظام، کلی هایسیاست با مجلس مصوبه مغایرت که نیز نکته این

 مصلحت عنوان تحت نآ تأیید پذیرفتن آن، تبعبه و دهدمی تغییر را کشور اداره جهت
 قابل نیز موجود تجربه براساس آنچه اوالً. نیست صادق هاحالت همه در نیست، پذیرامکان

 یا نظارت عالی هیأت توسط نظام کلی هایسیاست با اعالمی هایمغایرت است، مشاهده
 هایمغایرت نوعاً و نیست( مذکور معنای به) اساسی مغایرت موارد، ربیشت در نگهبان، شورای
 . است موردی

 «مصلحت» دهد، تغییر را کشور اداره جهت که ایمصوبه تأیید یادشده، نظر در واقع در ثانیاً
 مغایر مصوبه بر اصرار امکان سر بر بحث زیرا ،است خارج بحث موضوع از که نشده دانسته
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 غایرم مصوبه بر مجلس اصرار فرض در که است طبیعی! آن تأیید لزوماً نه هاستسیاست با
 نهاد باشد، مصلحت مخالف و غیرعقالیی امری مجلس مصوبه تأیید اگر ها،سیاست

 از که است آن از متفاوت موضوع، این اما. دکن تأیید را آن نباید مصلحت دهندهتشخیص
 . گردد نفی ایمصوبه چنین بر اصرار امکان اساس

 و دهد تغییر خاص ضوعیمو در را کشور اداره جهت مجلس مصوبه که فرضی بر حتی ثالثاً
 چنین ملزمه، «مصلحت» وجود فرض در که ندارد استبعادی باشد، داشته اصرار آن بر مجلس
 اهمیت از اسالمی نظام مصلحت که نکته این پذیرش فرض بر چراکه. گردد تأیید ایمصوبه
 گرفته درنظر کشور اداره برای پیشتر که جهتی توانمی اساس همین بر است، برخوردار بسزایی

 تواندمی نیز هاسیاست تعیین مرجع اینکه کما. گردد اتخاذ جدید جهتی و کند تغییر بود، شده
دهد  تغییر کشور شرایط تغییر دلیلبه ،است گرفته نظر در کشور اداره برای پیشتر کهرا  جهتی

 أییدت آنکه نتیجه. برگزیند کشور اداره برای را پیشین جهت با مغایر حتی و جدید جهتی و
 موضوعی در کشور اداره جهت تغییر لزوم تأیید معنای به بحث، مورد فرض در مجلس مصوبه
 .رسدنمی نظربه هم ذهن از دور و غیرمعقول چندان آن، فرض که است خاص

 
 به مجمع  هااستیسبرای ارجاع مصوبات مغایر با  111. کفایت ظرفیت اصل 3-5

در حال حاضر مبتنی بر قواعد  111اصل  1شد، بند که در ابتدای این قسمت بیان طورهمان
قانونی  یهاتیظرفمذکور در مقررات نظارت، در مبحث نظارت بر قوانین در چارچوب 

های کلی نظام، در . بنابراین مغایرت مصوبه مجلس با سیاستدشویمشورای نگهبان اِعمال 
توسط شورای نگهبان اعالم  عنوان مغایرت با شرع یا قانون اساسی شناخته شده وبهنهایت 

مصوبه »طبق این اصل، در جایی که  چراکه ،محقق شده است 111شود، پس مَجرای اصل می
بداند و  یاساسقانون  ایشرع و  نیموازنگهبان خالف  یشورارا  یاسالم یشورامجلس 

، امکان ارجاع «نکند نیتأمنگهبان را  یشورامجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر 
نهایت توسط در ضوع به مجمع وجود دارد. بنابراین این مصداق نیز که مصوبه مجلس مو
 111، از مصادیق اجرای اصل شودیممغایر شرع یا قانون اساسی دانسته « شورای نگهبان»

قانون اساسی ذکری از  111قانون اساسی خواهد بود. بنابراین نه این استدالل که در اصل 
و نه این  استدالل که  رسدیمنظر بهی نظام نیامده است، قابل قبول های کلمغایرت با سیاست

 !ستینمربوط به اختالف مجلس و هیأت عالی  111اصل 
حدود مقرر در »جزئی از قانون اساسی نیستند و در زمره  هااستیساینکه چون  خصوصدر 

های کلی نظام، خروج موضوعی هستند، پس مغایرت مصوبه مجلس با سیاست« قانون اساسی
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قانون اساسی دارد نیز باید گفت که اوالً حتی اگر این موارد را خروج تخصصی  111از اصل 
 حساببه( 11نون اساسی )اصل از صالحیت مجلس بدانیم، خود یکی از موارد نقض قا

ذکر  11که در اصل  یگذارقانونبه این معنا که خروج تخصصی مجلس از صالحیت  ،دیآیم
قانون  111قانون اساسی است و طبعاً مجرای تحقق اصل  11شده، از مصادیق نقض اصل 

 از اصول قانون اساسی کیکدامتعیین نشده است که نقض  111زیرا در اصل  ،استاساسی 
نشده  مستثنااز آن  11قانون اساسی را دارد یا موارد نقض اصل  111قابلیت ارجاع به اصل 

 111اصل  نظراست. بنابراین حتی در این حالت نیز امکان ارجاع مصوبه مجلس به مجمع از 
مستقیم با قانون اساسی  یهارتیمغا، تفکیکی میان 111قانون اساسی وجود دارد. ثانیاً در اصل 

 111غیرمستقیم )حدود مقرر( با قانون اساسی جهت استفاده از ظرفیت اصل  یهارتیمغاو 
عنوان مغایرت با قانون اساسی توسط بهنهایت در صورت نگرفته است و هر دو مورد چون 

از سوی مجلس با اصرار مواجه شده و جهت اِعمال  تواندیم، شوندیمشورای نگهبان شناخته 
 31مجمع ارجاع شود. کما اینکه مغایرت مصوبات مجلس با اصل قانون اساسی به  111اصل 

 ،استقانون اساسی نیز در واقع مغایرت با حدود مقرر در قانون اساسی )مغایرت غیرمستقیم( 
هیچ حقوقدانی این موضوع را  تاکنونولی امکان اصرار بر این دسته از مصوبات وجود دارد و 

ون اساسی )شورای نگهبان( نیز در برابر اصرار مجلس بر از قان کنندهانتیصنفی نکرده و نهاد 
 11 این مصوبات هیچ اشکالی وارد ندانسته است.

 
 . بررسی رویه جاری در نظم حقوقی کنونی3-6

رویه جاری در نظام حقوقی نیز مؤید این برداشت است که امکان اصرار بر مصوباتی از مجلس 
نیست ی حددارد. هرچند مصادیق این موضوع به  ، وجوداستهای کلی نظام که مغایر سیاست

شمار آورد؛ اما همین بهعنوان عرف اساسی در نظام حقوقی بهکه بتوان پذیرش این موضوع را 
بیانگر پذیرش  ینوعبهمصادیق اندک نیز با ممانعت دادرس اساسی مواجه نشده است که 

 . استضمنی آن از سوی نهاد پاسدار قانون اساسی 
پالرمو و الیحه  اشاره شد، لوایح کنوانسیون شتریپکه اخیراً اتفاق افتاده است و مصادیقی 

های کلی نظام، که با وجود ایراد مغایرت با سیاست استاصالح قانون مبارزه با پولشویی 
قانون اساسی به  111مجلس ضمن اصرار بر مصوبه خود این لوایح را جهت اِعمال اصل 

اع داد و مجمع نیز این لوایح را در دستور کار خود قرار داد. مجمع تشخص مصلحت نظام ارج
که در مقدمه ذکر شد، این لوایح اولین مصادیق ارجاع مصوبات مغایر با طورهمانالبته 

و این امر پیش از آن نیز مسبوق به سابقه بوده است.  ندیآینم حساببهبه مجمع  هااستیس
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نیز برخی مواد مصوبه از سوی مجمع تشخیص  نمونه در الیحه برنامه ششم توسعه رایب
های کلی نظام تشخیص داده شده بود که مجلس بدون اصالح این مصلحت نظام مغایر سیاست

قانون اساسی به مجمع  111مواد و اصرار بر آن، تعیین تکلیف این موارد را در راستای اصل 
 13.دکرواگذار 

 
 تار . اقتضائات و ملزومات حقوقی اجرای نظر مخ4

 یکل هاییاستبا س یرامکان اصرار مجلس بر مصوبه مغا یرشکه در فرض پذباید توجه داشت 
جهت ارجاع مصوبه به مجمع  یازمورد ن یقانون یفاتو تشر یحقوق یسازوکارها یتنظام، رعا

قانون  11111به ماده توانیموارد م یناست. از جمله ا یمصلحت نظام ضرور یصتشخ
نگهبان  یشورا یرادپس از ا داردیاشاره کرد که مقرر م یاسالم یمجلس شورا یداخل نامهنییآ

مجدداً در  یدامکان ارسال آن به مجمع وجود ندارد؛ بلکه بابالفاصله نسبت به مصوبه مجلس، 
همچنان بر  نظاممجلس با درنظر گرفتن حفظ مصلحت  کهیصورتو تنها در دشومجلس مطرح 

مصلحت نظام ارسال  صیتشخرا به مجمع  مذکورلس مصوبه مج سیرئ ،باشد یباقخود  یرأ
وقت مجلس  یاستنگهبان به ر یشورا یاز سو یتذکر قانون اساس یموضوع ط ین. اداردمی

 نامهنییآ 1513ماده  همچنین 15شده است. یانصراحت ببه یزن 1315در سال  یاسالم یشورا
امکان طرح  یخاص یفاتشرت یمصلحت نظام، صرفاً در صورت ط یصمجمع تشخ یداخل

متأسفانه این روال قانونی در  مصلحت را مجاز شمرده است. یصموضوعات مربوط به تشخ
خصوص ارجاع مصوبات مربوط به لوایح اصالح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو 
از سوی ریاست وقت مجلس شورای اسالمی رعایت نشد و رئیس مجلس پس از اظهارنظر 

ی نگهبان و با استناد به اصرار مجلس در تاریخی قبل از ارسال نظر شورای نگهبان برای شورا
که این  11کردمصوبات مذکور را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال  مجلس )!(،

  18موضوع حتی در نامه جمعی از نمایندگان مجلس نیز مورد اعتراض واقع شد.
که بعضاً در خصوص اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با  یاشبههعنوان نکته پایانی باید به به
، نه آنکه از اندکرده، پرداخت. البته کسانی که این ایراد را مطرح شودیممطرح  هااستیس

جهت عدم امکان اصرار این ایراد را مطرح کرده باشند، بلکه از اساس با بررسی مصوبات 
ند؛ هرچند این نظر چندان حقوقی اخالفهای کلی نظام ممجلس از حیث مغایرت با سیاست

جا که شبهه ، اما به هر حال ازآنطلبدیمو البته پاسخ تفصیلی آن مجال دیگری  رسدینمنظر به
 ، باید پاسخ داده شود.استنظر مورد پذیرشِ این نوشتار محل تأمل  خصوصمطروحه در 
راد به مصوبه از حیث مغایرت که ارجاع مصوبه مجلس به مجمع در پی ای اندکردهبرخی عنوان 
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 در زیرا است؛ کرده ایجاد را دعوا طرف و قاضی وحدت مشکل»های کلی نظام، با سیاست
 میان باید مجمع و شودمی ارجاع مجمع به مسئله بورزد، اصرار خود نظر بر مجلس که جایی

است که  طبعاً این ایراد صرفاً ناظر بر مواردی 19«.کند قضاوت مجلس نظر و خودش نظر
های کلی نظام مغایر با سیاست –و نه شورای نگهبان  –مصوبه مجلس از سوی هیأت عالی 

 تشخیص داده شود.
که اوالً نهادی که به بررسی مصوبه مجلس از حیث مغایرت  گفتباید  مذکوردر پاسخ به ایراد 

ص مصلحت ، هیأت عالی است و نه مجمع تشخیورزدیممبادرت  هااستیسیا عدم مغایرت با 
، مجمع کندیمنظام و نهادی که درباره مصلحت بودن مصوبه اصراری مجلس قضاوت 

تشخیص مصلحت نظام است و نه هیأت عالی. هرچند اعضای هیأت عالی، از میان اعضای 
و در حال  است، اما هویت و کارویژه این نهاد، مستقل از مجمع شوندیممجمع انتخاب 

تعداد اعضای مجمع است. بنابراین چنین  سومکیی کمتر از حاضر، تعداد اعضای هیأت عال
بپردازد  هااستیسنیست که یک نهاد با ترکیب واحد، هم به بررسی مغایرت مصوبه مجلس با 

و هم به تشخیص مصلحت بودن مصوبه اصراری مجلس! بلکه دو نهاد با ترکیبی متفاوت، دو 
دن قاضی و طرف دعوا سالبه به انتفای و عمالً یکسان ش دهندیموظیفه مختلف را انجام 

 موضوع است. 
ثانیاً حتی بر فرض اینکه کلیه اعضای هیأت عالی بر مغایرت مصوبه مجلس اتفاق نظر داشته 

این اعضا در  تمامی( و نیز بر فرض اینکه ونددیپیمبه واقعیت  ندرتبهباشند )که چنین فرضی 
مصلحت بودن مصوبه  در خصوصت و قضاو 111جلسه شورای مجمع )جهت اجرای اصل 

اصراری مجلس(، با مصلحت بودن مصوبه مجلس مخالف باشند )که این فرض نیز لزوماً 
درست نیست و در ادامه توضیحات بدان پرداخته خواهد شد(، همچنان دوسوم دیگر از 

شخصاً  بساچهکه نقشی در بررسی مصوبات مجلس در هیأت عالی ندارند و  –اعضای مجمع 
مصلحت بودن مصوبه مجلس  در خصوصباید  –ظر هیأت عالی نیز مخالف باشند با ن

اظهارنظر کنند. بنابراین کامالً محتمل است که با توجه به نظر سایر اعضای مجمع، مصوبه 
که حتماً این  نظراصراری مجلس به مصلحت تشخیص داده شود. پس نگرانی خاصی از این 

 خالفت مجمع مواجه خواهد شد، وجود ندارد.دسته از مصوبات اصراری مجلس، با م
ثالثاً حتی اگر فرض کنیم که یک نهاد با ترکیب واحد اقدام به انجام این دو وظیفه )بررسی 

، کما اینکه در زمان تفویض ندکیممصوبه مجلس و تشخیص مصلحت بودن مصوبه اصراری( 
موجود بود، باز چنین قانون اساسی به مجمع چنین فرضی در عمل  111اصل  1وظیفه بند 

یک بار  ؛کندیمزیرا این ترکیب واحد، در دو شأن و دو مقام متفاوت اقدام  ،ایرادی وارد نیست
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های کلی نظام ، اقدام به ارزیابی مصوبه مجلس با سیاستیسنجمصلحتفارغ از هرگونه 
حت بودن ، به مصلهااستیسو بار دیگر، با مفروض دانستن مغایرت مصوبه مجلس با  کندیم

و  ندینشیم( به قضاوت هااستیسمغایرت آن با  با وجودرا ) یامصوبهاجرایی شدن چنین 
هیچ استبعاد عقلی و منطقی یا حقوقی ندارد که یک شخص یا حتی یک جمع واحد، اوالً در 
دو شأن متفاوت ظاهر شود و ثانیاً در هریک از این دو مقام، نظری متفاوت از نظری که در 

 برای .استمالک و مبنای اظهارنظر متفاوت  چراکه ،گر ابراز کرده است، اظهار کندمقام دی
، مصوبه مجلس را در یسنجمصلحتمثال، این شخص یا نهاد واحد در ابتدا و فارغ از هرگونه 

. اما پس از اصرار مجلس و کندیمهای کلی نظام، واجد ایراد تلقی مقام ارزیابی با سیاست
جمع، همان شخص یا نهاد در مقام تشخیص مصلحت، با استماع استدالل ارجاع مصوبه به م

نمایندگان مجلس )یا کارشناسان یا ...( مبنی بر نیاز مبرم کشور به تصویب مصوبه مورد بحث 
ده ش، بر وجود مصلحت ملزمه در تصویب مصوبه مزبور قانع هااستیسمغایرت آن با  رغمیعل

مشخص است که این  وضوحبهت رأی مثبت دهد. البته و به اجرایی شدن آن از باب مصلح
زیرا در دو شأن و حیثیت و مقام مختلف ابراز شده است.  ،رفتار، بیانگر تناقض نیست

 هااستیسدر مقام ارزیابی مصوبه مجلس از حیث مغایرت با  یسنجمصلحتکه  قدرهمان
دلیل مغایرت به 111 به مصلحت در مقام اجرای اصل یتوجهبی قدرهماننکوهیده است، 

 تنهانهنکوهیده است. در نتیجه، صدور دو نظر متفاوت در این دو مقام،  هااستیسمصوبه با 
  11مستبعد و محال نیست، بلکه محتمل و عقالیی است.

در خصوص موضوع منتفی است؛ اساساً از لحاظ « دعوا»، صدق یادشدهبر همه نکات عالوهثالثاً 
. توضیح آنکه معناستیباست،  الخطابفصلبه نظر مرجعی که نظرش حقوقی امکان اعتراض 

، نوعاً نظرش قاطع دشویمکه برای امری تعیین  یدارتیصالحدر ساختارهای حقوقی، مرجع 
مثال، مرجع شکایت از مقررات  برایاست و اصالً امکان اعتراض به نظر آن مرجع وجود ندارد. 

لت حتی اگر نسبت به رأی این مرجع در عمل معترض دولتی، دیوان عدالت اداری است و دو
 باشد، مرجعی برای اعتراض وجود ندارد و رأی دیوان قطعی و نهایی است.

دانسته شده است، امکان  الخطابفصلنظر مرجعی که  در خصوصاصوالً معنی ندارد که  
مرجع نقض غرض بوده و مجدداً ممکن است نسبت به نظر  چراکهشود؛  ینیبشیپاعتراض 

بعدی اعتراض وجود داشته باشد و نیاز به تعیین مرجع ثالث برای اعتراض باشد و قس علی 
هذا! طبعاً حد یَقِفی برای این موضوع باید درنظر گرفته شود که عبارت است از همان مرجع 

در لوایح دولتی چنین وضعیتی دارد و نظر نهایی  در خصوص قاطع دعوا. همچنین نظر مجلس
نهایت اگر دولت اعتراض یا مخالفتی با نظر در . شودیمح دولتی توسط مجلس اتخاذ لوای مورد
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ادله خود را به مجلس ارائه کند و قضاوت نهایی باز هم با مجلس  تواندیممجلس داشته باشد، 
از جانب هیچ اندیشمند  تاکنونسیاسی رایج است،  یهانظامخواهد بود. این شیوه که در کلیه 

 به معنای وحدت قاضی و طرف دعوا دانسته نشده است!یا حقوقدانی 
اظهارنظر درباره مغایرت  در خصوصدر موضوع مورد بحث نیز چنین است. مرجع نهایی 

اگر این مرجع نظری راجع به مغایرت  11، هیأت عالی است.هااستیسمصوبه مجلس با 
 ای مجلس وجود ندارد وکلی نظام داشته باشد، امکان اعتراض بر یهااستیسمصوبه مجلس با 

و تصمیم نهایی با د کننظر و استدالل خود را به همان هیأت عالی ارائه  تواندیمنهایت  در
هیأت عالی خواهد بود. بنابراین اساساً ارجاع مصوبه اصراری به مجمع به معنای اعتراض به 

تد و در این باشد تا وحدت قاضی و طرف دعوا اتفاق اف تواندینمنظر هیأت عالی نیست و 
. بلکه کندینمصحت یا سقم ایراد وارده به مصوبه مجلس اظهارنظر  در خصوصحالت، مجمع 

یعنی مصلحت بودن اجرای مصوبه با وجود  –قضاوت از بُعدی دیگر  در موردورود مجمع نیز 
. اصرار مجلس نیز از اساس به معنای اعتراض به مغایرت است – هااستیسمغایرت آن با 

ه توسط هیأت عالی نیست و اصرار مجلس تنها به معنای مصلحت بودن تصویب اظهارشد
 بر مجلس اصرار نکهیا کما کلی نظام است. یهااستیسمصوبه حتی با وجود مغایرت آن با 

 اعتراض یمعنا به دانسته، یاساس قانون ای شرع خالف را نآ نگهبان یشورا که یامصوبه
 یداور نگهبان یشورا و مجلس انیم هم مجمع ،رونیزاا. ستین نگهبان یشورا نظر به مجلس

 .ندکیم یبررس است، نآ یمدع مجلس که را یمصلحت صرفاً بلکه ،کندینم
 

 یریگجهینت
های کلی نظام با آنچه بیان شد، ابعاد مختلف بحث نظارت بر حسن اجرای سیاست براساس

وزه، بیش از پیش مورد توجه هیأت عالی و شورای نگهبان به این ح تریجدتوجه به ورود 
آن بررسی و تحلیل حقوقی این مباحث مستلزم دقت و تأمل بیشتر  تبعبهقرار گرفته است و 

. از جمله این مباحث امکان اصرار مجلس بر مصوباتی است که از سوی شورای نگهبان است
. شودیماعالم های کلی نظام مغایر سیاست –نظر هیأت عالی  تبعبهمستقل و چه  طوربهچه  –

که در این  اندساختهدالیلی را مطرح ن امکان اصرار مجلس بر این دسته از مصوبات، امخالف
و در مقابل، ضمن پاسخ به ادله مطروحه، ادله امکان اصرار بر این  شدنوشتار بررسی و تحلیل 

 .شدمصوبات اثبات 
بر مصوبات مورد بحث، با پذیرش امکان اصرار مجلس  این نکته تأکید شد که بر همچنین

سایر ضوابط و الزامات حقوقی حاکم بر آن نیز مجری خواهد بود. بنابراین ضوابط مذکور در 
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داخلی  نامهنییآشورای نگهبان در خصوص آن،  یهاهیروو  هاقانون اساسی و نظر 111اصل 
به  . شبهه مربوط به وحدت قاضی و طرف دعوا نیز با توجهدشومجلس و مجمع باید رعایت 

مغایرت مصوبه مجلس با  دهندهصیتشخمصلحت با نهاد  دهندهصیتشختفاوت نهاد 
 منتفی خواهد بود.  هااستیس

ضوابط و مقررات  یروزرسانبه، لزوم اصالح و استنکته پایانی که از نتایج مهم این نوشتار 
جه به کلی نظام توسط هیأت عالی است. با تو یهااستیسحاکم بر نظارت بر حسن اجرای 

این هیأت و شورای  ییافزاهمافزایش نقش فعال هیأت عالی از یک سو و لزوم تعامل و 
(، مقررات نظارت فعلی، استنیز  یگذارقانونکلی نظام  یهااستیسنگهبان )که مورد تأکید 

جوابگوی نیازهای حقوقی و تعیین چارچوب و ضوابط اِعمال این نظارت نیست و حتماً باید 
کلی نظام  یهااستیسیلی و روشن به مسائل پیشِ روی نظارت بر حسن اجرای صورت تفصبه

بپردازد. وضعیت فعلی ابهاماتی را منجر شده است که امکان اصرار بر مصوبه مغایر با 
که در این نوشتار به آن پرداخته شد؛  هاستآنکلی نظام توسط مجلس از جمله  یهااستیس

وجود دارد که نیاز به اصالح و تکمیل زمینه نیز در همین اما همچنان ابهامات متعدد دیگری 
 .سازدیم ترروشناین مقررات را 
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 هایادداشت
 روابط شدن یاسالم لزوم و هییقضا قوه قانون، مردم، حقوق درباره «یامادههشت فرمان» به توانیمنمونه  . برای1
 نیز و( 139: 11 ج ،1318 ،(ره) ینیخم امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه) 11/9/1331 تاریخ در نیقوان و
 امام آثار نشر و میتنظ مؤسسه) 11/1/1331 تاریخ در کشور یبازساز دوران در یاسالم نظام یکل یهااستیس

 .کرد اشاره( 155: 11 ج ،1318 ،(ره) ینیخم
نهاد استفاده خواهد  به جای عنوان کامل این« هیأت عالی»رعایت اختصار، از عبارت  منظوربهدر این نوشتار  .2

 شد.

جای عنوان کامل مقررات نظارت بر به« مقررات نظارت»رعایت اختصار، از عبارت  منظوربهدر این نوشتار  .3
 های کلی نظام استفاده خواهد شد.حسن اجرای سیاست

 «.ه معنای خاصمغایرت ب»و « عدم انطباق»که اعم است از  است، معنای عام آن «مغایرت»جا منظور از در این .4
سیاسی در محافل  یهاچهرهشده از سوی حقوقدانان و با توجه به نو بودن موضوع و اینکه برخی از ادله مطرح .5

ی که در این هایمطرح شده است، امکان ارجاع برای برخی از نظر –و نه در مکتوبات و آثار علمی  –مختلف 
 نوشتار بیان شده، وجود نداشته است.

که متن پیوست حکم اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر نشده است و  گفتنی است .6
، از متن نامه سرگشاده یکی از اعضای این مجمع )آقای دکتر توکلی( به «(1-1»بخش مذکور از این پیوست )جزء 

مه در لینک زیر قابل ( استناد داده شده است. متن کامل این نااهللرحمهاهلل هاشمی شاهرودیریاست وقت آن )آیت
 دسترسی است:

https://www.alef.ir/news/3961216020.html 

 13/1/1399تاریخ آخرین مشاهده: 
مجمع تشخیص  31/11/1393اخبار موجود، ظاهراً تعیین اعضای هیأت مزبور در جلسه مورخ  براساس .7

 ام انجام پذیرفته است:مصلحت نظ
https://www.mizanonline.com/ 

 18/1/1399تاریخ آخرین مشاهده: 
 مصوبه که یموارد در مصلحت صیتشخ یبرا نظام مصلحت صیتشخ مجمع»قانون اساسی:  111اصل . 8

 گرفتن درنظر با مجلس و بداند یاساس قانون ای و شرع نیمواز خالف نگهبان یشورا را یاسالم یشورا مجلس
 ریسا و دهدیم ارجاع آنان به یرهبر که یامور در مشاوره و نکند نیتأم را نگهبان یشورا نظر نظام مصلحت

 مقام را مجمع نیا ریمتغ و ثابت یاعضا. شودیم لیتشک یرهبر دستور به است شده ذکر قانون نیا در که یفیوظا
 خواهد یرهبر مقام دییتأ به و بیتصو و هیته اعضا خود توسط مجمع به مربوط مقررات. دینمایم نییتع یرهبر

 «.دیرس

 هقو و هیمجر هقو مقننه، هقو: از اندعبارت رانیا یاسالم یجمهور در حاکم یقوا»: اساسی قانون 51 اصل .9
 مستقل قوا نیا. گردندیم اعمال قانون نیا هندیآ اصول طبق بر امت امامت و امر مطلقه تیوال نظر ریز که هییقضا

 «.گرندیکدی از

 کیچیه»قانون اساسی:  111شورای نگهبان در خصوص اصل  11/1/1311مورخ  5318نظر تفسیری شماره  .10
گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ اما در از مراجع قانون

نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی بوده مجلس مع مصلحت مربوط به اختالفصورتی که مصوبه مج

https://www.alef.ir/news/3961216020.html
https://www.mizanonline.com/%20C


 

 
 82/ شماره  یعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

44 

پس از گذشت زمان معتدٌبه که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد و در مواردی 
مقام  عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعالم ازکه موضوع به

 .«باشدیم، موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسالمی لهمعظمٌرهبری و عدم مخالفت 
 شودمی شامل را سازوکارها از متنوعی و وسیع دامنه نظارت، این اِعمال ابزار آن، کنندگانتدوین منظر از زیرا .11
 متعددی و مختلف هایمثال از ضوع،مو این. بگیرد بهره هاآن از خود صالحدید و نیاز حسب تواندمی رهبر که
 قابل است، شده طرح بازنگری شورای اعضای اظهارات ضمن در رهبر توسط صالحیت این اِعمال جهت که

 . است استنباط
 .19 – 13: 1391مشاهده توضیحات تفصیلی در این خصوص، ر.ک: حاجی علی خمسه،  برای
توسط شورای نگهبان در خصوص ترکیب شورای پول  31صل برای نمونه مراجعه کنید که به ایراد مغایرت ا .12

و اعتبار در قانون برنامه ششم توسعه که در نهایت با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و 
مجمع نظر مجلس را تأیید کرد. مراحل مزبور در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان به آدرس زیر قابل دسترسی 

 است:
http://nazarat.shora-rc.ir/ 

برای مشاهده جزئیات این موضوع و سیر ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس و ورود مجمع، به سامانه  .13
  پیشین مراجعه کنید. نوشتیپو لینک مذکور در  جامع نظرات شورای نگهبان

در آن نظر  که ونیسیکم گزارش یبررسپس از »داخلی مجلس شورای اسالمی:  نامهنییآقانون  111ماده  .14
. اگر شودیمنگهبان ارسال  یشورانسبت به آن، مصوبه مجدداً به  یریگیرأنگهبان ملحوظ شده است و  یشورا

مجلس با  کهیصورت، درگرددیمنگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح  یشورابه نظرات  یوافمصوبه هنوز  نیا
را به مجمع  مذکورمجلس مصوبه  سیرئباشد  یباقخود  یرأنظام همچنان بر  مصلحتدرنظر گرفتن حفظ 

موارد مربوط به آن  گرید. مجمع موظف است تنها در موارد اختالف و داردیممصلحت نظام ارسال  صیتشخ
 .«دینمامجلس اعالم  سیرئبه  یبعدمراحل  یطنموده و گزارش آن را جهت  یقطعاظهارنظر 

دبیر شورای نگهبان به ریاست وقت مجلس شورای اسالمی  11/11/1315مورخ   1531/11/15در نامه شماره  .15
 چنین آمده است:

قابل ارجاع به مجمع  یصورتدر  یاسالم یشورامجلس  یهامصوبه یاساسقانون  111چون به صراحت اصل »
داده و مجلس  صیتشخ یاساسقانون  ایشرع و  نیموازنگهبان آن را خالف  یشورا کهمصلحت است  صیتشخ
 صیتشخو به  استیر هیناحارجاع موضوع از  هذایعل، نکند نیتأمرنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورا را با د

و الزم است مصوبه  باشدینماصل مزبور  طیشراو  ودیق نیتأمبه  یکافبا اطالع مجلس  یحت ونیسیکماعضای 
 صیتشخبه مجمع  مجلس یرأشورا و  نیانظر  نیتأممناسب در جهت  حلراهبه  یابیدستاز  أسیپس از 

 «مصلحت نظام ارجاع شود.

 مصوبه: اندمجمع در طرح قابل زیر مراحل طی از پس مصلحت تشخیص به مربوط موضوعات»: 15ماده  .16
 خالف را آن چنانچه نگهبان شورای شود،می فرستاده نگهبان شورای به اظهارنظر برای اسالمی شورای مجلس
 چنانچه. نمایدمی اعالم اسالمی شورای مجلس به را خود نظر دهد، یصتشخ اساسی قانون یا شرع موازین
 شورای نظر نظام مصلحت گرفتن نظر در ضمن رأی، اعالم با و بود باقی خود نظر بر اسالمی شورای مجلس
 گزارش همراهبه اسالمی شورای مجلس طرف از مصوبه آمد، پیش تعارض نتیجه در و نکرد تأمین را نگهبان
 صورت ارسال) خود مصلحتی نظر بر اسالمی شورای مجلس اصرار دالیل و نگهبان شورای نظر کتوبم و جامع
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 ...« شودمی فرستاده مصلحت تشخیص مجمع برای( مذاکرات

زیر  وبگاهجزئیات این موضوع در یادداشت حقوقی آقای دکتر درویشوند بیان شده است که متن کامل آن در  .17
 قابل دسترسی است:

http://www.rajanews.com/  

 11/1/1399تاریخ آخرین مشاهده: 
زیر قابل  وبگاهدر « مجمع به الریجانی نامه درباره مجلس نمایندگان اعتراض»با عنوان متن کامل نامه مزبور  .18

 مشاهده است:
https://www.tasnimnews.com/  

 11/1/1399تاریخ آخرین مشاهده: 
بیان شده است؛ متن  اهللحفظهیرهبراین ایراد در نامه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به مقام معظم  .19

 کامل این نامه در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://www.alef.ir/news/3980920102.html 

 11/1/1399تاریخ آخرین مشاهده: 
بعضاً مشابه همین ایراد به حضور فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اظهارنظر  .20

 . به این معنا که فقیهی که درشودیمواحد در شورای نگهبان و مجمع مطرح  یامصوبه در خصوصمتفاوت 
شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر شرع اعالم کرده است، در مجمع بر تصویب آن از باب مصلحت رأی 

جا نیز چون اظهارنظر متفاوت ناشی از اظهارنظر در دو شأن متفاوت با دو مالک متفاوت . در ایندهدیممثبت 
، فاقد باشدیمحت جامعه اسالمی( )یکی با مالک مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و دیگری با مالک تأمین مصل

 ایراد است.

صادق  –و نه شورای نگهبان  –چون فرض مورد بحث در خصوص نظرهای هیأت عالی  .21
ی کلی نظام ذکری به میان نیامد.هااستیساست، از ایرادات شورای نگهبان در خصوص مغایرت با 

http://www.rajanews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.alef.ir/news/3980920102.html
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 منابع
  الف: فارسی

 صص ،51 ش ،یهمشهر خردنامه ،«یحکومت حکم یستیچ» ،(1381) محسن ،یلیاسماع. 1
18-19 
 فقه ،«ریمتغ یازهاین به ییپاسخگو یبرا یراه یحکومت حکم» ،(1381) محسن ،یلیاسماع. 1

 .111-153 صص ،35 ش نهم، سال ،(ع) تیب اهل

 نظام یکل یهااستیس مجموعه ،(1391) مقررات و نیقوان انتشار و حیتنق ،نیتدو . امور3
 .سوم چ مقررات، و نیقوان انتشار و حیتنق ،نیتدو معاونت: تهران ،(ومد ویرایش)

 همایش ،«ایران در یگذارقانون نظام در کلی هایسیاست جایگاه» ،(1385) مجید . انصاری،1
 شورای مجلس هایپژوهش مرکز: تهران ،(مقاالت مجموعه) قانونگذاری سال یکصدمین

 .اسالمی
های کلی نظام؛ زوکارهای حقوقی نظارت بر حسن اجرای سیاستسا(، 1385. براهوتی، حسین )5

ارشد حقوق  یکارشناس نامهیانپا، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 997اصل  8موضوع بند 
 دانشگاه شیراز. یعموم

 جمهوری اساسی حقوق در رهبری مقام فرامین جایگاه» ،(1391) محسن نامی، محمدجواد؛ . جاوید،3
 .31 ش ،اسالمی حقوق پژوهشنامه ،«ایران اسالمی

 ؛ینحس مهرپور، ؛ینمحمدحس ،یزارع ؛یراردش ،یرارجمندام محمدجواد؛ ارسطا،: ییگوجستاره. 1
 صص ،11 ش ،راهبرد ،«نظام یکل هاییاستس یحقوق یگاهجا: »علمی نشست ،(1381) محمد ،یهاشم
115 - 315 

 ،اسراء نشر مرکز: قم ،عدالت و فقاهت تیوال: هیفق تیوال ،(1381) عبداهلل ،یآمل یجواد. 8
 .ششم چ
 ،ایران اسالمی جمهوری در نظام کلی هایسیاست جایگاه ،(1383) قاسم . جهانی،9
 (.ره) طباطبایی عالمه دانشگاه یعموم حقوق ارشد یکارشناس نامهانیپا

، می ایرانقوانین در نظام جمهوری اسال مراتبسلسله(، 1393. حاجی علی خمسه، مرتضی )11
 .13931111تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، شماره مسلسل: 

های کلی الگوی مطلوب نظام حقوقی حاکم بر سیاست(، 1391. حاجی علی خمسه، مرتضی )11
 ، رساله دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران.نظام در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران

تشخیص مصلحت نظام در حقوق اساسی جمهوری نهاد مجمع (، 1315نژاد، حسین ). حسن11
 دانشگاه تهران. یعموم ارشد حقوق یکارشناس نامهیانپا، اسالمی ایران
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 مقررات و قوانین مجموعه ،(1395) محمدامین راد، ابریشمی ؛مجتبی سید اردکانی، پور. حسینی13
 و تفسیری) نگهبان شورای نظرات رهبری، احکام اساسی، قانون اصول بر مشتمل نگهبان؛ شورای

 به نگهبان، شورای به راجع قضایی آرای و اختصاصی و مرتبط مقررات و قوانین ،(مشورتی
 (.دوم ویرایش) دوم چ نگهبان، شورای پژوهشکده: تهران ،نگهبان شورای تطبیقی نظرات انضمام

تهران:  ،و اسالم ایرانبه حقوق  رویکردمقدمه علم حقوق با (، 1389) مصطفی، پژوهدانش. 11
 دوم. چ )سمت(، هادانشگاه انسانیعلوم  کتب تدوینسازمان مطالعه و 

در قانون اساسی جمهوری  فقیهیولقلمرو اختیارات و وظایف (، 1381) یمحمدهاد یدس. راجی، 15
 )ع(.دانشگاه امام صادق  یعمومارشد حقوق  یکارشناس نامهیانپا، اسالمی ایران

 معرفت ،«اساسی قانون منظر از رهبری نظارت ماهیت» ،(1391) عبدالحکیم . سلیمی،13
 .31 – 9 صص ،1 ش ،حقوقی

 ،«یادار یدادرس در نظام یکل یهااستیس گاهیجا یبررس» ،(1395) امید . شیرزاد،11
 11ش ،کالن و راهبردی هایسیاست

سعلی عبا، زیر نظر: اصل یکصدودهم قانون اساسی 9شرح بند (، 1393نظیف، هادی ). طحان18
 کدخدایی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، چ اول.

و نشر آثار  تنظیممؤسسه تهران:  ،امام صحیفه(، 1318)ره( ) خمینیو نشر آثار امام  تنظیم. مؤسسه 19
 .11و  11، چ اول، ج )ره( خمینیامام 
در قانون آن  یگاهجاو  یاساسدر قانون  یحکومت حکم»(، 1391محسن ) ،یاردکان یافضلملک. 11

 .51-11، 31، ش یاسالم حکومت، «یرانا یاسالم یجمهور یاساس

 کلی هایسیاست حقوقی جایگاه و ماهیت مفهوم، در تأملی» ،(1381) ابراهیم زاده،. موسی11
 . 11 ش ،حقوق و فقه ،«نظام

 ،شهیاند رواق ،«یحکومت حکم یحقوق – یفقه یبررس» ،(1381) یمهد دیس ،یرداداشیم. 11
 .19-11 صص ،11 ش ،ازدهمی سال
اصرار مجلس بر مصوبات  یسنجامکان»(، 1398. نیکونهاد، حامد؛ زابولی زواره، فاطمه )13

، سال اول، حقوقی راهبرد، «کلی نظام به استناد مصلحت نظام یهااستیسمغایر یا غیرمنطبق با 
 .113 – 115 صص ،3ش 
 جمهوری حقوقی نظام در هنجارها مراتبسلسله بر تأملی» ،(1388) محمدرضا . ویژه،11

 51ش ،راهبرد ،«ایران اسالمی
 ، تهران: امیرکبیر، چ اول.قانون اساسی برای همه(، 1315. یزدی، محمد )15
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 هاسایت ب:

 
1. nazarat.shora-rc.ir 
2. www.alef.ir 
3. www.mizanonline.com 
4. www.rajanews.com 
5. www.tasnimnews.com 

 

http://www.alef.ir/
http://www.rajanews.com/
http://www.tasnimnews.com/

