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∗محمدياحمد دوست

و دانشكده اي، گروه مطالعات منطقهاستاديار  تهرانعلوم سياسي دانشگاه حقوق

 محمد مهدي باباپورمحمد مهدي باباپور

و اديان دانشگاه شهيد بهشتيدانشكده معارف اسالمي گروه استاديار  الهيات

)22/2/89: تاريخ تصويب–24/9/88:فتدرياتاريخ(

:چكيده

و سازمان با وجود پيشبا وجود پيش و سازمانبيني نهادها هاي گوناگون زمامداري، براساس نظام تفكيك قوا با نظارت هاي گوناگون زمامداري، براساس نظام تفكيك قوا با نظارت بيني نهادها

و وظايف هر يك در قانون اساسي  و تعيين حقوق و وظايف هر يك در قانون اساسي رهبري و تعيين حقوق ، تجربه چندين ساله نشان داد كه، تجربه چندين ساله نشان داد كه 13581358رهبري

و اتخاذ تصميم و اتخاذ تصميم انجام وظيفه در در . . نيستنيستامور با رعايت كامل قانون به راحتي قابل اعمال امور با رعايت كامل قانون به راحتي قابل اعمال برخي از برخي از در در انجام وظيفه

و تنش بستبست بن بن،،اين مدتاين مدت و تنشها و رفع آن براي تثبيت ها و فصل و رفع آن براي تثبيت هايي در كشور به وجود آمد كه حل و فصل هايي در كشور به وجود آمد كه حل

اي ايي است كه پس از پارهي است كه پس از پارهنهادنهاد» » مجمع تشخيص مصحلت نظاممجمع تشخيص مصحلت نظام««. . نمودنمود اصل نظام ضروري مياصل نظام ضروري مي

ا جوييجويي چارهچاره اهاي موردي با و به موجب فرمانببهاي موردي با و به موجب فرمانتكار و درششتأسيس تأسيس ) ) رهره(( امام خميني امام خميني13661366//1111//1717 تكار و درد د

هاي پيدايش منازعات هاي پيدايش منازعات بستربستر،،ر اين مقالهر اين مقالهدد.. جايگاه قانوني يافت جايگاه قانوني يافت13681368بازنگري قانون اساسي در سال بازنگري قانون اساسي در سال

و قانونمندي اين اصل مورد  و قانونمندي اين اصل مورد گفتماني در مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي در جهت تثبيت گفتماني در مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي در جهت تثبيت

و بررسي قرار  و بررسي قرار تحليل  . . گرفته استگرفته استتحليل

::ديديواژگان كليواژگان كلي

 حت، گفتمان، ضرورت، احكام حكومتي، واليت فقيه حت، گفتمان، ضرورت، احكام حكومتي، واليت فقيهللمصمص

∗
E 66409595: فاكس: نويسنده مسئول mail: a.doostm@yahoo.com  

.اند به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدبراي اطالع از ديگر مقاالت اين نويسنده كه در اين مجله، منتشر شده
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 مقدمه مقدمه
كنندگان قانون اساسي در سال كنندگان قانون اساسي در سال گرچه با وجود رهبري در نظام جمهوري اسالمي، تدوينگرچه با وجود رهبري در نظام جمهوري اسالمي، تدوين

و شوراي نگهبان(( جداگانه براي حل اختالف بين دو ركن قوه مقننه جداگانه براي حل اختالف بين دو ركن قوه مقننهيي تشكيالت تشكيالت13581358 و شوراي نگهبانمجلس ) ) مجلس

ها استمراراستمرار ولي ولي؛؛تعريف نكرده بودندتعريف نكرده بودند به رونداختالف هااختالف و به روند كه از حالت معمول خارج و  مكرر مكرريي كه از حالت معمول خارج

 شد شدبه عنوان يك روشبه عنوان يك روش مقننه مقننه تبديل شده بود عمالً باعث ورود رهبري به مباحث دروني قوه تبديل شده بود عمالً باعث ورود رهبري به مباحث دروني قوه

به طور محسوس افزايشو حضور ايشان را در مسير قانونو حضور ايشان را در مسير قانون به طور محسوس افزايش گذاري كه چنين..دادداد گذاري كه چنين روشن بود  روشن بود

و وروشي با ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسالمي مبني بر پرهيز از و گسترده در حوزه روشي با ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسالمي مبني بر پرهيز از و گسترده در حوزه رود مستقيم رود مستقيم

و به لحاظ ساختاري نيز مناسب نبود وظايف قواي سهوظايف قواي سه به لحاظ ساختاري نيز مناسب نبودگانه تناسب نداشت و  . . گانه تناسب نداشت

به و شوراي نگهبان ابتدا مجلس را به امام خميني براي حل اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان ابتدا مجلس را نظرخواهي نظرخواهي««امام خميني براي حل اختالف بين مجلس

وو » » مشورت با شوراي نگهبان قبل از تصويب قوانينمشورت با شوراي نگهبان قبل از تصويب قوانين««وو » » از كارشناسان با مراعات احكام اسالماز كارشناسان با مراعات احكام اسالم

و دردر««بهبه را را وراي نگهبان وراي نگهبانشش و نظر گرفتن احكام ثانويه يه يهصصتوتو»» در انطباق مصوبات در انطباق مصوباتضرورت هاضرورت هانظر گرفتن احكام ثانويه

و ضرورت ايجاد تشكيالتي براي اختالف هااختالف هارغم تدابير فوق رغم تدابير فوق اما علي اما علي..ددكركر و ضرورت ايجاد تشكيالتي براي همچنان باقي ماند  همچنان باقي ماند

هاي رهبر انقالب در مسائل گوناگون از جمله حل معضالت نظام كامالً هاي رهبر انقالب در مسائل گوناگون از جمله حل معضالت نظام كامالً اجرايي كردن ديدگاهاجرايي كردن ديدگاه

 . . شدشد احساس مياحساس مي

كه پس از پارهنهادنهاد،،مجمع تشخيص مصحلت نظاممجمع تشخيص مصحلت نظام كه پس از پارهي است به جوييجويي اي چارهاي چارهي است و و به ها، با ابتكار ها، با ابتكار

و در بازنگري قانون اساسي در سالششتأسيس تأسيس ) ) رهره(( امام خميني امام خميني13661366//1111//1717موجب فرمان موجب فرمان  و در بازنگري قانون اساسي در سالد د

و زمينه،،در اين مقالهدر اين مقاله.. قوت قانوني يافت قوت قانوني يافت13681368 و زمينه ابتدا بسترهاي تاريخي گيري مجمع گيري مجمع هاي شكلهاي شكل ابتدا بسترهاي تاريخي

به منازعات شودشودميميبررسي بررسي تشخيص تشخيص  به منازعاتو سپس كه در شوراي گفتمان هاگفتمان هاو سپس ـ سياسي كه در شورايي فقهي ـ سياسي ي فقهي

به وظايف عمده آن اشاره خواهپرداخته پرداخته بازنگري قانون اساسي مطرح شده بازنگري قانون اساسي مطرح شده به وظايف عمده آن اشاره خواهو در پايان ..د شدد شدو در پايان

 هاي شكل گيري مجمع تشخيص مصلحت نظامهاي شكل گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام بستربستر
ضرورت تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام از اختالف بين دو نهاد مهم مملكتي يعني ضرورت تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام از اختالف بين دو نهاد مهم مملكتي يعني

و شوراي نگهبانمم و شوراي نگهبان جلس شوراي اسالمي وخاستخاست قانوني بر قانوني برييكه از بستر كه از بستريياختالفاختالفشد؛ شد؛ ناشي ميناشي ميجلس شوراي اسالمي وه ه

..ه بوده بودكردكردكشور را با مشكالت متعدد مواجه كشور را با مشكالت متعدد مواجه

در در را را قوانين مورد نياز جامعه قوانين مورد نياز جامعه تماميتمامي صالحيت عام تدوين صالحيت عام تدوين 13581358انون اساسي مصوب انون اساسي مصوبقق

و مقررات بايققتماميتمامياز طرف ديگر، از طرف ديگر،..ه بوده بودانحصار مجلس شوراي اسالمي قرار دادانحصار مجلس شوراي اسالمي قرار داد و مقررات بايوانين  بر برددوانين

كه با مجلس شوراي اسالمي نمي مجلس شوراي اسالمي نميبنابراين،بنابراين،. . اساس موازين اسالمي باشداساس موازين اسالمي باشد كه با تواند قوانيني وضع كند تواند قوانيني وضع كند

و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشداصول تشخيص اين امر بر تشخيص اين امر بر . . اصول

..عهده شوراي نگهبان استعهده شوراي نگهبان است

و قا و تضمين حاكميت معيارهاي شرع و قابه منظور تحقق و تضمين حاكميت معيارهاي شرع مصوبات مجلس مصوبات مجلس تمامي تمامي نون اساسينون اساسيبه منظور تحقق
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به شوراي نگهبان فرستاده شود به شوراي نگهبان فرستاده شودشوراي اسالمي بايد موظف است آن را موظف است آن را نيز نيز شوراي نگهبان شوراي نگهبان..شوراي اسالمي بايد

و قانوني اساسي بررسي  و قانوني اساسي بررسي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق با موازين اسالمي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق با موازين اسالمي

و شرع تشخ را مغاير را مغاير هاها چنانچه آن چنانچه آنووو اظهار نظر نمايدو اظهار نظر نمايد و شرع تشخبا قانون اساسي براي براي يص دهد بايد يص دهد بايد با قانون اساسي

به مجلس بازگرداند .. در غير اين صورت مصوبه قابل اجراست در غير اين صورت مصوبه قابل اجراست؛؛تجديد نظر به مجلس بازگرداندتجديد نظر

و قانون اساسي بر مصوبات مجلس بدون و قانون اساسي بر مصوبات مجلس بدونبه هنگام تدوين قانون اساسي، حاكميت شرع به هنگام تدوين قانون اساسي، حاكميت شرع

و در رابطتصور كمترين اشكال پيشتصور كمترين اشكال پيش و در رابطبيني شده بود و شوراي نگهبان برايةةبيني شده بود و شوراي نگهبان براي طولي مجلس  طولي مجلس

 . . ماندماند شوراي نگهبان باقي نميشوراي نگهبان باقي نميمجلس راهي جز تبعيت از نظر مجلس راهي جز تبعيت از نظر

به اما در جريان عمل، به خاطر اعالم مخالفتاما در جريان عمل، به خاطر اعالم مخالفت به هاي مكرر شوراي نگهبان با مصوبات مجلس هاي مكرر شوراي نگهبان با مصوبات مجلس

م مدليل نظر نظر با دربا درخود خودو اصرار مجلس بر ضرورت مصوباتو اصرار مجلس بر ضرورت مصوباتو قانون اساسيو قانون اساسي با شرع با شرع غايرت غايرت دليل

و مقتضيات كشور و مقتضيات كشورگرفتن مصالح گ؛؛گرفتن مصالح گ دو نهاد قانوني عمالً رو در روي يكديگر قرار به به . . رفتندرفتند دو نهاد قانوني عمالً رو در روي يكديگر قرار

..به گونه اي فزاينده آشكار گرديدبه گونه اي فزاينده آشكار گرديد» » موازين شرعيموازين شرعي««در مقابل در مقابل » » مصالح نظاممصالح نظام««،،عبارت ديگرعبارت ديگر

و شوراي نگهبان و شوراي نگهبان اختالف نظرها بين مجلس و طرحدد. . پيدا شدپيدا شداختالف نظرها بين مجلس و مجلس، لوايح و طرحولت و مجلس، لوايح هايي هايي ولت

و تصويب مي و تصويب ميرا تهيه و نظم را تهيه كه گاه جنبه بنيادي داشت و نظمكردند كه گاه جنبه بنيادي داشت ؛؛كردكرد جديد را پايه گذاري مي جديد را پايه گذاري ميييكردند

و موازين شناخته شده فقهي آنها ولي شوولي شو و موازين شناخته شده فقهي آنها راي نگهبان در قالب قواعد و را را راي نگهبان در قالب قواعد و مخالفت با شرع مخالفت با شرع

ميمغاير با قانون اساسي اعالم مي  كردكرد مغاير با قانون اساسي اعالم
ص13691369عميد زنجاني، عميد زنجاني،(( ص، ،667667((..

و گاهي در تزاحم احكام و ثانويه و گاهي در تزاحم احكام اين اختالف نظرها، گاهي ريشه در تزاحم احكام اوليه و ثانويه اين اختالف نظرها، گاهي ريشه در تزاحم احكام اوليه

و احكام اوليه داشت و احكام اوليه داشتحكومتي  حكومتي
..))4848صص،، 13741374مهرپور، مهرپور،((

و حدود چالشچالش و حدود هاي دو نهاد مهم مملكتي درباره قانون تحديد مالكيت ارضي، قانون كار هاي دو نهاد مهم مملكتي درباره قانون تحديد مالكيت ارضي، قانون كار

..فراهم آوردفراهم آورد» » مجمع تشخيص مصلحت نظاممجمع تشخيص مصلحت نظام«« را براي تشكيل را براي تشكيل بستربستراختيارات دولت اختيارات دولت 

 قانون تحديد مالكيت ارضي قانون تحديد مالكيت ارضي--11

و بند و شوراي نگهبان، اليحه اصالحات ارضي و بند سرآغاز اصلي مناقشات مجلس، دولت و شوراي نگهبان، اليحه اصالحات ارضي سرآغاز اصلي مناقشات مجلس، دولت

كه در سال»»جج«« كه در سال بود شد 13601360 بود ..آشكار شدآشكار

به منظور حل معضل به منظور حل معضل اين اليحه كه در بسياري از مناطق كشور مشكالتيكه در بسياري از مناطق كشور مشكالتي مطرح شد مطرح شد » » زمينزمين««اين اليحه

به وجود آورده بود به وجود آورده بودرا براي انقالب بنابر پيشنهاد بنابر پيشنهاد 13581358به منظور حل اين مسايل در فروردين به منظور حل اين مسايل در فروردين . . را براي انقالب

شوراي انقالب شوراي انقالببه تصويببه تصويب» » جلوگيري از تصرف عدواني اراضي كشاورزيجلوگيري از تصرف عدواني اراضي كشاورزي««دولت موقت قانون دولت موقت قانون 

و در شهريور  و در شهريور رسيد و احياي اراضي مزروعي از تصويب 13581358رسيد و احياي اراضي مزروعي از تصويب قانون نحوه واگذاري شورا شورا قانون نحوه واگذاري

و واگذاري اراضي موات تنظيم شده؛؛گذشتگذشت و واگذاري اراضي موات تنظيم شده اما چون قانون مزبور عمدتاً جهت تثبيت مالكيت  اما چون قانون مزبور عمدتاً جهت تثبيت مالكيت

ن بود، جواببود، جواب نگوي مساله زمين ص13761376ميالني، ميالني،((ددششگوي مساله زمين ص،  قانون قانون 13591359فروردين فروردين در در در نتيجه،در نتيجه،..))172172،

به تصويب شوراي انقالب رسيدااگري در زمينه واگذاري ارگري در زمينه واگذاري ارديدي به تصويب شوراي انقالب رسيدضي مزروعي در اين اليحه در اين اليحه..ضي مزروعي
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به چهار دسته ها به چهار دسته زمينزمين د((ها دالف، ب، ج، هاي موات، مصادره هاي موات، مصادرهكه شامل زمين كه شامل زمينبودبودبندي شده بندي شده تقسيمتقسيم) ) الف، ب، ج،

و باير  و باير شده، داير م. . شدشدميميشده، داير مبر اساس اليحه به عهده ستاد،،ورورزبزببر اساس اليحه به عهده ستاد مسووليت اجراي اين قانون  مسووليت اجراي اين قانون

ه و هيات همركزي و هيات به علت مخالفت..ددششفت نفره محول فت نفره محول مركزي و وقوع جنگ لكن به علت مخالفتلكن و فشار مخالفان و وقوع جنگ ها و فشار مخالفان ها

به تصويب قانون جديد»»دد««وو»»جج««هاي هاي اجراي بنداجراي بند و اجراي مجدد اين قانون منوط به تصويب قانون جديد آن متوقف و اجراي مجدد اين قانون منوط آن متوقف

سه تن از فقها . . توسط مجلس گرديدتوسط مجلس گرديد سه تن از فقها اين قانون در واقع نتيجه بررسي طرحي بود كه آيت اهللا آيت اهللا((اين قانون در واقع نتيجه بررسي طرحي بود كه

و آيمشكيني، آيتمشكيني، آيت و آياهللا منتظري و ) ) رهره((با حمايت امام خميني با حمايت امام خميني))ت اهللا بهشتيت اهللا بهشتياهللا منتظري و تدوين كرده بودند تدوين كرده بودند

..در شوراي انقالب نيز به تصويب رسيددر شوراي انقالب نيز به تصويب رسيد

و اساس اين قانون بر و اساس اين قانون بر اصل و محدود««اصل و محدودنظريه مالكيت مشروع كه اعتقاد به مبتني مبتني » » نظريه مالكيت مشروع بود كه اعتقاد به بود

ص13871387بيگي نسوان، بيگي نسوان،((محدوديت اراضي مالكين داشتند محدوديت اراضي مالكين داشتند  ص،  ضمن استدالل به ضمن استدالل به،، مخالفين طرح مخالفين طرح..))6464،

و حرام بودن واداشتن اجباري افراد براي چشم پوشي ازو حرام بودن واداشتن اجباري افراد براي چشم پوشي از » » عدم محدوديت مالكيتعدم محدوديت مالكيت««فقهي فقهي مباني مباني

و كاهش،،مالكيت خودمالكيت خود و كاهش معتقد بودند اين قانون موجب آشوب در بسياري از مناطق روستايي  معتقد بودند اين قانون موجب آشوب در بسياري از مناطق روستايي

ص13871387بيگي نسوان، بيگي نسوان،(( واهد شدواهد شدخختوليدات كشاورزي توليدات كشاورزي ص، ،6464((..

به آن متوقف شد تا مجلس به آن»»دد««وو»»جج«« با وجود تاكيد امام، اجراي بند با وجود تاكيد امام، اجراي بند،،بر اين اساسبر اين اساس  متوقف شد تا مجلس

و احياي اراضي مزروعي 13601360اسفند اسفند در در مجلس مجلس رسيدگي نمايدرسيدگي نمايد و احياي اراضي مزروعي كليات طرح قانون واگذاري  كليات طرح قانون واگذاري

و مفاد بند . . را از تصويب گذراندرا از تصويب گذراند و مفاد بند اما اين قانون مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت وو»»جج««اما اين قانون مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت

..مغاير با روح اسالم تشخيص داده شدمغاير با روح اسالم تشخيص داده شد»»دد««

آ آمجلس شوراي اسالمي هم به دنبال به دنبال و تا تان بودن بود مجلس شوراي اسالمي هم و توجيهي شرعي براي آن مصوبه بيابد توجيهي شرعي براي آن مصوبه بيابد

و مصلحت پيدا كند و مصلحت پيدا كندمجوزي براي تصويب قانون مزبور تحت عنوان احكام ثانويه ..مجوزي براي تصويب قانون مزبور تحت عنوان احكام ثانويه

امام امامبه به هاشمي رفسنجاني، رييس وقت مجلس شوراي اسالمي هاشمي رفسنجاني، رييس وقت مجلس شوراي اسالمي حجت االسالمحجت االسالم 6060//77//55نامه نامه

::و در قسمتي از آن آمده بودو در قسمتي از آن آمده بودهه با اين هدف نگاشته شدبا اين هدف نگاشته شد) ) رهره((خميني خميني 

به تصويب ميقسمتي قسمتي«« به تصويب مياز قوانين كه در مجلس و از قوانين كه در مجلس به لحاظ تنظيمات كلي امور و رسد به لحاظ تنظيمات كلي امور رسد

به طور موقت بايد اجرا شود  كه بر حسب احكام ثانويه كه بر حسب احكام ثانويه به طور موقت بايد اجرا شود ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدي ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدي

و سياست به اجراي احكام و سياستو در واقع مربوط به اجراي احكام و جهاتي است كه شارع مقدسو در واقع مربوط و جهاتي است كه شارع مقدس هاي اسالم، هاي اسالم،

ص13137474مهرپور، مهرپور،((» » باشدباشد راضي به ترك آنها نميراضي به ترك آنها نمي ص، ،4848((..

:: چنين پاسخ دادند چنين پاسخ دادند6060//77//1919در تاريخ در تاريخ ) ) رهره((امام خميني امام خميني

كه فعل يا ترك آن موجب اختالل"" كه فعل يا ترك آن موجب اختالل آنچه در حفظ نظام جمهوري اسالمي دخالت دارد آنچه در حفظ نظام جمهوري اسالمي دخالت دارد

يا نظام مينظام مي و آنچه فعل كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه ضرورت دارد و آنچه فعل يا شود كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه ضرورت دارد شود

به  به ترك آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع وسيله اكثريت وكالي مجلس شوراي وسيله اكثريت وكالي مجلس شوراي ترك آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع

و پس از رفع موضوع خود  و پس از رفع موضوع خود اسالمي، با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است، اسالمي، با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است،

كه هر يك ازبه خود لغو ميبه خود لغو مي و بايد تصريح شود و اجراي آن، كه هر يك از شود، مجازند در تصويب و بايد تصريح شود و اجراي آن، شود، مجازند در تصويب
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ص13781378،،))رهره((ييامام خمينامام خمين((»»......شودشود متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته ميمتصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مي ص، ،297297((..

به نمايندگان منتخب مردم تفويض،،اين اجازه كه در آناين اجازه كه در آن به نمايندگان منتخب مردم تفويض امام برخي اختيارات ولي فقيه را  امام برخي اختيارات ولي فقيه را

ايشان ضمن ايشان ضمن . . فقها از جمله آيت اهللا گلپايگاني شدفقها از جمله آيت اهللا گلپايگاني شداز از هايي در ميان برخي هايي در ميان برخي كردند، موجب واكنشكردند، موجب واكنش

به  به تاكيد بر اينكه احكام اوليه توانايي حل مشكالت اقتصادي را دارند نسبت تفويض اختيار از تفويض اختيار از تاكيد بر اينكه احكام اوليه توانايي حل مشكالت اقتصادي را دارند نسبت

ص13601360صحيفة امام، صحيفة امام،((به مجلس اظهار نگراني كردندبه مجلس اظهار نگراني كردند)) رهره((سوي امام خميني سوي امام خميني  ص، ،311311((..

به مجلس شوراي اسالمي خواستار استفاده13613611//1111//2222در در ) ) رهره((امام خميني امام خميني به مجلس شوراي اسالمي خواستار استفاده خطاب از از خطاب

و متدين در تشخيص موضوعات براي احكام ثانويه  و متدين در تشخيص موضوعات براي احكام ثانويه كارشناسان متعهد و كارشناسان متعهد و شد ::اعالم كرداعالم كردشد

با تشخيص با تشخيص««
3
2

و متفكران و مجتهدان كه مجتمعي از علماي اعالم و متفكران مجلس شوراي اسالمي و مجتهدان كه مجتمعي از علماي اعالم مجلس شوراي اسالمي

كه تشخيص آن با عرف است، با مشورت از  به اسالم هستند، در موضوعات عرضه كه تشخيص آن با عرف است، با مشورت ازو متعهدان به اسالم هستند، در موضوعات عرضه و متعهدان

كه مخالفت با آن بدون حجت قويترين خالف طريقة كه مخالفت با آن بدون حجت قويترين خالف طريقة كارشناسان، حجت شرعي است كارشناسان، حجت شرعي است

ص13713788،،))رهره((امام خمينيامام خميني((» » عقالستعقالست ص، ،321321((..

هايي، هايي، رغم مخالفت باطني با سكوت در مقابل چنين مصوبهرغم مخالفت باطني با سكوت در مقابل چنين مصوبه شوراي نگهبان عليشوراي نگهبان علياعضاي اعضاي

و چهارم قانون اساسي فراهم مي و چهارم قانون اساسي فراهم ميزمينه قانوني اجراي نهايي آن را مطابق با اصل نود ..آوردآورد زمينه قانوني اجراي نهايي آن را مطابق با اصل نود

 قانون كارقانون كار--22
در در از اين رو از اين رو . . نمودنمود پس از پيروزي انقالب اسالمي تدوين مقررات جديد كار ضروري ميپس از پيروزي انقالب اسالمي تدوين مقررات جديد كار ضروري مي

و پيش نويس قانون كار تالش تالش13581358سال سال  و پيش نويس قانون كار هايي براي تنظيم و سرانجام در سالششغاز غازآآهايي براي تنظيم و سرانجام در سالد  13611361د

كه كه يافت يافترراانتشنتشااو امور اجتماعيو امور اجتماعي ين پيش نويس قانون كار از سوي وزير وقت كارين پيش نويس قانون كار از سوي وزير وقت كارنخستنخست

و هاي اسالمهاي اسالم هاي مختلف فكري بين گروههاي مختلف فكري بين گروه چالشچالش و گرا در مجلس، در مجلس، را را سياسي سياسي--ي فقهيي فقهيهاهاگفتمانگفتمانگرا

و شوراي نگ و شوراي نگدولت ..برانگيختبرانگيختهبان هبان دولت

كه پيش نويس اتاتاين اختالفاين اختالف كه پيش نويس باعث شد و بار ديگر اليحه اليحه باعث شد به تصويب نرسد و بار ديگر در هيات دولت به تصويب نرسد در هيات دولت

و پسپساين هيات اين هيات..ددششهياتي مامور تهيه پيش نويس ديگر براي قانون كار هياتي مامور تهيه پيش نويس ديگر براي قانون كار  و از يك سال بحث  از يك سال بحث

كه در بهمن ماهييبررسي، پيش نويسبررسي، پيش نويس كه در بهمن ماه جديد تهيه كرد ..ددشش در منتشر در منتشر 13621362 جديد تهيه كرد

وشش براي تصويب تقديم مجلس شوراي اسالمي براي تصويب تقديم مجلس شوراي اسالمي 13641364بهشت بهشت پيش نويس مزبور در ارديپيش نويس مزبور در اردي ود د

به تصويب به تصويب 6666 سرانجام در آبان سرانجام در آبان،،هاي تخصصي مجلسهاي تخصصي مجلس پس از دو سال بررسي در كميسيونپس از دو سال بررسي در كميسيون

و براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شد و براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شدنمايندگان مجلس شوراي اسالمي رسيد ..نمايندگان مجلس شوراي اسالمي رسيد

ه كارفرمايان،ه كارفرمايان، همهمآن آن كه دركه در را رد كرد را رد كرد اما شوراي نگهبان ماده نخست مصوبة مجلس اما شوراي نگهبان ماده نخست مصوبة مجلس

و كشاورزي كه به هر نحو از امكانات كارگران، كارگاهكارگران، كارگاه به هر نحو از امكانات ها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي كه و كشاورزي ها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي

و اعتبارات بانكي استفاده مي و اعتبارات بانكي استفاده ميدولتي مثل ارز، انرژي، مواد اوليه به تبعيت از ردردكك دولتي مثل ارز، انرژي، مواد اوليه به تبعيت از ند، مكلف ند، مكلف

..مقررات قانون كار شده بودندمقررات قانون كار شده بودند
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و الزاماتي اين شورا اكثر مواد اين مصوبه را از آن جهتاين شورا اكثر مواد اين مصوبه را از آن جهت و الزاماتيكه براي كارفرمايان تعهدات كه براي كارفرمايان تعهدات

و كارگر و كارگر خارج از قرار داد منعقده شده بين او و خواستار كندكند ميميايجاد ايجاد خارج از قرار داد منعقده شده بين او و خواستار، خالف شرع دانسته ، خالف شرع دانسته

 اصالح آنها گرديداصالح آنها گرديد
ص13691369مجموعه نظريات شوراي نگهبان، مجموعه نظريات شوراي نگهبان،(( ص، ،10941094((..

و مجلس ريشه در احكام ثانويه نداشت بلكه تز و مجلس ريشه در احكام ثانويه نداشت بلكه تزاين بار منازعه فقهاي شوراي نگهبان احم احم اين بار منازعه فقهاي شوراي نگهبان

ب و در نتيجه حل معضالت نظام بقوانين حكومتي با احكام اوليه و در نتيجه حل معضالت نظام ..ددشش شكل جديد مطرح شكل جديد مطرحههقوانين حكومتي با احكام اوليه

گرفت وزير وقت كار گرفت وزير وقت كار در همان ايامي كه اليحه كار در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار ميدر همان ايامي كه اليحه كار در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار مي

::استفسار كرداستفسار كرد) ) رهره((اي از امام خميني اي از امام خمينيطي نامهطي نامه

و خدمات دولت آيا ميآيا مي«« كه از امكانات و خدمات دولتتوان براي واحدهايي و عمومي، مانند آبتوان براي واحدهايي كه از امكانات آبي و عمومي، مانند برق، برق،..ي

و غيره به  و غيره به تلفن، سوخت، ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اسكله، سيستم اداري، سيستم بانكي تلفن، سوخت، ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اسكله، سيستم اداري، سيستم بانكي

و استمرار داشته باشد نحوي از انحاء استفاده مينحوي از انحاء استفاده مي و استمرار داشته باشد نمايد، اعم از اينكه اين استفاده از گذشته بوده نمايد، اعم از اينكه اين استفاده از گذشته بوده

به تازگي به عمل درآيد، در ازاي اين استفاده شروط ال به تازگي به عمل درآيد، در ازاي اين استفاده شروط الو يا ،، 13711371مهرپور، مهرپور،((» » زامي را مقرر نمودزامي را مقرر نمودو يا

؟؟))5656صص

:: چنين اظهار نظر كردند چنين اظهار نظر كردند6666//99//1616يخ يخرردر پاسخ كوتاه خود در تادر پاسخ كوتاه خود در تا) ) رهره((امام خميني امام خميني

چه حال، دولت مي«« و چه حال، دولت ميدر هر دو صورت چه در گذشته و » » تواند شروط الزامي را مقرر نمايدتواند شروط الزامي را مقرر نمايد در هر دو صورت چه در گذشته

ص13711371مهرپور، مهرپور،(( ص، ،5656((..

و حتي زماني اما فتواي امام خميني نتوانست تغييري در نظر اما فتواي امام خميني نتوانست تغييري در نظر به وجود آورد و حتي زماني شوراي نگهبان به وجود آورد شوراي نگهبان

كه حضرت امام در پاسخ به نامه دبير وقت شوراي نگهبان بار ديگر بر نظر پيشين خود تاكيد كه حضرت امام در پاسخ به نامه دبير وقت شوراي نگهبان بار ديگر بر نظر پيشين خود تاكيد 

كه مبني  و اين شورا همچنان بر نظر خود به وجود نيامد كه مبني ورزيدند در نظر شوراي مزبور تغيير و اين شورا همچنان بر نظر خود به وجود نيامد ورزيدند در نظر شوراي مزبور تغيير

و در نتيجه عدم جواز مداخله و در نتيجه عدم جواز مداخلهبر خصوصي بودن روابط كار  پافشاري پافشاري،، دولت در اين روابط بود دولت در اين روابط بودبر خصوصي بودن روابط كار

ص13781378،،))رهره((امام خمينيامام خميني((كرد كرد ص، ،435435((..

 حدود اختيارات دولتحدود اختيارات دولت--33
م مفتاوي امام در مباحث و حدود اختيارات دولت از زبزبفتاوي امام در مباحث و حدود اختيارات دولت از ور به مباحث گسترده درباره ميزان ور به مباحث گسترده درباره ميزان

و خارج از مجلس سوي گروهسوي گروه و خارج از مجلس هاي مختلف سياسي از مجلس كه از نظر تئوريك منجر منجر هاي مختلف سياسي از مجلس كه از نظر تئوريك شد شد

و زمينه را براي طرح مسايلي ديگر همچون اختيارات مطلقه دولت در بسيار با اهميتبسيار با اهميت و زمينه را براي طرح مسايلي ديگر همچون اختيارات مطلقه دولت در بود  بود

..تعيين مصالح اجتماعي فراهم آوردتعيين مصالح اجتماعي فراهم آورد

به در اين باره، به دنبال فتواي امام، دبير شوراي نگهبان تعريضاً نامهدر اين باره، به دنبال فتواي امام، دبير شوراي نگهبان تعريضاً نامه به شرح زير خطاب به اي به شرح زير خطاب اي

كه در آن آمده بود كه در آن آمده بودامام نوشت ::امام نوشت

كه دولت«« كه دولت از فتواي صادره از ناحيه حضرتعالي و ميمياز فتواي صادره از ناحيه حضرتعالي و تواند در ازاي استفاده از خدمات تواند در ازاي استفاده از خدمات

هر گونه نظام اجتماعي، اقتصادي، كار، عائله، بازرگاني، امور شهري، هر گونه نظام اجتماعي، اقتصادي، كار، عائله، بازرگاني، امور شهري، ... ... امكانات دولتيامكانات دولتي
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و مستقيم اسالم قرار دهد و غيره را با استفاده از اين اختيار جايگزين نظامات اصليه و مستقيم اسالم قرار دهد كشاورزي و غيره را با استفاده از اين اختيار جايگزين نظامات اصليه كشاورزي

و مردم به او شده است و امكاناتي را كه منحصر و مردمو خدمات به او شده است و امكاناتي را كه منحصر  در استفاده از آنها مضطر يا شبه در استفاده از آنها مضطر يا شبهو خدمات

را باشند وسيله اعمال سياستباشند وسيله اعمال سياست مضطر ميمضطر مي و تروك مباحه شرعيه و افعال و كلي بنمايد و تروك مباحه شرعيه را هاي عام و افعال و كلي بنمايد هاي عام

و دولت مانند يك . . تحريم يا الزام نمايدتحريم يا الزام نمايد كه در انحصار دولت نيست و دولت مانند يك بديهي است در امكاناتي كه در انحصار دولت نيست بديهي است در امكاناتي

مس طرف عادي عمل ميطرف عادي عمل مي به مقرر كردن نظام عام در و يا مربوط به مقرر كردن نظام عام در مسكند و يا مربوط و يا مربوط كند و يا مربوط ايل عامه نيست ايل عامه نيست

و غير قابل ترديد است و غير قابل ترديد استبه نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز اين شرط مشروع اما در اما در..به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز اين شرط مشروع

به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات  به دولت منحصر شده است كه و خدماتي به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات امور عامه به دولت منحصر شده است كه و خدماتي امور عامه

ا و اشخاص است موجب و اصناف و اقشار كه قابل شمول نسبت به تمام موارد امختلف و اشخاص است موجب و اصناف و اقشار كه قابل شمول نسبت به تمام موارد ين ين مختلف

به تدريج  و ساير روابط به تدريج نگراني شده است كه نظامات اسالم از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و ساير روابط نگراني شده است كه نظامات اسالم از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله

و خالصه استظهار اين اشخاص كه مي و تغيير قرار بگيرد و در خطر تعويض و خالصه استظهار اين اشخاص كه ميعمالً منع و تغيير قرار بگيرد و در خطر تعويض خواهند خواهند عمالً منع

و اقتصادي، اين فتوي را مستمسك قرار دهند به نظر  به نظر در برقرار كردن هر گونه نظام اجتماعي و اقتصادي، اين فتوي را مستمسك قرار دهند در برقرار كردن هر گونه نظام اجتماعي

بديهي است همانطوري كه در همه موارد نظر بديهي است همانطوري كه در همه موارد نظر..ا باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده استا باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده استآنهآنه

روزنامه جمهوري اسالمي، روزنامه جمهوري اسالمي،((» » مبارك راهگشاي عمومي بوده، در اين مورد نيز رافع اشتباه خواهد شدمبارك راهگشاي عمومي بوده، در اين مورد نيز رافع اشتباه خواهد شد

ص13661366 ص، ،33((..

::امام در پاسخ دبير شوراي نگهبان نوشتندامام در پاسخ دبير شوراي نگهبان نوشتند

اس دولت ميدولت مي«« و خدمات دولتي ميتواند در تمام مواردي كه مردم استواند در تمام مواردي كه مردم و خدمات دولتي ميتفاده از امكانات با تفاده از امكانات كنند با كنند

و اين جاري است در  و حتي بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاري است در شروط اسالمي و حتي بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد شروط اسالمي

كه در نامه وزير كار ذكر  و اختصاص به مواردي كه تحت سلطه حكومت است كه در نامه وزير كار ذكر جميع مواردي و اختصاص به مواردي كه تحت سلطه حكومت است جميع مواردي

 امرش با حكومت است، امرش با حكومت است،كه در زمان حكومت اسالميكه در زمان حكومت اسالمي» » انفالانفال««بلكه در بلكه در.. ندارد ندارد،،شده استشده است

به شايعاتي كه از طرف ميمي و حضرات آقايان محترم و حضرات آقايان محترم به شايعاتي كه از طرف توان بدون شرط الزامي اين امر را اجرا كند توان بدون شرط الزامي اين امر را اجرا كند

و بار يا مخالفان با نظام جمهوري اسالمي پخش مي بي بند و بار يا مخالفان با نظام جمهوري اسالمي پخش مياستفاده جويان  اعتنايي نكنند اعتنايي نكنند،،شودشود استفاده جويان بي بند

ص13781378،،))رهره((امام خمينيامام خميني((»»كه شايعات در هر امري ممكن استكه شايعات در هر امري ممكن است ص، ،411411((..

و پاسخ دنبال اين پرسشدنبال اين پرسشبه به و پاسخها كه مطرح شد، امام جمعه تهران ها كه مطرح شد، امام جمعه تهران ها  مقام معظم رهبري مقام معظم رهبري((ها

و تحليلي از نظر در خطبهدر خطبه) ) اياي اهللا خامنهاهللا خامنهآيتآيت و تحليلي از نظر هاي نماز جمعه تهران به همين بحث اشاره كردند هاي نماز جمعه تهران به همين بحث اشاره كردند

::امام را ارائه دادند مبني بر اينكهامام را ارائه دادند مبني بر اينكه

كه فرمودند دولت مي«« كه فرمودند دولت ميامام  بگذارد، اين هر شرطي بگذارد، اين هر شرطي تواند شرط الزامي را بر دوش كارفرماتواند شرط الزامي را بر دوش كارفرما امام

و نه فراتر از آن كه در چارچوب احكام پذيرفته شده اسالم است و نه فراتر از آننيست آن شرطي است كه در چارچوب احكام پذيرفته شده اسالم است امام امام((» » نيست آن شرطي است

ص13781378خميني، خميني،  ص، ،463463((..

كه در واقع تاكيدي اي ضمن نقد اين نظريه، اختيارات مطلقه حكومت اسالمي كه در واقع تاكيدي امام در نامهامام در نامه اي ضمن نقد اين نظريه، اختيارات مطلقه حكومت اسالمي

كه به دليل اهميتش،، بودن حكومت در راستاي مصالح عمومي بود بودن حكومت در راستاي مصالح عمومي بودددبر مبسوط اليبر مبسوط الي كه به دليل اهميتش اشاره كردند اشاره كردند
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::ددووششهمه نامه را ذكر ميهمه نامه را ذكر مي

به آنكه اينجانب گفته«« به آنكه اينجانب گفتهتعبير به تعبير ام حكومت در چارچوب احكام الهي داراي اختيار است به ام حكومت در چارچوب احكام الهي داراي اختيار است

اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه . . هاي اينجانب بودهاي اينجانب بود كلي بر خالف گفتهكلي بر خالف گفته

و واليت مطلقه مفوض و واليت مطلقه مفوضاست، بايد عرض حكومت الهي به نبي اسالم است، بايد عرض حكومت الهي به نبي اسالمه بي معنا))صص((ه بي معنا يك پديده يك پديده

كه شعبه..و محتوا باشدو محتوا باشد كه شعبهبايد عرض كنم حكومت اهللا بايد عرض كنم حكومت است، است،))صص((اي از واليت مطلقه رسول اهللا اي از واليت مطلقه رسول

و حج است و روزه و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و حج استيكي از از احكام اوليه است؛ و روزه و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز ..يكي از از احكام اوليه است؛

كه در مسير خيابان است خراب كند حاكم ميحاكم مي كه در مسير خيابان است خراب كندتواند مسجد يا منزلي را و پول منزل را بهو پول منزل را به تواند مسجد يا منزلي را

كه ضرار حاكم ميحاكم مي. . صاحبش رد كندصاحبش رد كند و مسجدي را و مسجدي را كه ضرار تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند، تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند،

كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند تواند قراردادهاي تواند قراردادهاي حكومت ميحكومت مي. . باشد، در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كندباشد، در صورتي

و اسالم  و اسالم شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور

و ميبابا و ميشد، يكجانبه لغو كند آن شد، يكجانبه لغو كند و يا غير عبادي است كه جريان چه عبادي و يا غير عبادي است كه جريان آن تواند هر امري را چه عبادي تواند هر امري را

..مخالفت مصالح اسالم است، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كندمخالفت مصالح اسالم است، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند

كه مخالف صالحااتوتو حكومت ميحكومت مي كه مخالف صالح ند از حج، كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي ند از حج، كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي

و يا گفته ميكشور اسالمي است موقتاً جلوگيري كند، آنچهكشور اسالمي است موقتاً جلوگيري كند، آنچه و يا گفته مي گفته شده است تا كنون، شود كه شود كه گفته شده است تا كنون،

و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض  و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض شايع است، مزارعه و مضاربه شايع است، مزارعه

و باالتر از آن هم مسايلي است، ميمي كه فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است و باالتر از آن هم مسايلي است، كنم كنم كه فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است

..»»كنمكنمكه مزاحمت نميكه مزاحمت نمي

به همراه مباحث فكري نامه فوق يكي از نقاط عطفنامه فوق يكي از نقاط عطف به همراه مباحث فكري در تاريخ جمهوري اسالمي است كه  در تاريخ جمهوري اسالمي است كه

و ديگر شخصيت((ور ور زبزبمم و ديگر شخصيتبين رهبر انقالب با شوراي نگهبان  ايايمجموعهمجموعه) ) هاي سياسي انقالبهاي سياسي انقالب بين رهبر انقالب با شوراي نگهبان

مي و پيامدهاي نظري بسيار مهم را در سال ارزشمند را تشكيل ميارزشمند را تشكيل و پيامدهاي نظري بسيار مهم را در سالدهند به دنبال داشتهاي بعد به دنبال داشتدهند ..هاي بعد

كه صفاين مباحث محورهاي فكري مهم بود كه صف و بنديبندي اين مباحث محورهاي فكري مهم بود و نيروهاي سياسي در حول مخالفت  نيروهاي سياسي در حول مخالفت

به خوبي اين صف بندي كه به خوبي اين صف بنديموافقت با آنها شكل جديد به خود گرفت كه ها در مجلس مشهود ها در مجلس مشهود موافقت با آنها شكل جديد به خود گرفت

و همچنين همين ديدگاه امام مبناي تصويب تشكيل مجمع تشخيص مصحلت در بازنگري  و همچنين همين ديدگاه امام مبناي تصويب تشكيل مجمع تشخيص مصحلت در بازنگري بود بود

..قانون اساسي قرار گرفتقانون اساسي قرار گرفت

به نامه  از سوي آقايان موسوي اردبيلي، از سوي آقايان موسوي اردبيلي، 6666اي ختم شد كه در بهمن ماه اي ختم شد كه در بهمن ماه سرانجام اين قضيه به نامهسرانجام اين قضيه

و اكبر هاشمي رفسنجاني به امام خميني سيدعلي خامنهسيدعلي خامنه به امام خميني اي، احمد خميني، مير حسين موسوي و اكبر هاشمي رفسنجاني اي، احمد خميني، مير حسين موسوي

و  و در آن از ايشان خواسته شد ضمن ايجاد مرجع يا مجمعي، در اختالف مجلس و نوشته و در آن از ايشان خواسته شد ضمن ايجاد مرجع يا مجمعي، در اختالف مجلس نوشته

::متن نامه چنين استمتن نامه چنين است. . شوراي نگهبان حكم حكومتي را بيان كندشوراي نگهبان حكم حكومتي را بيان كند

كه در راه قانونگذاري در سايه اظهادر سايه اظها«« كه در راه قانونگذاري رات اخير آن وجود مبارك، از لحاظ نظري مشكالتي رات اخير آن وجود مبارك، از لحاظ نظري مشكالتي

به چشم مي به چشم ميو اداره جامعه اسالمي كه انتظار ميو اداره جامعه اسالمي و همان گونه كه انتظار ميخورد بر طرف شده، و همان گونه رفت اين رفت اين خورد بر طرف شده،
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كه باقي مانده شيوه اجرايي اعمال اي كه باقي مانده شيوه اجرايي اعمال مسالهمساله. . ها مورد اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفتها مورد اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت راهنماييراهنمايي اي

در حال حاضر لوايح قانوني ابتدا در در حال حاضر لوايح قانوني ابتدا در . . ارد احكام حكومتي استارد احكام حكومتي استحق حاكم اسالمي در موحق حاكم اسالمي در مو

و سپس در جلسات هيات وزارتخانهوزارتخانه و سپس در كميسيون مربوط در دولت، و سپس در جلسات هيات هاي مربوط، و سپس در كميسيون مربوط در دولت، هاي مربوط،

و پس از تصويب در مجلس، معموالً دو شور در كميسيون دولت مورد شور قرار ميدولت مورد شور قرار مي و پس از تصويب در مجلس، معموالً دو شور در كميسيونگيرد هاي هاي گيرد

ن و بررسي نتخصصي دارد، كه با حضور كارشناسان دولت و بررسي كه معموالً پس از ظرات متخصصان كه معموالً پس از تخصصي دارد، كه با حضور كارشناسان دولت ظرات متخصصان

و انتشار به كميسيون به كميسيوناعالم و انتشار مي اعالم مي ها ميها به رسد انجام ميرسد انجام و معموالً يك اليحه در چند كميسيون و معموالً يك اليحه در چند كميسيون به شود شود

و . . گيردگيرد تناسب مطالب، مورد بررسي قرار ميتناسب مطالب، مورد بررسي قرار مي كه همه نمايندگان و دو شور هم جلسه علني دارد، كه همه نمايندگان دو شور هم جلسه علني دارد،

و وزارتخانه و وزارتخانهوزرا يا معاونان مي وزرا يا معاونان ها اظهار ها اظهارو به تناسب تخصصو به تناسب تخصصكنند،كنند، هاي مربوط در آن شركت ميهاي مربوط در آن شركت

مي نظر مينظر مي چه ابتدا كنند وپيشنهاد اصالحي ميكنند وپيشنهاد اصالحي به صورت طرح شروع شود، گر و اگر كار چه ابتدا دهند به صورت طرح شروع شود، گر و اگر كار دهند

و جلسه عمومي، همانند لوايح، كارشناسي دولت را همراه ندارد، ولي در كميسيونكارشناسي دولت را همراه ندارد، ولي در كميسيون و جلسه عمومي، همانند لوايح، ها ها

ه. . كنندكنند كارشناسان مربوط نظر خود را مطرح ميكارشناسان مربوط نظر خود را مطرح مي هپس از تصويب نهايي، شوراي نگهبان مم پس از تصويب نهايي، شوراي نگهبان

كه در مواردي مجلس كه در مواردي مجلس . . دارددارد نظرات خود را در قالب احكام شرعي يا قانون اساسي اعالم مينظرات خود را در قالب احكام شرعي يا قانون اساسي اعالم مي

كه در اين صورت نظر آن ها را تامين مينظر آن ها را تامين مي و در مواردي از نظر مجلس قابل تامين نيست، كه در اين صورت نمايد و در مواردي از نظر مجلس قابل تامين نيست، نمايد

و شوراي نگهبان نمي و شوراي نگهبان نميمجلس و . . توانند توافق كنندتوانند توافق كنند مجلس به دخالت ولي فقيه و همين جاست كه نياز به دخالت ولي فقيه همين جاست كه نياز

چه موارد فراواني از اين نمونه. . آيدآيد وع حكم حكومتي پيش ميوع حكم حكومتي پيش ميتشخيص موضتشخيص موض چه موارد فراواني از اين نمونهگر ها در حقيقت ها در حقيقت گر

كه موضوع احكام اسالم يا كليات قوانين اساسي را  كه موضوع احكام اسالم يا كليات قوانين اساسي را اختالف ناشي از نظرات كارشناسان است اختالف ناشي از نظرات كارشناسان است

حل اطالع يافتهاطالع يافته. . كندكند خلق ميخلق مي كه جنابعالي در صدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت كه جنابعالي در صدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل ايم ايم

و شوراي  و شوراي نشدن اختالف مجلس نگهبان، از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي يا تشخيص نگهبان، از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي يا تشخيص نشدن اختالف مجلس

و جامعه حكم حكومتي را بيان نمايد و جامعه حكم حكومتي را بيان نمايدمصلحت نظام در صورتي كه در اين خصوص به تصميم در صورتي كه در اين خصوص به تصميم . . مصلحت نظام

به اينكه هم اكنون موارد متعددي از مسايل مهم جامعه بال تكليف مانده،  به اينكه هم اكنون موارد متعددي از مسايل مهم جامعه بال تكليف مانده، رسيده باشيد با توجه رسيده باشيد با توجه

..))155155صص،، 13781378،،))رهره((امام خمينيامام خميني((» » سرعت عمل مطلوب استسرعت عمل مطلوب است

و دستور تشكيل مجمع 6666//1111//1717نيز در تاريخ نيز در تاريخ ) ) رهره((امام خميني امام خميني و دستور تشكيل مجمع پاسخي مرقوم فرمودند  پاسخي مرقوم فرمودند

::دند كه متن فرمان چنين استدند كه متن فرمان چنين استكركرتشخيص مصلحت را صادر تشخيص مصلحت را صادر

كه در تشخيص اين«« طي اين مراحل زير نظر كارشناسان، به نظر اينجانب پس از كه در تشخيص اين گر چه طي اين مراحل زير نظر كارشناسان، به نظر اينجانب پس از گر چه

كه بين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست، لكنامور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست، لكن كه بين براي غايت احتياط، در صورتي  براي غايت احتياط، در صورتي

و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان شرعاً مجلس شوراي اسالمي

و حضرات حجج االسالم و حضرات حجج االسالمفقهاي محترم نگهبان اي، هاشمي، اردبيلي، توسلي، موسوي اي، هاشمي، اردبيلي، توسلي، موسوي خامنهخامنه: : فقهاي محترم نگهبان

و وزير مربوط، بررسي تشخيص خوئينيخوئيني و جناب آقاي مير حسين موسوي و وزير مربوط، بررسي تشخيصها، و جناب آقاي مير حسين موسوي  مصحلت نظام مصحلت نظام ها،

و در صورت لزوم و در صورت لزوماسالمي تشكيل گردد؛ راي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل راي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل ... ... اسالمي تشكيل گردد؛

به اينجانب سريعتر احمد در اين مجمع شركت مياحمد در اين مجمع شركت مي. . قرار گيردقرار گيرد به اينجانب سريعتر نمايد تا گزارش اين جلسات نمايد تا گزارش اين جلسات
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كه گاهي غفلت . . برسدبرسد كه مصحلت نظام از امور مهمي است كه گاهي غفلت حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصحلت نظام از امور مهمي است حضرات آقايان توجه داشته باشند

مياز آن مواز آن مو امروز جهان اسالم نظام جمهوري اسالمي ايران را امروز جهان اسالم نظام جمهوري اسالمي ايران را . . گرددگردد جب شكست اسالم عزيز ميجب شكست اسالم عزيز

و مردم از امور مهمي است كه . . داننددانند تابلوي تمام نماي حل معضالت خويش ميتابلوي تمام نماي حل معضالت خويش مي و مردم از امور مهمي است كه مصحلت نظام مصحلت نظام

كه با اسالم پابرهنگان زمين را در زمان كه با اسالم پابرهنگان زمين را در زمانمقاومت در مقابل آن ممكن است و نزديك مقاومت در مقابل آن ممكن است و نزديك هاي دور هاي دور

و اسالم و اسالمزير سئوال برد و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دالر توسط زير سئوال برد و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دالر توسط آمريكايي مستكبرين  آمريكايي مستكبرين

و خارج آنان پيروز گرداند و خارج آنان پيروز گرداندايادي داخل خواهم تا در اين مرحله حساس خواهم تا در اين مرحله حساس از خداوند متعال مياز خداوند متعال مي. . ايادي داخل

ص13781378،،))رهره((امام خمينيامام خميني((» » آقايان را كمك فرمايدآقايان را كمك فرمايد ص، ،217217((..

دند دند كركرپس از جنگ تعيين پس از جنگ تعيين، امام حدود اختيارات مجمع را در بازسازي، امام حدود اختيارات مجمع را در بازسازي 13671367//66//88در تاريخ در تاريخ

سپس سپس..، حق تعزيرات حكومتي را به واسطه پايان يافتن جنگ از مجمع گرفتند، حق تعزيرات حكومتي را به واسطه پايان يافتن جنگ از مجمع گرفتند6767//66//1313و درو در 

كه در حدود  كه در حدود جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و در بودند نامه بودند نامه9797جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به امام نوشتند و در اي به امام نوشتند اي

 : : آن بر نكاتي تأكيد كردندآن بر نكاتي تأكيد كردند

و حدود كيفيت روا روا--22؛؛ وجود ابهام در خصوص كيفيت كار مجمع وجود ابهام در خصوص كيفيت كار مجمع--11 و حدود كيفيتل كار مجمع ل كار مجمع

 تقديم اليحه قانوني به اين مجمع تقديم اليحه قانوني به اين مجمع--33؛؛صالحيت آن در رفع اختالف مجلس شوراي نگهبانصالحيت آن در رفع اختالف مجلس شوراي نگهبان

و مجلس و مجلسخالي از هرگونه تشريفات اليحه در دولت و مقامي حتي غيرمسئول--44؛؛خالي از هرگونه تشريفات اليحه در دولت و مقامي حتي غيرمسئول هر شخص  هر شخص

به مجمع براي كشور قانون جديدي ايجاد كند متناقض با قبلي ميمي به مجمع براي كشور قانون جديدي ايجاد كند متناقض با قبليتواند با پيشنهاد پديد پديد--55؛؛تواند با پيشنهاد

و موازي قدرت در كشور و موازي قدرت در كشورآمدن مراكز متعدد و موجب تزلزل نظام سياسي مشكل مشكل--77؛؛آمدن مراكز متعدد و موجب تزلزل نظام سياسي آفريني آفريني

ص13691369صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي،((»»كشوركشور ص، ،836836 ( (..

 : : دنددندكركر مرقوم مرقوم 6767//99//77امام در پاسخ خود در امام در پاسخ خود در

ومم. . ها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده استها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است آنچه در اين سالآنچه در اين سال«« و صحلت نظام صحلت نظام

و اسالم باز گردد كرد تا گرهكرد تا گره اسالم اقتضاء مياسالم اقتضاء مي به نفع مردم و اسالم باز گرددهاي كور قانوني سريعاً ..»»هاي كور قانوني سريعاً به نفع مردم

طي نامه13671367در هشتم دي ماه در هشتم دي ماه ايشان ايشان طي نامه هم به اعضاي مجمع چند نكته را متذكر هم به اعضاي مجمع چند نكته را متذكر اي اي

::شوندشوند ميمي

كه وضعيت جنگ به صورتي درآمده است كه هيچ مساله..11 كه وضعيت جنگ به صورتي درآمده است كه هيچ مسالهاز آنجا اي آن چنان فوريتي اي آن چنان فوريتي از آنجا

ك كندارد و نظارت شوراي محترم نگهبان مستقيماً در آن مجمع طرح ندارد و نظارت شوراي محترم نگهبان مستقيماً در آن مجمع طرحه بدون طرح در مجلس ه بدون طرح در مجلس

 گردد؛گردد؛
 آنچه تا كنون در مجمع تصويب شده مادام المصلحه به قوت خود باقي است؛آنچه تا كنون در مجمع تصويب شده مادام المصلحه به قوت خود باقي است؛..22
 آنچه در دست تصويب است اختيار آن در صالحديد خود مجمع است؛آنچه در دست تصويب است اختيار آن در صالحديد خود مجمع است؛..33
و شوراي نگهبا..44 و شوراي نگهبااز اين پس فقط در موارد اختالف مجلس  ن، مجمع عمل كند؛ن، مجمع عمل كند؛از اين پس فقط در موارد اختالف مجلس
و..55 و مكان را در نظر بگيريد كه نقش زمان به اعضاي شوراي نگهبان و تذكر پدرانه و مكان را در نظر بگيريد كه نقش زمان به اعضاي شوراي نگهبان تذكر پدرانه

و خمهههاي طلبهاي طلب بحثبحث و خمگي را كه تئوري است كنار بگذاريد، تا اسالم در پيچ  نظام نظامووهاي اقتصاديهاي اقتصاديگي را كه تئوري است كنار بگذاريد، تا اسالم در پيچ



و قانونمنديمجمع تشخيص مصلحت نظام؛ زمينه  107 هاي پيدايش، منازعات گفتماني

و سياسي متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد و سياسي متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد اجتماعي ص((اجتماعي صپيشين، ..))837837پيشين،

 با توسعه با توسعه 6868ع تشخيص مصلحت نظام در شوراي بازنگري قانون اساسيع تشخيص مصلحت نظام در شوراي بازنگري قانون اساسي در نهايت مجمدر نهايت مجم

يكي از اصول قانون اساسي قرار گرفت، گر چه چه اختيارات جزو يكي از اصول قانون اساسي قرار گرفت، گر  سياسي در سياسي در--ي فقهيي فقهيگفتمان هاگفتمان هااختيارات جزو

به آنها مي كه و رقابت جدي داشتند به آنها مياين شورا منازعات سخت گفتماني و رقابت جدي داشتند كه ..پردازيمپردازيم اين شورا منازعات سخت گفتماني

و منازعات فقهي و منازعات فقهيمجمع تشخيص مصلحت نظام در شوراي بازنگريدر شوراي بازنگري سياسي سياسي--مجمع تشخيص مصلحت نظام
 امر تا زمان امر تا زمانييمجمع تشخيص مصلحت نظام كه با فرمان رهبري ايجاد شده بود از ابتدامجمع تشخيص مصلحت نظام كه با فرمان رهبري ايجاد شده بود از ابتدا

و بدون جايگاه قانوني تلقي مي و بدون جايگاه قانوني تلقي ميبازنگري قانون اساسي، به عنوان يك تاسيس سياسي بدين بدين . . شدشد بازنگري قانون اساسي، به عنوان يك تاسيس سياسي

مجمع مجمع«« امام خميني، تحت عنوان امام خميني، تحت عنوان 6868//22//44خاطر براي قانوني ساختن آن در فرمان بازنگري خاطر براي قانوني ساختن آن در فرمان بازنگري 

و مشاوره با رهبري به صورتي كه قدرتي در تشتش كه قدرتي در خيص مصلحت نظام براي حل معضالت نظام و مشاوره با رهبري به صورتي خيص مصلحت نظام براي حل معضالت نظام

م» » عرض قواي ديگر نباشدعرض قواي ديگر نباشد مدر رديف ششم مسايل مورد بحث شوراي و در زبزبدر رديف ششم مسايل مورد بحث شوراي و در ور قرار گرفت ور قرار گرفت

جا جلسهجلسه و چهلم مذاكرات شورا، و هشتم و هفتم، سي سي و دوم، و چهلم مذاكرات شورا، جاهاي بيست و هشتم و هفتم، سي سي و دوم، گاه قانوني گاه قانونيييهاي بيست

به  و به مجمع به تصويب نهايي رسيد و ..تتيافيافصورت اصل يكصدو دوازدهم قانون اساسي تجلي صورت اصل يكصدو دوازدهم قانون اساسي تجلي مجمع به تصويب نهايي رسيد

 ضرورت مجمع تشخيص مصلحت نظامضرورت مجمع تشخيص مصلحت نظام
يي هاهاگفتمانگفتمان متنوع ابراز شد كه بيانگر منازعات متنوع ابراز شد كه بيانگر منازعاتييبه هنگام بررسي موضوع در شورا، نظراتبه هنگام بررسي موضوع در شورا، نظرات

به آنودودبب سياسي سياسي--فقهيفقهي به آنكه ::شودشود اشاره مي اشاره ميهاها كه

 نظام نظر دادند نظام نظر دادند آيت اهللا امامي كاشاني در خصوص ضرورت مجمع تشخيص مصلحتآيت اهللا امامي كاشاني در خصوص ضرورت مجمع تشخيص مصلحت--11

كه حضرت امام در وصيت نامه مرقوم فرمودند اصالً شان به يك سطر عبارتي كه حضرت امام در وصيت نامه مرقوم فرمودند اصالً شان كه با توجه به يك سطر عبارتي كه با توجه

كه . . بينمبينم نزول مجمع تشخيص مصلحت نظام را ديگر بي فايده مينزول مجمع تشخيص مصلحت نظام را ديگر بي فايده مي و آن عبارت اين است كهو آن عبارت اين است

و واليت فقيه آن وظايف به احكام ثانويه و واليت فقيه آن وظايف شوراي نگهبان در امور ضرورات كشور با توجه به احكام ثانويه شوراي نگهبان در امور ضرورات كشور با توجه

و مي.. انجام بدهد انجام بدهدخودش راخودش را و ميشوراي نگهبان آگاه به مقتضيات زمان هستند توانند در احكام توانند در احكام شوراي نگهبان آگاه به مقتضيات زمان هستند

و احكام ثانويه نظر بدهند و احكام ثانويه نظر بدهندحكومتي كه در وصيت نامه . . حكومتي و با اين اختياراتي كه در وصيت نامه با اين قانون اساسي و با اين اختياراتي با اين قانون اساسي

و شوراي امام مالحظه ميامام مالحظه مي و شوراي كنيم مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي اختالفات بين مجلس كنيم مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي اختالفات بين مجلس

بي اثر  بي اثر نگهبان بنده كه من با مجمع تشخيص مصلحت نظام كالً مخالفم ميمينگهبان بنده كه من با مجمع تشخيص مصلحت نظام كالً مخالفمبينم اين است مگر مگر . . بينم اين است

و مشاوره در اموري اينكه بگوييم حضرت امام فرمودهاينكه بگوييم حضرت امام فرموده و مشاوره در اموري اند راجع به غير از اين معضالت است به غير از اين معضالت است اند راجع

كه بايستي با رهبري داشته باشد  كه بايستي با رهبري داشته باشد است ص((است صپيشين، ..))841841پيشين،

باهللا يزدي در نقد سخنان آيتاهللا يزدي در نقد سخنان آيتسخنان آيتسخنان آيت--22 باهللا كاشاني اين كه ايشان در حقيقت اهللا كاشاني اين كه ايشان در حقيقت ود ود

كه اين درست نيست ما از اينكه اين درست نيست ما از اين . . مخالف با اصل وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام بودمخالف با اصل وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام بود

مرحله گذشتيم كه بايد اين مجمع بنا بر فرمايش امام در قانون اساسي بيايد حال وظايفش مرحله گذشتيم كه بايد اين مجمع بنا بر فرمايش امام در قانون اساسي بيايد حال وظايفش
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كه همان كاري كه به عهده مجمع است به . . چيست؟ بايد بحث شودچيست؟ بايد بحث شود كه به عهده مجمع است به ثانياً ايشان اصرار دارند كه همان كاري ثانياً ايشان اصرار دارند

كه چنين نيستعع كه چنين نيستهده شوراي نگهبان است شوراي نگهبان وظيفه دارد مصوبات مجلس را در شوراي نگهبان وظيفه دارد مصوبات مجلس را در . . هده شوراي نگهبان است

كه هر دوي آنها شرع است اما حق  دايره شرع بررسي كند حال در قالب احكام اوليه يا ثانويه كه هر دوي آنها شرع است اما حق دايره شرع بررسي كند حال در قالب احكام اوليه يا ثانويه

مصلحت انديشي يعني صرف نظر از قوانين اساسي صرفنظر از ضوابط مصلحت انديشي يعني صرف نظر از قوانين اساسي صرفنظر از ضوابط . . مصلحت انديشي نداردمصلحت انديشي ندارد

 مورد مورد88 مفروغ عنه است گذشته از اينكه در دستور حضرت امام آن مفروغ عنه است گذشته از اينكه در دستور حضرت امام آن پس اصل وجودپس اصل وجود. . شرعيشرعي

كه ايشان فرموده كه ايشان فرمودهآمده است يكي از آنها اين مساله است . . اش را مشخص كنيداش را مشخص كنيد اند موضع قانونياند موضع قانوني آمده است يكي از آنها اين مساله است

به عنوان بازوي مشورتي براي رهبري اند كه اين موضع قانونياند كه اين موضع قانوني اي هم فرمودهاي هم فرموده اشارهاشاره به عنوان بازوي مشورتي براي رهبري اش تقريباً اش تقريباً

و نويسنده دستور تعيين تكليف مجمع تشخيص هر دو نويسنده جملنويسنده جمل. . تواند باشدتواند باشد ميمي و نويسنده دستور تعيين تكليف مجمع تشخيص هر دوه وصيتنامه ه وصيتنامه

و ايشان مي و ايشان مييكي هستند ص((دانستيم پس اشكال وارد نيست دانستيم پس اشكال وارد نيست دانستند ولو نميدانستند ولو نمي يكي هستند صپيشين، ..))853853پيشين،

آيت اهللا بيات ضمن موافقت با اصل وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل آيت اهللا بيات ضمن موافقت با اصل وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل--33

و تشخيص مصالح جامعه، نگران اين بودند كه و تشخيص مصالح جامعه، نگران اين بودند كهمعضالت  مبادا مجمع قدرت قانونگذاري پيدا مبادا مجمع قدرت قانونگذاري پيدا معضالت

و اين بر خالف نظر امام خميني و اين بر خالف نظر امام خميني كند به صورت قدرتي در عرض قواي ) ) رهره((كند به صورت قدرتي در عرض قواي در فرمان بازنگري در فرمان بازنگري

سه تا كار بر عهده تشخيص مصلحت داده شده است كه در  و در اين جا دو سه تا كار بر عهده تشخيص مصلحت داده شده است كه در ديگر درآيد، و در اين جا دو ديگر درآيد،

دي امام ميامام مي.. بنده با اين مخالفم بنده با اين مخالفم..عرض قواي ديگر استعرض قواي ديگر است . . گر نبايد باشدگر نبايد باشدگويد در عرض قواي ديگويد در عرض قواي

كه تهيه شده تامين نمي. . تواند داشته باشدتواند داشته باشد قانونگذاري نميقانونگذاري نمي كه تهيه شده تامين نميآن عبارت امام با اين اصلي شود شود آن عبارت امام با اين اصلي

ص(( صپيشين، ..))854854پيشين،

كه آيتآيت--44 كه اهللا مومن در بيان شان وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته  اهللا مومن در بيان شان وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته

لذا وقتي لذا وقتيفف. . وظيفه شوراي نگهبان مصلحت انديشي نيستوظيفه شوراي نگهبان مصلحت انديشي نيست. . انديشي كار مجلس استانديشي كار مجلس استمصلحتمصلحت

شوراي نگهبان مصوبات واجد مصلحت انديش را خالف شرع تشخيص داد، اختالف بين شوراي نگهبان مصوبات واجد مصلحت انديش را خالف شرع تشخيص داد، اختالف بين 

و مجلس راساً قابل حل نيست و مجلس راساً قابل حل نيستشورا و رفع محظور..شورا و رفع محظور در اين صورت براي خروج از بن بست  در اين صورت براي خروج از بن بست

ص13691369مدني، مدني،(( شرعي وجود مجمع براي حل معضل نظام ضروري استشرعي وجود مجمع براي حل معضل نظام ضروري است ص، ،262262((..

ا ادر باب وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام ز يك طرف نظرات شديداً مخالفي وجودز يك طرف نظرات شديداً مخالفي وجود در باب وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام

كه دارد كه و چند نفر كه««دارد و چند نفر كه چطور مجلس، مصلحت را نفهميده، شوراي نگهبان متوجه نباشد چطور مجلس، مصلحت را نفهميده، شوراي نگهبان متوجه نباشد

قرار گرفتن قرار گرفتن . . احتماالً جمع قليلي از همين نفرات هستند، مصلحت نظام را تشخيص بدهنداحتماالً جمع قليلي از همين نفرات هستند، مصلحت نظام را تشخيص بدهند

 خالف خالف مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي يعني از طريق قانون اساسي در جهتمجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي يعني از طريق قانون اساسي در جهت

و منافع كشور را به به استقرار قانون قدم گذاشتن، يعني اصول را ناديده گرفتن، يعني مصالح و منافع كشور را استقرار قانون قدم گذاشتن، يعني اصول را ناديده گرفتن، يعني مصالح

ص13721372جعفري، جعفري،((» » عهده مراكز مبهم گذاشتن، يعني اجراي قوانين را معلق پنداشتنعهده مراكز مبهم گذاشتن، يعني اجراي قوانين را معلق پنداشتن ص، ،55((..

اي مجمع تشخيص مصلحت نظام را مجلس شيخوخيت نهايي رفع اي مجمع تشخيص مصلحت نظام را مجلس شيخوخيت نهايي رفع از طرف ديگر، عده از طرف ديگر، عده

و شوراي نگهبان مياختالف بين مجلس شوراختالف بين مجلس شور و شوراي نگهبان مياي اسالمي صورت مشروح مذاكرات شوراي صورت مشروح مذاكرات شوراي((دانند دانند اي اسالمي

ص13691369بازنگري، بازنگري،  ص، و شوراي نگهبان مدعي..))15561556، و شوراي نگهبان مدعي مجلس شوراي اسالمي در اين نظر مدعي است  مجلس شوراي اسالمي در اين نظر مدعي است
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و نتيجه كار دو چيز است و مجمع، قاضي يا داور است و نتيجه كار دو چيز استعليه و مجمع، قاضي يا داور است  تاييد مصوبه مجلس شوراي تاييد مصوبه مجلس شوراي--11: : عليه

و--22اسالمي؛ اسالمي؛ و تاييد نظر شوراي نگهبان .. شق ثالثي وجود ندارد شق ثالثي وجود ندارد تاييد نظر شوراي نگهبان

 نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام يك بازوري مشورتي براي مقام رهبري نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام يك بازوري مشورتي براي مقام رهبري،،حقيقتحقيقت دردر

و و حق حاكميت شريعت و است كه در صورت تعارض حق حاكميت ملي در امر قانونگذاري و حق حاكميت شريعت است كه در صورت تعارض حق حاكميت ملي در امر قانونگذاري

را يا قانون اساسي به تشخيص شوراي نگهبان، رهبر مييا قانون اساسي به تشخيص شوراي نگهبان، رهبر مي به كمك اين نهاد معضل نظام را تواند به كمك اين نهاد معضل نظام تواند

و آن را و آن راحل و حرف آخر را بزندحل و حرف آخر را بزند از بن بست نجات دهد مجمع تشخيص مصلحت نظام حق مجمع تشخيص مصلحت نظام حق.. از بن بست نجات دهد

، اعمال قوه، اعمال قوه 5858 طبق اصل طبق اصل--22نه تقنين؛ نه تقنين؛ » » تشخيص مصلحت استتشخيص مصلحت است«« كارش كارش--11: : تقنين ندارد چونتقنين ندارد چون

توان از توان از، در مسايل مهم نيز مي، در مسايل مهم نيز مي5959 طبق اصل طبق اصل--33مقننه از طريق مجلس شوراي اسالمي است؛ مقننه از طريق مجلس شوراي اسالمي است؛

، رييس جمهور موظف است مصوبات، رييس جمهور موظف است مصوبات 123123بق اصل بق اصلطط--44همه پرسي تقنيني استفاده نمود؛ همه پرسي تقنيني استفاده نمود؛ 

هم در حكمشان براي بازنگري در هم در حكمشان براي بازنگري در ) ) رهره(( امام خميني امام خميني--55 را امضا كند؛ را امضا كند؛ 5959وو 5858موضوع دو اصل موضوع دو اصل

 نيز به نيز به--66قانون اساسي مرقوم كرده بودند به صورت قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد؛ قانون اساسي مرقوم كرده بودند به صورت قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد؛ 

به خاطر شرايط جنگي به خاطر شرايط جنگيفرموده امام اختيار قانونگذاري مجمع تنها .. بود بودفرموده امام اختيار قانونگذاري مجمع تنها

كه مبادا مجلس در كه مبادا مجلس دربه هر حال همانطور كه تاسيس شوراي نگهبان بدين منظور بود به هر حال همانطور كه تاسيس شوراي نگهبان بدين منظور بود

و آنها را ناديده بگيرد، تاسيس و قانون اساسي بي توجه باشد و آنها را ناديده بگيرد، تاسيس تصويب قوانين به موازين شرع و قانون اساسي بي توجه باشد تصويب قوانين به موازين شرع

مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بدين منظور بوده كه مبادا اصرار شوراي نگهبان بر استنباط مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بدين منظور بوده كه مبادا اصرار شوراي نگهبان بر استنباط 

به مصالح نظام اسالمي خود از موازينخود از موازين بي توجهي و قانون اساسي، موجب به مصالح نظام اسالمي شرع بي توجهي و قانون اساسي، موجب و گردش شوشو شرع و گردشد د

كُند يا متوقف سازد كُند يا متوقف سازدچرخِ نظامِ حكومت را  كار مجمع تشخيص مصلحت نظام همان كار مجمع تشخيص مصلحت نظام همان،،در واقعدر واقع. . چرخِ نظامِ حكومت را

م. . كار شوراي نگهبان استكار شوراي نگهبان است مزيرا مجمع . . تواند بر قوانين خالف شرع صحه بگذاردتواند بر قوانين خالف شرع صحه بگذارد ور نيز نميور نيز نميزبزبزيرا مجمع

به مسايل نگاه ميييبا ديدبا ديددر نهايت فرض بر اين است كه در نهايت فرض بر اين است كه  به مسايل نگاه مي بازتر و بازتر و كند و ضرورت هاضرورت هاكند وي جامعه ي جامعه

و مالحظات را در نظر مي و مالحظات را در نظر ميمصالح  اصل يكصدو دوازدهم قانون اساسي جمهوري اصل يكصدو دوازدهم قانون اساسي جمهوري،،بنابراينبنابراين. . گيردگيرد مصالح

به مجمع تشخيص مصلحت نظام گرفت به مجمع تشخيص مصلحت نظام گرفتاسالمي ايران، اختصاص و . . اسالمي ايران، اختصاص و طبق آن اعضاي ثابت طبق آن اعضاي ثابت

و بوسيلهبوسيلهبه مجمع به مجمع مقررات مربوط مقررات مربوط . . نمايدنمايد متغير آن را رهبري تعيين ميمتغير آن را رهبري تعيين مي و خود اعضا تهيه، تصويب  خود اعضا تهيه، تصويب

..رسدرسدبه تاييد مقام رهبري ميبه تاييد مقام رهبري مي

 وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظاموظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام
بر اساس مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي كه با الهام از سخنان امام خميني انجام بر اساس مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي كه با الهام از سخنان امام خميني انجام

و اختياراتيشش و اختياراتي د، وظايف براي مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظر گرفته شده براي مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظر گرفته شدهبه شرح ذيلبه شرح ذيل د، وظايف

..استاست
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 حل اختالف مجلسو شوراي نگهبان حل اختالف مجلسو شوراي نگهبان--11

و و اصلي تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوع حل اختالف مجلس و علت اوليه و اصلي تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوع حل اختالف مجلس علت اوليه

مي. . استاستشوراي نگهبان شوراي نگهبان  و دوازدهم بيان و دوازدهم بيان ميهمچنانكه اصل يكصد كه قبالً اشاره همانطوري كه قبالً اشاره..دارددارد همچنانكه اصل يكصد همانطوري

و مصلحت انديشي بر اساس حاكميت ملي بر عهده مجلس شورا و مصلحت انديشي بر اساس حاكميت ملي بر عهده مجلس شوراشد كار كارشناسي ي اسالميي اسالمي شد كار كارشناسي

و سنديت قانون اساسي، و شئون و سنديت قانون اساسي، است، اما اين امر با توجه به حاكميت اسالم بر كليه امور و شئون است، اما اين امر با توجه به حاكميت اسالم بر كليه امور

ا و اصول قانون اساسي الزوماً بايد مقيد به رعايت موازين اسالمي و اصول قانون اساسي كه شوراي . . ستستلزوماً بايد مقيد به رعايت موازين اسالمي كه شوراي بدين ترتيب بدين ترتيب

و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس با و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس بانگهبان براي پاسداري از احكام اسالم  نگهبان براي پاسداري از احكام اسالم

 اگر مصوبه مجلس مورد تاييد شوراي نگهبان قرار اگر مصوبه مجلس مورد تاييد شوراي نگهبان قرار،،در اين صورتدر اين صورت. . كندكند آنها اعمال نظارت ميآنها اعمال نظارت مي

به عنوان به عنوان گيرد آن مصوبه و اجتماعي««گيرد آن مصوبه و اجتماعيمصلحت ملي به اجر» » مصلحت ملي به اجرامر اياي اما اگر مصوبهاما اگر مصوبه. . شودشود مي ميااامر

و صالح جامعه در مقابل احكام  و صالح جامعه در مقابل احكام مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگيرد در اين صورت خير مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگيرد در اين صورت خير

و قانو و قانواسالم مين اساسي قرار مياسالم ..گيردگيردن اساسي قرار

و اجتماعي با موازين اسالمي يا قانون اساسي مانعـة،،به عبارت ديگربه عبارت ديگر و اجتماعي با موازين اسالمي يا قانون اساسي مانعـة مصلحت ملي الجمع الجمع مصلحت ملي

كه منجر بهشوشوميمي كه منجر بهند شد ند و بن بست ممكن است آن . . بن بست سياسي خواهد شدبن بست سياسي خواهد و بن بست ممكن است آن اين معضل اين معضل

و با خطر مواجه  و حاكميت نظام را متزلزل و با خطر مواجه جامعيت و حاكميت نظام را متزلزل كه نميكنكنجامعيت به مصلحت باشدد كه نميد به مصلحت باشدتواند در در . . تواند

به نظر شوراي نگهبان، اينبه نظر شوراي نگهبان، اين » » به ادعاي مجلس با موازين شرعيبه ادعاي مجلس با موازين شرعي» » مصلحت اجتماعيمصلحت اجتماعي««ويارويي وياروييرر

به عنوان مصلحت اهم بايد شناسايي » » مصلحت نظاممصلحت نظام«« به عنوان مصلحت اهم بايد شناسايي است كه به اجرا درآيدشوشواست كه و به اجرا درآيدد و اين امر اين امر..د

كه قانون اساسي آن را تحت عنوان  كه قانون اساسي آن را تحت عنوان نياز به مرجع قانوني دارد به مرجع قانوني دارد » » مجمع تشخيص مصلحت نظاممجمع تشخيص مصلحت نظام««نياز

..ده استده استكركربيان بيان 

نانچه عمل حقوقي مجمع تشخيص مصلحت در تاييد نظر شوراي نگهبان باشد در اين نانچه عمل حقوقي مجمع تشخيص مصلحت در تاييد نظر شوراي نگهبان باشد در اينچچ

و يا قانون اساسي در آن خصوص عين مصلحت نظام خواهد  و يا قانون اساسي در آن خصوص عين مصلحت نظام خواهد صورت، اجراي موازين شرعي صورت، اجراي موازين شرعي

و يا رد نظر شورا باشد در آن صورت بر اساس . . بودبود به هر دليل، عدم تاييد و يا رد نظر شورا باشد در آن صورت بر اساس اما اگر نظر مجمع، به هر دليل، عدم تاييد اما اگر نظر مجمع،

::نمايدنمايد يم مييم مييكي از داليل ذيل اتخاذ تصميكي از داليل ذيل اتخاذ تصم

و--11 و حرج، تعارض اهم و احكام ثانويه نظير ضرورت، الضرر، عسر به عناوين و با اتكا و حرج، تعارض اهم و احكام ثانويه نظير ضرورت، الضرر، عسر به عناوين با اتكا

و نظاير آن احكام الزم االجراي اوليه برداشته مي و نظاير آن احكام الزم االجراي اوليه برداشته ميمهم البته برداشته شدن احكام اوليه به البته برداشته شدن احكام اوليه به . . شودشود مهم

نه تغيير حكم با بقا موضوع به عنوان تبديل موضوع است نه تغيير حكم با بقا موضوعوسيله احكام ثانويه به عنوان تبديل موضوع است ..وسيله احكام ثانويه

با تشخيص مصالح عمومي، براي حفظ اصل نظام، بقاي كشور، سالمت جامعه، تنظيم با تشخيص مصالح عمومي، براي حفظ اصل نظام، بقاي كشور، سالمت جامعه، تنظيم--22

و اجتماعي بر مبناي مصلحت اهم مقرر  و نظاير آن احكام حكومتي بر ساير احكام فردي و اجتماعي بر مبناي مصلحت اهم مقرر امور و نظاير آن احكام حكومتي بر ساير احكام فردي امور

ص13711371مهرپور، مهرپور،((گردد گرددو الزم االجرا ميو الزم االجرا مي ص، ،3838((..

يا شوراي نگهبان خود نظر يا شوراي نگهبان خود نظر تواند در صورت عدم تصويب راي مجلس تواند در صورت عدم تصويب راي مجلس حال آيا مجمع ميحال آيا مجمع مي

::مستقلي بدهد؟ دو نظر وجود داردمستقلي بدهد؟ دو نظر وجود دارد
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تواند در صورت عدم تصويب راي شوراي نگهبان يا مجلس، با ايراد تواند در صورت عدم تصويب راي شوراي نگهبان يا مجلس، با ايراد مجمع ميمجمع مي: : الفالف

ص13751375هاشمي، هاشمي،((كندكند اصالح جزيي آن را تصويب مياصالح جزيي آن را تصويب مي ص، ،77((..

و يا تغيير مفاد برخي از مواد باشد، اما تتميم نظر مجمع مينظر مجمع مي::بب و يا تغيير مفاد برخي از مواد باشد، اما تتميم تواند محتواي اصالح و ياو يا تواند محتواي اصالح

مي الحاق موادي ديگر، قانونگذاري تلقي ميالحاق موادي ديگر، قانونگذاري تلقي مي رسد رسد شود كه خارج از اختيارات مجمع به نظر ميشود كه خارج از اختيارات مجمع به نظر

ص13761376نژاد، نژاد، ساسانساسان(( ص، ،4646((..

 حل معضالت نظام حل معضالت نظام--22

و اختيارات بر اساس بند و اختيارات بر اساس بند يكي از وظايف حل حل«« قانون اساسي عبارت است از قانون اساسي عبارت است از 110110 اصل اصل88يكي از وظايف

كه از كه ازمعضالت نظام م معضالت نظام مطريق عادي قابل حل نيست، از طريق ..»»جمع تشخيص مصلحت نظامجمع تشخيص مصلحت نظامطريق عادي قابل حل نيست، از طريق

كه پيشتر گفته شد قبل از اصالحات به عمل آمده در شوراي بازنگري قانون اساسي ،،همانگونه كه پيشتر گفته شد قبل از اصالحات به عمل آمده در شوراي بازنگري قانون اساسيهمانگونه

و شوراي نگهبان بود اما عمالً يشيشدليل پيدادليل پيدا و شوراي نگهبان بود اما عمالً مجمع حل مشكل در مواقع اختالف بين مجلس  مجمع حل مشكل در مواقع اختالف بين مجلس

حل در پارهدر پاره عني بدون سپري عني بدون سپريييشد،شد،اي از موارد، برخي معضالت نظام نيز مستقيماً از اين طريق حل اي از موارد، برخي معضالت نظام نيز مستقيماً از اين طريق

..شدن مسير قانونگذاري در مجلس، مستقيماً از طريق مجمع اقدام شدشدن مسير قانونگذاري در مجلس، مستقيماً از طريق مجمع اقدام شد

يكي از وظايف مجمع تعيين به عنوان يكي از وظايف مجمع تعيين در بازنگري قانون اساسي، حل معضالت نظام به عنوان شد؛ شد؛ در بازنگري قانون اساسي، حل معضالت نظام

..بازنگري قانون اساسي نيز تصريح شده استبازنگري قانون اساسي نيز تصريح شده استبراي براي ) ) رهره((فرمان امام خميني فرمان امام خميني البته اين موضوع در البته اين موضوع در 

يا بن بستبن بستشد شدشش در شوراي بازنگري تالدر شوراي بازنگري تال هاي اجرايي كه ممكن است در موارد اضطرار يا هاي اجرايي كه ممكن است در موارد اضطرار

لذا لذا..ددشوشوفوري، مشكلي را براي نظام فراهم آورده با تشخيص رهبري از طريق اين مجمع حل فوري، مشكلي را براي نظام فراهم آورده با تشخيص رهبري از طريق اين مجمع حل 

م موظيفه و اقدام از تا تا ور براي مجمع ور براي مجمع زبزبوظيفه و فوريت اقتضا نمايد كه ضرورت و اقدام از آنجا قابل تحقق است و فوريت اقتضا نمايد كه ضرورت آنجا قابل تحقق است

به مصلحت امر نباشدطريق عادي ميسر، يا به مصلحت امر نباشد و اال در حال طبيعي بايد از مجاري متعارف قانونيو اال در حال طبيعي بايد از مجاري متعارف قانوني طريق عادي ميسر، يا

..ددشوشواقدام اقدام

و كه در موارد متعدد بدون وقوع اختالف فيمابين مجلس و تجربه عملي حاكي از آن است كه در موارد متعدد بدون وقوع اختالف فيمابين مجلس تجربه عملي حاكي از آن است

به تصويب رسيده استييشوراشورا صورت مشروح مذاكرات بازنگري، صورت مشروح مذاكرات بازنگري،(( نگهبان قوانين از طريق مجمع به تصويب رسيده است نگهبان قوانين از طريق مجمع

ص13691369 ص، ،842842((..

و در مواقعررككولي در اين مورد بايد توجه ولي در اين مورد بايد توجه كه اين روش صرفاً با تشخيص رهبري و در مواقعد كه اين روش صرفاً با تشخيص رهبري د

و تنگناهاي اجرايي نظام مي و تنگناهاي اجرايي نظام ميضرورت در ضرورت و اال در اين حالت مجمع، خود نهادي مستقل و اال در اين حالت مجمع، خود نهادي مستقل در باشد باشد

و و در كنار مجلس شوراي اسالمي وقانونگذاري و در كنار مجلس شوراي اسالمي كه اين خود قانونگذاري به موازات آن به شمار خواهد آمد كه اين خودبه موازات آن به شمار خواهد آمد

و دستور ره و مغاير فلسفه وجود مجمع و دستور رهكامالً مخالف و مغاير فلسفه وجود مجمع اين اين . . استاستبر كبير انقالب اسالمي بر كبير انقالب اسالمي كامالً مخالف

كه مجمع در عرض  كه مجمع در عرض موضوع مورد اتفاق اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي بوده است موضوع مورد اتفاق اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي بوده است

و قانونگذاري نمي و قانونگذاري نميقواي ديگر نبوده ..كندكند قواي ديگر نبوده

م ماهميت موضوع و نهايتاً زبزباهميت موضوع و نهايتاً ور پيش از اين تاريخ نيز مورد توجه مجلس شوراي اسالمي ور پيش از اين تاريخ نيز مورد توجه مجلس شوراي اسالمي
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و اظهار و اظهار رهبر انقالب قرار گرفته ها ده كهده كهششرهبر انقالب قرار گرفته ي زمان جنگ موجب عدول از طريقي زمان جنگ موجب عدول از طريق ضرورت هاضرورت

..عادي بوده استعادي بوده است

به نظر » » حل معضالت نظامحل معضالت نظام«« عبارت عبارت،،در اين مصوبهدر اين مصوبه و كلي به نظر بدون ذكر مصاديق، مبهم و كلي بدون ذكر مصاديق، مبهم

مي ميمي به هربه هر . . توان آن را در هر موردي از اختيارات قواي سه گانه دخالت دادتوان آن را در هر موردي از اختيارات قواي سه گانه دخالت داد رسد، تا جايي كه ميرسد، تا جايي كه

وپپ» » حل معضالت نظامحل معضالت نظام«« تصميمات مجمع در مقام تصميمات مجمع در مقام،،حالحال و الزم االجرا است وس از ابالغ، قطعي و الزم االجرا است س از ابالغ، قطعي

به نظر تفسيري شوراي نگهبان و فسخ««بنا به نظر تفسيري شوراي نگهبان بنا و فسخ هيچ يك از مراجع قانونگذاري حق رد، ابطال، نقض هيچ يك از مراجع قانونگذاري حق رد، ابطال، نقض

ص13721372نظر تفسيري شوراي نگهبان، نظر تفسيري شوراي نگهبان،((» » مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را نداردمصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد ص، ،250250((..

به دنبال وقوع اختالف فيمابين مجل به دنبال وقوع اختالف فيمابين مجلماهيت حقوقي مصوبات مجمع كه و شوراي نگهبان ماهيت حقوقي مصوبات مجمع كه و شوراي نگهبانس س

اشودشود در مجمع طرح ميدر مجمع طرح مي ا بر مبناي احكام ثانويه كه رهبري براي حل معضل . . ستست بر مبناي احكام ثانويه كه رهبري براي حل معضل اما مواردي اما مواردي

به مجمع ارجاع مي به مجمع ارجاع مينظام موضوعي را يا نظام موضوعي را دهد در واقع معناي تفويض اختيار براي اعمال واليت يا دهد در واقع معناي تفويض اختيار براي اعمال واليت

..را به دنبال داردرا به دنبال دارد» » احكام حكومتياحكام حكومتي««همان همان 

و اختيارات--33 و اختيارات ساير وظايف  ساير وظايف

 با رهبريبا رهبريمشاوره مشاوره : : الفالف

و دوازدهم و دوازدهمبه موجب قسمتي از اصل يكصد مجمع تشخيص مصلحت نظام مشاوره در مجمع تشخيص مصلحت نظام مشاوره در««به موجب قسمتي از اصل يكصد

به آن ارجاع مي به آن ارجاع مياموري را كه رهبري م،،بنابراينبنابراين. . برعهده داردبرعهده دارد» » دهددهد اموري را كه رهبري م مجمع ور كه اكثر اعضاي ور كه اكثر اعضاي زبزب مجمع

مي آنآن و مسوولين عالي مقام تشكيل و مسوولين عالي مقام تشكيل ميرا مقامات به عنوان مشاور، مقام رهبري را ياري را مقامات به عنوان مشاور، مقام رهبري را ياري دهند دهند

به آن تصريح..نمايندنمايند ميمي به آن تصريح از جمله موارد مشاوره كه قانون ::ده بدين شرح استده بدين شرح استكركر از جمله موارد مشاوره كه قانون

هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص تعيين سياستتعيين سياست..11

؛؛))110110اصل اصل((مصلحت نظام مصلحت نظام 

طي حكمي خطاب به..22 به مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام

و يا  و يا رييس جمهور موارد اصالح به شوراي بازنگريرييس جمهور موارد اصالح به شوراي بازنگريتتميم قانون اساسي را نمايد نمايد پيشنهاد ميپيشنهاد مي... ... تتميم قانون اساسي را

..))177177اصل اصل((

 وظايف اتفاقيوظايف اتفاقي::بب

؛؛))111111اصل اصل((نقش مجمع در تعيين فقيه شوراي نگهبان در شوراي موقت رهبري نقش مجمع در تعيين فقيه شوراي نگهبان در شوراي موقت رهبري..11

؛؛))111111اصل اصل((نقش مجمع در تصويب وظايف شوراي موقت رهبري نقش مجمع در تصويب وظايف شوراي موقت رهبري..22

ص مصلحت نظام در شوراي بازنگري قانون اساسيص مصلحت نظام در شوراي بازنگري قانون اساسي عضويت اعضاي ثابت مجمع تشخيعضويت اعضاي ثابت مجمع تشخي..33

..))177177اصل اصل((
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 نتيجهنتيجه
تشكيل مجمع تشخيص مصحلت نظام برخاسته از مفاهيم مختص نظام اسالمي ايران است، تشكيل مجمع تشخيص مصحلت نظام برخاسته از مفاهيم مختص نظام اسالمي ايران است،

به مفهوم جامع آن در سايرو سابقهو سابقه به مفهوم جامع آن در ساير اي  13581358حتي در قانون اساسي حتي در قانون اساسي..ي حقوقي نداردي حقوقي نداردنظام هانظام هااي

» » مجمعمجمع««سال تجربه عملي حكومت اسالمي سال تجربه عملي حكومت اسالمي چند چندولي بدنبالولي بدنبال. . بيني نشده بودبيني نشده بود ايران نيز پيشايران نيز پيش

ب و پس از آن در اصالحات بايجاد و پس از آن در اصالحات  رسماً در قانون رسماً در قانون 13681368عمل آمده در قانون اساسي در سال عمل آمده در قانون اساسي در سالهه ايجاد

و وظايف گوناگون آن، مجمع تشخيص مصحلت بطوربطور.. شد شدگنجاندهگنجانده و وظايف گوناگون آن، مجمع تشخيص مصحلت كلي، صرفنظر از جزئيات كلي، صرفنظر از جزئيات

و مصحلت تصميم و مصحلت تصميمنظام برمبناي تشخيص ضرورت مي نظام برمبناي تشخيص ضرورت كه البتالبت. . نمايدنمايد گيري ميگيري ه نبايد از خاطر برد كهه نبايد از خاطر برد

كه امام خميني مبناي چنين تأسيسي آنمبناي چنين تأسيسي آن كه امام خمينيچنان اند عموماً رعايت احتياطات اند عموماً رعايت احتياطات مقرر داشتهمقرر داشته) ) رهره((چنان

و االّ بديهي است كه..شرعي بوده استشرعي بوده است و االّ بديهي است كه چنانكه گذشت در مفهوم در مفهوم » » تشخيص مصحلتتشخيص مصحلت«« چنانكه گذشت

و منافع نظام هانظام هادر در . . حاكميت نهفته استحاكميت نهفته است به مصحلت عامه و منافعي حقوقي جهان، حكومت بنا ي حقوقي جهان، حكومت بنا به مصحلت عامه

ت تعمومي مي صميمصميمعمومي مي گيري ميگيري به خود اجازه كه و با همين استدالل است به خود اجازه مينمايد كه و با همين استدالل است را نمايد دهد تا اقداماتي را دهد تا اقداماتي

تانجام دهد انجام دهد  تكه بعضاً در  . . عارض با حقوق خصوصي استعارض با حقوق خصوصي استكه بعضاً در

تواند اقداماتي را در قلمرو سرزميني خود تواند اقداماتي را در قلمرو سرزميني خود دولت يا حكومت بنابر مصحلت مي دولت يا حكومت بنابر مصحلت مي،،بنابراينبنابراين

كه مبناي آن مصحلت است كه مبناي آن مصحلت استانجام دهد  قوه مقننه قوه مقننه بوسيلهبوسيلهي مختلف اين امري مختلف اين امر نظام هانظام هامعموالً در معموالً در . . انجام دهد

از آنجائيكه در نظام جمهوري اسالمي ايران حكومت مبتني بر مكتب اسالم از آنجائيكه در نظام جمهوري اسالمي ايران حكومت مبتني بر مكتب اسالم . . پذيردپذيرد ميميانجام انجام

و امور  و امور است، لذا مصحلت انديشي قبل از آنكه متوجه ديگر مسائل و شوشواست، لذا مصحلت انديشي قبل از آنكه متوجه ديگر مسائل و د، معطوف به اصول به اصول د، معطوف

و احتياطات شرعي خواهد بود و احتياطات شرعي خواهد بودضوابط  . . ضوابط

 واليت فقيه بعنوان بارزترين نشانه هويت اسالمي پذيرفته واليت فقيه بعنوان بارزترين نشانه هويت اسالمي پذيرفته از اين روي، گرچه در اين نظاماز اين روي، گرچه در اين نظام

ب كننده قويكننده قوي تأمين تأمينووشدهشده بترين تضمين اين هويت مع حساب ميحساب ميهه ترين تضمين اين هويت به اقتضاي اصول آيد، معآيد، به اقتضاي اصول الوصف الوصف

و استمرار حاكميت در مجراي قانون  و قواعد عمومي تشكيل حكومت و استمرار حاكميت در مجراي قانونو مفاهيم حقوقي و قواعد عمومي تشكيل حكومت و مفاهيم حقوقي

به معن به معنتأسيس چنين مجمعي براي پاسخ به مصالح نظام  . . بيني شده استبيني شده است اي خاص كلمه پيشاي خاص كلمه پيشتأسيس چنين مجمعي براي پاسخ به مصالح نظام

كه كار مجمعالزم به ذكر است كه كار مجمع و،،الزم به ذكر است و قانونگذاري نيست بلكه در موارد اختالف بين مجلس  قانونگذاري نيست بلكه در موارد اختالف بين مجلس

يكي را و مقتضيات زمان، از بين دو نظر مخالف، يكي را شوراي نگهبان، صرفاً براساس مصحلت نظام و مقتضيات زمان، از بين دو نظر مخالف، شوراي نگهبان، صرفاً براساس مصحلت نظام

و اعالم مي و اعالم ميانتخاب  . . كندكند انتخاب
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و ماخذ و ماخذمنابع ::منابع
ش 1515، فصلنامه، فصلنامه اصالحات اراضي در جمهوري اسالمياصالحات اراضي در جمهوري اسالمي) ) 13871387((بيگي نسوان، حسين، بيگي نسوان، حسين،..11 ش خرداد، ..2525 خرداد،

ص 13721372//33//1212، روزنامه سالم،، روزنامه سالم، جايگاه قانونگذاري مجمع تشخيص مصلحت نظامجايگاه قانونگذاري مجمع تشخيص مصلحت نظام،،))13721372((عفري، محمد، عفري، محمد،جج..22 ص، ،55..

ص6666//1010//1212جمهوري اسالمي، جمهوري اسالمي،..33 ص، ،33..

ن،،))13761376((ساسان نژاد، امير هوشنگ، ساسان نژاد، امير هوشنگ،..44 نمجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت .. انتشارات فردوس انتشارات فردوسظام،ظام،مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت

و نشر آثار امام خميني))13781378((،،))رهره((صحيفه امام صحيفه امام..55 و نشر آثار امام خميني، تهران، مؤسسه تنظيم ج))رهره((، تهران، مؤسسه تنظيم ج، ،1515..

و روابط عمومي))13691369((صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي،صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي،..66 و روابط عمومي، تهران، اداره كل امور فرهنگي ، تهران، اداره كل امور فرهنگي

ج و انتشارات، جمجلس شوراي اسالمي، اداره تبليغات و انتشارات، ..22مجلس شوراي اسالمي، اداره تبليغات

..، تهران، سروش، تهران، سروشحقوق اساسي ايرانحقوق اساسي ايران،،))13691369(( زنجاني، عباسعلي، زنجاني، عباسعلي، عميدعميد..77

ج))13691369((مجموعه نظريات شوراي نگهبان،مجموعه نظريات شوراي نگهبان،..88 و مقررات كشور، ج، تهران، انتشارات اداره كل قوانين و مقررات كشور، ..22، تهران، انتشارات اداره كل قوانين

.. تهران، سروش، چاپ دوم تهران، سروش، چاپ دومحقوق اساسي در جمهوري اسالمي ايران،حقوق اساسي در جمهوري اسالمي ايران،،،))13641364((الدين، الدين، مدني، جاللمدني، جالل..99

ج مجموعه نظريات شوراي نگهبانمجموعه نظريات شوراي نگهبان،،))13137171((مهرپور، حسين، مهرپور، حسين، . . 1010 ج، تهران، موسسه كيهان، ..33، تهران، موسسه كيهان،

..، تهران، اطالعات، چاپ دوم، تهران، اطالعات، چاپ دومهاي جديد مسايل حقوقيهاي جديد مسايل حقوقي ديدگاهديدگاه،،))13741374(( حسين، حسين، مهرپورمهرپور. . 1111

و جايگاه قانوني آن،،،))13711371((مهرپور، حسين، مهرپور، حسين، . . 1212 و جايگاه قانوني آن،مجمع تشخيص مصلحت نظام  انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، مجله انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، مجله مجمع تشخيص مصلحت نظام

و حقوقي، و حقوقي، تحقيقات ..1010شماره شماره تحقيقات

ش اقتصادي اقتصادي--، اطالعات سياسي، اطالعات سياسي»»كشاورزي ايرانكشاورزي ايران««،،))13761376((ميالني، علي، ميالني، علي، . . 1313 ش، ،141141--142142..

.. شوراي نگهبان شوراي نگهبان13721372//77//2424--52185218نظر تفسيري نظر تفسيري . . 1414

ج حقوق اساسي جمهوري اسالمي،حقوق اساسي جمهوري اسالمي،،،))13751375((هاشمي، محمد، هاشمي، محمد،..1155 ج قم، مجتمع آموزش عالي قم، چاپ دوم، ..22 قم، مجتمع آموزش عالي قم، چاپ دوم،

ز و علوم سياسي منتشر شده استاز اين نويسنده تاكنون مقاالت :ير در مجلة دانشكده حقوق
و نظريه برخورد تمدن« و اصـلي«؛54، شماره80، سال»هاانقالب اسالمي، تجديد حيات اسالم و صاحبان اوليه ساكنان

و تاريخي شكست طرح«؛61، شمارة82، سال»سرزمين فلسطين  ،86 سـال» هـاي صـلح خاورميانـه ريشه هاي ايدئولوژيكي

درآمدي بر زمينه هاي پيـدايش«،3، شماره87، سال»زمينه هاي گفتماني عروج بنيادگرايي اسالمي در جهان عرب«؛1شماره

،88، سـال»90بررسـي ريـشه هـاي خـشونت در الجزايـر دهـه«؛1، شماره88، سال»و مباني عقيدتي مسيحيت صهيونيستي 

.3شماره


