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 درآمد
وجودآمده در خصوص پیرو مباحث و اختالفات به 9831در سال 

ها و روابط قوای مجریه و مقننه، مركز تحقیقات شورای نگهبان صالحیت
ی حقوق د برجستهیرا با حضور اسات های علمی ـ حقوقینشستسلسله

ی دانشگاهی و برخی اعضای سابق شورای نگهبان با موضوع مطالعه
مجریه برگزار كرد. گزارش این جلسات كه با  یمقننه با قوه یروابط قوه

شد، در مشاركت كارشناسان و پژوهشگران مركز تحقیقات برگزار می
ی پیش رو مدون شده است كه در اختیار پژوهشگران و محققان مجموعه

 گیرد. محترم قرار می
استاد حوزه و  یاهلل عباس كعباین گزارش مربوط به سخنرانی آیت

محدوده و قلمرو »نگهبان با موضوع  یدانشگاه و عضو حقوقدان شورا

تاریخ  است كه در« تیریو علم مد یدگاه حقوق ادارید از اجراو  یقانونگذار
 انجام گرفته است. 91/40/9831

ی كنندهانیشده در جلسه لزوماً بالزم به ذكر است كه مطالب مطرح
 ست.ینگهبان و پژوهشكده ن یدگاه شوراید

 
 ی شورای نگهبانپژوهشكده
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ز و بزرگوارمان، یم خدمت برادر عزیق داریبه نام خدا، امروز توف آقای دكتر الهام:

م كه قبول یكنیم. تشكر مینگهبان باش ی، عضو محترم شورایكعب اهللتیآحضرت 

 ن دعوت را اجابت كردند. یزحمت فرمودند و ا

 طرح بحث
ق شد در ی. در آغاز سخن از اینكه توفمیاهلل الرحمن الرحبسم :یاهلل عباس كعبتیآ

ارائه كنم،  ینگهبان حاضر شوم و بحث یقات شورایجمع شما محققان در مركز تحق

 م. یگویخرسندم و خدا را سپاس م

، هم از لحاظ یمربوط به آن از منظر حقوق عموم یو مبان یی قانون اساسنهیدر زم

، متأسفانه یاسیی سفلسفه یمربوط به حوزه یهاو هم از لحاظ بحث یفقه یهابحث

ن یدر ا ست كهین كار نین جلسه محل ایكاش مجال بود. البته ا یكم گفته شده و ا

ورود به بحث امروز، چند نكته را  یوار برام. فقط فهرستیها، با هم صحبت كننهیزم

 شوم. یكنم و رد میان میب

است یخِ حقوق و سیو تار یانیاست وح یادهیم دولت، پدینكه ما معتقدیی اول انكته

به دولت و به  یاجتماع یكه انسان در زندگ یااز لحظه یعنیشود؛ یا شروع میبا انب

انسان،  یات اجتماعیم حیتنظ یا را برای، انبیازمند شد، خداوند تبارك و تعالیقانون ن

ی بقره سوره 398ی هیل آین بحث به ذیمبعوث كرد. برای استدالل در خصوص ا

 یدر حوزه ین بحث مهمیا...«. نَییكَانَ النََّاسُ أُمََّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللََّهُ النََّبِ»د یمراجعه كن

ازمند ین كاملی كه انسان به آن نیاست بوده و ارزشمند است، زیرا دیخ حقوق و سیتار

 د به فكر دولت و حكومت و قانون باشد. یاست، با

و  ی، در بعد معرفتینید یهان است كه در واقع دولت، ابزار تحقق آموزهیی دوم انكته

ن یاست تا اهداف د یحقوق یهاستهین و مقررات و بایو قوان یاخالق یهادر بعد ارزش

 گونه است. ن كار است و در اسالم نگاه به دولت اینیا یبرا یمحقق شود. دولت ابزار

ت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و بعد ی، حاكمیقانون اساس 61در اصل 

ده یش حاكم گردانیو هم اوست كه انسان را بر سرنوشت خو»د یگویبالفاصله م
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م، و یگردیی مفقوده مدنبال حلقهبه یت ملیو حاكم یت الهین حاكمیب ما«. است

ت یحاكم ی، تجلیعت الهیاست؟ شر یتین چه سنخ حاكمیم كه ایمانیجا منیا

ما هم قانون  یكند. قانون اساسیدا میپ یعت تجلیت خدا در شریحاكم یعنیخداست، 

و  3اصل  9بند  یاست و بر مبنا یعت الهیاز شر یو ناش یعت الهیبر شر یمبتن یاساس

دا یپ یعت تجلیت در شری، حاكمیفقه یهااز استدالل یجدا یگر قانون اساسیاصول د

 خوانم: یرا م 3اصل  9كند. بند یم

كتا، ال اله اال اهلل و اختصاص ی یمان به خدایا یهیبر پا ینظام یاسالم یجمهور

ع به او. یچه معناست؟ ـ و تشرت به ی، معلوم است حاكم61ت ـ كه طبق اصلیحاكم

ت یقانونگذار، خداست. پس حاكم باشد منحصراً یقانونگذار یع به معنایاگر تشر یعنی

 تی است. یار حائز اهمیبس ین هم نكتهیكند. ایدا میپ یعت تجلیدر شر یاله

)شوری: « هِیفِنَ وَلَا تَتَفَرََّقُوا یمُوا الدَِّیأَنْ أَقِ»ن. یست؟ تحقق اهداف دیعت چیهدف از شر

كَبُرَ »كنند: ین عرض اندام مین، دشمنان دی(. پس از تحقق اهداف دین، در مقابل د98

ن یاز هم یا ناشیها با انبیدشمن ی( و همه98)شوری: « هِینَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیعَلَى الْمُشْرِكِ

هدفشان این بود  ان نكردند، بلكهیرا ب یو فكر ینظر یهاكی از آرمانیا، صرفاً یاست. انب

ت و مستبدان و مستكبران و یت جامعه محقق سازند. لذا طواغینیها را در عكه آرمان

ا هستند، یكه رهرو انب یا و كسانین در مقابل انبیاطین شیو ا ن و مالءیمفسدان و مترف

 م.یهم شاهد یدر انقالب اسالم ده راین پدیكنند و همیكردند و م ییآراصف

ی قرارداد هیمبعوث نظر یاست. قانون اساس یمربوط به قانون اساسی سوم نكته 

ند قانون یایژان ژاك روسو كه بعد ب یی قرارداد اجتماعهیست، یعنی نظرین یاجتماع

دنبال ها بهیبعض ییه قابل نقد است. گویل كنند، بلكه آن نظریتحل یرا به شكل یاساس

 نند. درست ك یاسالم یك عقد اجتماعین هستند كه یا

د دارم كه صرفاً ین مسئله تأكیعت است. من بر ایقانون اساسی صرفاً مبعوث از شر

، یقانون اساس یمؤسس برا ید كه به اعتبار قوایدانیعت است. شما میمبعوث از شر

 ییا اعطای یداع یكنند. مدل اول قانون اساسیم یچند مدل طراح یبرای قانون اساس

دهد؛ مثل یه میه، به شهروندان هدیشكش و هدیاست كه به نظرم حاكم به شكل پ
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گرفته بود، سپس  یحقوق عموم یملك حسن دوم، پادشاه مغرب كه در فرانسه، دكترا

قُلِ اللََّهُمََّ »شود: یه شروع مین آیآن هم با ا ینوشت كه ابتدا یبازگشت و قانون اساس

اعطا كرده  ی( و قانون اساس31عمران: )آل« لْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُالْمُ یمَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ

ن یشكش كرد. این را پیبالد و ا ینوشت به نام نظام اساس یزیا مَلِك عبداهلل چیاست، 

ست، چون ین یو اقتدارگرا، قابل قبول نبوده و قانون اساس یكارهای مسخره، استبداد

 ست. ین ین قانون اساسیمؤسسِ خودِ آن حاكم است و ا یقوه

است كه در  یاقتدارمهیا نی ییاعطامهیا نیمدل دوم، قانون اساسی عقد  یقانون اساس

ت، یدو طرفِ مشروع ینند، امضاینشیواقع مبعوثان ملت و مبعوثان حاكم كنار هم م

ت كه شاه یدوران مشروط یدهد. مثل قانون اساسیت میمشروع یبه آن قانون اساس

ندگان شاه و یشد، نما ییدوامضا یبه مجلس بدهد و قانون اساس ناچار بود تن

ت یمثل كو یعرب یكشورها یدر بعض ین اساسیاز قوان یا مثالً بعضیندگان ملت ینما

ن یاست و ا ییاعطامهیو ن یاقتدارمهیها ناین یاست. قانون اساس نیچننیان یو بحر

 گنجد. یم یفرد یهاتیحاكم یهم در جرگه

 یاست. در قانون اساس یت ملیاز حاكم یساالر و ناشمردم یقانون اساسمدل سوم 

ی مجلس اضافه بهس ینوشیچند مدل دارد؛ مدل اول، پ مؤسسی ساالر، قوهمردم

 یس به اضافهینوشیی رفراندوم؛ مدل سوم پس به اضافهینوشی؛ مدل دوم پمؤسسان

 ییما اعطا یا قانون اساسیكه آن است یرفراندوم. سؤال ا یمجلس مؤسسان به اضافه

است.  یت ملیاز حاكم یساالر ناشمردم یاست یا قانون اساس یاقتدارمهیاست، ن

از ابداعات و ابتكارات مهم حضرت امام  یكیای است؟ به نظرم یچگونه قانون اساس

 ی، این است كه برایو مسائل مربوط به حقوق اساس یاسیی فقه س)ره( در حوزه

خ انقالب یی مسائل تارصورت دادند. با مطالعه ینینو یدر اسالم طراحی مؤسس قوه

 را امام ابداع كرد.  یی خبرگان قانون اساسیابیم كه واژهمیدر

ما وجود داشت.  ین قانون اساسیدگاه در مورد تدوین است كه دو دیی دیگر انكته

ها را مطرح وار آنن مباحثمان ربط دارد و فهرستیاست و به ا یدین مباحث، كلیا

نوشتن  یبود كه متصد یانفرهدگاه دولت موقت و جمع ششیدگاه، دیك دیكنم. یم
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كه خدا  یبیدكتر حسن حب یآقا یت و سرپرستیبودند به عضو یس قانون اساسینوشیپ

 یها دنبال قانون اساسبود. این یكیدگاه دولت موقت یو د هانیادگاه یحفظشان كند. د

ن یتدو یل موجود در پی ساختارهایو براساس همان شكل و شما ساالر محضمردم

نوشته شود، بعد  یس قانون اساسینوشین بود كه پیها ابودند. مدل این یقانون اساس

، كه همان ین قانون اساسیتدو یینها یرا انتخاب كنند به نام مجلس بررس یمردم، مجلس

ن قانون یتدو یینها یبررسمجلس مؤسسان را داشته باشد. عنوانش مجلس  یجنبه

هم گذاشته شود  ینكنند و رفراندوم یاد دستكاریس را هم زینوشیباشد و آن پ یاساس

دگاه دوم، ین باشد و بس. اما دیاز هم یناش یت قانون اساسیو كار پایان یابد و مشروع

نكه دولت موقت سركار است و یرغم ایدگاه حضرت امام )ره( بود. امام علید

گونه است: بودند. مدل حضرت امام این یگریمدل د ین بود، دنبال طراحیا دگاهشانید

فقیه د ولیییـ تأ8امت براساس كتاب و سنت؛  یـ اجتهاد فقها3رش ملت؛ یـ پذ9

رش ملت(، درست است كه مردم شعار داده یتحقق مطلب اول )پذ یبرا االطاعه.واجب

خواستند به شكل یضرت امام م، اما حیاسالم ی، جمهوریآزاد بودند، استقالل،

طوركه ا همانیملت اعالم شود كه آ ی، ارادهیپرسق رفراندوم و همهیو از طر یقانون

خواهند اسالم یهم م یو اجتماع یاسیس یرند، در زندگیگیخوانند و روزه مینماز م

 ر؟ لذا امامیا خیبراساس اسالم هستند  یاجتماع یاسیدنبال نظام سمحقق شود و به

رش یك كلمه بیش. مردم هم پذیك كلمه كم و نه ینه  یاسالم یفرمودند كه جمهور

رش ملت، حاال مردم اسالم را قبول كردند و گفتند اسالم یآن را اعالم كردند. بعد از پذ

ند كه ین بودند كه مجتهدان اجتهاد كنند و بگوی. امام دنبال ایعت اسالمیشر یعنی

ست و چگونه است؟ از یشود، چیو سنت استخراج م اسالم كه از كتاب یقانون اساس

و انتخابات وجود داشت. شرط  یقانون اساس یینها یمجلس بررس یلحاظ شكل

م طاغوت نباشد، یو وابسته به رژ ین بود كه ساواكیشركت در انتخابات هم تنها ا

نبود. منتها حضرت امام  یچ شرطیگر هیباشد، د ینید یهاتیا از اقلیمسلمان 

كار خبرگان را به یدادند، واژه یرأ یاسالم ینكه مردم به جمهوریاصله بعد از ابالف

د مردم انتخاب كنند كه قانون یشناسان را بابردند و فرمودند خبرگان متعهد و آن اسالم
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 ینه از امام وجود دارد كه امام دنبال محتواین زمیسند. دو سند در ایاسالم را بنو

نوشتند و یط میالشرااست كه امام به مجتهدان جامع ییهابودند. سند اول، نامه یگرید

دادند، الزم است شما،  یرأ یاسالم یفرمودند كه حاال كه مردم به جمهوریمرقوم م

د تا یشو یخبرگان قانون اساس یداید، كاندیهست باتقواشناس و متعهد و ه اسالمیكه فق

شناسان است. امام نامه ن در تخصص اسالمید؛ چون ایسیاسالم را بنو یقانون اساس

ها د در قم. واال اینیدان محراب و مراجع معروف تقلیمثل شه فقهااز  یلینوشتند به خ

ها شان بچسبانند. امام اینیعكس برا ایدا شوند كه عدهیآمدند در انتخابات كاندیم یك

به مرحوم  یاشان در نامهیام. ادهیها را دن نامهیاز ا یرا به صحنه كشاندند. من بعض

و  یبروجرد یكه از خوزستان و از شاگردان آقا یخ محمد كرمیش اهللتیآ یآقا

كه از  ییبودند، نوشته بودند با توجه به مراتب فضل و تقوا یاكمرهمرحوم حجت كوه

است سند، الزم یشناسان بنود اسالمینكه قانون اسالم را بایشما سراغ دارم و همچنین ا

، یب، مدنیان دستغیمشابه از آقا ییهانامه ید. طیدا شویكه شما از خوزستان كاند

 دا شوند. یبرد و ... خواستند كه كاندی، نام میاشرف

نفر آن مجتهد بودند. حدود ده نفر  03ت یل شد كه اكثریتشك یسرانجام مجلس خبرگان

تازه از غرب برگشته بودند و  ای كهی عدهعالوهبهها درس خارج خوانده بودند، از آن

مجلس خبرگان  یب واقعیت بودند. تركیو تابع علما و روحان یهم معلم و انقالب ایعده

به مجلس خبرگان  یام مهمیبرای افتتاح مجلس خبرگان، پ 33/6/63گونه شد. امام در این

 یرأ یالماس ینكه حاال كه مردم به جمهوریكی ایام امام چند نكته داشت. یدادند و آن پ

د و محدود به نوشتن قانون اسالم است؛ دوم، در مشخص یان مقیدادند، وكالت شما آقا

 فقهابدهند، یعنی مجتهدان و  ید رأینظران با، صاحبیقانون اساس یكردن مواد اسالم

نام  طورنیان مجلس خبرگان هستند. امام یها در ااز این یكه بحمداهلل تعداد قابل توجه

ها تخصص ندارند، و عضو مجلس هستند و در این زمینه ندهیگرانی كه نمایبرند و دیم

د حق اظهارنظر ندارند. اما در ییت بفرماین مواد را ندارند. عنایدر ا اظهارنظرحق 

نظر بدهند.  هاآنبالاشكال است و  یره قانون اساسیو غ یالتی، تشكیادار یهاجنبه

و  زدهغربكنند كه مرعوب حقوقدانان یمد یاك یهیتوص فقهاگر اینكه به یمطلب د
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ن ید ایگوین نطق، میبازرگان در اول ید. بعد آقایسیجا اسالم را بنود و آنیزده نشوشرق

شه در امر به معروف و یم، نه از شرق است و نه از غرب؛ ریه كردیكه ته یسینوشیپ

 ها دارد. به حق و صبر، شورا و تعاون و امثال این یاز منكر و تواص ینه

 یعنینكه خبرگان یات مجلس خبرگان و ایب مجلس خبرگان و ادبیبه هر حال ترك

سند، را امام ابداع كرد. یبنو ید قانون اساسیو متخصص كه با نظرصاحبمجتهدان 

ن كردند و یرا تدو ی، قانون اساسی، نه ساختارییای از مجتهدان از لحاظ محتواعده

بوده و  یكردند كه در واقع جزء قواعد فرادستور ینیبشیپ یرا در قانون اساس یاصول

ا ین اصل بر اطالق یكه ا یقانون اساس 0است. مثل اصل  یقواعد حاكم بر قانون اساس

د و یتواند قیحاكم است و م یخود قانون اساس ین و مقررات حتیی قوانعموم همه

ن شكل است. یاسالم به ا یرناپذیر است و قانون اساسییاالبد تغیص بزند و الیتخص

د كرد و با امضای ییفقیه تأت هم ولییجمع شدند، در نها یخبرگان قانون اساس

ق فن فقه و ی، از طریعت اسالمیدر واقع، شر یعنیاعتبار یافت،  یفقیه، قانون اساسولی

 د. یاجتهاد لباس قانون پوش

است كه در زمان  یادهین پدیعت؛ ایشر یدر عرصه یا قانونگذاریعت یكردن شر یقانون

گونه نبود، قانون مشروطه اتفاق افتاد. اما قانون مشروطه این یامام در سطح قانون اساس

مبعوث  یاسالم یجمهور یداشت، اما قانون اساس یتراز شرع یك تبصره به نام علمای

ن یا تقنیعت، آین شریر. اعراب اصطالح دارند تحت عنوان تقنیعت است و الغیاز شر

دارد و  یلیا غلط؟ موافق و مخالف خیح است ین صحیا غلط؟ ایعت درست است یشر

اهل  یبحث آن مفصل است و در حال حاضر در جهان نزد متفكران و حقوقدانان و فقها

 65ی هاسالدر  یمهم انقالب اسالم یهااز تجربه یكیروز است.  یهاتسنن جزء بحث

ساله یس یام است و اآلن داری تجربهن كار توسط امایشدن ا ییانجام و اجرا 63و 

 ینظام مقدس جمهور مؤسس یم، زیرا قوهید داشته باشیشه بایهم ن تجربه رایاست. ا

است. نه قانون  یی مهمن نكتهیاست، ا یعت اسالمیما شر یو قانون اساس یاسالم

از  یناش یمحض است. قانون اساس یساالراست و نه مردم یاقتدارمهیاست، نه ن ییاعطا

 . درآمدشیپی ك نكتهین هم یاست. ا یعت اسالمیشر
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ام است كه بعد وارد بحث شوم، مربوط به ن نكتهیگر كه آخرید درآمدشیپی نكته

كنند تحت عنوان اصل یمطرح م یمراتبسلسله یاست. در حقوق اساس مراتبسلسله

قانون  یحفظ برتر یو بعد برا یحقوق یر هنجارهاینسبت به سا یقانون اساس یبرتر

كند كه قانون یم یو قانون یی شرعنگهبان كنترل دوجانبه یمثل شورا ینهاد یاساس

است  یاهیك و پاین ارگانی، هنجار برتر قوانینقض نشود. بعد از قانون اساس یاساس

نگهبان و مجلس  یه، شورایقضای یكه مثالً مجلس، قوه ییهانامهها و نظامنامهنییمثل آ

ن یی خود ااست كه به عهده یاهین پایها قواندارد و این 943ن طبق اصل خبرگا

ص یمجمع تشخ یهانامهنیین آیند. بعد از اایاز قانون اساس یاست كه ناش یینهادها

از مجلس. بعد از قانون  یقانون ناش یعنیاست،  یها قانون عادمصلحت و بعد از این

د خالف قانون یرسد كه نبایها منامهنییها و آها، بخشنامهنامهبیمجلس نوبت به تصو

 یوان عدالت اداریتواند به دمی یمجلس باشد و اگر خالف باشد، هر كس یعاد

 هانامهبی، تصوهان بخشنامهیا ی، جلویق دستگاه قضاوت اداریت كند و از طریشكا

مجلس  سیرئ 983ق اصل یرد و هم از طریرا بگ یو آن مقام عال هاو دستورالعمل

قانون مصوب مجلس است و اقدام  مصوبه خالفتواند با استدالل اعالم كند كه یم

ن بحث یم وارد ایخواهیخود است كه نم یها هم در جادادگاه یت ذاتیكند. صالح

 است.  مراتبسلسلهن یم. ایشو

ها، مصوبات انجمن شهر و روستاست كه ها و بخشنامهنامهنییآ ها،نامهبیبعد از تصو

ها باشد و آن و امثال این یت ملی، امنید خالف وحدت ملیالقاعده نبایهم عل هاآن

ها و نامهبیران و تصویأت وزید خالف مصوبات هینبا یمصوبات طبق فن حقوق اساس

داشته  یاتواند مصوبهینم یشهر در هر سطح یها باشند. شورانامهنییها و آبخشنامه

 مراتب است.ن هم سلسلهیها باشد. اران و امثال اینیأت وزیباشد كه خالف مصوبات ه

ن در ی، شرع مقدس است. ایو قبل از قانون اساس مراتبسلسلهن یباالتر از ا 

 یتواند جلویدارد و م كنندهكنترلی است كه در هر جا جنبه یباالتر مراتبسلسله

توانند یشهر. لذا در مورد خالف شرع همه م یی شورامصوبه یرد، حتیمصوبه را بگ

نگهبان  یشورا یاز فقها یوان عدالت ادارید یأت عمومیت كنند و بعد هیشكا
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 یست و در هر سطحاالجراالزمدهند و نظرشان یها هم پاسخ مكند و آنیاستعالم م

ن یها. اكنند و امثال این اجراد مصوبات را یتوانند اقدام كنند و قضات هم نبایم

 هم محفوظ است. مراتبسلسله

ن جلسه معد یم. بحث روزمان كه ایشوین مسائل وارد بحث میبعد از مشخص شدن ا

در  یخوب یهاست. خوشبختانه بحثاجران و ین تقنیك بیآن است، بحث تفك یبرا

گر یالت دو اشكا 14ها اشكال اصل وقت یه و مقننه شده است. بعضیمورد قوای مجر

د یر و مشخص شود، نباینه تحرین زمینكه بحث خوبی در ایا یشود. منتها برایگرفته م

 یبحث كرده و نباید به خود مباحث قانون اساس یو قانون یآن را خشك و صرفاً لفظ

كه حقوقدانان  یاسالم یجمهور یمواد حقوق اساس لیوتحلهیتجزمباحث  یو حت

ت است. یریمباحث مد ین بحث در حوزهیاز ا ینظرم بخشم. به یكن اكتفااند، نوشته

است. طبق اصل  یریگمیو تصم یگذاریمشبحث خط ت،یریاز مباحث مهم مد یكی

است. بحث تعیین  یمشم خطیه ترسیمجر یف دولت و قوهیاز وظا یكی 980

 اجران ین و قوانییی دولت تعمشخطی مشخص كه به موجب آن برنامه و مشخط

توسط دولت، جزء  یمشن است. تعیین برنامه و خطیقوان یر از اجرایشوند، غیم

ك حقوقدان حقوق یاست.  یت دولتیریك و مدیت استراتژیریار مهم مدیمباحث بس

ن مباحث ید ایبا اجران و ین تقنیمرز ب یو شناخت ماهو یشناسموضوع یبرا یعموم

ت یریر از مدیك مثال را گفتم. غیمن را بداند و نباید از آن غافل شود. حاال  یتیریمد

 یعلوم كه به بحث ما مربوط است، بحث حقوق ادار یهادیگر از شاخه یكیبه نظرم 

شود. یتوجه نم ین به مباحث حقوق اداریو تقن اجران یك بیاست كه متأسفانه در تفك

كه در مورد  ییجاكی آنین بحث آمده است؛ یا یبحث حقوق ادار یدر چند جا

ز و تشابه و یست؟ و چه وجه ممیچ یكنند كه عمل اداریبحث م یعمل ادار تیماه

م. یك كنین را چگونه تفكیدارد و ا ییو قضا ی، قانونگذاریعیبا عمل تشر یتفاوت

 مطرح است.  یوجود دارد كه باز، در حقوق ادار یی نظم عمومهم در حوزه یبحث

ك است واال نظر یبحث كالس ، حداقلیت عمومیامن یكیسه عنصر دارد؛  ینظم عموم

. یش عمومی؛ سوم آسایست؛ دوم بهداشت و سالمت عمومهابحثن یما باالتر از ا
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هست  یس ادارین سه بخش هم پلیتحقق ا یاست كه برا ین سه عنصر نظم عمومیا

ه، یمجر یقوه یف ذاتیاز وظا یكی، یتحقق نظم عموم ی. برایس انتظامیو هم پل

، اجران از یكِ تقنیمهم تفك یارهایاز مع یكی، یاست. از لحاظ ماهو یكنترل ادار

و  ینظم عموم یه در حوزهیی مجرقوه یف ذاتین جزء وظایاست كه ا یكنترل ادار

ن یشهروندان است. ا یش عمومیو آسا ی، سالمت عمومیت عمومیتحقق امن یبرا

ه تفاوت كنترل كنند كیاست كه در موردش بحث م ییصددرصد اجرا یفهیك وظی

عمل  یخواهد كنترل كند از لحاظ قانونگذاریست؟ مجلس میچ یبا كنترل قانون یادار

قابل طرح  یفن یهاها بحثست؟ اینیچ ییبا كنترل قضا یكند. تفاوت كنترل ادارمی

د از آن غافل شد. من بحثم ین نبایو تقن اجران یك بیاست كه در تفك یدر حقوق ادار

. حداقل ین حقوق ادارین از منظر همیو تقن اجران یك بیبه تفك دهمیرا اختصاص م

شوم و دوم  یگر حقوق ادارید یهااست و نباید وارد عرصه یمثالش، نظم عموم

م و یخواهم بگوین دو را میاست. من فقط ا یعیو عمل تشر ین عمل اداریك بیتفك

 كنم. یمان هم منطبق میفعل یبعد بر اصول قانون اساس

جاد یك ایاین است كه ما چگونه تفك یعیو عمل تشر یبحثم در مورد عمل اداراما 

ك چون قابل نقد، تأمل و یم كالسیگویك، حاال من میكالس یم؟ در حقوق اداریكن

حقوقدان وجود  عنوانبهیی است كه در دست شما هاكتاباست و حداقل  یبررس

وجود دارد؛ شاخص اول،  یو عمل قانون یك عمل اداریتفك یدارد. دو شاخص برا

، یك ساختاریاست. در تفك یك ماهویو شاخص دوم، تفك یك ساختاریتفك

دهد و از اداره مبعوث است. یه انجام میی مجرآن است كه قوه یند عمل اداریگویم

آن است كه خود مجلس  ینیاست. عمل تقن یرد، آن عمل اداریم بگیهرچه اداره تصم

گر، یعبارت دهاست. بهمربوط به قضات دادگاه یكند. عمل قضای یقانونگذار

ند اها صالحگانه است. خود اینسه یقوای به عهده قضاو  اجران و یتقن یت ذاتیصالح

 هانیا یهاتیتواند صالحینم كسچیها ندارند. یت دارند یص دهند صالحیكه تشخ

كند. یم یاش را طیقانون یت مراحلیص صالحیسم تشخیرا محدود كند. منتها مكان

شود. بعد اگر مثالً یم یط یقواعد حقوق یهنجارها مراتبسلسلهمثل همان بحث 
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كه دم  ینین قوانیا همی هابانكمثل ساعت  یمجلس خود را صالح دانست، در مطلب

هم  یكند. ممكن است ما اشكال ماهومی یم، قانونگذاریكنیدست است و بحث م

مثال ده  عنوانبهممكن است  یداشته و حت ییاجرات یها ماهم اینییم و بگویداشته باش

ند مجلس یبگو یاسالم یبدهند و در مجلس شورا ینده هم اخطار قانون اساسینما

س مجلس هم ممكن است اخطارشان را وارد ید وارد شود و رئیست و نبایصالح ن

خطار وارد كه ا ین مواردید در اینامه بگونییك بند آینامه، مثالً نییبداند، اما طبق آ

 ین قانونیی كردند و مجلس گفت نه، اریگیرأی كنند. بعد ریگیرأد یدانسته شد، با

هم آورد و در نتیجه  یكردند و رأ یریگیجا رأست. آنین یبوده و خالف قانون اساس

ص دهند كه یو حقوقدانان، تشخ فقهانگهبان آمد. بعد  یل شد و به شورایبه قانون تبد

ابالغ كند.  اجرا یجمهور موظف است كه براسیندارد. آن موقع رئ ییت اجراین ماهیا

ت یخود مجلس و صالح یت ذاتی، صالحاجران و ین تقنیك بیی تفكدر واقع، ضابطه

دهند و طبق ساختارها، قابل كنترل یص میه است كه خودشان تشخیمجر یقوه یذات

تواند یه میی مجركه قوهنیگر گذشته است. كما این ساختار گذشت، دیاست و اگر از ا

كه به یداشته باشد و تا زمان ینیی تقنا صدها مورد دخالت كند، ولو اینكه جنبهیها ده

أت یق هیاز طر 983س مجلس طبق اصل یا رئیت نشده است یوان عدالت شكاید

 چراكههم است،  االجراالزمق تذكر نداده باشد و استدالل نكرده باشد، آن مصوبه یتطب

ن ضابطه مالك یاست. در ا طورنیهمه هم یی قضایدانند. قوهیخودشان را صالح م

نكه یدانند، مثل ایاست كه مقامات خودشان را صالح م یفیو شرح وظا« ساختار»صرفاً 

 یدگیداند و در دادگاه رسیكند و بعد او خود را صالح میت میشكا ینزد قاض یكس

ی ن ضابطه، ضابطهیست. پس ایدادگاه صالح نن یند ایگران بگویكند. حاال دیم

دارد، البته اشكاالت و  یارید بسیفوا یساختار یند ضابطهیگویاست. م یساختار

شود و براساس ینظم محقق م یعنیجاد نظم است، یا دشیفواهم دارد.  یراداتیا

مانع شوند. رند و یآن را بگ ینكه جلویتوانند اقدام كنند، مگر ایها مارات، دستگاهیاخت

عمل  یبرا یار مشخصیاین است كه چون مع یك ساختارین تفكیاما نقص بزرگ ا

افتد و به یف اتفاق میتداخل در وظا ینیو تقن یعمل ادار یوجود ندارد، برا یادار
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 ست. یشود و قابل رفع نیه خدشه وارد میا مجریی مقننه ها، قوهاستقالل دستگاه

د؟ یآیش میپ یجاد بشود چه اشكالیتداخل اد كه اگر ییخوب ممكن است بگو

دولت، نه  یماند؛ اهداف عمومین میزم دولت، ین است كه اهداف عمومیرادش ایا

جاد كند، دنبال یش ایخواهد آساینظام و حكومت. حكومت م یعنیه، یی مجرقوه

ن یو تحقق عدالت است، ا یشرفت و آبادانیت، پیبهداشت و سالمت، نظم و امن

ن قوا ادامه خواهد ین چالش بیشود و ایمحقق نم كدامچیهماند و ین میزماهداف 

ك یدهند: یشنهادهایی می، حقوقدانان پیك ساختارین تفكیاز ا ییرها یداشت. برا

ی قوه یعنیم؛ یی مقننه را محدود و مشخص كنقوه ینكه قلمرو قانونگذاریشنهاد ایپ

تواند یم مجلس در موارد خاص مییبگودا نكند. یپ یت عام قانونگذاریمقننه صالح

د یاش را تحدیت ذاتیگر موارد حق ندارد و صالحیكند و بس. و در د یقانونگذار

ستم یبه س ی وارداز اشكاالت عمده یكیوارد است.  یشنهاد، اشكاالتین پیم. به ایكن

 یها و قوهو استبداد دولت ین است كه ممكن است به خودسرین، اید تقنیتحد

ن اعمال نظارت كند. مثالً در مواردی كه یق تقنینجامد و مجلس نتواند از طریه بیمجر

هم  یند استثنائاتیگوین پرسش، میپاسخ به ا یصالح بداند، نتواند وارد شود. برا

م. مثالً اگر دولت بخواهد حكومت یاز استبداد قائل شو یریجلوگ یم برایتوانیم

ژه یاز ویگانگان امتیمجلس باشد، یا اگر بخواهد به ب یاعالم كند، باید با مصوبه ینظام

استبداد،  یرا كه ممكن است برا یمجلس باشد. پس موارد یبدهد، باید با مصوبه

ن یما ا ینكه قانون اساسیم، كما ایدولت روزنه باشد استثنا كن یاستعمار و سوء استفاده

 یكند و هم بعضین مین معموارد گفته است كه قانو یكار را كرده است؛ یعنی در بعض

طوركه د كرده است. همانیب مجلس مقیرا، به تصو ییف خاص اجرایاز وظا

ن است كه ین دو اشكال را برطرف كرده، اما مشكل اید قانونگذار اساسی ایمستحضر

به  یرا در چارچوب شرع و قانون اساس یت عام قانونگذارین بخش، صالحیضمن ا

د را پذیرفته و هم یرفته است؛ هم مدل تحدیرا پذ دو مدل یعنیمجلس داده است، 

 دست مجلس را باز گذاشته است. 

بسته نیست. بلكه دست  اجرا یه برایی مجرگونه است و دست قوههم این اجرانسبت به 
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ر و یو تدب یگذاریمشن خطیحدی باز است كه در قالب همبه اجرا یه برایی مجرقوه

ها العمل، نظامنامه و امثال ایننامه، بخشنامه، دستوربیتصوت كالن كشور، در قالب یریمد

تواند مانعش شود، ینم یرد و كسیتواند بگیم می، هزاران هزار تصمیو تحقق تعهدات ادار

ن یجاد كنند. در عمل ایجاها حساس شوند و در قالب ساختار مانع ا ینكه بعضیمگر ا

 ارمند توجه نشده است. یمعك یدا كرده و به تفكیساختار غلبه پ یجنبه

، چه ی، چه پارلمانیاستی، چه ریحقوق یهانظام یكه در همه ییهایدگیچیاز پ یكی

ن مشكل است یست و ااجران از یف تقنیوظا یاریك معی، وجود دارد، تفكیپارلمانمهین

ن یشود و ایجاد میه و مقننه این قوای مجریب یاسیجاست كه اختالف سو معموالً در آن

ن یداً در لبنان همیرای مثال جدبشود. یم یبه اصطالح مشكلِ تداخل، برجسته و عموم

اتفاق  یرین، سعد حریوره و قبل از اینیه در زمان سیی مجرن مجلس و قوهیمشكل ب

ورشة »الملل گذاشتند و اسم آن را نیدر سطح ب ین جلسات، جلساتیافتاد و مثل هم

م كه خصوصاً یخواهم بگویبود؛ م اجران و ین تقنیك بیگذاشتند. كارگاه تفك« العمل

 شود. یشتر میب یدگیچین تداخل و مشكل و پیكنند، ایعمل م یاسیكه قوا س ییجاآن

ن یم و ایبگرد یدنبال راهبه نظرم باید به یك ماهویتفك یبرا یراه یجوودر مورد جست

 ینامه تا بتواند براا تفاهمیر یم، ولو در قالب تفسیینگهبان بگو یضوابط را مثالً به شورا

ی است كه البته خوشبختانه با حلراهن یباشد. ا یاگونهفیه شرح وظایقوای مقننه و مجر

امر و امامت امت عمل  یت مطلقهیر نظر والیگانه زسه ینكه قوایو ا یوجود رهبر

 (. 65دهد )اصل یما، جواب هم م ین كار ساده است و طبق قانون اساسیكنند، ایم

هم  یمهمی كه در قانون اساس یلیخ یارهایاز مع یكیارها، به نظرم یدر خصوص مع

است؛  یو كنترل قانون ین كنترل اداریز و تفاوت بییجاد تمیبدان اشاره شده، بحث ا

قرار  یاز عمل قانون یز عمل ادارییتم یاری برایرا مع یو ادار ین كنترل قانونیا یعنی

 م. حال چگونه؟ یده

اش تحقق نظم یف ذاتیطوركه عرض كردم، از وظاهمان یی عموما ادارهی اداره

 ی، بهداشت و سالمت عمومیت عمومیسه حوزه دارد: امن یاست. نظم عموم یعموم

 یبه نام اخالق و نزاكت و آداب عموم یچهارم یم حوزهیتوانی. میش عمومیو آسا
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م یتوانیهم م یگرید یهاو شاخص یفرهنگ یم. در واقع ضابطهیهم به آن اضافه كن

ن است كه دولت حق دخالت یمختلف، اصل بر ا یهان شاخصیم. در ایمشخص كن

ش رهبر معظم یدارد، چون در صحنه است. به فرما یزیرو برنامه یداشته و حق طراح

ن هستند. دولت یها مُعگر دستگاهیدولت است و دی كشور به عهده یانقالب، بار اداره

مثل زلزله  یعیطب یایند كه ممكن است بالیبیكند، میت میریه است، مددر صحن

و  یرعامل طراحیرد. پدافند غیگیم میشد و تصمیاندیم یدیآن تمه یجاد شود و برایا

 ییایها مزاا هجرت از تهران و امثال اینیكند. در خصوص اسكان در تهران یفعال م

ست كه با یگونه نگر اینیاست و داش یذات یفهیجا وظنیكند. ایمشخص م

دخالت در  ن قطعاًیا نكن. این كار را بكن یند ایدش كنند و بگویتحد یقانونگذار

دولت است كه  یف ذاتی، جزء وظایسوزا اطفای آتشی یعیطب یایست. مثالً بالاجرا

. نامه درست كنندنییآ ی برخورد با توفانوهیش ینیست كه برا گونهنیات كند. یریمد

، یا مثالً بهداشت عمومیاست.  ییف صددرصد اجرایست، زیرا این وظاین ین شدنیا

نه ین زمیتوانند در اد، نمییآیش میپ یخوك یمثل آنفلوانزا یمانند وبا یا امراض یمرض

ند یگویكنند و میم میساعات كار را تنظگرد و خاك دلیل ا بهیكنند  یقانونگذار

ل است. اگر مجلس دخالت یند و فالن روز تعطیایب فالن تافالن  كارمندان از ساعت

است كه  یسیاست و مثل پل ینظم عموم ین صددرصد مداخله در حوزهیكند، ا

رد. ید دخالت كند و جلویش را بگیند و در جرم مشهود بایبیی جرم را مصحنه

دارد  یف ذاتیه وظایمجر ی، قوهیتحقق نظم عموم ید برایو تمه یریشگیپ عنوانبه

قابل  ین ضابطهیست و این نیتقن یگر حوزه، حوزهیشود. دیم ین كنترل اداریكه ا

زم یق همان مكانیهم هست، از طر یطوركه در قانون اساساست، البته همان یتوجه

ن حق، موجود ین مادر، ایق مصوبات دولت با قوانی، نظارت و كنترل و تطبیساختار

 ن مطلب را بگیرد. یا یخواهد جلوینم یاند و كسن را احصا كردهین ایاست و قوان

عام  یلیست؟ خیچ یت عمومیت، سالمت و آرامش است. امنیامن یاز جمله نظم عموم

انت از جان، یص ینهینان افراد جامعه و شهروندان در زمیكه باعث اطم یزیاست. هر چ

 از هر گونه تعرض و خطر بشود، امنیت عمومی است.  یت زندگیمال، آبرو و وضع
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ت از سالمت و بهداشت انجام گیرد. یحما یاست كه برا ی، هر اقدامیسالمت عموم

 یما موارد مربوط به نظم عموم ین شكل است. قانون اساسیهم به هم یآرامش عموم

ده است. احصا كر یقانون اساس 8ن موارد را در شانزده بند در اصل یو فراتر از ا

م دولت، منظور از ییگویكه م یند موقعیگوین است كه میدرست است كه مشهور ا

د با توجه یآینظر مه است، اما بهیه و مجریی مقننه، قضایدولت، حكومت و اعم از قوه

 دارد.  ییت اجراین شانزده بند، بدون استثنا ماهیا یقانون اساس 8و  3به اصول 

مجلس هم، دولت در  یتواند وارد شود، اما بدون قانونگذاریمجلس به شكل عام م

به  یقانون اساس 983كه در اصل  ینامه و آن مسائلبینامه و تصونییقالب نظامنامه و آ

 یعمل ادار یبرا ییارهایها را به الگوها و معتواند اینیدولت گذاشته است م یعهده

، یاست، علم و فناوریت، اجتماع، سیتربم و یت، اقتصاد، تعلیامن یل كند. در حوزهیتبد

ل كند و وارد عمل شود و منتظر مجلس یار تبدیبه مع یم مسائل اجتماعی، تحكییخودكفا

كرده و بعداً  یم مجلس قانونگذاریم و منتظر باشید دنبال خأل بگردینماند. در واقع نبا

د یگوی، م983ن است كه دولت حق اقدام دارد. اصل یه ایدولت اقدام كند. اصل اول

ن یقوان ییاجرا یهانامهنیین آیر مأمور تدویا وزیران یأت وزیكه ه یبر مواردعالوه»

ف یمتأسفانه انجام وظا...«. یف اداریانجام وظا یران حق دارد برایأت وزیشود، هیم

و سازمان و دستگاه كوچك انصراف  یز و دفتر و صندلیبه م ی، در اذهان عمومیادار

ه یی مجرقوه یف ذاتیو وظا ین بحث عمل اداریرا با هم یف اداریوظا كند.یدا میپ

ر از ین غیقوان ین اجرایكند. تأمیدا میش توسعه پین صورت معناید و در اییت بفرمایعنا

، یعنی یم سازمان اداریاست. تنظ یگریز دیاست كه درست بوده و چ یف اداریوظا

از به قانون ندارد و ین نیجاد و خلق كند و این بسترها ایاز ا یتحقق بعض یبرا یدستگاه

مساعدت كند. شما  یتواند در قانونگذاریحه، میم الین، دولت در قالب تنظیباالتر از ا

ن كار را انجام دهد. در جهان یتواند این مركز هم میجهان، هم ید از كشورهایریآمار بگ

شود و یب میح دولت تصویدرصد لوا 15حداقل  شرفته معموالًیپ یحقوق یهاستمیدر س

ن دولت و مجلس یدادند، ب یح اساسیدر لوا یادیر بنییدهند و اگر تغیدر آن نم یادیر بنییتغ

كند تا یم یا دولت خداحافظیشود یا مجلس منحل میآید و آن موقع وجود میچالش به
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كه  ییبه شكل حق وتو یاستین شكل و ریبه ا یپارلمان یهاش رود. در نظامیكار پ

ح به یلوا یاصل یشود و معموالً شاكلهد عمل مییدانیكه م یجمهور دارد و مسائلسیرئ

ا یح اصالح شوند یآمده است اگر لوا 56ما هم در اصل  یخورد. در قانون اساسیهم نم

ن نظم حفظ یگوید كه ان را مییشود. همیشوند، رد م ینه و بار مالیها موجب هزطرح

ا یكند یدا نمیپ اجرا ینهیا زمیشود یا رد میندگان یمستقل نما یهاطرحشود. اما معموالً 

كه در كشور ما افتاده  یشود. اتفاقیخورد و اصالح میگر دور مید یحهیبالفاصله توسط ال

ح كمتر یب لوایح و تصویزان لوایهرچه از زمان مجالس بگذرد، م جیتدربهن است كه یا

ح و اهداف دولت و یر با لوایمغا یهاب طرحیشود. تصویاد میح زیشده و اصالح در لوا

مان یكند و اآلن چالش فعلیجاد مین چالش ایشود و ایتر مادیدولت ز یهااستیس یحت

 یان شورایبنده است. آقا ین نظر شخصیك مشكل است. این ین است. به نظر من ایهم

ام دم دست ما بود، ین ایرا كه در ا ینیداشته باشند. قوان یگرینگهبان ممكن است نظر د

 یی، شناساییایمیت از مصدومان شیو حما ییی شناساتیفوركخوانم. طرح ییتان میبرا

است.  ییاجرا یتیك اقدام حماین یدارد؟ ا یت قانونگذاریش ماهی، كجاییایمیمصدومان ش

است. ن اقدام نوشته شده یمجلس برای ا یت عام قانونگذاریشش ماده براساس صالح

 یهاپلماتیی حقوق اتباع و دفایاستو  یریگیی الزام دولت به پتیفوركمورد دیگر طرح ی

ن یكاست. ایدولت اشغالگر آمر ژهیوبه یی خارجهادولتاز اقدامات  دهیدبیآس یرانیا

م ییدارد و روشن است. اگر بگو ییت اجرایاست و ماه یپلماسیدستگاه د یذات یفهیوظ

 شود. یها، معلوم ماین یچه، همه یعنی یكنترل ادار

 یت مؤسسات و مراكز آموزش عالیس و تقویت از تأسیحما یتیفوركیطرح 

ك یاست. سه طرح در  ییك چالش اجرایاش معلوم است، ن هم فلسفهیی. اردولتیغ

قتاً ید حقین بایدارد و ا ییت اجراینگهبان آمد كه ماه یا دو هفته به شورایهفته 

ن عمل یك بی، براساس تفكیماهو یارهاید معیجز تحدشود. به نظرم بهداستانش حل 

جهان مرسوم است،  یطوركه در همه جا، همانینی، با عمل تقنییو اجرا یادار

د را یت باید آن تمهیم و در نهایه و مقننه را حل كنیی مجرن قوایم چالش بیتوانینم

ش برود. اگر بخواهم ید كند تا پییهم تأ یم و رهبریل كنین قوا تبدیب ینامهبه تفاهم
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قانون  یكشد. در مقدمهینه بخوانم، طول مین زمیرا در ا یاصل به اصل قانون اساس

، یاحكام و مقررات اسالم یه آمده است اجرایی مجرف قوهیدر مورد وظا یاساس

نظام و ایجاد  یاسالم یجاد جامعهیدن به روابط و مناسبات عادالنه، راهگشایی ایرس

 تر. شتر و سرعت افزونییی بكارابا  ییاجرا

 یابزارها كهیدرحالجاد كند، یو سریعی را ا كارا ییتواند نظام اجرایدولت چگونه م

ست و ین یشدن ین تعهدات اداریا یوجود دارد؟ اجرا ید در مورد عمل اداریتحد

ت عام یصالحات مسائل براساس ین جزئیاگر پارلمان خود را متعهد بداند كه در ا

 اش را انجام دهد. ستهیبا یتواند تعهدات اداریاش دخالت كند، دولت نمیقانونگذار

هم از وظایف  یت طاغوتیدة حاكمییزا یبوروكراس یدهیچیر پیگوپادستنظام  ینف

 ی مجریه است. قوه

با  931ست؟ طبق اصل یك یفهی، وظیدولت یهانشان یكنم. اعطایاز شما سؤال م

 931كند؟ براساس اصل  ینه قانونگذارین زمیتواند در ایجمهور است. آیا مجلس مسیرئ

 ییاجرا یفهیوضع كند، دخالت در وظ ین اطالق دارد و اگر مجلس بخواهد ضوابطیا

ن اصول، اصول دیگر یاز ا یت عام قرار داده است. بعضیصالح 59اصل  كهیدرحالاست، 

 ود بوده است.ین قیو خود قانونگذار متوجه اد است یزند و در واقع قید مییرا تق

 یشورا یك دوازدهم از اعضایو  یاحد عنوانبهن را یامور برنامه و بودجه؛ من ا

 ل شود. یه تبدید به روین بایكنم. اما اینگهبان عرض م

 یعبارتا بهیم دو دوازدهم یشویبنده هم با شما هستم و م ن الهام:یدكتر غالمحس یآقا

 ششم.كی

 یو استخدام یامور برنامه و بودجه، امور ادار 931براساس اصل  :یاهلل عباس كعبتیآ

ل اصل یی دولت كه اشاره كردم، در ذمشخطن برنامه و یجمهور است. همسیبا رئ

ر یرد، مگر آنكه به تفسیبگ االجراالزمم یران تصمیأت وزین است كه در دولت هیا 980

د. در ییذ بگوین را در واقع اصالة االجراء یا اصالة التنفیدا كند. ایاز پیر قانون نییا تغی

توانند یها ماست. خوب این یها و آن اصل عموم قانونگذارهیمقابل آن اصالة الصالح

 یگری كه به شكلیشود و مباحث دیاستفاده م 980ل اصل ین ذیكنند و از ا اجرا
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 دهم. یع نمین تصدیش از ایعرض كردم كه ب

ار ینكات بس ید. مقدمه هم حاویفرمود یقیار دقینكات بس ن الهام:یمحسدكتر غال یآقا

 دوستان بپردازیم. سؤاالتد به ییبود. اگر اجازه بفرما یاجالب و تازه

 و نظرنقد 
استفاده كردم.  یلیكنم و خیتشكر م یلیاول خ یدر وهله زاده:فالح محمدیعل یآقا

م و چند یگویل بحث مطالبی را میتكم یهمدلم. منتها برا شما كامالً یدگاه كلیبا د

 یبود كه از حوزه یدیخوب و جد یلین نگاه شما، نگاه خیسؤال هم دارم. اوالً ا

طور را انجام دادید. همین یاسیاز س یك عمل ادارید و تفكیوارد شد یحقوق ادار

نسبت به  یهم حت ید در حقوق عمومیجد یكردهایخواهم اشاره كنم كه رویم

د از یك قوا، بایتفك یجاند بهیگویك قوا، انتقاد دارند و میل و تفكاستقال یهینظر

ن ید ایطوركه فرمودن حال، همانیم. با ایاستفاده كن یاسیو س یك عمل اداریتفك

را به  یتی، صالحیكه قانون اساس ییسؤال آخرتان را پاسخ بدهم. به اعتقاد من هر جا

ن یجمهور اعطا كرده، اسیا شخص رئیه، یی مجرخود قوه یت حقوقیشخص

ت مجلس است؛ یصالح یعنی، 59بر اصل  یتیاوست و محدود یت انحصاریصالح

 كند.  یتواند قانونگذاریدر آن حوزه، مجلس نم یعنی

دارد،  ییت اجرایكه ماه ییجاالبته عكس آن هم هست، یعنی آن :یاهلل عباس كعبتیآ

 مجلس، بیانگر این قاعده است.ب یرد مگر با تصویم بگیاما دولت منع شده كه تصم

ن ید ایآیم وجودبهن یر از ایكه غ یمراتب، اشكال یمنتها زاده:فالح محمدیعل یآقا

ن یند ایگویها میكرد دارد: بعضیها، كه دو رونامهنییاست كه مواردی هست مثل آ

 ن است كه مجلس،یم، اصل بر ایس اصل كنیم تأسیدارد، اگر ما بخواه ینیت تقنیماه

ن در یكند. بنابراینامه وضع منیین است كه دولت آیكند و استثنا بر ایم یقانونگذار

شود، اما اگر مجلس وارد یالرأس وارد میكه مجلس وارد نشده است، دولت عل ییجا

ت یها ماهنامهنیین است كه آیكرد دوم ایتواند وارد شود. اما رویگر نمیشد، دولت د

گر در ید 14باشد، براساس اصل  اجراست. اگر از لوازم اجرا ن ندارد و از لوازمیتقن
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طه وارد شود. ین حیتواند در ایشود و خود مجلس هم نمیه میی مجرت قوهیصالح

تواند در آن یست كه مجلس مین نیا یر با قانون باشد، به معناید مغاینامه نبانییاینكه آ

است. من معتقدم كه  یمراتب منابع حقوقسلسله یكند، بلكه به معن ینه قانونگذاریزم

بر بحث نظم ه است. عالوهیی مجرقوه یت ذاتیو در صالح اجرااز لوازم  نامهنییآ

م كه آن هم خدمت ید اضافه كنیگری هم بایی دد، نكتهیفرمود یكه حضرتعال یعموم

 است.  یعموم

احصای كامل نبودم،  درصددمثال گفتم و  عنوانبهرا  ینظم عموم :یاهلل عباس كعبتیآ

 ... 8لذا در ادامه گفتم شانزده بند اصل 

ن نكته هم یدارد. ا یبه قانونگذار یازیسش نیاصل، تأس :زادهفالح محمدیعل یآقا

 وجود دارد. 

كند، ین مییكه دولت تع یهایاستین است كه به اعتقاد شما سیسؤال مشخص من ا

 980واقع شود؟ براساس اصل  یقانونگذارتواند موضوع ین می، ا980طبق اصل 

 ین كرد و مجلس هم قانونگذارییكند. حال اگر دولت تعین مییرا تع یمشدولت خط

نكرده است، دولت وارد  یكه مجلس قانونگذار ییست كه جاین نیكرد )بحث در ا

ها تید كه تعارض صالحیآیش میپ ید. بحث وقتیآیش نمیپ یبحث جانیاشود. یم

ت مجلس یصالح یا نه قائل به برتریم یت مضاعف را قائلیا صالحید(. آیش آیپ

 خالصه كردم.  یلیاد است. من خیهستیم؟ چون وقت محدود است، سؤاالت ز

، گاهی ما یا قانونیدارد  ییت اجراینامه ماهبینامه و تصونیینكه آیا :یاهلل عباس كعبتیآ

م، كه معموالً حقوقدانان حقوق یكنینگاه م مسئلهن یبه ا یی حقوق اساسهیاز نگاه و زاو

نامه و نییتواند آیدارد و دولت م یت قانونین است كه ماهی، نوعاً نظرشان ایاساس

ت یریدارد. اما علمای مد یت قانونگذارینامه داشته باشد، اما مجلس هم صالحبیتصو

ن مرحله باشد و به یآخر ست كهین طورنیا اجراكه  اندقائل هاآن. چون اندقائل یگریز دیچ

كنند كه هر ین چرخه چهار بحث را مطرح میكنند. در ایف میرا تعر یااصطالح چرخه

نگ )طرح و برنامه( است. یا همان پالنیپالن  هاآناز  یكیدانند. یم اجراچهار مورد را جزء 

 یراحاش را طی كارش طرح و نقشهد در حوزهیكند، با اجرارا  یزیبخواهد چ یاگر كس
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ن نگاه یكنند و اگر ایكه حاال ذكر م یگریو موارد د یابی، سوم محاسبه و ارزاجراكند. دوم 

و  میریت بگیریرا از مد یریگمیتصم و یگذاریمشخط یشناسم و موضوعیرا داشته باش

 983اصل  یم فلسفهییگویم، آن موقع مین بدانیی قواناجراعرض را هم یگذاریمشخط

در  یعنینخواهد شد؛  یز و صندلیطوركه عرض كردم مهمان یف اداریكه گفته انجام وظا

ن یشود و اگر چنیم ییت، اجرایرد و آن موقع ماهیگیعام م یرا به معنا اجرا یواقع حوزه

نامه، بخشنامه خصوصاً بینامه، تصونیید آیگویم یازهینبود، قانونگذار به چه انگ

ن مطلب مهمی یران است. ایأت دولت و وزیه یها به عهدهمستقل و این یهانامهبیتصو

ت عام مجلس استثنا خورده است ین صالحیرا كه ا یاست. در بحث تعارض، اگر موارد

ن موارد احصا نگاه یاز ا یكیشود و یمحدود م یلیكنم مشكل خیم، فكر میاحصا كن

 است. یقانون اساس 8دوباره به اصل 

د كه یرا مطرح فرمود یشیمن هم سپاس و تشكر دارم. فرما انه:یاب یمزروع ییحی یآقا

د كه در یفرمود 36ست. در بحث اصل یمن سؤال است و قابل قبول ن یجا برانیا

به نظر من  كهیدرحالجاد سازمان كند، یتواند ایدولت م یادار یهام سازمانیتنظ

در سطح كالن مثل  یادار یهاسازمانس ی، تأسیحقوق عموم یبراساس اصول مبان

ت ی، فقط و فقط در صالحیدولت یهاها و مؤسسات و شركت، سازمانهاوزارتخانه

س یدر خصوص تأس یادار یعال یكه شورا یدین اقدام جدیمقنن است. مثالً هم

كه فاقد  یرا به مركز یك شركت دولتیت یماه یعنیسازمان غذا و دارو كرده، 

آورده  یدولت یمؤسسه صورتبهر داده و ادغام كرده و یی، تغاست یت حقوقیشخص

 یجا نظر شورانیه است. در ایی مجردولت و قوه یهاتین خارج از صالحیاست؛ ا

ر یشركت توان یم كه در خصوص اساسنامهیگوینمونه خدمتتان م عنوانبهنگهبان را 

ر مواد ییاصالح تغه، یا كاهش سطح سرمایش ید، افزایس شركت جدید تأسیگویم

تواند در ید كه دولت میاست. شما فرمود 36ر اصل یاساسنامه و انحالل شركت مغا

ن یكنم اگر ایس كند. فكر میتأس یك سازمان اداری، یادار یهاسازمان میتنظ

كشور  یالت اداریتشك یعنیفاسد دارد؛  یها تالم، اینیت عام را به دولت بدهیصالح

در سطح  یم، ولیبه مجلس بده یدولت مؤسساتتخانه و را در سطح كالن وزار
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 دا كند. ید حق ورود پیها، مجلس نباد ادارات كل و معاونتیتر مثالً فرض كننییپا

تواند یم یاسالم ی. مجلس شورا983و  36د اصول یفرمود :یاهلل عباس كعبتیآ

وابسته به دولت را ا ی یها، مؤسسات دولتها، شركتی سازماناساسنامه یب دائمیتصو

را به  هاآنب یتصو یا اجازهیواگذار كند  ربطیذ یهاونیسیبه كم 53ت اصل یبا رعا

ت ید ماهیگویاز موارد را م یلیخ 36نگهبان به استناد اصل  یدولت بدهد. شورا

 یلیمن واضح و خ ین مطلب برایرد. ایگیم یدارد و اشكال خالف قانون اساس یقانون

، یادار یهام سازمانیكنم با عرضم منافات ندارد. تنظیباز هم فكر مح است و یصر

و  یدولت مؤسساتها و ها و سازمانها، شركتاساسنامه یب دائمیاعم است از تصو

 یبرا یالتیتواند تشكیندارد و دولت م یااساسنامه یكه جنبه ردیگیبرمرا در  یموارد

نكه ید(، ایكه فرمود یست )مثل مواردیكه مسبوق به سابقه ن ییجاخود داشته باشد. آن

ه یی مجرقوه یف ذاتیاز دارد، به نظر با وظایها نیگونه طراحبه این اجراو  اجرااصل 

گونه از جمله این یف اداریشود! چون وظاینم یف اداریمنافات ندارد. چرا انجام وظا

 شود توسعه یابد.یموضوعات است و م

ت دولت در ین است كه صالحید اصل بر ایشما فرمود :یاتیب نیحسمحمد یآقا

د. یر كنید تقرییت بفرماین اصل را لطفاً عنایا یاست. مبنا یذات ینظم عموم یحوزه

م یتسلن اصل مورد یعتاً ایاالعم باشد كه طب یجا بالمعننینكه دولت اگر در ایبعد ا

تش یه، صالحیی مجرنكه قوهیاما ا ،یقانون یدارد هم مبنا یفقه یاست، چون هم مبان

گر یعلل كه دیال  ید الذاتیید بفرمای، شاید ذاتیباشد، حاال چون فرمود ین امر ذاتیدر ا

ه به هر حال با یی مجرقوه یهینكه وجه تسمیا اًیل هم نداشته باشد و ثانیبه تعل یازین

شود، چون یبالوجه م یی مقننه مقدارنسبت به قوه قرار دادنبزرگ كردن و همتراز 

م چه چیزی را ییست؟ مثالً بگویچ اجران متعلق یه، باالخره ایم مجرییگویما م یوقت

ن ید كه از ایداشت یاست كه حضرتعال یكردیذ كند؟ مگر اینكه بگوییم طبق رویتنف

به لحاظ  یمدارانه است و خوب، نفعش اعم است، ولتیو غا انهیگراعمل یلیلحاظ خ

م، این است كه تفوق مجلس سبب شده ینیبیم یخ حقوق اساسیآنچه در تار ینظر

 ی. ما كه بر طبق مبانیید اجرایم و در واقع دولت را یبدان ینیی تقناست كه آن را قوه
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ن رأس بودن یم كه مجلس در رأس امور است. آیا ایش امام را داریخودمان، مثالً فرما

 ؟دیآیرمدر ارائه كردن جور یتفس طورنیابا 

مجلس كه  ینظارت یخدمت شما عرض كنم اوالً آن جنبه :یاهلل عباس كعبتیآ

گونه كارها. اعتماد و عدم اعتماد و این یضاح، رأیمحفوظ است؛ تذكر و سؤال، است

 اجران است كه ین است. اما عرضمان ای، تقناجراخود است و متعلق  ین كه در جایتقن

دست بگذارد و منتظر  یم كه دولت دست رویكار بدانك ی ین حلقهید آخریرا نبا

ه، یی مجركار قوه یهااز عرصه یكیكند.  اجراشود كه قانون به او ابالغ شود و بعد او 

در  یاز موارد كه قانونگذار یلین معناست. در خین و مصوبات مجلس به ایقوان یاجرا

ولت و دستگاه هست و نظام و د یا اهداف عمومیا مجلس وارد نشده است یآن نشده 

تواند وارد یها، دولت مو امثال این 8خواند، مثل اصل یمان میقانون اساس یبا مبان

قانون و  یهاو سوء استفاده و دورزدن یشود و اگر شما نگران استبداد و خودكامگ

مجلس وجود دارد و مجلس در رأس امور است.  ید، حق نظارتیها هستامثال این

 یحقوق عموم یهان بحثین را در اید. اییت بفرماین نكته عنایبه اكنم یخواهش م

ن یك واقع. ظاهرش ایدارد و  یك ظاهریگانه سه یقوا یهان بحثیام. ااد گرفتهی

ی مقننه ه تابع قوهیی مجرد كه مجلس در رأس امور است و قوهیاست كه شما فرمود

ك قوا یتفك یها و فلسفهثال اینكند و امیه به موجب قانون عمل میی قضایاست. قوه

د كه یدانیست. اما مهاداستانگونه كه من نخواستم وارد شوم كه كنترل قدرت و این

د كه در عمل صدها قوه و یگویم یواقع شده است. نقد جد ین هم مورد نقد جدیا

ن شكل بتوانند یستند كه به این ییها، قواگاه قدرت وجود دارد نه سه قوه و اینیپا

م دست یتوانیع است. نمیگسترده و وس یلیخ اجرای قدرت را كنترل كنند. عرصه

ن یه عمل كند. در همیی مجركند، بعد قوه ینگذارم و مجلس قانویدست بگذار یرو

ق یكنند. از طریفا میا یاان نقش عمدهیقانون مصوب مجلس هم، خود دولت و مجر

كند. مجلس در یم یسازالً دولت قانونشان، اصیها، دفاعشانیهاتهیكمكارشناسان، 

و سازندگان  یاسین علم اجتماع سیكرد همیعمل، دستگاه امضای قانون است. با رو

حه یا قانون را به شكل الیقانون، كارشناسان در دستگاه دولت هستند كه  یقیحق
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همان كنند و باالخره یخودشان دفاع م یدهیند در پارلمان و از ایآیا میسازند یم

افتاده است  یشود. اآلن چون در كشور ما از لحاظ ارزشیخواهند قانون میكه م یزیچ

، یاسیه از لحاظ سیمجر یكه مجلس در رأس امور است، آن تفوق مجلس بر قوه

د ینیبید میق كنیدا كند و اگر تحقیگری نمود پیباعث شده است كه مسائل به شكل د

دولتمردان پشت سر آن هستند كه  یا را، به شكلهطرح ین مجلس و حتین قوانیكه هم

 ین است كه به شكل طرح قانونیم و صالح ایجمع كن ست امضایم ده بییایند بیگویم

شود. نقش دولت را یم ها همگونه استفادهها اینوقت یم. بعضید و ما هم موافقیایب

عمله، چون  یعنی اجرام ییست كه بگوین طورنیاد. یرینگ كمدستن یدر تقن یحت

 ست و معمار هم است.یدولت صرفاً عمله ن

قانون  یطبق مقدمه اجراه در یی مجرم متعلق قوهیگویمن م ن الهام:یدكتر غالمحس یآقا

كند. مگر در یح مینحو عام تصرباشد كه به یتواند احكام و مقررات اسالمیم یاساس

كند، مثالً راجع به حجاب، چون یست! لذا اگر دولت هم احكام را مطالبه میمقدمه ن

م. یخواهم بگویفه را دارد. حاال مجازاتش را نمین وظیحجاب كه قانون ندارد، چون ا

م؟ یكنیجاد مناسبات عادالنه در جامعه مطالبه میا ایپس چرا از دولت راجع به عدالت 

عت و آن ضوابط و ینكه قانون باشد، مسبوق به مقررات شریها قبل از اچون این

 ن مقررات و احكام موظف كرده است. یارهاست و قانون اساسی دولت را در تحقق ایمع

ش آمد، یمن پ یبرا یم. فقط ابهامیشما استفاده كرد یهااز صحبت :یهمت یمجتب یآقا

كه در برداشت از  ید، دو سؤال نیز دارم. ابهامیین ابهام را اگر برطرف بفرمایا

ك یتفك یگریبود و د یك ساختاریتفك یكیش آمد، یمن پ یشما برا یهاصحبت

ن یاز ا یخالص ید براید و نقص آن را مطرح و فرمودی، فوایك ساختاری. تفكیماهو

شنهادهای یدانم پیشنهاد كردید. نمیك مورد را پیشنهاد شده است. فقط ینقص چند پ

با اركان  یك نظم عمومیشما همان تفك یك ماهویا نه؟ بعد تفكیمطرح شد  یگرید

 چهارگانه بود. سه

، یانحصار یهاتیها كه صالحتین صالحیم به بحث سؤاالت، در خصوص ایرسیم

ك را قائل ین تفكیم ایتوانیگر است هم آیا مید یهاو در حوزه یضیمشترك، تفو
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بر  یا استثناییاست  یت انحصاریدر واقع صالح 983د كه اصل یا شما قائلیم و آیشو

 ییت اجرایصالح 983م كه اصل یصورت اگر قائل شواست؟ در آن  ینیت تقنیصالح

 محوردولتتوسعه را،  یهااست. شما برنامه یبه چه صورت 36اش با اصل است، رابطه

 ست؟یچ 940ی آن با اصل رابطه یعنیمحور ا مجلسید یدانیم

آمده  59كه در اصل  یت عام مجلس در قانونگذاریآن صالح :یاهلل عباس كعبتیآ

ا یران یأت وزیكه ه یبر مواردعالوه»كند كه یح میتصر 983خود، اصل  یاست، جا

 یهانامهنیی، اینكه آ«شود...ین میقوان ییاجرا یهانامهنیین آیمأمور تدو یریوز

ن مربوط به یران حق دارند، پس ایأت وزیكند و ه اجراد یاست و قانون را با ییاجرا

ت یكه ماه یف اداریانجام وظا یدارد براست. چون حق ین یاز قانونگذار استثنا

نامه و بیبه وضع تصو یادار یهام سازمانین و تنظیقوان ین اجرایدارد و تأم ییاجرا

أت یش و مصوبات هیف خویران نیز در حدود وظایك از وزیهر »نامه بپردازد. نییآ

با متن و  دیمفاد مقررات نبا ینامه و صدور بخشنامه را دارد ولنییران حق وضع آیوز

 یقواعد حقوق مراتبسلسلهت یمنظور رعال را بهین ذیا«. ن مخالف باشدیروح قوان

م ییگویها را ما هم منامهنییها، بخشنامه و آنامهبیخود. تصو یاند. آن هم جاآورده

ف یكه در وظا ییجاا آنیم قانون به چه معناست و آینید مخالف قانون باشد تا ببینبا

ن ید ایآینظر مم یا خیر؟ بهیكنیت عام را استفاده میشود، آن صالحیدخالت م یادار

د یآیش میپ و تداخل یف اداریجا انجام وظانیه است. در ایی مجرقوه یحق انحصار

تواند مشكل یم ساختار نمییگویم و میامتوسل شده یماهو یارهاین نظر به معیو از ا

نگهبان، براساس  یشورا یار حداكثر، مثالً اعضاتداخل را حل كند. از لحاظ ساخت

و  یاقهیسل اظهارنظرن با ین قانون است و ایو ا یین اجرایند ایگویم صشانیتشخ

شود، یحل نم ییكند، اما مشكل نهایدا میپ یقانون ی، درست است كه جنبهیشخص

كنم ید میتأكر نشود. باز یر شود و ثابت بماند و متغیتفس ینكه اصول به شكلیمگر ا

م یم كه ترسیت بفهمیریمد ید در حوزهید و بایرینگ كمدسترا  یگذاریمشخط

ن ینظارت ا ین عِدل قانون است. ما در كلمهیچه؟ چون كه ا یعنیی دولت مشخط

م ییآیعلوم است و بعد م یم و اینكه نظارت مربوط به كدام حوزهیكنیهمه بحث م
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ن یاز ا یكی یگذاریمشو خط یریگمیدولت و تصم یمشخطن یم. ایدهیاش متوسعه

 ابعاد است. 

محور ها باید مجلسها. برنامهدر مورد برنامه یم به پاسخ پرسش دوم جنابعالیرسیم

 یشود و برایب میكه معموالً تصو سالهپنج یتوسعه یها؟ برنامهمحوردولتا یباشد 

ها را دارد. شما این یاستگذاریی سجنبهكند، نوعاً یجاد میا یدولت هم الزام قانون

كند یرا ذكر م یااحكام بودجه ییك جایا یسوم، چهارم، پنجم  هاید. هم برنامهینیبب

ا به شكل یاست  یان بودجهید ایگویرد و میگیآن را م ینگهبان جلو یكه مثالً شورا

د ملتزم توانیاست و عمالً دولت م یگذاریمشن خطیهدف و آرمان است كه هم

ن اتفاق یاآلن هم یندارد، گو اینكه از لحاظ ساختار یت قانونگذارینشود، لذا ماه

د یینگهبان تأ یكند و شورایب مید مجلس، مجلس هم تصویآیافتد. دولت میم

 جزبهد باشد. اما یپنجم با یند مطابق برنامهیگویرود و بعد هم میكند و ممی

ست یش برنامه نیدارد و رقم و عدد در آن است كه جا یابودجه یكه جنبه ییهابرنامه

د چه یآن برنامه و بودجه ساالنه است كه آن هم در قانون مشخص است كه با یو جا

 را دارد.  یدارد كه دولت عمالً قانون اساس یگذارو هدف یی آرمانه جنبهیم، بقیكار كن

د یم. نبایاز داریكارامد ن ك بحث این است كه ما به دولتی شوند:یابوالفضل درو یآقا

م یتنظ یم. قانون اساسیم تا به اهداف حكومت برسیه را ببندیی مجرقوه یدست و پا

د به آن توجه داشت كه یكه با یشده است تا حكومت بتواند به آن اهداف برسد. بحث

و از قانون  یفعل یم كه با قانون اساسین بحث را داریست. اآلن ایالبته بحث من ن

جمهور سید رئیگویم 931توان استنباط كرد. اصل یم ییزهایچه چ یفعل یاساس

ماً بر عهده دارد و یكشور را مستق یبرنامه و بودجه و امور استخدام یت اجرایمسئول

رسد و از یكه به ذهنم م یزیبگذارد. چ یگریی درا بر عهده هاآنی تواند ادارهیم

و برنامه  یو استخدام یبرداشت كردم این است كه امور ادار طورنیای شما هاصحبت

ست. ین یعیو تشر یاست و امر قانونگذار ییو اجرا یامور ادار یكل طوربهو بودجه، 

 ن امور را ندارد. یدر ا ینونگذارن مجلس حق قایبنابرا

 ینه سازمان ادارین زمیخواهد در ایكه دولت م ییجا یعنی :یاهلل عباس كعبتیآ
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 ن كار را انجام دهد.یتواند ایدرست كند، م

ن اصل یدرست كند از ا یكه سازمان ادار یتین محدودیا شوند:یابوالفضل درو یآقا

شود دولت و شخص یم، میرین اصل را مطلق بپذیم ای. اگر بخواهدیآیبرنم

 جمهور.سیرئ

جمهور را سیب كند كه دست رئیتصو یمجلس قانون نه مثالً :یاهلل عباس كعبتیآ

  نسبت به امور برنامه و بودجه ببندد.

م اگر صالح یگوین بحث ضوابط است. من سؤالم را میهم شوند:یابوالفضل درو یآقا

تواند وارد ناً نمییقیم و دولت قطعاً و یقانون دار ییك جاید. یین بفرمایید، تبیدانست

م و دولت در آن یرب شده است. اما گاهی قانون ندایشود كه قانون تصو یاحوزه

 یفیحق و تكل یعنیف باشد؛ یتواند شامل حق و تكلین میا ایرد. آیگم میینه تصمیزم

ت شناخته شود، یت شناخته شده است، به رسمیكه در قانون به رسم یزیآن چ یجدا

 كند؟ ین كاریتواند چنیا دولت میآ

 یعنید كدام است؟ ین تحدیا یست و مبنایچ 931دوم اینكه حد و حدود بحث اصل  

جاد سازمان دارد یصالحیت انحصاری در ا یكل طوربهجمهور سید كه رئیا شما معتقدیآ

ن زمینه یجمهور و دولت را در اسیت رئیجاد كند و صالحیتواند سازمان ایو مجلس نم

در  یار متعددین بسیع است و اآلن قوانیار وسیبس یو استخدام یمحدود كند؟ بحث ادار

ن از حدود ید ایید و بگویرین را مطلق بگیم. اگر ایدار یو استخدام یخصوص امور ادار

 طوربهد، یعنی یص وارد كنید به آن تخصیتوانیت مجلس است و نمیصالح یدیتحد

 و بودجه شود.  یو مال یو استخدام ی، مجلس حق ندارد وارد امور اداریكل

 یك ماهویرسد این است كه در بحث تفكیكه به ذهنم م یسؤال :یاكبر طالبك یآقا

د كه یم و فرمودیبرس یك ماهوید كه چگونه ما به تفكین فرمودییرا تع ییهاشاخص

مجلس وارد نشده باشد و  ییك جایتوان مملكت را معطل گذاشت. ممكن است ینم

ها را ن شاخصین است كه اگر ایرد. حاال سؤال ایم بگید وارد شود و تصمیدولت با

است، حاال از  ید بحث نظم عمومیرا كه فرمود ییهام كه قاعدتاً شاخصین كردییتع

م، ین كنییتع هایی راكرده و شاخص یك ماهوید تفكیآن طرف چیست؟ فرض كن
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 مسئلهدولت نخواست وارد شود، چون آن  یانهیشود كه اگر در زمین میجه ایقاعدتاً نت

د شما یگوینگهبان م یشورا یعنیتواند وارد شود، یگر نمیاست، مجلس د ییاجرا

جا را نید. این كنید تقنیتوانیگر نمینه دین زمید و در ایشد ییاجرا یطهیوارد ح

ت به یصالح یكفه یعنیشود؛ یشتر به نفع دولت مین بیتوان حل كرد و ایچگونه م

 شود.ین میسمت دولت سنگ

تواند اقدام یق نظارت میاست كه مجلس از طرن یشان ایپاسخ ا :یاهلل عباس كعبتیآ

یی هم در مورد هاكتابضاح باز است. ینظارت و تذكر و است یكند. دست مجلس برا

 یفریك یك رشته هم به نام حقوق اساسیوجود دارد و  یجرائم مربوط به حقوق اساس

 پردازد. اند كه به این مسائل میدرست كرده

عرض  یام خدا، من دو سه نكته را خدمت حضرتعالبه ن :یاصفهان یكاظم كوه یآقا

است كه عمدتاً از مشروح  ییهاافتهیمن و از محفوظات و  یكنم كه البته نظر شخصیم

ما از لحاظ قواعد حاكم  ید نظام اسالمیطوركه فرمودمذاكرات برگرفته شده است. همان

ا یر دنیآن را با سا یاساستوان حقوق یاست و از جهاتی نم فردمنحصربه یبر قانون اساس

 . ر كشورهاستیر از پارلمان در سایغ یزیق كرد. مجلس ما چیتطب

در خصوص برداشت از اصول است. در برداشت از اصول و مفاد مواد و  دوم یمقدمه

 یبه مقصود و مراد مقنن و قانونگذار اساس یابین راه دستی، اولیاصول قانون اساس

داشته است. برداشت من از  ین الفاظ چه مرادیكار بردن است و او از بهیچ

 یعنیم، یت مطلوب را انجام دهیم وضعیاین بود كه باید ترس یحضرتعال یهاصحبت

هست  یكه قانون اساس یزیبود، نه آن چین اساس میبر ا یخوب بود كه قانون اساس

كه من و اكثر دوستان در  یزین بوده است. آن چیا یو مقصود قانونگذار اساس

از سال  ییهاو بعضاً قسمت 63سال  یجلسات مطالعات مشروح مذاكرات قانون اساس

ی ی مقننه بر قوهن تفوق قوهیهم ین است كه قانونگذار اساسیم، ای، برداشت داشت13

د استثنائات و آن ین كار را كرده است. اما شما فرمودیهم ا عمدبهرفته و یه را پذیمجر

 یهانهیزمشیخاطر پها، همه را به قصد انجام داده است، و حاال بهعام و این تیحصال

داشته  هاحرفن یو ا یكتاتوریكه از د یت و همان ترسیبوده كه داشته یا ذهن یخیتار
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 یینكه تمركز قدرت اجراین ایدر ع یهم در اصالح قانون اساس 13است. اما در سال 

از مجلس كم نكردند و در عوض  یتیصالح گونهچیهه قرار دادند، یی مجررا در قوه

 یآن، یعنی رهبر یه را گرفتند و به صاحب اصلیی مجرارات قوهیاز اخت یبخش

از این  نظرصرفه ایجاد كردند. یی مجرقوه یهم برا یدین لحاظ تحدیبرگرداند و از ا

م؟ در مقام شك از یر كند چه كاید بایكه اشاره كرد یگذاریمشبحث، در مورد خط

ا به اصول یم ید به مشروح مذاكرات و مقصود مقنن برگردیا بایآ یعبارات قانون اساس

 یكه مقصود قانون اساس یی؟ به نظرم در جایت و حقوق اساسیریمد یو مبان یحقوق

 فردمنحصربهبا توجه به  یو تئور یتوان به مباحث نظریروشن است، از آن نم كامالً

 ، مراجعه كرد. یبودن نظام اسالم

تواند وارد یی مجریه مست، قوهیكه قانون ن ییی آخر اینكه اعتقاد دارم در جانكته

كه  ییدر جاها ید، ولیفرمود ییی كه حضرتعالهاصحبتدلیل همان عمل شود، به

طوركه همان یعنیحه دست دولت است، یال یت ندارد، ابتكار ارائهیضرورت و فور

دهد و وارد  به خرجد ابتكار عمل یاست. دولت با طورنیهما هم ید، در دنیدفرمو

را  هاآنب یشنهاد كند و تصویح را پیحوزه شود و با كارشناسان مجربش به مجلس لوا

نامه و نیینامه، آبیرد. چرا ما منتظریم كه دولت با تصویخود بگ یبرا یقانون صورتبه

نگهبان  یكه مجلس و شورا یتیبه نظرم تنها محدودش ببرد. ین كارها را پیمصوبه ا

ان كرده یآمده است كه ب 59تواند انجام دهد، استفاده از لفظ قانون است كه در اصل یم

جا كه در تواند قانون وضع كند. از آنیم یمجلس در حدود مقرر در قانون اساس

ن ارائه نشده از قانو یفی، تعریو خود قانون اساس یمشروح مذاكرات قانون اساس

ن فرصت استفاده كند و لفظ قانون را با استفاده از یتواند از اینگهبان م یاست، شورا

و هر مورد  یر كند كه در هر مورد جزئیتفس یعرف خاص و مراجعه به عرف حقوق

موارد  یه را در همهیی مجركند و دست قوه ی، مجلس نتواند قانونگذاریگریخاص د

 رد.یبگ اجرالوازم  یو حت

اصل  ین نكتهیم. در مورد ایشد، استفاده كرد یخوب یهابحث :یاهلل عباس كعبتیآ

ستم. اما ین یگذارضابطه یمجلس به معنا ید، من منكر قانونگذاری، كه فرمود931
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 ین امور استخدامیو هم ییف اجراید وظایی تحدطهیدر ح یاینكه بخواهد قانونگذار

مثل -ا ادغام سازمان یا انحالل سازمان ی یادار یهاسازمانق یباشد، از طر یاو بودجه

ن خالف یا -شود یادار یشورا یكه كردند و دخالت در كارها یین كارهایهم

ح است. در مورد مباحث یصر یلیبوده و خ ین اصول قانون اساسیف مصرح ایوظا

ما جهت تواند در شناخت الفاظ به ما كمك كند. ایهم، مشروح مذاكرات م یجنابعال

شود و یی مریگیرأ، در مورد آن یاستحضارتان، بعد از مشروح مذاكرات اصل قانون

مشروح  یجات ندارد. بهیكند و لذا مشروح مذاكرات حجیموافق و مخالف صحبت م

 م، كتاب، سنت، عقل و اجماع. یید بگویمذاكرات با

ا مربوط به علوم ی یشده علمكاربردهاز اصطالحات به یت، چون بعضیرینكه گفتم مدیا

ف یا سازمان، تعریم نهاد ییكه بگو یشده است. مثل موقعفیو تعر یاجتماع

مجلس خبرگان  یندهیك نمایم. ممكن است یم داشته باشیتوانیی كه نمدرآوردمن

ا اساسنامه، یكار برده باشد ا مؤسسه را بهیخاص، نهاد، سازمان  یبه معنا یقانون اساس

 یكنم واژهید میما مهم است. اینكه تأك یف مصطلح براین تعریپس ا نامه را،نییا آی

ها را م آرمانیخواهین دلیل است. ما نمیم، به همیریت بگیریدولت را از مد یمشخط

د. یند به مشروح مذاكرات مراجعه كنیگویه شده است و مین رویم، چون ایل كنیتحم

ست یبدهد خوب است، اما حجت ندست به یكل ینكه فضایا یمشروح مذاكرات برا

فهم  یكه در اصول فقه است، برا ین فنونیص و اید و تخصییو اطالق و عموم و تق

 م.یق كنیر مضیها مالك است، البته باید تفساین یالفاظ و عبارات قانون اساس

حه استفاده كرده و یمفصل از ابتكار ال یلیتواند خیحه موافقم. دولت میمن با ابتكار ال

ت یكند، چون در نهایقانون، مشكل را حل نم یر كلمهیها را كم كند. تفسچالش نیا

عام  یخاص و چالش در مورد معنا یك معنایعام دارد و  یك معنایقانون و  یعنی

نامه نییت دارم. براساس آیخواهم وارد شوم و صالحید من میگویشود. مجلس میم

 شود. ی قانون مشكل حل نمیر كلمهیشود. به نظرم با تفسیت من مشخص میصالح

ه است، یی مقننه بر مجرها درست است كه تفوق قوه. اینیو واقع ید آرمانیشما گفت

پس  د عمالًیخ كشور ما دارد. نگاه كنیدر تار یواقع یشهیك رین هم ید كه ایدانیاما م
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ندگان در مسائل یمجلس وضع شد و نما یبرا یانامهنییآاول،  جمهورسیرئ یاز دوره

كردند و مجلس در عمل یندگان دخالت میز و درشت كشور، نه مجلس، بلكه نمایر

كند كه ینده احساس میواقعاً نما ینامه و هم در قانونگذارنییقدرت فائقه شد. در آ

ل شد. اآلن در یتبد ین به فرهنگ عمومیر باالتر است و ایك سر و گردن از وزی

نده یا سه نماینده دارند یك نمایكه  ییس خصوصاً در شهرهامجل یندهیك نمایكشور، 

ركل مشخص یكند، مدینده حاكم است. فرماندار عزل و نصب مینده، آن نمایا ده نمای

در  یكه شما در قانون اساس یزیكند و حاكم مطلق شهر است. آیا آن چیو عزل م

 گونه بود؟ د اینیمورد مجلس خواند

 یقانون اساس یهااست كه اسم آن را عرف یزیمان، چیساز مشكالت قانون اسا یكی

م یكن یم كاریتوانیجا افتاده است و نم یها به شكل عرفدر واقع این یعنیم؛ یگذاریم

ك یافتد، لذا یشتر اتفاق میندها هم بیفرا یو در سه دهه اتفاق افتاده است و بعض

ندگان یآقا وارد شدند كه نما ییك جای رد. مثالًید صورت گیدها باین تحدیا ییجا

كند، خودشان نظارت  یتخلف یه كنند در مورد اینكه اگر كسیی تهسازوكارمجلس 

م قانون یبگو خواهمینمدارد و  یانهیشیكنند. اینكه مجلس در رأس امور است، پ

د كه مجلس نسبت به یآیبرم ین كار را نكرده است، از اصول قانون اساسیا یاساس

از  یكی .ندازندیبه را از كار یی مجرد در عمل قوهیتفوق دارد، اما نباه یمجر یقوه

ك یس یكه رئ یفرمانداران از كس ن است كه قدرتیی كشور ما امعضالت اداره

 مسئولا یا بازرگان یس شركت یش رئیاست، ده برابر كمتر است. پ یشركت تجار

 یر حقوق اساسست كه شما دین طورنیاكند. یفالن مؤسسه خضوع و خشوع م

ی ست. قوهیاآلن ن هانیات دارد، یچیست و حاكم یندهید كه فرماندار نمایخوانیم

نكه یابد، ضمن اید باز بیاش را بایستم، اقتدار واقعیه، نه اشخاص، به شكل سیمجر

 نظارت كند. یقانون ید در چارچوب مرزهایی مقننه باقوه

در خصوص شاخص  یكیم، یبگوخواستم یدو موضوع را م :یفتاح یمهد یآقا

ق یاست و آن مصاد ید نظم عمومیكه فرمود یاز عمل قانون یك عمل اداریتفك

م در ید اگر بخواهیكنیا شما فكر میپرسم آد. از شما مییآن ذكر كرد یكه برا یلیتمث
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ن ینامه؟ انییا در آیم، آن در قانون است یده یرا تبلور و تجل یجایی نظم عموم

 یاز عناصر ذات یعنینامه؛ نییكند تا آیدا میپ یشتر در قانون تجلیب یعموممصداق نظم 

م، فكر ین دو بدهیاز ا یكیرا به  ین نظم عمومیم اینامه. اگر بخواهنییقانون است تا آ

 ت با قانون است.یكنم تقدم و اولویم

عرض . من یهم كنترل قانون یث دارد؛ هم كنترل اداریدو ح :یاهلل عباس كعبتیآ

 یم. اآلن در بحث نظم عمومیبه دولت بده یجاد نظم عمومیا یبرا ید حقیكردم با

د از كنترل یبا ید كنترل اداریگویم یار ماهویشود. معیگاه دولت مغفول واقع میجا

 ك شود. یتفك یقانون

انجام  یران حق دارد برایأت وزیگوید همی 983قسمت دوم اصل  :یفتاح یمهد یآقا

بپردازد. اگر دقت كنیم، نوشته است  نامهنییآو  نامهبیتصو... به وضع یف اداریوظا

انجامش،  یعنیب كند؛ ینامه تصونییا آی نامهبیتصو یادار یفهیانجام وظ یكه برا

م یگویكند؟ من مین مییتع یرا چه مرجع یی ادارفهی. وظیادار یفهیانجام چه؟ وظ

د دولت یگویكند. بخش اول اصل كه مین مییتع یو قانون عاد یقانون اساس

نامه است و نییب آیكند، اجبار دولت به تصویم یرا طراح یاجرای ینامهنییآ

ن یقسمت دوم گفته حق دارد، تفاوت اول و دوم ب یت گفت، ولیتوان به آن صالحنمی

 د در چارچوب قانون باشد.یهر دو با یار است، ولیاجبار و اخت

ت قانون بر یاست. اصل حاكم ین جزء مسلمات حقوق اداریا :یاهلل عباس كعبتیآ

نامه و بخشنامه نیی، آیف اداریباشد. اما انجام وظا ید قانونیبا یم اداریتصم یعنیاداره 

د خالف ینبا یم اداریاست. بله تصم یم قانونیشبرد كارها هم تصمینامه و پبیو تصو

ف ید باید وظایگویم 983اصل ، اما یحقوق یباشد و براساس هنجارها یقانون عاد

م كه یید بگوید و نبایدهیكند كه شما چرا انجام نمید. مطالبه هم میرا انجام ده یادار

بعد  983ی انجام شود، یعنی در اصل قانونگذاربعد از  یف ادارید منتظر باشد وظایبا

 امده است.یكه ن یاز قانونگذار

د نظر ما هم باشد، اما ید، شایكنیمطرح می كه شما امسئله :یجهرم یمحمد بهادر یآقا

ر را در یتفس یهاتید محدودیم، بایكنیصحبت م یر قانون اساسیتفس یچون ما در حوزه
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گنجد. یم ین قانون اساسیی تدوشنهادها در حوزهیاز پ یرسد بعضینظر مم. بهیرینظر بگ

د مشروح مذاكرات ییفرمایاست. بله شما م طورنیهمدر خصوص مشروح مذاكرات هم 

است. چهار نفر مخالف  ینامه نظرهای مخالف و موافق مساونییت ندارد، اما طبق آیحج

هم دو  هاآننفر موافق بودند كه  وششپنجاهها صحبت كردند، بودند كه دو نفر از آن

دهد كه ینشان م یاست. روح قانون اساس یهینفرشان صحبت كردند، اما برخی موارد بد

هم تا  یمجلس تفوق قائل بودند. در بازنگر یا برایبوده است  یاعتمادیه بیمجری به قوه

و انكارناپذیر  یهیها بدارات را متمركز نكردند. اینیضاح، اختیپیش از تصویب حق است

وقت  یلید و مشخص است كه خیموضوع را حل كن ید عملیخواهیاست، چون شما م

 شما نقد دارم.  یشنهاد عملید، اما من به پیاو فكر كرده گذاشته

ار ید معیگویم یكیست! یارهای ماهوی نیاز دعوا، بر سر مع ین اآلن بخشیاوالً مگر هم

ر یرا هم مغا واحدهمادهك ینگهبان  یم كه شورایی گذشته مصوبه دارست؟ در دو هفتهیچ

را برایتان ا درست بوده است، آن یگرفته است. حاال به اشتباه  36ر اصل یو هم مغا 14اصل 

راداتی یبا ا یار ماهوین معین شود، تدویارها تدوینده معینكه بر فرض در آیآورم. دیگر ایم

ند یآیش مید كه در طول زمان پیق جدیا مصادین شود، آیارها تدویمواجه است. اگر مع

 گنجند. یكنم كه نمیگنجند؟ من ادعا میم ینیا تقنی ییاجرا یارهایل معیذ

ن اظهارنظر یم باالخره ایتوانیم؟ اگر نمینگهبان را حذف كن یم شورایتوانیا میتاً آینها

ت هم مجمع یماند و در نهایم ینگهبان باق یاست، از شورا یا عقلی یاقهیكه سل یجمع

رفته شده و در یارها پذی، چون بر فرض كه معمیزنیمم كه با آن معیارها را دور یرا دار

نظر بدهد، ما  ارها شخصاًینگهبان براساس مع یشوند و شوراع و ارائه یر تجمیقالب تفس

 ماند.یم یم و مشكل باقیم این معیارها را دور بزنیتوانیم كه میمجمع را دار

جا كه وقت كم است، خالصه م. ازآنیاستفاده كرد یلیخ :یجهرم یبهادر یعل یآقا

تواند كه اجرایی است می یاطهیا مجلس در حیدند آیی كه پرسسؤال یكنم. در ادامهیم

د یعزل و نصب كه شما فرمود ها ونشان یكند یا خیر؟ مثالً اعطا یگذارضابطه

ن كار را حل ید اییگویست؟ شما میت چیص ضابطه از محدودیتواند. مالك تشخیم

ص ضابطه از یتشخ یبرا یما مالك چراكهكند، یبه نظر من حل نم یكند، ولیم
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است، بعد حاال مثالً  ییك عمل اجرایعزل و نصب قطعاً  م. مثالًیت نداریمحدود

سانس یمدرك ل ید دارایحداقل با ییمقامات اجرا یهید برای نصب، كلیگویمجلس م

 ت؟یجاد محدودیا این ضابطه است یا ایباشند. آ

توان گفت یكند از آن طرف هم میجاد میدولت ا یبرا یتیخوب محدود 

پلم. تكلیف چیست؟ دوم ین شود دكترا یا دید همیاست. حاال فرض كن یگذارضابطه

ا ینكه آیص ایاست، در تشخ مؤثرها ن ضابطهیت ایماه ینكه مقدارینكه با توجه به ایا

ت ید برای ماهید باییفرمایگر هم اینكه شما میا نه و از بعد دیت است یمحدود

 یا شورایم، آینامه و امثالهم بدهنییقانون و آ یبرا یار ماهویم و معین كنییف تعیتعر

ت ین مصوبه محدودیتاً این بعد كه مثالً ماهیت شود؟ چه از ایتواند وارد ماهینگهبان م

ا حكم ین مصوبه مثل بحث وقف یت ایم ماهیین بعد كه بگویكند و چه از ایجاد میا

 ه است نه قانون؟یانی، بییقضا

 یهاتوان قائل شد كه عرفیا مید، آیداشت یانكه چون به عرف اشارهیسؤال آخر ا 

جاد كند؟ مثالش یت ایی محدودنوعبهمجلس  ید، برایكه شما اشاره كرد یقانون اساس

 یین عمل را اجراین بوده است كه ایر ساعت كه عرف اییشود در خصوص تغیم

 شده است وین موضوع نمیوارد ا یان متمادیا حداقل مجلس در طول سالیدانستند یم

ن یج از قوانیرفته، طبق عرف و برداشت راین مقام را پذیا كهیوقتجمهور هم سیرئ

كنند كه یداند، چون استناد میم نظرصاحبرفته و خودش را یت را پذین مسئولیا

 رفته است.ین مسئولیت پذیقوان یجمهور در محدودهسیرئ

مهور در خصوص جسیك سؤال داشتم، اقدام رئیفقط  انه:یاب یمزروع ییحی یآقا

 یت را براین صالحیها به دو معاونت، اگر ما ام اینیت و تقسیریانحالل سازمان مد

ن انحالل، سازمان یبعد از ا تواندیمجمهور سیا رئیم، آیجمهور قائل شوسیرئ

ت یشخص یكه دارا یمستقل دولت یك مؤسسهی صورتبهرا  یزیرت و برنامهیریمد

ن یما در مقام ا یاساس یبا اینكه قانونگذار یعنیس كند؟ یاست، دوباره تأس یحقوق

ات یم كه حیدانیجزء اختصاصات مقنن است و ما م یت حقوقیشخص یبوده كه اعطا

جمهور سیرئ یت براین صالحیمقنن است. اگر ا یك سازمان با اجازهیو ممات 
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ل كند؟ یسازمان تبدك یا ین را به دو سازمان یتواند از نظرش برگردد و ایا میاست، آ

 تواند از نظرش برگردد؟یاست، آیا م جمهورسیرئ یت براین صالحیاگر ا

ن یخواهد و ایخواهد، مؤسسه میاساسنامه م یت حقوقیشخص :یاهلل عباس كعبتیآ

 معلوم است. 36عنوان هم از اصل 

اند، اما را گذرانده یت اآلن مراحل مختلفیریدر مد زاده:یم موسیدكتر ابراه یآقا

صد سال قبل و یت سیریشود، به مدیما مطرح م یكه متأسفانه در حقوق اساس ییهابحث

 گردد. تر است، برمیعقب یلیك هم خیاز كالس یك و حتید، كالسیكه فرمودگونههمان

از  یكیت عام به مجلس، یصالح یاعطا یدو نكته دارم؛ اول اینكه در راستا

ه یی مجركنند، این است كه به استبداد قوهیكه منتقدان مطرح م یراداتین ایتریاساس

است كه  یقدرت در كشور ما طور ینش نهادهایساختار چ كهیدرحالشود، یمنجر م

ه. مثالً استاندارها را یی مجرتواند مستبد باشد جز قوهیم ین كشور هر مرجعیدر ا

م. یهست یر نظر رهبریند ما زیگویاز نهادها در استان هستند و م یارید. بسینگاه كن

 ید. شهردارید اصالً وارد نشویگوید، میكن ید بازرسیخواهیرا م یك كالنتری یحت

پشت  یران پشت امام جمعه و برخیمد یستم. برخید من به شما پاسخگو نیگویم

 طورنیهمكنند و یعمل م یافهیران طایمد ای ازاند. عدهمجلس سنگر گرفته یندهینما

كشور ما به  جمهورسیرئواقعاً  یعنیاست؛  طورنیهمجمهور هم سیم رئییآیكه م

ممكن  یهر نهاد یعنیتر است؛ فیضع یلیك شهردار خیلحاظ ساختار و عمل از 

در كشور ما  یشهر و روستا، ول یاسالم یشورا یمجلس، حت یاست مستبد باشد حت

همان  ید در راستایاست كه شما فرمودن یامكان ندارد دولت مستبد شود. اما سؤالم ا

و  یزیر، برنامهیتواند طراحیبود، دولت م یكه نمود كاملش نظم عموم یعمل ادار

 یآن معمار برخالف یاكرد، بالفاصله مجلس مصوبه یكند. اگر معمار یمعمار

 0ص و اصل یگیر است؟ با وجود مجمع تشخجا تصمیمنیا یب كرد، چه مرجعیتصو

ا یرد؟ آیدولت را بگ یممانعت از معمار ینگهبان است كه باید جلو یراا تنها شویآ

 ص آمد، مجدداًینگهبان رد كرد و به مجمع تشخ یم كه وقتی شوراییم بگویتوانیم
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 0مجمع هم اصل  یمصوبه یمصوبات حت یتواند بگوید كه بر همهنگهبان می یشورا

تواند ینگهبان است و م یشوراار یهم در اخت ید حاكم باشد؟ و احكام حكومتیبا

 ر؟یا خیرد یرا بگ ین به هم زدن طراحیا یجلو

 994اصل 3بند  -9اد است. یز یلیخ كنندهكنترل یخوب ابزارها :یاهلل عباس كعبتیآ

ض و یص تفوین به مجمع تشخینظام و ا یكل یهااستیس ینظارت بر حسن اجرا

وان عدالت یم دیطوركه گفتهمان -3توانند وارد شوند؛ یجا مواگذار شده است. آن

توانند یق مصوبات كه در واقع به دولت میأت تطبیآن ه 983ل اصل یـ ذ8؛ یادار

كند. خود مجلس از باب نظارت، یاقدام م یها خود رهبراین یاز همه ترمهمند و یبگو

كه  ینگهبان در حد یاست و شورا یگر در حد خود رهبریخت، دیاگر مجلس به هم ر

 ن مشكل است. یشتر. به هر حال ایبكند و نه ب یتواند كارید، میایجا بنون به آنقا

شتر یك ضابطه بیدوستان فرمودند، شما  یكه بعض یماهو حلراهز ییاما در مورد تم

ن را یشود و ایشود و مشكل حل نمیم یاقهین باز سلیها گفتند كه اید و بعضینگفت

ف یوظا ین است كه از اصول قانون اساسیمشخص ا طوربهشنهاد من ید كرد؟ پیچه با

ل هر كدام یم و آن موارد استثنا را هم ذیك كنیرا احصا و تفك ینیف تقنیو وظا ییاجرا

ی مجلس. منع شده است اال به اجازه ییف اجرایاز وظا یم. مثالً دولتی از بخشیذكر كن

داده  ییف اجرایانجام وظا یحوزهارات در یا اختی ینیارات تقنینكه به دولت اختیكما ا

 طوربهها باید نكه مجلس دخالت كند، اینیدارد، مگر ا یت ذاتیشده است و صالح

كه عرض كردم،  یار حقوق ادارین معیك شود. بعد براساس همیكامل احصا و تفك

، یم. عمل اداریش را مشخص كنیهاو ضابطه یو قانون یاسیاز س یك عمل اداریتفك

ان امور، یو اصول مختلف، حسن جر یقانون اساس 8شانزده بند اصل ، ینظم عموم

ن یب یین موارد استخراج و در جایم، ایی دولت و امثال مواردی كه ذكر كردمشخط

ل شود و ینامه و در واقع به عرف تبدك توافقیه و مقننه تفاهم شود، مثل یقوای مجر

ر قانون ینگهبان در قالب تفس یا در شوراید كند و صحه بگذارد ییهم تأ یرهبر

 یسال جزء قواعد كار شورا ین سیاز موارد در ا ینكه برخیرسمی شود؛ گو ا یاساس

ت یبخواهد بحث كند، در اقل یست. اگر كسیر و تحول نییگر قابل تغینگهبان شده و د
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ن را هم یعمل شده است. ا گونهنیهمسال است كه یند سیگویم چراكهرد، یگیقرار م

 است.  یافتنین به نظرم دستیش برد و این كار را پیكرد و ا یسیك تأسیوان تیم

 یفهیوظ عنوانبهرا  یكردم، زیرا همه نظم عموم نمونه عرضرای برا  یبنده نظم عموم

 اند.هم هست و معموالً گفته یگریدولت قبول دارند، واال موارد د یذات

خودشان بدانند و وارد شوند و در عمل  یت ذاتینكه اگر هر كدام صالحیاما بحث ا 

م یم كه فكر كنین دلیل دور هم جمع شدیاست و به ا مسئلهن یتعارض شود، خوب ا

 یجاد وحدت و حتیو ا یگذارم. در عمل و بدون ضابطهیستین قسمت نیا یو ناف

را  یرود. عرف قانون اساسیش نمی، به نظرم كار پیر قانون اساسیتفس یضابطه برا

ست. بلكه ید، نیان كردیب یكه جنابعال یای سادههامثالگرفت. عرف،  كمدستد ینبا

عمالً انجام  ین است كه در قانون اساسیاعم از ا یلیو خ وجود دارد یاموارد نانوشته

است یذ حكم ریخواهم مثالش را بزنم. مثل تنفیشود و جا افتاده است كه حاال نمیم

 زنم.ین را مثال میا میهاكه معموالً در كالس یجمهور

ار مناسب و یانات بسیم. بیمتشكرم، جداً استفاده كرد یلیخ ن الهام:یدكتر غالمحس یآقا

 قی داشتید. یدق

 یست. من با آقاین یش خاطرات بدیهایم. بعضیدو نكته بگو یكیخاتمه  عنوانبه

 سیوان كشور و رئیس دیبود با رئ یام. جلسهیبه بالروس داشت یسفر یشاهرود

 یهیی قضایگاه قوهیف جایشروع كردند به توص یشاهرود یجا. آقاآن یهیی قضایقوه

جا گفت: وان آنیس دی. حرفشان كه تمام شد، رئیس قوه در قانون اساسیران و رئیا

د، ما یكه كرد ین كاریاً شما با اید؛ ثانیدار ین قدرتیشود كه شما چنیم میحسود اوالً

و را در قبر یمنتسك» ما بود ـ یفارس المثلضربد ـ مشابه یگویم كه میالمثلی دارضرب

ن یه است، بین قوای مقننه و مجریب یالمللنیب یما در عرصه تین واقعیا«. دیلرزاند

م. یر كنیآن تدب ید براین مشكالت را دارد كه بایه هم هست و اییه و قضایقوای مجر

 یشهیاست و ر یاشهیه، ریی مجربه قوه ینید درست است. بدبییفرمایاینكه م

را منتشر كرده بودند  یاجزوه یفارس یادم است در زمان انقالب آقایهم دارد.  یخیتار

انقالب صرفاً تسلط  یروزیگفتند راه پیر ـ میا خیران آمده بودند یدانم كه هنوز ایـ نم
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رسد و ینم یروزید، انقالب به پیدا نكنین قوه تسلط پیه است و تا بر ایی مجربر قوه

ی كردند كه قوهیكردند. سابقاً فكر میه را طرح میی مجرتسلط بر قوه یراهكارها

شده بود و بعد  یاشهیر هاسالن در طول یاست و ا یاله یو موهبت یه سلطنتیمجر

ق مجلس یماند مجلس كه از طریه، مشكل است. میی مجرملت به قوه یدسترس

 رل كنند. ه را كنتیی مجربتوانند قوه

دولت شد. اگر  یگفتمان یهااستیبان سیمجلس ششم، مجلس كامالً پشت یدر دوره

 یعنیاست،  36ن خالف اصل یگفت اینگهبان مرتب م ید، آن موقع شوراینگاه كن

ل یدلنگهبان به ید و شوراید و باید به خودتان برگردانید به دولت واگذار كنیشما نبا

قانون  935 یاجازه نداد ماده یمواجه شد. حت یادیت زیبا حساس یمسائل گفتمان

ا یاست،  یرهبر یهااستیمانع اشتغال است و اشتغال هم س چراكهبرنامه را لغو كنند، 

غاتشان را محاسبه و یی اعتبارات تبلدا كرد. بودجهیكاهش پ مایصداوس یزمانی بودجه

نگهبان.  یشورا س مجلس است، آمد دریكه رئ مایصداوسس یرئ یكم كردند. آقا

 یدر آزاد 956ر رقم در بودجه مانع تحقق اصل یین تغیا نگهبان گفت اصالً یشورا

كه  یاساس یهاخاطر چالشكنترل البته به یكش بران حد خطیاست. در ا یرساناطالع

، مشكالت یخاتم یآمد. آن مجلس ششم و دولت آقایش میشد، پیمتوجه نظام م

نژاد یاحمد یش آمد. آقایپ یگرا، مسائلش واقعاً، موردولنداشتند. دولت اص یادیبن

ن قرار دولت یشان بود. اولیا یانتخابات ین از شعارهایشعار صندوق مهر را داده بود. ا

 ین صندوق براین را مصوبه كردند كه ایشان در حرم امام رضا )ع( بود كه در حرم ایا

خواهد. پس یت كه قانون مكنند، مجلس گف یس شود. آمدند عملین خدمات تأسیا

اش را رد كردند و حهیحه داد، الیت شد. دولت به مجلس الیدولت كمی دچار محدود

دن به اهداف و یرس ین گام بود كه دولت براین اولیدر مقابل آن طرح دادند. ا

آمد،  یگریدنبال تدارك دبست مجلس خورد. دولت بهكه داده بود به بن ییشعارها

 یادار ید شورایجو كرد و دوداد. جستد انجام مییبا یداده بود و كار یقول

ا اشتغال. ی ییت روستایدارد. در آن منافذ چهار تا پنج صندوق بود مثل حما ییمنفذها

ها را ن صندوقیا یادار یعال یارات قانون برنامه من در شورایگفت براساس اخت
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س یندوق مهر امام رضا )ع( را تأسن صیشود. ایدی میكنم و صندوق جدیادغام م

ر یتفس عنوانبهآن را  یعنیرا قبضه كرد،  یادار یارات شورایكرد. مجلس قانون اخت

ن مفر و یت بود، زیرا دولت ایریع و بارزش در بحث سازمان مدیلغو كرد. البته مثال شا

 كرد. یق حل میدا كرده بود و مشكالت را از آن طریرا پ یمنفذ قانون

بود.  ییی عمرانكارادنبال ش آمد. دولت بهیپ 9836سال  یدر بودجه یبعدگام 

 یش بودجهین افزایش داد و ایرا افزا یعمران یرا كاهش و بودجه یی جاربودجه

است و سخت دولت را  ییزای تورمبا چالش تند مجلس مواجه شد كه بودجه یعمران

ن یا مجاب كردند. در آخر هم در ای مجلس رسختبهبودجه منفعل كردند و  یهیدر قض

رقابل یآورد. منابع غ وجودبه یدیانجام گرفت كه مشكالت كل یراتییبودجه تغ

ش آمد. یدولت پ یدر بودجه برا یده شد و مشكالتیی تدارك درواقعیغو  یدسترس

 یهااز نظر حوزه خصوصبهن مشكل را داشت، یزودبازده هم یهابنگاه یهابحث

را  ید كه مجلس طرح استقالل بانك مركزیرس یابخش كار به نقطه نی. در اینظارت

 یكرد و شوراهایبود كه دولت اعمال م ییهااستیزودبازده و س یهامطرح كرد و وام

 یطهیكه ح یامجموعه عنوانبهپول و اعتبار  یمانع كار دولت بود؛ مثل شورا یاقمار

خارج و  یقانون بانك مركز یهیاول یهادا كرده بود. از برنامهیتش گسترش پیصالح

ل شده بود و بعد هم با یرنده در كشور تبدیگمیتصم یكل یدر حد شورا ییبه شورا

ن كار و بعد از آن قانون، یا یها براتین محدودیها و .. . او مصاحبه یاسیآثار س

 یطوالن یهاكرد تبصره یقرار داد. دولت سع یگریی دتنگنادولت را در منگنه و 

 یی شسته و رفته و جمع و جوربودجه را حذف كند. احكام را محدود كند و بودجه

تر باشد. مجلس هم روان اجرااد نداشته باشد و در یز یت دستكاریرا ارائه دهد كه قابل

ی بود كه امسئلهن یزش را عوض كرد. ایباً همه چیتقر یادیرات بنییدوباره با تغ

ست یبودجه ن یحهین الیگفت ایو دولت راحت م كردیدولت را مختل م یهااستیس

 ت داشت. ین واقعیو طرح است و ا

بود. در ساعت كار  یی ادارمشخطن یم همیشد و تنظ طورنیهمساعت كار  یدر حوزه

دان یموضع گرفت، مجلس به م یستم بانكیدان آمد، سیبه م یك، شهرداریخاطر ترافبه
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كشور هم  یساعت كار به هم زد. ساعت رسمر ییم دولت را در مورد تغیآمد و تصم

ار دولت یم در اختین هم كالً تصمیب كرده بود. قبل از ایبود كه دولت تصو یابرنامه

مش را لغو كند. لغو كرد، مجلس در عرض آن ورود كرد. یتوانست تصمیبود. دولت م

ن یوارد كاهش ساعات كار ماه رمضان شد؛ با هم یمعنو یهادولت به خاطر برنامه

 صورتبهرا  ییهاالت گامیدنبال اصالح تعطمجلس مواجه شد. به یمشكل از سو

كل  یسازمان بازرس یكردند، برداشت و از سویها اعمال مكه قبالً دولت یاراتیاخت

دولت  وان محاسبات هم، بهید یكل، حت یمورد فشار قرار گرفت. بازرس یجد طوربه

ن ساعات كار ماه رمضان، یدر هم یعنیبود؛  یگرفتند كه اشكاالت دشواریم یاشكاالت

وان عدالت یموضوع را در د یستاد كه كار خالفی است و حتیمحكم ا یسازمان بازرس

، یسالكشاورزان مربوط به دوران قحط یمطرح كرد. در بحث بخشش بده یادار

ل یكل كشور وارد شد. در تعد یبازرس هااستان یدر بعض یطوالن یهایخشكسال

وارد شد كه دولت  یز كردن، سازمان بازرسیك جور آنالیه، با ین قضیدر ا یها، حتمتیق

ارانه یزند و با محاسباتش یضرر م یستم مالیمت آب و برق به سین قییتع یبرا یحت

 . ه هم ورود كردندین قضیدارد و در ا ییهاد بدهد و چارچوبیدهد و نبایم

در چارچوب قانون  یاراتید اختیها، دولت دارانهیدر خصوص بحث هدفمند شدن 

حه داده یخواهد. الین را اعمال كند؛ مجلس گفت كه قانون میكرد ا یبرنامه دارد، سع

ن ید. در تمام ایجا انجامنیمنجر شد كه به ا یرات عمده كرد و به چالشییشد، قانون تغ

شدن  یاسیارات به برخورد دو قوه و سین اختیدر مورد بودجه بحث بوده است. ا هاسال

دا ین مشكل پیها هم همنامهنییل شد. در آیدا كردن دولت تبدیز پیمسائل و گر یلیخ

محدود  ییوان عدالت را از نظر قضایارات دیشد. مجلس قانون را اصالح كرد و اخت

س ینكه رئینكه به صِرف ایبر اكرد. عالوهید مییتأنگهبان  ین كار را هم شورایكردند. ا

نظر  عنوانبهن نظر یا نه، اینكه دولت هم عمل كند یرا اعالم كند، قبل از ا یمجلس نظر

نامه را به نیین است كه آن آیش ایشود و معنایمنتشر م یرسم یدر روزنامه یینها

ر عنوان داد و به مجلس ییتغ دا كرد و مصوباتش رایز پیكنند. دولت گریابطال م یشكل

دا كند تا بتواند كار یز پیگر یگریكرد به شكل د یخواهد سعیقانون م آنچهنفرستاد. 
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جا و نیآمدند ا یدكتر كاشان یم. آقایكن یتك بررسن موضوعات را تكید ایكند. ما با

برود  دیبا ین قبلید باشد؛ طبق قوانین هم بایاست، هم یاصرار كه اوالً برنامه عمران

م ینیبیم میكنیرا نگاه م 63دانستند. ما هرچه اصل  63آن را اصل  یمجلس و مبنا

 . سالهپنج یبودجه یعنی. برنامه هم سالهپنج یساالنه است و نه بودجه یبودجه

ن ییتع یكل یهااستیشعار است. حاال س هیبرنامه با پول است. اعتبارات است. بق

ارائه  ید كه دولت موظف است، در عمل هم قانون قطوریسینوید. ده تا حكم میكنیم

ا ی یام كه اقتضای بودجهیكنیجاد میرا ا یا الزاماتیها تیارات، محدودید. ما اختیدهیم

 ید كنند و بعد ضمانت اجرایگفت اوالً برنامه را محدود و مقیندارد. دولت م یابرنامه

م. یرا كجا دار سالهپنج یاست. ما بودجه كسالهبودجه است كه ی آنچهست؟ یآن چ

ی خته باشد. برنامهیر سالهپنج یخود برنامه یك طرح است و دولت برایخوب 

اش را مجلس حهین الیدهد. ایاش را محهیدولت است. براساس آن ال یبرا سالهپنج

 یدهند حتیراتی، كه مییم. اما تغیندار یا رد كند. ما در مورد رد آن حرفیب كند یتصو

كنند، یم مییی كه بودجه را تنظهاآنندارد، چون  ینیرات خود برنامه كه تضمییتغ

د قانون، یگوینگهبان هم م یست كه چند درصد به برنامه توجه كنند. شورایمعلوم ن

 دولت است. یها مشكالت جاركند. اینین قانون، آن قانون را نسخ میقانون است. ا

م مسكن و معامالت، دولت دنبال ین مشكل بود. در تنظیهمه یی قضایدر مورد قوه 

هم  یجاد كند. وزارت بازرگانیهر نوع معامله ا یبرا یرین بود كه كد رهگیا

ك ی، ینند هر نقل و انتقالیمسكن بنش وزارتش را آماده كرده بود. با یهارساختیز

 یم شود كه تعدمعارض هم داشته باشد تا بعد معلو یك شمارهیشماره داشته باشد و 

كند. سازمان ثبت اسناد  یتیریتوانست مدیافتد. دولت میها چگونه اتفاق منیبه زم

 هانیهمشود.  اجران عرصه ین كار دولت خالف قانون است و نگذاشت در ایگفت ا

هاست و اصالً كار یژگین ویگفتم ثبت با ایجمهور مسیرئ یبه آقا یسبب شد كه وقت

م یارات را بدهیاخت یحهین الیحه هم ندارد و ایست و الین ییاست و كار قضا ییاجرا

تر یت، بحرانیوضع یعنیشود؛ یتر مد به مجلس كه خرابیبه مجلس، گفت نده

ر یتوان حل كرد، با تفسیر نظر قوا میكه ز یریهاست، البته تدبشود. مشكل اینیم
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 یرهبر یم. وقتیدار یست. عرف جارین نامه قابل حلبا تفاهم یتوان حل كرد، ولیم

ها استفاده گر چرا از آن عرفیه است، دیها پاامیدهند، آن پیام میدر افتتاح مجلس پ

مجلس، اقتضائات  یامش، در سالگردهایراجع به مجلس هشتم و پ یم. رهبرینكن

 یبرا یرهبر یاز سو یید محورهایها باامین پیكنند. مرتب در این مییرا تب یكار

 كند و صرفاًیدا نمیپ یها چرا نقش حقوقهیانین شود. حاال آن بیین روابط تعیم ایتنظ

حاً به مجلس یصر یرهبر یاست وقت یازیگر چه نیشود. دیم یاسیی سهاامیپ

ن ضابطه یبند به ایمجلس خود را پا ینكند. ول یح دستكاریند مجلس در لوایگویم

خاطر ن ضابطه را صرفاً بهیا ینگهبان هم با شاخص قانون اساس یداند. شوراینم

ی باشد و اشدهبیتصو یاست كلیباشد، س یدهد. مگر حكمیر نمییتغ یرهبر یهیانیب

 یو فضا هاموضوعكنم یداند. فكر مین مقام نمیرا در ا یی رهبرهاامیپشورا 

كه ارائه دادند،  یعلم یهان ضابطهیكند در ایبه ما كمك م یكعب یآقا یهابحث

ی مسئله، ده تا مسئلهك كرده باشیم. حل ینزد یبحثمان را به مشكالت جار یمقدار

ن نامه یجمهور گفتم اسیرئ ین است. من به آقایدولت هم ا یهااست، حرف یحقوق

د كه ینگهبان گذاشت یشورا ید. شما خودتان را جاینگهبان نوشت یست كه به شورایچ

ام. من چنین حرفی زده ین برداشت را كرده است؟ گفت من كیانگهبان  یشورا

كه  ین اراضیشود تمام اید مسكن به روستاها سبب میتول یم قانون توسعهیگویم

 ینهیكنند. به هر حال هم هزیتملك م یاعده جیتدربهاست،  یمنابع عموم یاراض

 عنوانبهدارد. من  یگذارند و هم عوارض خطرناكیدوش دولت م یرو ینیسنگ

نگهبان به من  ین بار را دارد، شورایها انهیم از نظر آثار و هزیگویم یوقت اجرا مسئول

ها را دارد. نهین هزیم واقعاً ایگویهستم. اینكه م یب ندارد. من دنبال حجتید عیگویم

است. من  56د خالف اصل یده است كه بگویند یزینگهبان، در ظاهر ماده چ یشورا

 یمین رفتن حجم عظیها از بن طرحیی اجهینم كه نتیبیواقعاً م ییدستگاه اجرا عنوانهب

 یكه باالخره چه اتفاقات یثبت 905و  903 یهان مادهیاست، مثل هم یعیاز منابع طب

ها را تملك كردند. دند و بعد آنیها حصار كشنیای غارت كردند و دور زمافتاد. عده

اجرا  سیرئ عنوانبهافتد. خوب یروستاها هم اتفاق م ین در حوزهید ایگویم
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نگهبان  یرسد. مجلس بر او حاكم است. شورایفهمد، اما دستش نمیم ییزهایچ

ه است و در واقع یكند، چون این آثار پشت قضیدا نمین استدالل را در ظاهر پیهم

كند. بحث یجاد میقانون است كه مشكالتی را ا یاجرا یجهین قانون است و نتیروح ا

دا كند، ما یپ یاسیممكن است مشكالت س یست و هر دولتیا آن دولت نین دولت یا

  .میشیندیب ین مشكالت، راهكاریعبور از ا یم برایتوانیم
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