
  115-134، صص 1390پاییز و زمستان  ـهفدهم  شمارهجستارهاي حقوقی، 

 مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی يمرتبه وقانونی  جایگاه

  جمهوري اسالمی ایران در نظام حقوقی

  محمد صادقی

وضع قانون در  جمهوري اسالمی ایران،که در قانون اساسی رغم این علی: چکیده
ها نصالحیت مجلس شوراي اسالمی و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید آ

که این صالحیت  شدهریزي  پایه با این حال نهادهایی ؛توسط شوراي نگهبان است
  .استرا تخصیص زده

اما از . بایست یکی از این نهادها دانستب فرهنگی را میعالی انقالشوراي
است؛ به جا که جایگاه و ماهیت شوراي مذکور در قانون اساسی ذکر نشدهآن

باشد؛ دانان بطور اجماع محرز شدهي قانونی بودن آن بین حقوقاي که داعیهگونه
ی از آن در قانون ذکر نامتوان بدون را می شورا این آیا آید کهاین شبهه پیش می

دانند و شرط میقانون اساسی را در برخی ذکر آن؟اساسی، نهادي قانونی شمرد
قانونی بودن نهادهاي سیاسی از اصول کلی حقوقی است که در تمامی  معتقدند

قانونی بودن اما برخی با توجه به دالیلی مدعی . صراحت داردقلمروهاي حقوقی 
 جایگاهبررسی  دنبال بهي حاضر در مقاله .دانشده شوراي عالی انقالب فرهنگی

بوده و در  جمهوري اسالمی ایران حقوقی در نظام نهاد و مصوبات آن این قانونی
ها و امکان نظارت بر آن را ادامه با پذیرش حکومتی بودن ماهیت شورا، صالحیت

رغم قانونی بودن علی - ر داده و بدین نتیجه نائل خواهیم شد کهمورد تأمل قرا
توان آن را نهادي نمی - شورا با توجه به ماهیت فقهی و حقوقی نظام حقوقی ایران

که در قانون اساسی نامی از آن به میان نیامده، از نظارت هم دانست که عالوه بر این
  .مستثنی باشد

  يکلید گانواژ

  .فقیه، حکم حکومتی، صالحیتفرهنگی، قانون اساسی، والیتشوراي عالی انقالب 

                                                                                                              
 .ع(ي معارف اسالمی و حقوق دانشگاه امام صادقي کارشناسی ارشد پیوستهدانشجوي دوره.(  
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  مقدمه

هاي حقوقی و سیاسی به وضوح قابل مشاهده اسـت؛ لـزوم   یکی از آرایی که در اندیشه

چرا که فرهنـگ هـر   . باشداتخاذ تمهیداتی در جهت نهادینه کردن فرهنگ در جامعه می

و به همین جهت است که ایـن   دهدجامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می

بـوده و در مـورد آن آراي    بشـر از گذشته مورد توجه  عنصر اساسی موجودیت جامعه،

، بـراي  ي اجتمـاعی عرصـه اسـت کـه در    کسـی امروزه کمتـر   .استمتنوعی صادر شده

شکی در ضرورت فرهنگ سـالم وعقالیـی   از نظر حقوقی نیز  .اثري قایل نباشد فرهنگ

دانان نیز به صورت یک باور عمـومی  قین مـسأله در میان حقواضرورت . وجود ندارد

جایگاه قانونی شوراي عالی انقالب در مورد ، با وجود این اجماع حقوقی. درآمده است

 دانـان از ایـن  اتفاق نظر وجود نداشته و حقوق -بعنوان متولی فرهنگی کشور -فرهنگی

ست که با استقرار جمهوري اسالمی ولی از بدیهیات امر این ا .تلقی یکسانی ندارند امر

ي اقـداماتی در زمینـه   -دانـد ترین رسالت خود را رسالت فرهنگی میکه اصلی –ایران 

ها تشکیل شوراي عالی انقالب فرهنگـی اسـت   ي آنفرهنگی صورت گرفته و از جمله

ي مقابله باتهاجم فرهنگی، وظیفه و رسالتی سنگین براي تحقـق مهندسـی   که در عرصه

گی بر دوش دارد و تبعأ باید موثرترین تمهیدات جهت نهادینه کردن فرهنگ سالم فرهن

اما در مورد جایگاه شـوراي عـالی انقـالب    . در سطح جامعه را، شوراي مذکور برشمرد

  :رسد که اهم آن عبارتند ازفرهنگی ابهاماتی به نظر می

  دارد؟ قانونی جایگاه آیاشورا .1

 هـاي ویژگـی  يهمـه  باید که طوري به شود؛می لقیت قانون شورا، مصوبات آیا .2

  نمود؟ حمل برآن را عادي قانون

 رسـمی  مقـررات  و اساسـی  و عـادي  قوانین و شورا مصوبات بین اگرتعارضی .3

  بود؟ خواهد حاکم دیگري بر یک کدام آید؛ بوجود کشور

 مقـررات  وضع صالحیت که مرجعی هر یا اسالمی شوراي مجلس آیا .4

 ابطـال  یـا  و نسـخ  یـا  و نقـض  یـا  رد را شـورا  مصـوبات  تواندمی دارد؛ را

و  توصیف نمـوده  وایاپیش رو شوراي عالی انقالب فرهنگی را از همین ز يمقالهکند؟
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  . تالش شده تا جایگاه این نهاد در تشکیالت اداري کشور مورد بررسی قرار گیرد

  کلیات. 1

 يبحـث از گسـتره    قـت بحث از مشروعیت شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى، در حقی    

چرا که مشروعیت این نهاد  .اختیارات رهبرى و کیفیت اعمال آن در قانون اساسى است

به همین دلیل، تبیـین موضـوع اختیـارات     .باشدي فقیه میاساساً مبتنی بر والیت مطلقه

  . رهبرى و کیفیت اعمال آن براى موضوع مورد بحث الزم خواهد بود

مبنی بر تشـکیل سـتاد انقـالب    ) ره(ا فرمان امام خمینیگیري شورا، بمراحل شکل

فرمـان  ) ره(امام خمینی 19/9/1363گردد و در تاریخ شروع می 29/3/1359فرهنگی در 

بـه دنبـال   . نماینـد شوراي عالی انقـالب فرهنگـی را صـادر مـی    ) دومین ترمیم(تشکیل 

ات شـورا،  ي اعتبـار مصـوب  رئیس جمهـور وقـت دربـاره    29/11/1363استفسار مورخ 

ضوابط و قواعـدي را کـه شـوراي    «: پاسخ فرمودند 6/12/1363حضرت امام در تاریخ 

موسـوي  (» .نماینـد بایـد ترتیـب اثـر داده شـود     محترم عالی انقالب فرهنگی وضع مـی 

  )171: 1369، خمینی

براي درك بهتر از ضرورت نهاد مذکور و بررسی حـدود و ثغـور جایگـاه آن، در    

  .پردازیمهاي مختلف میا و مفهوم شورا و فرهنگ از دیدگاهابتدا به تبیین معن

باشد که به معنـاي بـه   می »مشوره«است که مفعول آن  »شور«شورا، اسم مصدر از 

بـه  ). 437: تـا منظـور، بـی  ابـن (دست آوردن نظر و رأي از راه مراجعه به دیگري است 

ی استخراج رأي صـحیح  به معن» مشورت«و » مشاوره«و » تشاور«ي عبارتی دیگر، کلمه

است به اینکه آدمی در مواردي که خودش درباره کاري رأي صحیحی ندارد؛ به دیگري 

آن پیشنهاد و امري است که » شوري«ي مراجعه کند و از او رأي صحیح بخواهد و کلمه

اي گفته یافتهو در معناي اصطالحی به مجمع و یا جمع سازمان 1اش مشاوره شوددرباره

در اصطالح حقوقی نیز بـه  . گیردگیري شکل میه براي امر مشورت و تصمیمشود کمی

 »هیأتی است که صالحیت شور گرفتن و تصمیم در امر یـا امـوري را دارا باشـد   «معنی 

نهاد شورا در مفهـوم سیاسـی خـود    «به بیان سیاسی نیز ). 9: 1372جعفري لنگرودي، (

است عدم تمرکـز، خـودگردانی مـردم،    اجراي سی: تواند این خصائص را داشته باشدمی
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سپردن کارمردم به مردم، سرعت بخشیدن بـه کارهـا، نظـارت اجتمـاعی، تکمیـل کـار       

هاي محلی، آگاه سازي مـردم از امـور و   دستگاههاي دولتی، هدایت و رهبري در برنامه

  )469: الف1377عمیدزنجانی، ( ».باالبردن توان دولت

که به صور مختلف در دین اسالم مورد تأکید هایی است ي آموزهمشورت از جمله

است به طوري که در قرآن کریم به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم و مداقه قرار گرفته

ي ازجمله مواردي که مستقیماً به مشورت تصریح شده، آیه. استبه این مهم اشاره شده

ي و آیـه  2»تَشاورٍ فَال جناح علَیهِمـا  فَإِنْ أَرادا فصالًا عنْ تَراضٍ منْهما و«سوره بقره  233

و الَّذینَ استَجابوا لرَبهِم و «شورا  38ي و آیه 3»و شاوِرهم فی الْأَمرِ«سوره آل عمران 159

ی درمواردي نیز آیـات . است 4»أَقاموا الصالةَ و أَمرُهم شُورى بینَهم و مما رزقْناهم ینْفقُونَ

تـوان بـه آیـات    باشد که از جمله میبطور ضمنی وغیر مستقیم دال بر اهمیت شورا می

فَبِما رحمۀٍ منَ اللَّه لنْت لَهم و لَو کُنْت فَظّاً غَلـیظَ الْقَلْـبِ الَنْفَضُّـوا مـنْ     «آل عمران 159

کلوـ  «نمل  32و 5»ح ی فلَأُ أَفْتُـونا الْمها أَیی تَّـى       قَالَتـراً حـۀً أَمعقَاط ـا کُنْـتـرِي می أَم

  .اشاره کرد 6»تَشْهدونِ

ي مشـورت، تـا جـایی اسـت کـه خداونـد       توجه فراوان دین مبین اسالم به مقوله

است و از همین جهت پیامبرش را به صراحت به مشورت با عقالى امت مکلّف فرموده

تبی است که این اندازه در مقام تدبیر و است که برخی از فقها معتقدند؛ اسالم اولین مک

   )77: 1408منتظري، . (استي امور به مشورت و شورا تشویق و ترغیب نمودهاداره

، هفتم  اصلدر قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نیز به اصول مختلفی از جمله 

. اسـت خوریم که به اهمیت شورا اذعان نمودهاصل یکصدم و اصل یکصد وچهار بر می

کیفیت اجـراي شـورا در قـانون اساسـی و نظـام      «: توان گفتاز مجموع این اصول می

یکی بعنوان بـازوي مـدیریت و مغـز متفکـر     : حقوقی ایران به دو صورت متصور است

دار گیرنـده و عهـده  ارشادي و اهرمی براي کنترل مدیریت و دیگري بعنوان مقام تصمیم

  )224: 1385نجانی،عمید ز( ».هاي مدیریتیوظایف ومسئولیت

رسـد ولــی داراي  معنـاي فرهنـگ نیـز در نگــاه اول سـاده و بسـیط بـه نظــر مـی       

هاي کلی ها موجب شده که فقط به حمایتهایی است که شاید همین دشواريپیچیدگی

ولی در تعریف جامع و کلی که . بسنده شود و از اظهار نظر در جزئیات خودداري گردد
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ویژگـی زنـدگی انسـان یـا     «: نشأ اهمیت شود بایـد گفـت  ازنظر حقوقی نیز مد نظر و م

باشـد  هاي جداکننده انسان از حیوان است که داراي سه نظام وابسته به یکدیگر میجنبه

  : شودها به نظام متشکله فرهنگ یاد میکه از آن

  باورها و هاشناخت نظام. 1

   هاوگرایش هاارزش نظام. 2

  )82: 1389 ي،داور( »کردارها و رفتارها نظام. 3

ي شـورا و فرهنـگ، در پـی پاسـخگویی بـه      شـائبه حال، با عنایت به اهمیـت بـی  

ي جایگـاه قـانونی   کنندهها، روشنآییم که یافتن پاسخ روشن براي آنهایی برمیپرسش

  .سازدشوراي عالی انقالب فرهنگی بوده و ضرورت یا عدم ضرورت آن را آشکار می

  شوراي عالی انقالب فرهنگی نفی یا اثبات قانونی بودن. 2

در این مبحث، به بررسی نظریات راجع به صالحیت شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی     

ي مصوبات آن را در سلسله مراتب تقنینـی مـورد ارزیـابی    پردازیم و در ادامه، مرتبهمی

  .قرار خواهیم داد

  ي عدم صالحیت شوراي عالی انقالب فرهنگیهنظری. 2.1

انان با اعتقاد به اصل قانونی بودن نهادهاي اساسی اعتقـاد دارنـد کـه    داي از حقوقعده

اي جز راهبرد مقطعی یابند و فلسفهبرخی نهادها، به دنبال شرایط انقالبی موجودیت می

باشند و به محـض  اهداف انقالب ندارند و به نوعی داراي ماهیتی استثنایی و موقتی می

بـا  «نان تحت الشعاع قانون اساسی قرارگرفتـه و  ثبوت واستقرار قانون اساسی، ماهیت آ

تصویب و اجراي قانون اساسی و تشکیالت قانونی نهادهاي موصوف نه فقط ضرورت 

هـا منشـأ   قانونی ندارد بلکه به لحاظ وجود تشکیالت قانونی مشـابه، ادامـه فعالیـت آن   

خود شوراي پیداست؛ مصوبه  « و )232: 1384 مهرپور،( »شودتزاحم در انجام امور می

تواند وصف قـانون یـا در   اساسی، نمیعالی انقالب فرهنگی بدون داشتن پشتوانه قانون

  )467: 1387 مهرپور،(» .حکم قانون بودن را به مصوبات آن بدهد

  :هاستباشد که از جمله آنقوانین از جهات گوناگون قابل تقسیم می

  اساسی قانون. 1
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  عادي قانون. 2

 و نامهآیین نامه،تصویب ما، اداري عرف در که مجریه قوه هاينامهنظام و احکام. 3

  .شوندمی نامیده بخشنامه

 ».بنـدي در لـزوم پیـروي مقـررات هـر طبقـه عـالی اسـت        فایده مهم این تقسـیم 

پس از قانون اساسی، باالترین قواعد حقـوقی، قـوانین عـادي    . )306: 1386 کاتوزیان،(

ي مجریـه  مقررات و احکام وضع شده توسط قوهاست و پس از قوانین عادي نوبت به 

علیرغم اینکه حق قانونگذاري در جمیـع مسـائل داخلـی و خـارجی طبـق      «رسد و می

قانون اساسی از اختیارات مطلق قوه مقننه است، قانونگذار در مواردي بخشـی   71اصل

تنهـا   البته مقامات اجرایی 7.ازحق قانونگذاري خود را به قوه مجریه تفویض کرده است

اند بلکه قوه مجریه اختیار وضع مقرراتی را که قانونگذار دستور داده است کسب نکرده

شـود  نامیده مـی  "نامه مستقلآیین"هایی را که اصطالحا نامهنامه یا تصویبمستقال آیین

  )148-149: 1386زاده، موسی( 8».نیز وضع می کند

به فـرض پـذیرش ایـن نظریـه     و  -که تصریح شد –با عنایت به تقسیمات قوانین 

آیـد کـه   گونه بر میگیري کرد که از آنجا که از نص قانون اینگونه نتیجهبایست؛ اینمی

گذاري تنها در صالحیت انحصاري مجلس شوراي اسالمی اسـت و شـوراي   حق قانون

بایسـت صـالحیت شـوراي    عالی انقالب فرهنگی در این زمینه جایگاهی ندارد؛ لذا می

  .ي تردید نگریستب فرهنگی را با دیدهعالی انقال

بحـث از مشـروعیت شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى،        گونه که اشاره شـد؛ همان

اختیارات رهبرى و کیفیت اعمال آن در قانون اساسى است  يبحث از گستره  درحقیقت

که براي شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی شـأن قـانونی قائـل        -ي این گروه و به عقیده

اختیارات ولی فقیه همان چیزي است که در اصول مختلف قانون اساسی بیان  -اندنشده

ي صالحیت خود که از قانون اساسـی خـارج   تواند فراتر از حیطهاست و وي نمیشده

هـایی اسـت کـه در قـانون تصـریح شـده و       است؛ عمل نماید بلکه وظـایف او همـان  

به مفهوم آن نیست که هیچ قیدي برخورداري مقام والیت امر از اختیارات مطلق هرگز «

توانـد  تواند چنین اختیاراتی را مقید نماید و مقام رهبري هرگونه کـه خواسـت مـی   نمی

  )246-247: 1378کواکبیان، ( »عمل نماید
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کنند کـه هـدف از قـانون    گونه توجیه میي خود را ایني فوق، عقیدهقائالن نظریه

لـذا  . آیدبدست می حیت زمامداران از آناساسی ایجاد نظام منضبط قانونی است و صال

سـازد و وجـود قـدرتی    اساسی ایران نیز حدود والیت مطلقه فقیه را مشخص میقانون

گـردد؛ از آن امـري عبـث و    مافوق قانون اساسی که قانونی برتر و مادر محسـوب مـی  

سازد و درعین حال؛ موضـوع والیـت فقیـه در چـارچوب قـانون اساسـی و       بیهوده می

  . یت مردم مطرح است نه فراتر ازآنحاکم

، 57در اصـل   "مطلقه"قید صفت  با وجود«کنند که اینان عالوه بر این تصریح می

ــده   ــار ش ــداري مه ــالمی اقت ــوري اس ــري در جمه ــارات و  رهب ــوابط اختی ــت و ض اس

و مضـاف  ) 80: 1386هاشمی، ( »ي قانون محدود شده استهاي او به وسیلهصالحیت

مشروعیت تمام نهادها قانون اسـت و در قـانون اساسـی، رهبـر در     بر این، چون مالك 

تـوان قـدرتی را مـافوق    است؛ نمیبرابر قوانین با سایر افراد کشور مساوي شناخته شده

بنابراین در حداکثر فرض جایگاه قانونی و حدود اختیارات شوراي  قانون متصور شد؛ و

فرهنگی وآموزش عالی حق وضع مذکور باید گفت این شورا صرفا در محدوده مسائل 

تواند مقررات عمومی کشـور  مقررات را دارد و مقررات وضع شده توسط این نهاد نمی

  )101: 1388امامی و استوارسنگري، . (رانسخ نماید

  ي قانونی بودن شوراي عالی انقالب فرهنگینظریه .2.2

بودن آن را به نظر امام  االجرا شدن تصمیمات این شورا و قانونیقائالن به این نظر، الزم

ي فقیـه اسـتناد   و اختیـارات والیـت مطلقـه    1363اسفند سال  6در تاریخ ) ره(خمینی 

دهند که ایشان در پاسخ استفساري به رئیس جمهور وقت در مورد مصوبات شوراي می

ضوابط و قواعدي را که شوراي محترم عـالی انقـالب   «: عالی انقالب فرهنگی فرمودند

  ».نمایند باید ترتیب آثار داده شودمیفرهنگی وضع 

براساس این نظریه، ولی فقیه داراي اختیـارات مطلقـه اسـت و مـوارد مـذکور در      

هایی از اختیارات رهبري است و لـذا  قانون اساسی به عنوان مصادیق و نمونه 110اصل

دالیلـی کـه ایـن گـروه بـدان تصـریح       . باشـد اختیارات وي فراتر از قانون اساسی مـی 

والیت و لزوم اطاعت قواي سه » مطلق بودن«به  57اند؛ عبارتست از تصریح اصل ودهنم
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هاي به تعیین سیاست110چنین تصریح بند یکم اصلگانه از اوامر و نظر ولی فقیه و هم

که مشروعیت نظام جمهوري اسـالمی بـر مبنـاي والیـت     تر از همه اینکلی نظام و مهم

ي گردد و الزمهفقیه معتبر میت مجریان تنها با تنفیذ ولی فقیه است؛ لذا قوانین و اقداما

  .باشداین امر نیز فرا قانونی بودن اختیارات ولی فقیه می

گونـه قابـل   طبق نظر اخیر، قانونی بودن مصوبات و اختیارات شوراي مذکور ایـن 

ـ  توجیه قانونی و حقوقی است که گاهی ایجاب می ر، کند در کنار قوانین ثابـت و الیتغی

قوانینی متغیر که تابع مصالح زمان و مکان باشد، وجود داشته باشد که در فقه سیاسی از 

برخالف فتوا و حکم تبلیغـی  «شود؛ به این معنا که یاد می »حکم حکومتی«عنوان  آن به

که درمورد بیان حکم الهی است، حکم حکومتی پیامبر و فقیه از مقام حکومـت ایشـان   

حکم حکـومتی حکمـی اسـت کـه ولـی      «پس . )129: 1383 ،مهدوي( »گیردنشأت می

بینی شده طبق مصالح عمومی براي حفظ سالمت جامعـه،  جامعه بر مبناي ضوابط پیش

هـاي دولتـی و غیـر دولتـی بـا مـردم و       تنظیم امور، برقراري روابط صحیح بین سازمان

» اسـت شـته ها با یکدیگر درمورد مسائل فرهنگـی، تعلیمـاتی وغیـر آن مقـرر دا    سازمان

از دیـدگاه   حاکم جامعه اسالمى هر کس که باشد،«به بیان دیگر . )287: 1369 گرجی،(

او . ضـرورى بـراى اداره جامعـه اسـت     داراى اختیـارات ویـژه و   شـیعه  فقهاى سنى و

صدور دستورهاى موردى به تنظیم امور جامعه همت  تواند با وضع مقررات جدید ومى

حتى تعطیل موقت احکام شرع، روابـط اجتمـاعى را    و تخصیص یا با تقیید و و گمارد

 مکان پاسخ گفته باشد چنان تنظیم کند که ضمن حفظ اصول به نیازهاى خاص زمان و

احکـام حکـومتى بـر همـه احکـام      ، گونه احکام در نظام فقهىبر جایگاه رفیع این بناو 

کمتـرین تردیـد را روا    آور بودن آنتوان در الزامیثانویه، مقدم است، نم شرعى، اولیه و

هـایی  حکم حکـومتی تصـمیم  «که پس با توجه به این. )153: 1382 اسماعیلی،( »داشت

است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها بـه حسـب مصـلحت    

نجفـی،  (» آوردکند و طبق آن ها مقرراتی را وضع کرده و به اجرا در مـی زمان اتخاذ می

که در نظام امامت اسـالمى امـر   (رگاه دولت، نمایندة واقعى ملت باشد ه«،) 100: 1374

، خواه ناخواه قدرت )باشدمى) امت(تبلور ارادة جمعى مردم ) امام(چنین است و رهبر 

توان فرمـان  گردد و مىمتجلى مى) امام(وجدان عمومى و مصالح جمعى در ارادة رهبر 
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بطوري که ) 224: ب1367عمیدزنجانی، ( ».را قانون شمرد) حکم حکومتى(سیاسى امام 

االجرا بوده و مانند شریعت داراى اعتبار هستند با الزم) حکم حکومتى(مقررات مذکور «

این تفاوت که قوانین آسمانى ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعى قابـل تغییرنـد و   

چـون پیوسـته    در ثبات و بقاء تابع مصلحتى هستند که آنها را به وجود آورده اسـت و 

زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تکامل است طبعاً این مقررات تدریجاً تغییـر و  

). 100: 1374نجفـی،  (» تبدل پیدا کرده و جاى خـود را بـه بهتـر از خـود خواهنـد داد     

گونه اختیاراتی که در قالب احکـام حکـومتی بـه حـاکم و ولـی فقیـه داده       بنابراین این

ي اسالمی است که ایـن گـروه معتقدنـد    به تأمین بیشتر مصالح جامعهشود براي نیل می

تشکیل شوراي عالی انقالب فرهنگی از مصادیق واالي مصلحت عمومی جامعه اسالمی 

دانند و در عین حال بر تمرکـز  ي بشري میاست چرا که فرهنگ را عنصر اصلی جامعه

انـد و بـه همـین    ؛ تأکید کـرده شوددر مرکز واحدي که از آن به ولی فقیه یاد می قدرت

دلیل است که معتقدند مشروعیت تمام این نهادها باید توسط این مقام تأییـد و توشـیح   

  )150: 1379مصباح یزدي، . (گردد

ي عمل وارد آید این است که اگر آن را درعرصهچه از استدالل این نظریه بر میآن

المقدور براساس مجاري نظام حتیبراساس روح حاکم بر قانون اساسی رهبري « نماییم؛

مگر در مـواردي کـه راه    »نمایدقانونی منویات و سیاستهاي موردنظر خود را اعمال می

بینی نشده باشد و به نوعی جامعه اسالمی با بن بسـت قـانونی روبـرو    حل قانونی پیش

  ) 90: 1386نجفی اسفاد و محسنی، . (شود

ي اختیارات حکومتی این است که دامنه ي فوق و حکمي پذیرش نظریهالبته الزمه

چرا که اگر بپذیریم که . ولی فقیه در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران بررسی شود

توان استدالل قـائالن  اختیارات رهبري محدود به قانون اساسی است؛ به طور یقین نمی

  .رهبري بودپس باید ابتدا در پی حدود وظایف و اختیارات . به نظریه دوم را پذیرفت

توان بدون توجه به مبنا، آن باید توجه نمود که مبناي والیت فقیه، فقه است و نمی

نظر از جایگاه قانون اساسی در جمهوري اسالمی ایـران بررسـی   صرف. را بررسی نمود

دهد که در خود قانون اساسی، قلمـرو اختیـارات ولـی فقیـه     اصول این قانون نشان می

او اختیار داده شده که هر جا ضروري دید یا راهکارهاي قانونی است و به محدود نشده
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  .موجود راهگشا نبود؛ از طرق دیگري به حل مشکل بپردازد

والیـت  «قانون اساسـی و وجـود عبـاراتی از جملـه      110و 57ابراز صریح اصول 

در مقام » حل معظالت نظام درمواردي که از طرق عادي قابل حل نیست«و » مطلقه امر 

این است که ولی فقیه داراي همان شأنی است که در دین مشخص شده تا از ایـن   بیان

  )180: 1387راجی، . (طریق بتواند مدیریت جامعه را به سمت کمال بر عهده بگیرد

رابطـه شـوراى مـذکور و     ي مهمی که هنوز الینحل مانـده ایـن اسـت کـه؛    مسأله

؟ آیـا مجلـس شـوراى    مصوبات آن با مجلس شوراى اسالمى و مصـوبات آن چیسـت  

 ؛اى دارد توانــد در مــوردى کــه شــوراى عــالى انقــالب فرهنگــى مصــوبه اســالمى مــى

گذارى کرده و مصوبات شورا را نقض کند؟ آیا در مورد مسائل فرهنگى، شـوراى  قانون

عالى انقالب فرهنگى مافوق مجلس شوراى اسالمى محسـوب شـده و مصـوبات آن از    

   مصوبات مجلس باالتر است؟

نظارت شوراى  ، اصلانقالب فرهنگی عالى مصوبات شوراىاضح است که؛ در پرو

بنـابراین، مصـوبات   . شـود  قانونى رعایـت نمـى   يگردد و این مرحله نگهبان اعمال نمى

شوراى عالى، هم در مرجع تصویب و هم در طى مراحل قـانونى بـا قـانون بـه معنـاى      

کن قـانون  یل ؛االجرا هستندالزم چه قواعد حقوقى این مصوبات گر. خاص تفاوت دارد

  .گردند به معناى خاص و دقیق کلمه محسوب نمى

  ي مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگیمرتبه. 3

ي مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی، از حیث سلسـله  در ادامه، به جایگاه و مرتبه

منظـر شـوراي    مراتب مراجع تقنینی، سلسله مراتب قوانین و مقررات و جایگاه شورا از

  .نگهبان خواهیم پرداخت

  جایگاه در سلسله مراتب مراجع تقنینی. 3.1

اصوأل مرجعی که باید صالحیت مقامات و مراجع مختلف را در وضع قانون تعیین کند؛ 

قانون اساسی است اما در این قانون ذکري از شوراي عالی انقـالب فرهنگـی بـه میـان     

سلم است این است که؛ قوانین و قواعد حقـوقی از  چه که براي ما ماست ولی آننیامده

شـود و  نظر سلسله مراتب به قانون اساسی، قانون عادي و مقررات دولتـی تقسـیم مـی   
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است ي مجلس شوراي اسالمی قرار دادهقانون اساسی تصویب قوانین عادي را بر عهده

  .پذیردکه مطابق اصل هفتاد و دوم قانون اساسی صورت می

بینـی  ه این امر که شوراي عالی انقالب فرهنگی در قانون اساسی پیشلذا باتوجه ب

ي مجلس شوراي اسالمی قـرار  نشده و قانون اساسی، تصویب قوانین عادي را بر عهده

تـوان بـراي   اند که از نظر سلسله مراتب تقنینی نمـی است، برخی چنین نتیجه گرفتهداده

ل شد و باید مصوبات شـوراي عـالی   این شورا ارجحیتی بر مجلس شوراي اسالمی قائ

ي مقننه برشمرد و مقررات وضع شده ي مادون مصوبات قوهانقالب فرهنگی را در رتبه

  .تواند مقررات عمومی را نسخ نمایدتوسط این نهاد نمی

ایران نشان  9اما ازآنجا که بررسی اصول مختلفی از قانون اساسی جمهوري اسالمی

است و به او اختیار داده شده که هر جا فقیه محدود نشده دهد؛ قلمرو اختیارات ولیمی

ضروري دید یا راهکارهاي قانونی موجود راهگشا نبود؛ از طرق دیگري به حل مشـکل  

که شوراي مذکور در کنار شوراي عالی امنیت لذا از این حیث و با توجه به این. بپردازد

 10ین با توجه به فرامین رهبـران چنگیرد و همملی، در عداد شوراهاي حکومتی قرار می

و از ایـن   -ها را حکم حکومتی قلمداد نمـود بایست آنکه می -جمهوري اسالمی ایران

توان مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی را مافوق مصوبات مجلس شوراي حیث می

  .اسالمی قلمداد نمود

  جایگاه در سلسله مراتب قوانین و مقررات. 3.2

بینـی  که شوراي عالی انقالب فرهنگی در قانون اساسی پـیش ینبرخی با اذعان به ا

مجلس شوراي اسـالمی قـرار    ينشده و قانون اساسی تصویب قوانین عادي را بر عهده

از قـوانین   مادوناى  مصوبات شوراى عالى در رتبهکنند که است؛ چنین استدالل میداده

صـوبات شـوراى عـالى در    اگر م؛ چرا که گیرد مصوب مجلس شوراى اسالمى قرار مى

اى  در این صورت در سلسله مراتب منابع حقوق در مرتبه ؛)نه قانون(حکم قانون است 

که با توجه به این این در حالی است که. گیردیتر از قوانین مصوب مجلس قرار مپایین

شوراي عالی انقالب فرهنگی، شـورایی حکـومتی اسـت و براسـاس احکـام حکـومتی       

االتباع برشمرده شـده؛ از ایـن لحـاظ؛    اسالمی ایران، مصوبات آن الزمرهبران جمهوري 
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گیرد و بـه همـین دلیـل از     احکام حکومتى قرار مى يدر دستهمصوبات شوراي مذکور 

  .سلسله مراتب، از قوانین مصوب مجلس شوراى اسالمى باالتر خواهد بود  جهت

فقیـه تشـکیل    ن ولىشوراى عالى انقالب فرهنگى به فرما؛ ممکن است گفته شود

بنابراین، تمامى مصوبات این نهاد به رهبـرى منتسـب بـوده و جـزء احکـام      ؛ استشده

فرمـان تاسـیس    ؛ چراکهاین سخن قابل پذیرش نیست. گردد حاکم اسالمى محسوب مى

این سخن ماننـد   زیرا پذیرش .یید تمامى مصوبات آن نداردأاى با ت یک نهاد هیچ مالزمه

هایى که از طـرف مقـام رهبـرى بـراى کـارى       اشخاص و گروه ؛ودآن است که گفته ش

کنند، تمامى فعالیتهاى آنـان   اند، یا نهادهایى که زیر نظر رهبرى فعالیت مى منصوب شده

این سخن تبعاتى دارد که کمتر کسى . یید او استأنیز به رهبرى منسوب بوده و مورد ت

  . حاضر است آن را بپذیرد

  ی انقالب فرهنگی از منظر شوراي نگهبانجایگاه شوراي عال. 3.3

شوراي نگهبان در خصوص جایگاه مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی نظر قاطعی 

االجـرا بـودن   در مـورد الزم  1361وزیر وقـت در سـال   در استفسار نخست. استنداده

کند؛ چون شورا به فرمـان امـام تشـکیل    مصوبات براي دولت، شوراي نگهبان اعالم می

در مـواردي، شـوراي نگهبـان مصـوبات     «لیکن . فته لذا باید از امام کسب تکلیف کردیا

مجلس ششم را به لحاظ مغایرت با صالحیت و اختیارات شوراي عالی انقالب فرهنگی 

توان نتیجـه گرفـت   بنابراین برخی با عنایت به این استدالل معتقدند؛ می. استرد نموده

شوراي عالی و اختیاراتش جایگاهی فراتـر از قـانون    که این رویه به معنی این است که

شـوراى نگهبـان در   بنابراین ). 18: 1388رستمی، ( »عادي و در حد قانون اساسی دارند

مقام اظهار نظر پیرامون مصوبات مجلس شوراى اسالمى، باید مغایر نبودن این مصوبات 

  . رسى کندبر) از جمله فرامین رهبرى(را با قانون اساسى و احکام شرعى 

  هاي شوراي عالی انقالب فرهنگیصالحیت. 4

با توجه به ماهیت حکومتی بـودن  –بایست را می شورا هايصالحیتمحورهاى اصلى 

  .نمود مشخص و مقام رهبري) ره(در فرامین حضرت امام خمینى -آن

هـاي مختلفـی همچـون صـالحیت     شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی از صـالحیت    
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 ...نامـه و ی فرابخشی و درون بخشی، نظارت، وضع مقررات، آیـین ریزي، هماهنگبرنامه

البتـه صـالحیت وضـع مقـررات از     . برخوردار اسـت  مسائل فرهنگى کشوري در زمینه

  .استدانان مواجه شدهسوي این شورا همواره با ایراد برخی حقوق

 چنین؛ مانند بسیاري ازشـوراهاي عـالی دیگـر از   شوراي عالی انقالب فرهنگی هم

نامه برخوردار اسـت کـه البتـه ایـن صـالحیت،      صالحیت وضع مقررات، ضوابط وآیین

  . هاي کالن فرهنگی و آموزش عالی استبیشتر در ارتباط با سیاست

  مرجع قانونی رسیدگی و نظارت بر مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی. 5

و اعتراضـات   به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمـات «قانون اساسی  173مطابق اصل 

هاي دولتی و احقاق حقوق آنهـا، دیـوانی   نامهمردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین

مرجع صـالح  » .گرددي قضاییه تأسیس میبه نام دیوان عدالت اداري زیر نظر رئیس قوه

هاي دولتی، دیوان عـدالت  نامهرسیدگی و نظارت قضایی بر مأمورین یا واحدها یا آیین

  .اداري است

این امر که مرجع قانونی رسیدگی و نظارت بـر مصـوبات شـوراي عـالی انقـالب      

رسید به طوري فرهنگی، دیوان عدالت اداري است؛ تا چندي پیش قابل قبول به نظر می

که دیوان عدالت اداري در مواردي اقـدام بـه ابطـال مصـوبات شـوراي عـالی انقـالب        

، این شـورا  11نون جدید دیوان عدالت ادارياما اکنون با توجه به قا. استفرهنگی نموده

  .استي نظارت قضایی دیوان عدالت خارج شدهحیطه از

بایست شوراي عالی انقالب فرهنگی را در کنار شوراي عالی امنیت از آنجا که می

ملی در عداد شوراهاي حکومتی دانست؛ با این تفاوت که برخالف شوراي عالی امنیت 

ي فقیـه و  باشد بلکـه مسـتند بـه مقـام والیـت مطلقـه      ی نمیملی مستند به قانون اساس

اما باتوجه به لزوم وجـود نهـاد نظـارتی بـر مقامـات و      . اختیارات این مقام عالی است

توان شوراي عالی انقالب فرهنگی را نهـادي دانسـت کـه    نهادهاي اساسی و اداري نمی

  .ه، از نظارت هم مستثنی باشدکه در قانون اساسی نامی از آن به میان نیامدعالوه بر این

پس با توجه به اصل لزوم کنترل مقامات و نهادهـاي اساسـی و اداري، بایـد بـین     

قانون دیوان عدالت اداري و فلسفه وجودي این دیوان به گونـه اي   19ي ي مادهتبصره
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گیري کرد که مواردي کـه مربـوط بـه    گونه نتیجهبایست اینقائل به تفصیل شویم و می

هـاي خـاص اسـت را از حـدود     شـود و مربـوط بـه صـالحیت    ات اداري نمـی تصمیم

صالحیت دیوان خارج نمود و تنها مواردي را در دیوان قابل طرح بدانیم که راجـع بـه   

شود را از شمول وظایف چه که تصمیم اداري محسوب نمیتصمیمات اداري باشد و آن

آن «ي مجریه، ر اعمال اداري قوهدیوان خارج دانست؛ به این معنا که عالوه بر نظارت ب

دسته از اعمال قواي مقننه وقضائیه که خارج از امور قانونگذاري وقضایی هستند، اعمال 

 »کنندشوند و به تبع آن از مقررات حقوق اداري پیروي میاداري واجرایی محسوب می

باتی را بنابراین در مورد شوراي عالی انقالب فرهنگی، مصـو ). 311: 1386 زاده،موسی(

. گذاري فرهنگی است؛ در دیوان قابل طرح نیسـت ي مسائل سیاستکه مربوط به حوزه

توان این مصوبات را نشأت گرفته از حکم حکومتی دانست که بر احکام دیگـر  زیرا می

حاکم است و اطاعت از آن عالوه بر وجـوب قـانونی، وجـوب شـرعی نیـز محسـوب       

ع به مسائل فرهنگی نیست و از صالحیت شورا اما مصوبات و مواردي که راج. گرددمی

توان در دیوان ي مقننه قرار می دهد؛ را میخارج است و در واقع شورا را در عرض قوه

  .گیري دانستعدالت اداري قابل طرح وپی

  نتیجه

تـوان  با پذیرش دالیل قائالن به قانونی بودن جایگاه شوراي عالی انقالب فرهنگی، نمی

مصـرح بـودن   اي که بر لزوم زیرا ادله ها ومصوبات آن تردید نموددر پذیرش صالحیت

وظایف نهادهاي حکومتی در قانون اساسی داللت دارند؛ در مواردي با بن بست روبرو 

شود که قانون اساسی بـراي  شود و از این جهت نیاز به وجود اختیاراتی احساس میمی

از باشد؛ هر چیزي بر مبانی آن میار تبعا عقلی نیزاز نظر  .استبینی کردهولی فقیه پیش

احساس شود؛ بی شک باید  خروج از بن بست قانونیدیگري براي  يرو اگر وسیلهاین

   .خواهد بود قانونیثر أمنشاء  از طریق والیت فقیه اعمال گردد چرا که تنها از این طریق

جود عبـاراتی  قانون اساسی و و 110و 57بنابراین و با تأمل در ابراز صریح اصول 

حل معظالت نظام درمواردي که از طرق عادي قابل حل «و » والیت مطلقه امر«ازجمله 

که شوراي عالی انقالب فرهنگی، شورایی حکومتی است و بـر  و با توجه به این» نیست
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اساس احکام حکـومتی رهبـران جمهـوري اسـالمی ایـران، مصـوبات آن الزم االتبـاع        

که در گیرد  در دسته احکام حکومتى قرار مىوراي مذکور برشمرده شده؛ لذا مصوبات ش

سلسله   از جهتبلکه  این صورت نه تنها اثر قانونی داشته و بر همگان الزم االتباع است

در نتیجه نگارنده  .از قوانین مصوب مجلس شوراى اسالمى باالتر خواهد بود نیز مراتب

هـاي خـاص   کـه صـالحیت   عالی انقـالب فرهنگـی در مـواردي   مصوبات شورايبراي 

گـذاري فرهنگـی درحـدود مقـرر و     شوراي عالی انقالب فرهنگی است؛ مثـل سیاسـت  

ـ اثـر قا  ي واگذار شـده، محدوده کـه خـارج از   -مـوارد  سـایر   درمـورد ل اسـت ولـی   ئ

ي صـالحیتی و قرارگـرفتن در   از جمله خروج از حیطـه  -هاي فرهنگی باشدصالحیت

بـه دلیـل    ي مقننـه گذاري جدیـد در کنـار قـوه   نونمقننه و ایجاد مرجع قا يعرض قوه

گونه مصوبات را هم منسوب که این؛ مگر اینل نیستئقا اساسی،قانونصراحت در بیان 

ي حقوقی و قـانونی بـه خـود    به حکم حکومتی دانست که در این صورت نه تنها جنبه

سالمى بـاالتر  از قوانین مصوب مجلس شوراى ا نیز سلسله مراتبگیرد؛ بلکه از نظر می

  .خواهد بود

رسد، این است که با توجه بـه  اما آنچه که درحقوق عمومی نوین مسلم به نظر می

توان شـوراي عـالی   لزوم وجود نهاد نظارتی بر مقامات و نهادهاي اساسی و اداري نمی

که در قانون اساسی نامی از آن به میان انقالب فرهنگی را نهادي دانست که عالوه بر این

امده، از نظارت هم مستثنی باشد؛ بنابراین باید آن دسته از مصوبات شوراي مذکور که نی

راجع به تصمیمات اداري باشد را قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداري بـدانیم  

که از طریق قانون تأمین شـده و   - یکی از مخاطراتی که نظم عمومی جامعه راچرا که 

د شوراي عالی انقالب فرهنگی به موضوعاتی است که بـا  ورو ؛کند تهدید می - شود می

در این صورت، شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی و    ؛ که ردامقوالت فرهنگی ارتباطی ند

ي و ایـن امـر، فلسـفه    مجلس شوراي اسالمی در عرض یکدیگر قرار خواهنـد گرفـت  

  .خواهد بردیمقننه و قائم به شخص بودن صالحیت تقنینی در آن را از بین وجودي قوه 

ایـن   ؛گردد که طرح می پیشنهادياولین فارغ از مباحث مطرح شده، در این راستا، 

، بـه طـور حصـري و    هـاي شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی     صالحیت است که حدود

؛ کـه تحقـق ایـن مهـم     تعیـین گـردد  ي مقننه قـرار نگیـرد؛   اي که هم عرض قوهگونهبه
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ن شورا و از طریق مجاري قوه مقننه باشد؛ تا بایست با توجه به ماهیت حکومتی بودمی

  .هاي مستدل و مستند داده شودهاي موجود، پاسخبه تبع آن به پرسش
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  نوشتها پی

                                                
  »شور«ي مفردات راغب ماده.  1

ر و مادر بخواهند با رضایت و مشاورت یکدیگر فرزندشان را از شیر بازگیرند مرتکب گناهى و اگر پد«.  2

  ».دان نشده

  ». ندر کارها با ایشان مشورت ک« .  3

گزارند و کارشان بر پایه مشورت با یکدیگر  گویند و نماز مى و آنان که دعوت پروردگارشان را پاسخ مى« .  4

  ». دکنن ایم انفاق مى دادهاست و از آنچه به آنها روزى 

بودى  دل مى اگر تندخو و سخت. به سبب رحمت خداست که تو با آنها اینچنین خوشخوى و مهربان هستى« .  5

  ». شدند از گرد تو پراکنده مى

  ». اى بزرگان، در کار من رأى بدهید، که تا شما حاضر نباشید من هیچ کارى را فیصل نتوانم داد: گفت« .  6

  مجلس.  نیست  دیگري  به  واگذاري  و قابل  است  شخص  به  قائم  نمایندگی  سمت«  : هشتاد و پنجم  اصل.  7

تواند اختیار وضع   می  در موارد ضروري  واگذار کند ولی  یا هیأتی  شخص  را به  تواند اختیار قانونگذاري نمی

  این  صورت  کند، در این  خود تفویض  داخلی  هاي  ونکمیسی  به  هفتاد و دوم  اصل  را با رعایت  از قوانین  بعضی

  آنها با مجلس  نهایی  شود و تصویب اجرا می  آزمایشی  صورت  نماید به می  تعیین  مجلس  که  در مدتی  قوانین

  دولتی  سازمانها، شرکتها، مؤسسات  اساسنامه  دائمی  تواند تصویب می  اسالمی  شوراي  مجلس  همچنین. خواهد بود

  آنها را به  تصویب  ذیربط واگذار کند و یا اجازه  کمیسیونهاي  به  هفتاد و دوم  اصل  را با رعایت  دولت  به  یا وابسته

  اساسی  کشور و یا قانون  رسمی  مذهب  و احکام  نباید با اصول  دولت  مصوبات  صورت  در این. بدهد  دولت

،  بر این  عالوه.  است  نگهبان  با شوراي  نود و ششم  مذکور در اصل  ترتیب  امر به  این  تشخیص. باشد  داشته  مغایرت

آنها   مغایرت  عدم  و اعالم  منظور بررسی  کشور باشد و به  عمومی  و مقررات  نباید مخالف قوانین  دولت  مصوبات

  ».برسد  اسالمی  شوراي  مجلس  رئیس  اطالع  اجرا به  براي  ابالغ  مزبور باید ضمن  با قوانین

یا   وزیران  هیأت  که  بر مواردي  عالوه«: یکصد و سی و هشتم  اصلك به .جهت اطالع از مبناي قانونی ر.  8

و   اداري  وظایف  انجام  دارد براي  حق  وزیران  شود، هیأت می  قوانین  اجرایی  هاينامه آیین  مأمور تدوین  وزیري

نیز در   از وزیران  هر یک. بپردازد  نامه  و آیین  نامه وضع تصویب  به  اداري  سازمانهاي  و تنظیم  قوانین  اجراي  تأمین

  مفاد این  را دارد ولی  و صدور بخشنامه  نامه  وضع آیین  حق  وزیران  هیأت  و مصوبات  خویش  حدود وظایف

خود را   وظایف  از امور مربوط به  برخی  تواند تصویب یم  دولت. باشد  مخالف  قوانین  و روح  نباید با متن  مقررات

  از تأیید رئیس  پس  قوانین  کمیسیونها در محدوده  این  مصوبات. از چند وزیر واگذار نماید  مشتکل  کمیسیونهاي  به

،  اصل  ر در اینمذکو  کمیسیونهاي  و مصوبات  دولت  هاي نامه ها و آیین نامه تصویب.  االجرا است جمهور الزم

  قوانین  آنها را بر خالف  که  رسد تا در صورتی  می  اسالمی  شوراي  مجلس  رئیس  اطالع  اجرا به  براي  ابالغ  ضمن

  ».بفرستد  وزیران  هیأت  تجدید نظر به  براي  بیابد با ذکر دلیل

  .قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 110و اصل  57ك اصل .ر .9

ي اعتبار مصوبات شورا، در رئیس جمهور وقت درباره 29/11/1363ي مورخ در استفساریه) ره(ینیامام خم. 10

ضوابط و قواعدي را که شوراي محترم عالی انقالب فرهنگی وضع می نمایند «: پاسخ فرمودند 6/12/1363تاریخ 

  ».باید ترتیب اثر داده شود

ات شوراي عالی انقالب فرهنگی و لزوم عمل به مصوبات مقام معظم رهبري هم با تاکید بر قانونی بودن مصوب

دستگاهها موظفند به آنچه از شورا ابالغ می شود ترتیب اثر دهند «: اندها فرمودهي دستگاهاین شورا از سوي همه



  133 ي مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی در نظام حقوقی جایگاه قانونی و مرتبه

 

چنین در مواردي مصوبات شورا را حتی باالتر از مجمع ایشان هم» .االطاعه اطاعت کنندو مثل یک امر واجب

بنظر من اینجا هیچ شبهه قانونی وجود ندارد، مصوبات «: کنند و می فرمایندمصلحت نظام معرفی می تشخیص

شورا برابر قانون است چون امام این را تاکید و تصویب کردند و هرچه را امام و رهبري تصویب بکند طبق قانون 

ك .ر» .اي نگهبان سوال بکنیداي هست از شوراگر در مفهوم این معانی هم شبهه. اساسی، مر قانون است

  . در دیدار با اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی -23/9/1378و 4/11/1376: هايسخنرانی

تشخیص، موافق با مصلحت نظام  که از سوي مجمع شوراي اسالمی مجلس 9/3/1385قانون مورخ  . 11

   .شدتشخیص داده


