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چکيده
مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال  6611با حکم اماام ممییا( هر ت تشاکی ر در ان اا
بازنگنی در قانو اساس( در سال  ،6611در ا ن سید رارد شد .با تشکی ا ان ناااد ،تشاخیص
مصلحت نظام در مواردی که شورای نگابا مصوبۀ مجلس را مغا ن باا ماواز ن شانا اا قاانو
اساس( بداند ر مجلس بن نیاز به تأ ید آ مصوبه اصنار کید ،در صالحیت مجمع قنار گنفات .باا
شک گینی سازرکار تشخیص مصلحت توسط مجمع ،ک( از سؤاالت( که هماوار مطان باود ،
حدرد صالحیت مجمع در ا فای ا ن نقش است .ا ن مقاله در پ( پاسخ به ا ن پنسش بنآمد که
آ ا مجمع م(تواند هن مصوبهای را که شورای نگابا مغا ن با قانو اساس( دانسات -حتا( اگان
بهصناحت مغا ن با قانو اساس( باشد -تأ ید کید ا میان .نو سایدگا پاس از انجاام پژرهشا(
توصیف( -تحلیل( ر با ابتیا بن اصول قانو اساس( ر مواز ن حقوق اساس( ،باه پاساخ میفا( باه
پنسش مذکور دست افتید .نتیجه آنکه ،مجمع صالحیت تأ ید مصوبات صن حاً مغا ن باا قاانو
اساس( را ندارد.

کليدواژگان
شورای نگابا  ،قانو اساس( ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس شورای اسالم( ،مصلحت.

 .6استاد ار ،گنر حقوق عموم( ،دانشکدۀ معارف اسالم( ر حقوق ،دانشگا امام صادق هات ،تانا  ،ا نا .
Email: raji@isu.ac.ir

 .2دانشجوی دکتنی رشتۀ حقوق عموم( ،دانشکدۀ حقوق ر علوم سیاس( ،دانشگا تانا  ،تانا  ،ا انا هنو سایدۀ
مسئولت.
تار خ در افت ،6631/66/61 :تار خ پذ نش6631/10/61 :

Email: abrishami.law@gmail.com
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مقدمه
در نظام های دارای سیستم حقوق( نوشته ،نظارت بن مصوبات مجالس قانونگذاری ،طن ق( بانای
صیانت از هیجارهای بنتن در سلسلهمناتب قوانین است .در ا ن نظامهاا ،حفاا انتظااما ساامتار
سیاس( کشور ،شیوۀ تفکیک قوا ر حقوق ر آزادیهای شاانرندا  ،رابساته باه حناسات از ا ان
هیجارهاست که معموالً قوانین اساس(اند .ا ن عوام سبب پیدا ش منااع ر ناادها ( بهمیظور
تطبیق مصوبات مجالس قانونگاذاری باا هیجارهاای بنتان شادند تاا از ا ان طن اق ،در فنا یاد
قانونگذاری عالر بن صیانت از حقوق شانرندا  ،شک ر مدل حکومتها دچار اساتحاله ر تغییان
نشود .در ا ن سازرکار ،تیاا ررش اصال شک ر کارکند حکومت ،بازنگنی در هیجار بنتن اسات
ر استفاد از ررشهای تفسینی مختلف توسط ناادهای ناارن ،تیااا ما(تواناد بنداشات از ا ان
هیجارها را تعد ر ررزامد کید ر از ا ن طن ق در چارچوب نظم مواود ،کارامادی آ نظاام را
تأمین کید.
بن مبیای ا ن مقدمات ،در ان ا تدر ن قانو اساس( امااوری اساالم( ا انا  ،قانونگاذار
اساس( شورای نگابا را مسئول صیانت از مواز ن شنا ر قانو اساس( هبهعیوا در هیجار بنتن
نظام اماوری اسالم( ا نا ت معنف( کند ر در اصول متعدد قانو اساس( بن لاورم نظاارت ا ان
شورا بن کلیۀ مصوبات مجلس تأکید ررز د تا مصوبات مجلس مغا ن با قاانو اساسا( ر ماواز ن
شنا نباشد.
در دهۀ ارل انقالب ،ررند پیشبیی(شد بنای نظارت بان قانونگاذاری مجلاس ،امتالفاات( را
بین مجلس ر شورای نگابا ا جاد کند .مامتن ن عام ا ن امتالفاات آ باود کاه باه عقیادۀ
نما یدگا مجلس ،نحوۀ تطبیق مصوبات مجلس با مواز ن شنا ،در عم نم( توانست بنما( از
مشکالت نظام را مبتی( بن احکام ارلیه اسالم ح ر فص کید هارسطا[6613 ،الف]63 :ت .ازا ان رر
نما یدگا مجلس مواستار آ بودناد کاه فقااای شاورای نگاباا در اراارنظنهاای ماود باه
ضنررتها ر مصالح اامعه تواه کیید .عدم رفع ا ن امتالفات سبب شد تا با حکم امام ممییا(
هر ت ارلین سازرکار تشخیص مصلحت پیشبیی( شود ر در ناا ت با باازنگنی در قاانو اساسا(
مجمع تشخیص مصلحت نظام 6در میا منااع رسم( کشور بهرسمیت شیامته شد.
شیاسا ( مجمع بهعیوا مناع رسم( تشخیص مصلحت هدر مواردی که مجلس به اساتیاد
مصلحت نظام ،ا ناد شورای نگابا بن مصوبات مود را رفع نم(کیادت ،سابب شاد تاا بنداشات
متدارل از کارکند ا ن مجماع ،ا ان ناااد را در مساین ا فاای صاالحیتش مقیاد باه هایچگوناه
محدرد ت( –بهغین از مصالح نظام -نداند هزارعا(622 :6616 ،؛ فتااح(زفنقیادی66 :6636 ،ت.
 .6بهمیظور رعا ت امتصار ،در ادامه هن کجا عیوا «مجمع» بهتیاا ( بهکار رفته ،میظور «مجمع تشخیص
مصلحت نظام» است.
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نتیجۀ چیین بنداشت( آ است که مجمع م( تواند در مقام ا فای صالحیت مود ،بدر تواه به
هیجارهااای بنتاان حاااکم باان نظااام سیاساا( کشااور ،باانمالف قااانو اساساا( تصاامیم بگیااند
هعمیدزنجان(102 :6611 ،؛ ارسطا[6613 ،الف]22 :ت ا مغا ن با مواز ن شنا اقدام به تشاخیص
مصلحت کید .البته با تواه به اطالق ر عموم اص  2قانو اساس( نسبت باه اصا  662قاانو
اساس( ر همچیین صناحت نظن تفسینی شمارۀ  2102مورخ  6602/2/21شورای نگابا  ،6ا ن
صالحیت مطلق مجمع ،در موارد مغا ن با مواز ن شانا باه «تعیاین تکلیاف باه لحاا عیاار ن
ثانو ه» مقید شد ر از ا ن طن ق بن تشخیص مصلحت در چارچوب مواز ن شنا تأکید شاد .اماا
در موارد مغا ن با قانو اساس( تاکیو ضوابط ر محدرد تهای دقیق( بنای مجماع پایشبییا(
نشد ر با اعتقاد به ا یکه مجمع م(تواند بهمیظور تأمین مصالحت نظاام ،هان مصاوبۀ مغاا ن باا
قانو اساس( را تأ ید کیاد ،اصاال ماوردی قاانو اساسا( ر تساعیف ساامتارهای اساسا( ر
فنا یدهای مقنر در قانو اساس( انتظار م(ررد.
بیابن مطالب مذکور ،درک صحیحا اا گا ر نقش مجمع تشاخیص مصالحت نظاام ر تبیاین
حدرد صالحیت ا ن مناع در تأ ید مصوبات مغا ن با قانو اساس( ،موضوع( است که افتن آ
رسالت اصل( ا ن پژرهش است .ازا ن رر تالش مواهد شد تا در قالب پژرهش( توصیف(-تحلیل(
به ا ن پنسش پاسخ داد شود که آ ا مجلس م(تواند در تمام ماوارد ،مصاوبهای را کاه شاورای
نگابا مغا ن با قانو اساس( دانسته به مجمع ارااا دهد؟ ا ن پنساش را ما(تاوا باا نگااه(
د گن نیو مطن کند :آ ا مجمع م(تواند هن مصوبهای را که توسط شورای نگابا مغا ن با قاانو
اساس( شیامته شد ر با اصنار مجلس بنای مجمع ارسال شد است به استیاد مصالحت تأ یاد
کید؟ درصورت(که صالحیت مجمع در تأ ید مصوبات مغا ن با قاانو اساسا( را مطلاق نادانیم،
چگونه م(توا اعمال صالحیت مجمع را در چارچوب ماص( محدرد کند؟
فنضیۀ نو سیدگا ا ن است که هدف از تشکی مجماع تشاخیص مصالحت نظاام ،امکاا
تجو و تأ ید تمام( مصوبات مغا ن با قانو اساس( نیسات ر همچاو ماواز ن شانا ،تشاخیص
مصلحت در مواردی که شورای نگابا مصوبهای را مغا ن با قانو اساس( تشخیص م(دهد ،با د
با رعا ت اصول ر ضوابط ماص( باشد.
به میظور اثبات فنضیۀ مذکور ،پس از بیا مختصن پیشییۀ تشکی مجمع هبید 6ت ،در اداماه
نسبت سازرکار تشخیص مصلحت با سا ن سازرکارهای مقنر در قانو اساس( بنرس( مواهد شد
« .6میظور از «مالف مواز ن شنا» آ است که نه با احکام ارلیۀ شنا سازگار باشد ر نه با احکام عیار ن ثانو ه ر
در ا ن زمییه صدر اص  662به مجمع تشخیص مصلحت تیاا ااازۀ تعیین تکلیف به لحا عیار ن ثانو ه را
داد است».
شا ا ذکن است که بنای مشاهدۀ تمام نظنهای تفسینی ر مشورت( شورای نگابا که در ا ن مقاله بدا ها استیاد
شد م(توانید به تارنمای ذ منااعه فنما یدnazarat.shora-rc.ir :
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هبید 2ت .سپس تالش م( شود تا امکا ضابطهمید کند سازرکار تشخیص مصلحت اثبات شاود
هبید 6ت .در ناا ت نیو ادلۀ حقوق( ر قانون( مبی( بان اثباات محادرد باود ساازرکار تشاخیص
مصلحت به چارچوب قانو اساس( بیا مواهد شد هبید 2ت.

پيشينۀ تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام
به مواب قانو اساس( اماوری اسالم( ا نا  ،تا زما تشکی مجمع تشاخیص مصالحت نظاام،
شورای نگابا مناع ناا ( تشخیص مغا نت مصوبات مجلس باا ماواز ن شانا ر قاانو اساسا(
محسوب م(شد ر مناع ماص( بنای بازنگنی در نظنهای شورای نگابا رااود نداشات .در ا ان
شنا ط ،ب(تواا( فقاای ا ن شورا به اقتسائات ر ضنررتهای ررز در استیاد به مواز ن شنا سبب
بنرز امتالفات( میا مجلس ر شورای نگاباا ر پافشااری مجلاس باه اساتیاد ضانررت ،نیااز اا
مصلحت اامعه ،بن بنم( از مصوبات مود شد بود .اما باز هم شاورای نگاباا  ،در قالاب قواعاد ر
مواز ن شیامتهشدۀ فقا( ،ا ن موارد را مغا ن با شنا اعالم م(کند هارسطا[6613 ،ب]232 :ت.
بنرز ارلیۀ ا ن امتالف در ررند تصو ب طن اراض( شانی همصاوب 6611ت علیا( شاد .در
ا ن مورد ا ناد اصل( شورای نگابا ا ن بود که مواد منبوط به تملک درلت بن کلیۀ زماینهاای
با ن با بنم( از ادلۀ شنع( 6مغا نت دارد .ا ن در حال( بود که نما یدگا مجلاس ،موضاوا ا ان
مصوبه را به استیاد «ضنررت» ،از مصاد ق عیار ن ثانو ه م(دانستید ر از ا ن نظن مواها ناد د
گنفتن احکام ارلیه ر در نظن گنفتن اقتسائات زما در تطبیق ا ن مصوبه بودند.
در چیین شنا ط( رئیس مجلس موضوا را ط( نامهای با حسنت امام ممیی( هر ت در میا
گذاشتید ر عالر بن تصن ح به قانونگذاری مجلس بن مبیای ضنررت ر در چارچوب احکام ثانو اۀ
اسالم ،از ا شا تقاضا کندند تا با استفاد از امتیارات ناش( از رال ت ،مجلس را در تصو ب ا ان
قوانین مساعدت ر ارشاد کیید هر.ک .نامۀ رئیس مجلس رقت به اماام ممییا( هر ت میادر در:
ممیی(230 :61 ،6601 ،ت .امام ممیی( هر ت نیو در پاسخ به ا ن تقاضا منقوم فنمودند که هن
فع ا تنک فعل( که در حفا نظام اماوری اسالم( دمالت دارد ا موااب اماتالل در اماور
نظام م( شود ا مستلوم رفع ضنر ر حن است ،پاس از تصاو ب اکثن ات اعساای مجلاس ر باا
تصن ح به موقت( بود آ الزم االاناست ر پس از رفع موضوا ،حکم قانون( آ مودبه مود لغاو
م( شود هممیی(230 :61 ،6601 ،ت .پس از مدت( نیو ،ا شا قید موافقت درسوم نما یادگا
مجلس با مصوبۀ موضوا ضنررت را الزم دانستید هممیی(626 :60 ،6601 ،ت.
پس از طن اراض( شانی ،درمین موضع نواا ر اماتالف باین مجلاس ر شاورای نگاباا ،
 .6مانید آ ۀ «التأکلوا اموالکم بییکم بالباط اال ا تکو تجار عن تناض» ر حد ث شن ف «ال ح مال امنء مسلم
اال عن طیب نفسه» ر قاعدۀ فقا( «الیاس مسلطو عل( اموالام».
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تفارت د دگا ا ن در نااد در مصوص قانو کار ر مواااۀ شورا با قوانین تیظایم کییادۀ رراباط
میا کارفنما ا ر کارگنا ر حدرد امتیارات درلت اسالم( اات دمالات در ا ان گوناه رراباط
بود .مام تن ن ر ژگ( ا ن قانو که شورای نگابا آ را مغا ن با مواز ن شنا ما(دانسات ،ا ان
بود که ا ن قانو ارادۀ کارفنما ا را محدرد م(کند ،حال آنکه مجلس چیین محدرد تها ( را
به مصلحت اامعه م(دانست .ا ن امتالف به در استفتا از محسن امام ممیی( هر ت میجن شد که
حسنت امام در پاسخ به آناا بیا فنمودند کاه درلات ما(تواناد چاه در حاال ر چاه در آ یاد
شنرط( الوام( را مقنر کید ر عالر بن آ حکومت اسالم( بدر شنط ا باا شانط الواما( حاق
اانای امور منبوطه را داراست هممیی( 261 :21 ،6601 ،ر 262-261ت6.
همچیا که از ا ن در مورد مشخص است ،مبیای اصل( امتالفات مجلس ر شاورای نگاباا
نارن به رر کند فقا( فقاا ی رقت شورای نگابا بود که بدر تواه به اقتسائات حکومتاداری
در زما حاضن ،تیاا احکام ارلیۀ اسالم را مدنظن قنار م(دادند .به هماین دلیا بنما( ماواز ن
شنا را علت اصل( تشکی مجمع معنف( کند اند ههاشم( رفسیجان(201-200 :6611 ،ت.
امتالفات ادشد سبب پیدا ش در اصطال «ضنررت» ر «مصلحت» در ادبیاات حااکم بان
نظام قانونگذاری کشور شد همانپور61 :6606 ،ت .در ماورد امیان بحاثهاای متعاددی صاورت
پذ نفت .با راود تفارت مابین مفاوم در اصطال ذکنشد  ،تأکید بن استعمال اصاطال امیان از
ا ن نظن م( تواند تأ ید شود که از نظن فقاا «هن امن ضنرری ،مصلحت است ،اماا هان امان دارای
مصالحت ،الوامااً ضاانرری نیسات» هااوادی آملاا(211 :6636 ،ت .ازا انرر اساتفاد از عبااارت
«مصلحت» م(تواند هن در مفاوم «ضنررت» ر «مصلحت» را شام شود .مطابق ا ان اصاطال ،
عالر بن ادلهای مانید ضنررت ،عسن ر حن ر اضاطنار ،حادرد امتیاارات حکومات در چاارچوب
نو ی( تحت عیوا «مصلحت» تعن ف شد هارسطا[6613 ،ب]612 :ت.
در آ مقطع زمان( ،با تواه به ا یکه ضوابط تشخیص مصلحت تا آ زما بهموب( مشخص
نبود ر از طنف( فقاا ،تشخیص مصالح را اساسااً از صاالحیتهاای رلا(فقیاه ما(دانساتید ،باه
درمواست بنم( مقامات سیاس( رقت ،امام ممیی( هر ت دستور تشکی ناادی را صادر فنمودند
تا در صورت عدم توافق مجلاس ر شاورای نگاباا از لحاا شانع( ر قاانون( ،مصالحت نظاام
اسالم( را ا ن نااد تشخیص دهد هممیی(212-211 :21 ،6601 ،ت.2
 .6پاسخ به استفتای ارل« :چه گذشته ر چه حال ،درلت مىتواند شنرط الوامى را مقنر نما د».
پاسخ به استفتای درم« :درلت مىتواند در تمام مواردى که مندم استفاد از امکانات ر مدمات درلتى مىکیید
 ...قیمت مورد استفاد را از آنا بگیند ر ا ن اارى است در امیع موارد که تحت سلطۀ حکومت است ...
بلکه در انفال که در زما حکومت اسالمى ،امنش با حکومت است ،مىتواند بدر شنط ا با شنط الوامى ا ن
امن را اانا کید».
 ...« .2گنچه به نظن ا یجانب پس از طى ا ن مناح ز ن نظن کارشیاسا  ،که در تشخیص ا ن امور مناع هستید ،احتیا
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نسبت سازوکار تشخيص مصلحت با سایر سازوکارهاي مقرر در قاانون
اساسي
در لغت «مصلحت» را در مقاب «مفسد » ر باه معیاای صاال  ،صاواب ر شا ساتگ( هدهخادا،
2061 :6611ت ا آنچه مواب مین ر صال  ،نفع ر آسا ش انسا باشاد هعمیاد6616 :6612 ،ت
دانسته اند .در اصطال فقاا نیو ،مصلحت عبارت از آ چیوی است که بن ک فع تنتب م( ابد
ر سود ر صال را در پ( م(آررد هموئ(6221 ،ق161 :6 ،ت .بنم( نیاو «مصالحت» را معاادل
«مفید بود » دانستهاند هاوادی آمل(211 :6636 ،ت .از تعاار ف ماذکور ا ان نکتاه باه دسات
م( آ د که تحقق مصلحت متوقف بن هیچ حد ر منزی نیست ر هن آنچه میافع اامعه ر کشور را
در پ( داشته باشد ،بهعیوا مصلحت بهرسمیت شیامته ما(شاود .مبتیا( بان ا ان بنداشات از
مفاوم مصلحت ،همچیا که در مقدمه اشار شد ،بنم( صالحیت مجمع در تشخیص مصالحت
نظام را مقید به هیچ محدرد ت( –بهغین از مصالح نظام -نم(دانید.
در کیار نکتۀ امین با د به ا ن موضوا تواه داشت که عالر بن سازرکار تشاخیص مصالحت،
سازرکارهای د گنی نیو در قانو اساس( راود دارند که تواه به آناا ،باهمیظاور تبیاین دقیاق
حدرد صالحیت مجمع در تأ ید مصوبات مغا ن با قانو اساسا( الزم اسات .کا( از ماامتان ن
سازرکارهای منتبط با صالحیت مجمع ،سازرکار صیانت از قانو اساس( توسط شاورای نگاباا
است .در ا ن مصوص شا ا ذکن است که انتظام امور هن اامعه میوط به تشکی نظام سیاسا(
است که ک( از مامتن ن مؤلفه های آ راود هیجار بنتن در رأس آ است .راود هیجاار بنتان
سبب م( شود که همۀ اراد های حاکم در نظام ،محدرد به حدرد مقنر در هیجار بنتن باشید ر از
ا ن طن ق از ه ن ر مان  ،اساتبداد ر مودکاامگ( الاوگینی شاود .بان ا ان اسااس ،در نظاام
اماوری اسالم( ا نا همانید غالب نظام های سیاس( حاکم در اااا  ،قاانو اساسا( عیصان
اصل( تسمین اماور ت نظام قلمداد شاد اسات .قاانو اساسا( در درر ماود شاک نظاام
حکومت( ،سامتار ر سازمانده( قوای سهگانه ،ررابط قوای سهگانه ،حدرد ر ثغور قدرت حااکم ر
حقوق ر آزادیهای فندی را مشخص کند است هپنر ن60 :6632 ،ت .ازا نرر بهمیظور حفاا ر
به ا ن منحله نیست ،لکن بناى غا ت احتیاط ،در صورتىکه بین مجلس شوراى اسالمى ر شوراى نگابا شنعاً ر
قانوناً توافق حاص نشد ،مجمعى منکب از  ،...بناى تشخیص مصلحت نظام اسالمى تشکی گندد؛ ر در صورت
لورم از کارشیاسا د گنى هم دعوت بهعم آ د ر پس از مشورتهاى الزم ،رأى اکثن تِ اعساى حاضنا ا ن
مجمع مورد عم قنار گیند . ... .حسنات آقا ا تواه داشته باشید که مصلحت نظام از امور مامهاى است که
گاهى غفلت از آ مواب شکست اسالم عو و مىگندد . ... .مصلحت نظام ر مندم از امور مامهاى است که
مقارمت در مقاب آ ممکن است اسالم پابنهیگا زمین را در زما هاى درر ر نود ک ز ن سؤال بند ،ر اسالم
آمن کا ى مستکبن ن ر متکبن ن را  ...پینرز گنداند». ... .
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حناست از ا ن هیجار ،قانونگذار اساس( شورای نگابا را مسئول صایانت از آ کاند .عاالر بان
سازرکار امین ،به مواب اص  600قانو اساس( امکا بازنگنی در قاانو اساسا( پایشبییا(
شد است .بیابنا ن ،اگن قانو اساس( نتواند نیازها ر مصالح اامعه را تأمین کید ،از طن اق ا ان
سازرکار اصال آ ممکن شد است.
با تطبیق سازرکار تشخیص مصلحت با سازرکارهای منتبط ،ا ن نکته بهدسات ما(آ اد کاه
تعار ف مطن شد از مفاوم «مصلحت» ر سازرکار پیشبیی(شد اات صیانت از قانو اساس(،
تحقق هموما هن در هدف مذکور هتأمین مصلحت نظام توسط مجمع ر صایانت از هیجارهاای
بنتن نظام توسط شورای نگابا ت را در راهن غینممکن م(نما د؛ چناکه بهمیظور تأمین مصاالح
نظام ممکن است به صورت موردی نیاز باشد تا از صیانت از هیجارهای بنتن نظام چشم پوشید ر
درصورت( که صیانت از هیجارهای بنتن نظام را مقدم بن تأمین مصالح نظام بدانیم ،ممکان اسات
تأمین بنم( مصالح نظام که با هیجارهای بنتن نظام در تعارضاناد ،غیانممکن شاوند .از طانف
د گن ،پذ نش صاالحیت مطلاق مجماع در تأ یاد مصاوبات مغاا ن باا قاانو اساسا( در عما
پیش بیی( سازرکار اصال قانو اساس( را ب(فا د م(کید ،چناکه تا زمان(که بتاوا باهراحتا(
قانو اساس( را بهصورت موردی اصال کند ،نیازی به ط( تشن فات مقنر در اصا  600قاانو
اساس( نیست.
به میظور ح تعارضات ر اباامات مطنرحه در ادامه باه طان ر تحلیا فانرض مختلاف در
مصوص حدرد صالحیت مجمع م(پنداز م ر تالش م( کییم تا تفسینی اامع از قانو اساسا(
ارائه دهیم .با عطف تواه به مقدمۀ فوق ،در فنض ذ را ما(تاوا باهمیظاور اماع ساازرکار
تشخیص مصلحت نظام با سا ن سازرکارهای ذکنشد مطن کند:
فنض ارلت از طن ق سازرکار تشخیص مصلحت تیاا آ دسته از مصاالح نظاام قابا تاأمین
است که در چارچوب هیجار بنتن اای م(گینند ر هن گونه تالش بنای تأمین مصاالح مغاا ن باا
هیجارهای بنتن امنی نف(شد مواهد بود.
فاانض درمت صاایانت از قااانو اساساا( اص ا محسااوب ماا(شااود ر بااهصااورت اسااتثیا (،
درصورت(که مصلحت نظام اقتسا کید ،نیازی به رعا ت آنااا نیسات ر قانونگاذار اساسا( امکاا
نقض موردی قانو اساس( را ممکن دانسته است.
در مقام تحلی در فنض مذکور با د به ا ن نکته تواه کند که ا ناد فنض ارل ا ن است کاه باا
تواه به مفاوم راژۀ «مصلحت» ،بهنظن م(رسد که پیشبیی( ا ن سازرکار طن ق( است تا در موارد
ماص بتوا بهمیظور نائ آمد به مصالح( مامتن ،از محدرد ت هیجارهای بنتان مالصا( افات.
رل( حال که قانونگذار اساس( در اص  662قانو اساس( سازرکار تشخیص مصلحت را پیشبییا(
کند ر اشار ای به حدرد صالحیت مجمع نکند است ،اثبات محدرد بود تشاخیص مصالحت در
چارچوب هن ک از هیجارهای بنتن نظام ،با تواه به عدم تصن ح قانو اساس( بن ا ن محدرد ت با
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چالش( ادی موااه است .اما فنض درم نیو مال( از ا ناد نیست ،چناکه درصورت(که معتقد به ا ن
موضوا باشیم که پیشبیی( سازرکار تشخیص مصلحت ابواری بانای گن او از تیگیاهاای هیجااری
است تا بهصورت استثیا ( مصالح حکومت ،حت( با نقض هیجارهای بنتن تأمین شود ،عالر بن ا یکه
د گن نم(توا با قاطعیت ا ن سازرکار را بهعیوا ک استثیا بن اصا صایانت از هیجارهاای بنتان
قلمداد کند ر ممکن است اعمال ا ن صاالحیت باهصاورت اک اصا معماول ر متادارل شاود6؛
همچیا که اشار شد ،ارالًت پذ نش چیین فنض( با هدف ر مبیای تشکی نظام سیاس( که بهدنبال
انتظام امور اامعه بن پا ۀ هیجارهای بنتن بود ر بن ا ن اساس صیانت از آ هیجارها را الزم شمند ،
میافات دارد .بیابنا ن در ا ن حالت هیچ ک از سازرکارهای قانو اساس( ر حت( حقوق ملت مصو
از تعنض نخواهید بود؛ ثانیاًت پذ نش صالحیت مطلق مجمع در تأ ید مصوبات مغا ن با قانو اساس(
در عم پیشبیی( سازرکار اصال قانو اساس( را ب(فا د م(کید.
فارغ از ا نادات هن ک از فنرض ذکنشد  ،در تحلی ا ن موضوا با اد باه ا ان نکتاه توااه
داشت که تعارض راهنی ذکنشد بین در سازرکار تشخیص مصلحت ر صیانت از هیجاار بنتان،
تعارض بین ک اص هصیانت از هیجار بنتنت ر ک استثیا هتشخیص مصلحت نظامت اسات ر در
مقام امع ا ن در گوار نبا د اای اص ر استثیا عوض شاود .توضایح آنکاه ،هان گاا شاورای
نگابا مصوبه ای را مغا ن با قانو اساس( تشخیص دهد ر مجلس بن ضنررت تصو ب آ مصوبه
اصنار ررزد ،سازرکار تشخیص مصلحت توسط مجمع ،ک ساازرکار اساتثیا ( ر بانمالف اصا
لورم صیانت از قانو اساس( است .ازا ن رر با د تالش کند تا با عطف تواه به اص مورد اشاار ،
تا حد امکا از قانو اساس( صیانت ر از نقض مکنر آ الوگینی شود .در مقاب  ،باا توااه باه
استثیا ( بود صالحیت مجمع در تأ ید مصوبات مغا ن با قانو اساس( ،با د صاالحیت مجماع
در ا ن موارد را تفسین مسیق کند .بیابنا ن ،با عطف تواه به اشکاالت ر مسنات نظنی ر عملا(
فنض درم ر همچیین استدالل امین ،در ادامه تالش مواهاد شاد تاا محادرد باود صاالحیت
مجمع به چارچوب قانو اساس( هفنض ارلت اثبات شود .اما همچیا که در مقام بیاا ا انادات
فنض ارل بیا شد ،اثبات محدرد بود صالحیت مجمع باه چاارچوب قاانو اساسا( نیازمیاد
اثبات در موضوا ذ است:
ارالًت امکا ضابطهمید کند سازرکار تشخیص مصلحت ،با توااه باه تعاار ف ارائاهشاد از
مفاوم راژۀ «مصلحت» اثبات شود؛ ثانیاًت ادلاه ای کاه حااک( از مقیاد باود ا ان ساازرکار باه
چارچوب قانو اساس( است ،بیا شود.
 .6بنای نمونه در بنهۀ زمان( سالهای  6611تا  ،6636ارسال مصوبات( که به استیاد نظن شورای نگابا مغا ن با
اص  01قانو اساس( شیامته م( شدند ،به مجمع تشخیص مصلحت نظام متدارل شد بود ر مصوبات
متعددی بدر تأمین بار مال( ناش( از آناا تصو ب شدند .البته ا ن ررند با تصو ب نظن تفسینی شمارۀ
 36/61/23023مورخ  6636/62/26شورای نگابا متوقف شد.
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با اثبات در مقدمۀ مذکور ،م( توا ادعا کند که صاالحیت مجماع در ماواردی کاه شاورای
نگابا مصوبهای را مغا ن با قانو اساس( اعالم م(کید ر مجلس بن مصوبۀ مود اصنار ما(ررزد،
مطلق نبود ر مقید به اصول ر ضوابط ماص( است .بیاابنا ن در اداماه باه بنرسا( ر اثباات در
موضوا مذکور پندامته مواهد شد.

اثبات امکان ضابطهمند کردن سازوکار تشخيص مصلحت
اثبات ا ن مطلب که سازرکار تشخیص مصلحت را م(توا ضابطهمید کند ،از در طن ق عملا( ر
نظنی ممکن است .از ایبۀ عمل( با د به ا ن نکته اشار کند کاه در ماواردی شاورای نگاباا
بهعیوا مناع رسم( تفسین قانو اساس( 6بن ضابطهمید بود سازرکار تشخیص مصلحت نظام
توسط مجمع تأکید م(کید ر در ا ن موارد ا مجماع در تشاخیص مصالحت مقیاد باه ضاوابط
ماص( م(شود ،ا اساساً امکا طن موضوا در مجمع -از ا ن نظن که مجلس نم(تواند در ا ان
موارد بن مصوبۀ مود اصنار ررزد -راود ندارد .بنای نمونه ،باا توااه باه نظان تفساینی شامارۀ
 2102مورخ  6602/2/21شورای نگابا  ،صالحیت مجمع اات تشخیص مصلحت نظاام تیااا
به معیای ااازۀ تعیین تکلیف به لحا عیار ن ثانو ه دانسته شاد اسات ر مطاابق بیاد  2نظان
تفسینی شمارۀ  2101مورخ  ،6602/6/6مصوبات مجمع نم( تواند مالف ماواز ن شانا باشاد.
هما طورکه از نظنهای تفسینی امین بهدست م(آ د ،صالحیت مجمع در مواردی کاه شاورای
نگابا مصوبه ای را مغا ن با شنا دانسته ،مطلق نبود ر شورای نگابا ا ن صاالحیت را مقیاد
به اصول ر ضوابط ماص( دانسته است.
2
بید  2نظن تفسینی شمارۀ  36/61/23023مورخ  6636/62/26شورای نگابا نیاو کا(
د گن از مصاد ق( است که امکا ضابطهمید کند سازرکار تشخیص مصلحت را اثبات م(کیاد.
بناساس ا ن نظن ،با استیاد به صناحت اص  01قانو اساس( ،مجلس نم(تواند مصوبات( را کاه
طن ق ابنا کاهش درآمد ا افوا ش هو یۀ اد د در آناا پیشبییا( نشاد اسات ،باه مجماع
ارااا دهد .پیش از ا ن نظن نیو نظن مشورت( شمارۀ  6266ماورخ  6610/0/1شاورای نگاباا
« تعیین طن ق ابنا کاهش ا تاأمین هو یاه بانای قابلیات اافتن طان در مجلاس شاورای
اسالم(» را ضنرری دانسته بود.
نمونه های ذکنشد مؤ د آ اند که بنمالف تعار ف مطن شد از راژۀ «مصلحت» که تاأمین
آ را مقید به هیچ قیدی بهاو مصالح نظام نما(دانیاد ،ساازرکار تشاخیص مصالحت در نظاام
 .6اص  31قانو اساس(.
« .2با تواه به ا یکه اص طن ا پیشیااد به صناحت اص  01قانو اساس( قاب طن در مجلس نبود  ،بیابنا ن
قاب ارااا به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیو نم(باشد».

 775فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،84شمارۀ  ،3پاییز 7331

اماوری اسالم( ا نا در عم مقید به اصول ر ضوابط ماص( است که از هیجارهای حاکم بان
ا ن نظام همواز ن شنا ر قانو اساس(ت بهدست آمد اند.
از ایبۀ نظنی نیو با د به ا ن نکته تواه داشت که اساساً پیشبیی( مجمع ر صالحیتهای
آ ک مقولۀ درر قانو اساس( است ر از ا ن نظن با د تالش کند تا بنداشتها از ا ان ناااد ر
صالحیتهای آ را در حدرد قانو اساس( ر با عطف توااه باه ساا ن ساازرکارهاا ر اصاول آ
تبیین کند .بیابنا ن نگا به سازرکار تشخیص مصلحت با د بهعیوا اوئ( از اک کا باشاد ر
اگن بناساس اصاول د گان قاانو اساسا( اا اصاول کلا( حقاوق( اثباات شاود کاه ضاوابط ر
محدرد تها ( بن ا ن سازرکار حاکم است ،نم( توا به استیاد مفاوم مصلحت آ قید را نسبت
به صالحیت مجمع ناکارامد ر میصنف دانست.
با اثبات امکا ضابطه مید کند سازرکار تشخیص مصلحت ،در ادامه الزم است تا ادلاهای را
که مؤ د محدرد بود صالحیت مجمع به رعا ت چارچوب قانو اساس( است ،تبیین کییم.

اثبات محدود بودن سازوکار تشاخيص مصالحت باه چاارچون قاانون
اساسي
بهمیظور اثبات محدرد بود سازرکار تشخیص مصلحت به چارچوب قانو اساس( ،در ادامه ادلۀ
اثباتکییدۀ ا ن موضوا در در قسمت بنرس( م(شود .بن ا ن اساس ،در قسمت ارل ادلۀ مبتیا(
بن اصول حقوق( ر در قسمت درم ادلۀ مبتی( بن اصول قانو اساس( بنرس( ر تحلی مواهد شد.

 .1ادلۀ مبتني بر اصول حقوقي
قانو اساس( بهعیوا ک سید قانون( ،انتظامبخش کلیۀ امور ر شائو کشاور ر تعیاینکییادۀ
ررابط متعادل زمامدارا ر فنما بندارا اامعه است ههاشم(616 :6613 ،ت .ا ن سید حقاوق(،
ارلین رسیله ای است که چانۀ قانون( کشورها را معنف( م(کیاد همادن(26 :6631 ،ت .ازا انرر
ثبات نظام سیاس( رابسته به ثبات ر استحکام قانو اساس( هن کشاور اسات؛ ر تغییان ر تحاول
مدام ر پیاپ( آ  ،نظم ر انسجام دررن( حکومتها را از بین ما(باند ر موااب اماتالل در اماور
کشور م( شود .بیابنا ن ،تا زما استقنار قانو اساس( ،صیانت از آ الزم است ر تغیین ر اصاال
آ با د با رعا ت شنا ط ر تشن فات ر ژ ای صورت بگیند تا انتظام امور مختا نشاود ر نااامی(
دائم( در ناادهای سیاس( کشو ر بنرز ر راور نکید .چناکه قانون( که هموار مستعد تغیین ر در
هن زما ملعبۀ دست زمامدارا باشد ،نم(تواند ک قاانو اساسا( ر بییاادی باشاد ههاشام(،
612 :6613ت.
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از سوی د گن ،از امله مامتن ن ر ژگ(های قوانین موضوعه ا ان اسات کاه اصاول ر ماواد
قانون( بن پا ۀ ر ژگ(هاا ( همچاو «پاساخگو ( باه نیازهاای عماوم(»« ،انعکااس نظنهاای
اکثن ت»« ،تأمین میفعت عموم(»« ،انطباق با امالق»« ،معطوف باود باه عادالت»« ،قابلیات
اانا داشتن» ر  ...هراسخ13 - 33 :6632 ،ت رضع م( شاوند .بیاابنا ن ،در منحلاۀ رضاع قاانو
مصالح ذکنشدۀ موردنظن قانونگذار قنار م(گیند ر درصاورت(کاه مصالحت اامعاه تغییان کیاد،
قانونگذار اقدام به اصال قانو مواود مواهد کند .بهعبارت( ،قوانین موضوعه الوامات( ثابت تلق(
م( شوند که توسط مناع صالحیتدار تعیین شد اند ر ارصاف( همچو «درام» مواب شد تاا
اانای قانو  ،مقید به دررۀ زماان( ماصا( نباشاد هداناشپاژر 662 :6636 ،ت .باا ا ان مقدماه
م(توا ادعا کند که عل(االصول تا زمان(که حکم قانو توسط قانونگذار اصال نشود ،به استیاد
مصلحت نم(توا حکم قانو را نقض کند ،بلکه در صورت اقتساا تیااا ما(تاوا در آ قاانو
تجد دنظن کند.
مبتی(بن دال ذکنشد  ،در همۀ کشورها ( که دارای قانو اساسا( انعطاافناپذ نناد همانیاد
ا نا ت ،نااد ماص( بنای صیانت از قانو اساس( پیشبیی( شد است .ا ن ناادها از طن ق تطبیاق
مصوبات مجلس با قانو اساس( الوی تعنض به ا ن هیجار بنتن را ما(گینناد ر از ا ان طن اق ،از
مدشه رارد شد به اعتبار قانو اساس( الوگینی م(کیید .از طنف( ،در ا نگونه نظامهاا ،طن اق
اصال قانو اساس( مشخص است ر با رعا ت تشن فات قانون( ،امکا باازنگنی در قاانو اساسا(
راود دارد .بیابنا ن ،اگن در نظام اماوری اسالم( ا نا مجمع در تشخیص مصالحت ،هایچگوناه
الوام( بنای رعا ت قانو اساس( نداشته باشد ،عالر بان ا یکاه فنا یاد باازنگنی در قاانو اساسا(
هموضوا اص 600ت را مبام ر بالاستفاد م(کید ر با مبیای تدر ن قانو اساسا( ر صایانت از آ
در تعارض است ،پس از گذشت مدت زمان( ،هیچ تیاسب( میاا قادرت سیاسا( مساتقن ر قاانو
اساس( مدر در آ اامعه راود نخواهد داشت ر در ا ن شنا ط قانو اساس( نم(تواند تجل(گان
شک کل( نظام باشد ر الوی تعارضات مواود در قدرت ر قوا را بگیند.
نکتۀ مام در مصوص سازرکار بازنگنی در قانو اساس( ا ن است که اساساً امکا باازنگنی
در قانو اساس( نیو مطلق نیست ر با د آ را مقید به محدرد تها ( دانست 6.بنای نموناه ،باا
اصال قانو اساس( نم( توا ارکا اساس( ک نظام حقوق( همچو شک حکومت ،ارزشهای
حاکم بن اامعه ،رحدت ر تمامیت ارض( کشور را تغیین داد ،چناکه ا ن عم  ،بازنگنی در قاانو
اساس( بهشمار نم( ررد ر ا جاد قانو اساس( اد د است هغماام( ر میصاور ا 662 :6632 ،ت.
در بنم( از قوانین اساس( نیو موضوعات( غینقاب بازنگنی دانساته شاد اناد .بانای نموناه ،باه
مواب میطوق اص  600قانو اساس( ا نا محدرد تها ( بانای باازنگنی در قاانو اساسا(
 .6بهمیظور مشاهدۀ ا ن نوا محدرد تها ،ر.ک :غمام( ر میصور ا .666-621 :6632 ،
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پیشبیی( شد است .بیابنا ن ،درصورت(که صاالحیت مجماع در تشاخیص مصالحت را مطلاق
بدانیم ،مجمع م(تو اند در مواردی که حت( شورای بازنگنی در قانو اساس( نم(تواند اقدام باه
اصال ر بازنگنی قانو اساس( کید ،بهصورت موردی اقدام به نقض قانو اساس( کید که تصور
چیین میظوری بنای قانونگذار اساس( به درر از میطق است.

 .2ادلۀ مبتني بر اصول قانون اساسي
عالر بن اصول ر مواز ن حقوق( ذکنشد  ،با بنرس( اصول قانو اساس( م(توا نتیجه گنفت که
صالحیت مجمع در تشخیص مصلحت -در مواردی که شاورای نگاباا مصاوبه ای را مغاا ن باا
قانو اساس( م(داند ر مجلس بن تصاو ب آ اصانار ما(کیاد -با(ضاابطه نباود ر مقیاد باه
چارچوب قانو اساس( است .مامتن ن مؤ د ا ن نظن آ است که به صاناحت اصا  06قاانو
اساس( ،صالحیت قانونگذاری مجلس مقید به «حادرد مقانر در قاانو اساسا(» دانساته شاد
است .از طنف( ،به مواب اص  02قانو اساس( ،مجلاس نما(تواناد قاوانیی( مغاا ن باا قاانو
اساس( رضع کید .هما طورکه از میطوق ا ن در اصا مشاخص اسات ،صاالحیت قانونگاذاری
مجلس صالحیت مطلق ر بدر چارچوب نیست ر با د ا ن صالحیت را مقید به حدرد مقانر در
قانو اساس( تفسین کند .بیابنا ن مجلس به میظور تأمین نیازهای اامعه ر مصاالح ماندم تیااا
م( تواند در چارچوب قانو اساس( ر مواز ن شانا اقادام باه قانونگاذاری کیاد .باهعباارت( ،در
حوز ها ( که مجلس در آ ماوارد صاالحیت قانونگاذاری نادارد اا موضاوا طان اا ال حاۀ
پیشیاادی با چارچوب ر حدرد مقنر در قانو اساس( تطابق ندارد ،عل(االصول امکا بنرسا( ر
تصو ب ا ن موارد در مجلس راود ندارد ر اگن هم تصو ب ر توسط شورای نگابا مغا ن اعاالم
شوند ،مجلس نم(تواند با اصنار بن آناا ،ا ن مصاوبات را باهمیظاور تأ یاد باه مجماع تشاخیص
مصلحت نظام ارسال کید.
نمونۀ بارز ر پذ نفتهشدۀ چیین محدرد ت( را م(توا در صناحت اصا  01قاانو اساسا(
مشاهد کند .به مواب ا ن اص  ،طان هاای قاانون( ر پیشایاادها ر اصاالحات نما یادگا در
مصوص لوا ح قانون( که به تقلی درآمد عموم( ا افوا ش هو یاۀ عماوم( ما(انجاماد ،بادر
تأمین بار مال( آ «قاب طن در مجلس» نیسات .در ا ان مصاوص همچیاا کاه اشاار شاد،
نظنهای مشورت( ر تفسینی شورای نگابا مبتی( بن صناحت اص  01قانو اساسا( عاالر بان
ا یکه طن ها ر پیشیاادها نما یدگا در ا ن موارد را قاب طن در مجلس نم(دانید ،ارااا ا ن
قبی مصوبات به مجمع را نیو غینممکن دانستهاند.
با پذ نش مالک مدنظن شورای نگابا در ارائۀ نظنهای مشورت( ر تفسینی مذکور م(تاوا
گفت همچیا که محدرد ت مقنر در اص  01قانو اساس( ااازۀ طن مصاوبات در مجلاس را
نداد ر شورای نگابا به استیاد ا ن میع ،ارااا ا ان قبیا مصاوبات باه مجماع را غیانممکن
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دانسته است ،صناحت اصول  06ر  02قانو اساس( طان ر تصاو ب مصاوبات( را کاه صاناحتاً
مار از حدرد مقنر در قانو اساس(اند ر به تعبینی با مصنحات قانو اساسا( مغاا نت دارناد،
نف( کند است ر در نتیجه در ا ن موارد نیو نم(توا ا ن قبی مصوبات را به مجمع ارااا داد.
با پذ نش نظن مذکور ،ممکن است ا ن شباه ا جاد شود که اگن مجلاس صاالحیت تصاو ب
مصوبات مغا ن با قانو اساس( را ندارد ،پس چگونه ارااا مصوبۀ مورد امتالف مجلس ر شورای
نگابا به مجمع مصداق پیدا م( کید؟ ر آ ا چیین بنداشت( سبب ب(تواا( به مبیای تشاکی
مجمع نیست؟
بهمیظور تبیین ا ن موضوا با د گفت که با تواه به صالحیت مجلس اات قانونگذاری «در
عموم مسائ » 6ر از طنف( ،محدرد بود اصول قانو اساس( ،بیشتن مصوبات مجلس منبوط باه
حوز های سکوت ر عدم صناحت قانو اساس( است .از سوی د گن ،با ا یکه اصول قانو اساس(
با د راضح ،ررشن ،قاطع ر بدر اباام باشید ،تاا را تفساین ر تعبیان ر نتیجاهگیانی درپالاو در
مصوص آناا بسته شود همدن(21 :6631 ،ت ،اما هموار قوانین اساس( از ا ان ابااامهاا مصاو
نبود اند ر حت( در مواردی «تیظیمکییدگا قانو اساس( عمداً ر بهعلت شانا ط مااص زماا
بعس( نکات را به کیا ه بنگوار کند اند ا مجم گذاشتهاند» همادن(21 :6631 ،ت .ا ان عواما
سبب شد است که هموار در تطبیق مصوبات مجلس با قانو اساس( بنداشتهاای متفاارت ر
بعساً متعارض از قانو اساس( مطن باشد .ازا نرر اصنار مجلس بن مصوبۀ مود ر اراااا آ باه
مجمع تیاا زمان( ممکن است که مجلس بن اسااس بنداشات ماود از قاانو اساسا( اقادام باه
تصو ب مصوبه در چارچوب قانو اساس( کید ر شورای نگابا بن طبق بنداشت ماود از قاانو
اساس( ،مصوبۀ مجلس را مغا ن با قانو اساس( اعالم کید .در ا ن موارد ،اگن مجلس نظن شورای
نگابا را تأمین نکید ر بن مصوبۀ مود اصنار ررزد ،مجمع بن مبیای مصالح نظام نظن مجلس اا
شورای نگابا را تأ ید مواهد کند.
هما طورکه مشاهد م(شود ،بناساس تفسین مذکور از حدرد صاالحیت مجلاس ر مجماع،
هم قانونگذاری مجلس در حدرد مقنر در قانو اساس( اسات ر هام مجاال بانرز اماتالف باین
شورای نگابا ر مجلس اات تشخیص مصلحت ا جاد م(شود.
مؤ د نظن مذکور را م(توا از عبارات مصن در اصول  32ر  662قانو اساسا( نیاو در افات.
در ا ن اصول نظارت شورای نگابا بهگونهای بیا شد که گو ا قانونگذار اساس( باا عطاف توااه
به مقید بود صالحیت قانونگذاری مجلس به حدرد مقنر در قانو اساس( ،موضوا نظارت شورای
نگابا ر صالحیت مجمع را مطن کند است .در ا ان مصاوص اصا  32قاانو اساسا( مقانر
داشته است «چیانچه [شورای نگاباا ] آ را مغاا ن ببییاد» ،آ مصاوبه را بانای تجد ادنظن باه
 .6مقنر در اص  06قانو اساس(.
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مجلس بازم(گنداند .همچیین اص  662قانو اساسا( صاالحیت مجماع را منباوط باه ماواردی
دانسته است که« :مصوبۀ مجلس شورای اسالم( را شورای نگابا مالف مواز ن شنا ر اا قاانو
اساس( بداند» .ا ن عبارات گو اای آ ا ناد کاه موضاوا اماتالف باین مجلاس ر شاورای نگاباا ،
موضوعات( غینمصن ر غینبد ا(اند که عالر بن بنداشت شورای نگابا از قانو اساس( ،بنداشات
ا بنداشتهای د گنی نیو در آ مصوص قاب فنضاند .ازا نرر در ا ن موارد اگن مجلاس شاورای
اسالم( اعتقاد داشته باشد که مصوبهاش در چارچوب قانو اساس( ر باه مصالحت اامعاه اسات،
م(تواند مصوبۀ مورد ا ناد شورای نگابا را بنای تعیین تکلیف به مجمع ارااا دهد.
بن مبیای نظن مذکور ،از امله مامتان ن موضاوعات( کاه از صاالحیت قانونگاذاری مجلاس
مستثیاست ر در نتیجه مجمع نیو صالحیت( در آ حوز ها ندارد ،م(تاوا باه تغییان ر اصاال
سامتارها ر فنا یدهای مقنر در قانو اساس( ،از بین بند انتظام قوا ر مناااع مقانر در قاانو
اساس( ر تدام ا جاد کاند در صاالحیت قاوا از طن اق سالب صاالحیت مصان اا اعطاای
صالحیت غینمصن ر  ،...سلب حقوق مصن ملت ،اصال مدتهاای مصان در قاانو اساسا(
همانید مدت دررۀ نما یدگ( مجلس ا ر است اماوریت ،نقض شنا ط ر ر ژگ(هاای مصان در
قانو اساس( ر موارد مشابه د گن اشار کند .در مقاب  ،بن مبیای نظن موباور ،ماواردی همچاو
تعیین تکلیف در موارد غینمصن ر سکوت قانو اساس( ،تشخیص مصالحت نظاام در ماواردی
که شورای نگابا از ک اص قانو اساس( حصن در شنا ط ا مصاد ق را بنداشات ما(کیاد ر
مجلس بن تمثیل( بود آناا اصنار دارد ،ح تعارضات ر اباامات اصول متعدد قانو اساس( ر ...
در زمنۀ موضوعات( هستید که در صورت بنرز امتالف در تفسین آناا ،تعیین تکلیف در مصوص
آناا در صالحیت مجمع قنار م(گیند.
نکتۀ د گنی که از مطالب فوق بهدست م(آ د ا ن است که باا توااه باه رر اۀ موااود ،در
مواردی که در مصوص اصول قانو اساس( بنداشت ماص( در قالب تفسین قانو اساس( توسط
شورای نگابا مطن شد باشد هموضاوا اصا  31قاانو اساسا(ت ،امکاا اساتیاد مجلاس ر
مجمع به تفسینا مغا ن تفسین رسم( راود نادارد ،همچیاا کاه ماود شاورای نگاباا نیاو تاا
زمان(که تفسین رسم( راود دارد ،نم(تواند بنمالف آ نظن دهد .بیاابنا ن ،عاالر بان صاناحت
اصول قانو اساس( که صالحیت مجمع اات تشخیص مصلحت را محدرد ما(کیاد ،نظنهاای
تفسینی شورای نگابا نیو ا ن صالحیت را محدرد مواهد کند.
از آنچه در ا ن قسمت گفته شد ا ن نتیجه بهدست آمد که با تواه به مقید بود صالحیت
قانونگذاری مجلس به حدرد مقنر در قانو اساس( ،مجلس صالحیت نادارد تاا مصاوبات( را کاه
به ررشی( مغا ن با مصنحات ر بد ایات قانو اساس( است به تصاو ب بنسااند؛ ر درصاورت(کاه
شورای نگابا ا ن موارد را مغا ن با قانو اساس( تشاخیص دهاد ،اماتالف شاورای نگاباا ر
مجلس بن سن بنداشت از قانو اساس( نیست که امکا ارسال مصوبۀ موباور باه مجماع رااود
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داشته باشد .بلکه تیاا در مواردی که بین مجلس ر شورای نگابا در بنداشت ر تفسین ضامی(
از قانو اساس( امتالف نظن راود داشته باشد ،مجلس م(تواند با لحا مصالح نظام آ مصاوبه
را به مجمع ارااا دهد تا بن اساس مصالح اامعه ،مجمع ک( از بنداشتهای موااود از قاانو
اساس( را که به مصلحت م(داند تنایح دهد.

نتيجهگيري
تبیین حدرد صالحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأ ید مصوبات مغا ن با قاانو اساسا(
مستلوم بنرس( نسبت سازرکار تشخیص مصلحت با سا ن سازرکارهای منتبط در قاانو اساسا(
است .در ا ن زمییه ،با عطف تواه به مبیا ر هدف قانونگذار اساس( از پیشبیی( شورای نگابا
اات صیانت از قانو اساس( ر همچیین تعیین طن ق اصاال قاانو اساسا( بناسااس فنا یاد
مقنر در اص  ،600ا ن ادعا قوت م(گیند که هدف از تشکی مجمع ،ا جاد ابواری بانای نقاض
اصول قانو اساس( نبود است.
به میظور اثبات فنضیۀ مذکور در گام ارل تالش شد تا امکاا ضاابطهمیاد کاند ساازرکار
تشخیص مصلحت اثبات شود ،چناکه با تواه به مفاوم راژۀ «مصلحت» که عل(االصول مقید به
هیچ قید ر ضابطهای بهغین از مصالح نظام نیست ،بهنظن م(رسید که ضابطهمید کند ساازرکار
تشخیص مصلحت با هدف قانونگذار اساس( از ا جاد ناادی بنای تأمین هن گونه مصالح نظاام در
تعارض است .بیابنا ن با بان گینی از ادلۀ عمل( هنمونههاای عملا( پاذ نش قیاد ر ضاابطه بان
صالحیت مجمعت ر نظنی هاستفاد از ادلۀ حقوق( اات اثبات امکا ضابطهمید کند سازرکار
تشخیص مصلحتت ،امکا ضابطهمید کند سازرکار تشخیص مصلحت اثبات شد.
با اثبات نکتۀ امین ،در گام درم ادله ای که حاک( از مقید بود سازرکار تشاخیص مصالحت
به چارچوب قانو اساس(اند بنرس( ر تاالش شاد تاا حادرد صاالحیت مجماع در ا ان ماوارد
مشخص شود .در ا ن زمییه ،بن مبیای اصول ر مواز ن حقوق اساس( ر با تحلی نسبت سازرکار
تشخیص مصلحت با سازرکارهای د گنی همچو صیانت از قانو اساس( ر باازنگنی در قاانو
اساس( ،مقید بود صالحیت مجمع به چارچوب قانو اساس( اثبات شد .همچیین با استیاد باه
صناحت اصول  06ر  02قانو اساس( که صالحیت قانونگذاری مجلس را مقید به حادرد مقانر
در قانو اساس( کند  ،ر همچیین اصول  32ر  662قانو اساس( که تلو حاً مجال بنرز امتالف
بین مجلس ر شورای نگابا را تیاا بنداشت متفارت از قانو اساس( دانسته است ،ا ان مطلاب
اثبات شد که مجلس صالحیت ندارد تا مصوبات( را که بهررشی( مغا ن باا مصانحات ر باد ایات
قانو اساس( است ،تصو ب کید؛ ر درصورت(که شورای نگاباا ا ان ماوارد را مغاا ن باا قاانو
اساس( تشخیص دهد ،امکا ارسال ا ن مصوبات به مجمع رااود نادارد .البتاه تحلیا ماذکور
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زمان( م(تواند فا د ر بنرز عمل( بیابد که با ابوارهای حقوق( بتوا از ارسال مصوبات مغاا ن باا
مصنحات ر بد ایات قانو اساس( به مجمع الوگینی کند ر از طنف( ،مجمع را در تأ یاد ا ان
قبی مصوبات محدرد کند .در ا ن مصوص بهنظن م(رسد شورای نگابا م(تواند با ارائاۀ نظان
تفسینی ،مشابه آنچه در مصوص اص  01قانو اساس( صادر کند ،بن محدرد باود صاالحیت
قانونگذاری مجلس به چارچوب قانو اساس( ر همچیین عادم امکاا ارساال مصاوبات( کاه باا
مصنحات ر بد ایات قانو اساس( مغا نت دارند ،تأکید کید ر از ا ن طن اق گاام( د گان بانای
تبیین هنچه بیشتن صالحیت مجمع ر ساما داد به سازرکار تشخیص مصلحت بندارد.
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