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 چکيده

 حکم بر بنا که است کشور حقوقی نهادهای از یکی فرهنگی انقالب عالی شورای
 این بپردازد. فرهنگ مقوله با مرتبط مسائل در مصوبه وضع به است قادر فقیه ولی

 در .شود می موجب ها دستگاه دیگر مصوبات با را نهاد این مصوبات تداخل ،اختیار
 پیرامون بررسی و بحث به حقوقی قواعد و اساسی قانون به داناست با رو پیش تحقیق
 و مجریه قوه اسالمی، شورای مجلس تصمیمات و مصوبات تعارض و تداخل
 در با و شده پرداخته فرهنگی انقالب عالی شورای با نظام مصلحت تشخیص مجمع

 نتیجه ،دارد را فرهنگی امور در یگذار سیاست حق شورا که نکته این تنگرف نظر
 ۀمحدود رعایت شرط به فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات که شده گرفته

 حق ،مجمع و دولت مجلس، و است دیگر دستگاه سه از برتر خود، اختیارات
 را فرهنگی انقالب عالی شورای قانونی مصوبات با معارضای  مصوبه تصویب

 تصویب 111 اصل 8 بند با مطابق که مجمع مصوبات از دسته آن ،البته .ندارند
 .استمستثن قاعده این از ،دشو می
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 مقدمه

 کردند، می دنبال ها انقالبی که ییها آرمان و ایده اقتضای به اسالمی انقالب وقوع از پس
 سپهر در آن از قبل تا که شد بینی پیش کشور، در جدید نهادهای و ساختارها برخی
 انقالب عالی شورای» بدایع، این ینتر مهم از کیی .نداشت سابقه کشور، اداری

 عرصه رد ساز سرنوشت و گیر تصمیم مهم، نهاد امروز، که شورایی .بود «فرهنگی
 ست.ا عالی آموزش و فرهنگ
 و قانون این اولیه تدوین در چه- اساسی قانون در نامی صراحت به شورا این از

  شورا، این سیسأت اصل و است نیامده -1638 سال در آن بازنگری در چه
  با قبیل این از دیگری موارد و آن گانه88 وظایف شرح ییدأت گیری، تصمیم اختیار
 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 115 و 55 ،5 اصول وفق و فقیه  ولی حکم

 است. گرفته صورت
 که دهد می راای  اجازه چنین فقیه  ولی به اساسی انونق 115 و 5 ولاص اطالق

 مقتضی فرامین و احکام رهبری، خبرگان مجلس نظارت تحت و کشور مصالح با مطابق
  نماید. صادر را

 همه و امر والیت» رسد، می جامعه رهبری به که کسی شده فتهگ 115 اصل در
 نشان «همه» عام لفظ از اصل این استفاده .«دارد عهده بر را آن از ناشی یها مسئولیت

 شده ذکر مطلقصورت  به فقیه ولی یها مسئولیت و اختیارات اصل، این در که دهد می
 115 اصل از عبارت این با مطابق یعنی ؛است نزده تخصیص خاصی قید به را آن و

 و رهبری و اداره یها مسئولیت تمامی دارای اسالمی نظام در فقیه ولی اساسی، قانون
 اسالمی امت و کشور استقالل ،امنیت حفظ ،سعادت ،کمال سوی به جامعه هدایت

 با ،همچنین و شده واگذار او عهده رب که الهی مسئولیت حسب به رهبر پس .است
 هم ملت و شده اعطاء او به متعال خداوند جانب از که مهمی بسیار اختیارات به توجه
 با است موظف ،ستا  پذیرفته آن اداره و نظام حفظ برای را اختیاراتی چنین اعمال
 آنچه انجام از و ایدنم اعمال درستی به را محوله اختیارات این قاطعیت، و اقتدار کمال

 خودداری است، ثرؤم و مفید جامعه پیشرفت در و کند می مینأت را نظام مصالح که
 (.161ص ،1656 شعبانی،) ننماید
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 مطلقصورت  به امت امامت و امر والیت یها عبارت نیز اساسی قانون 5 اصل در
 اصل این به اتکاء با ،بنابراین (.653ص ،1686 آملی، جوادی) است آمده قید بدون و

 را شده گذاشته امت امام و امر ولی عهده بر شرعی منابع در که اختیاراتی تمام توان می
 دانست. ثابت ،اند پذیرفته را او والیت مردم که الشرایطی جامع فقیه برای

 شد باعث 1638 سال بازنگری در "مطلقه" واژه شدن اضافه موارد این از گذشته
 از مقصود شود. خارج کامال مخالفان ادعایی انحصار ایراد از اساسی قانون 111 اصل تا

 اختیارات تمام معصوم)ع( امام غیبت زمان در فقیه که است آن فقیه مطلقه والیت
 نص، با مطابق که مواردی آن استثنای )به هدی)ع( ائمه و اکرم)ص( پیامبر حکومتی

 صرفاً امت، امامت راستا این در و داراست را است( بوده آنان اختیار تحت انحصار به
 بگیرد. نظر در را اسالمی کشور و اسالم مصالح تا دارد وظیفه

 حاکم :گوید می مطلقه والیت تعریف در خمینی)ره( امام که است اعتبار همین به
 مخالف آن جریان که زمانی تا غیرعبادی، چه و عبادی چه ،«امری هر» از تواند می

 فقیه آنکه یا و (635ص ،8ج ره(،)خمینی )امام نماید جلوگیری است، اسالم مصالح
 امام) دهد فرمان داند، می صالح که اوامری به را مردم مصالح، اقتضای به تواند می

 (.658ص ،81 ج ،(ره)خمینی
 کند، ایجاب مصلحت که صورتی در کشور اساسی قانون با مطابق اوصاف، این با
 انقالب عالی شورای مانند جدید نهاد یک سیسأت جهت در فقیه ولی برای مانعی

 داشت. نخواهد وجود آن به مختلف مصوبات تصویب اختیار اعطای و فرهنگی
 تا شده باعث فرهنگی انقالب عالی شورای توسط مختلف مصوبات تصویب اما

 این و کند پیدا تداخل شورا مصوبات با دیگر نهادهای تصمیمات و مصوبات عمل، در
 شورای مجلس و فرهنگی انقالب عالی شورای نهاد دو ۀدربار خصوص به تالقی

 است. داشته بیشتری نمود اسالمی
 هریک مصوبات تعارض، و تضاد بزنگاه در فتدریا تا دشو می تالش مقالهاین  در

 با نظام مصلحت تشخیص مجمع و مجریه قوه اسالمی، شورای مجلس نهاد سه از
 مصوبه و کند فرض مقدم باید را یک کدام فرهنگی انقالب عالی شورای تصمیمات

 نمود. تلقی ثردون اب باید را نهاد کدام
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 اسالمي شورای مجلس با فرهنگي انقالب عالي شورای وظایف تداخل .2

 قانون قلمرو و تعریف در آنچه یعنی ؛استمجلس  اصلی ایفوظ از یکی قانون، وضع
 عام ،مجلس صالحیت ست.شورا مجلس یها صالحیت ۀحیط در قاعدتاً گیرد، می جای

 به مربوط موضوعات و ها زمینه کلیه در دارند حق مقننه مجالس و است شامل و کلی و
 قاضی،) ندنمایوضع  مقررات ،کار آخر در و کنند ملأت و مذاکره ،بحث کشور -دولت
 (.816ص ،1686

 حقوق مهم منابع از یکی بر بنا نیز فرهنگی انقالب عالی شورای ،دیگر سوی از
 در مصوبه وضع اجازه فقیه، ولی حکومتی حکم یعنی ایران، اسالمی جمهوری اساسی
 ،18ج امام، )صحیفه شورا این تشکیل حکم در هم زیرا ؛دارد خود اختیارات حدود

 ماهیت ۀدربار شورا وقت یسئر الؤس به خمینی)ره( امام پاسخ در هم و (661ص
 تصریح مسئله این به ،(151ص ،11ج ،امام صحیفه) نهاد این مصوبات به دادن قانونی

 و ارزش که است آن ،دارد وجود زمینه این در که مهمی مسائل از یکی اما ؛است شده
 است. نشده تبیین درستی به فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات جایگاه

 با بودن معارض دلیل به را مجلس قوانین بعضی تاکنون نگهبان شورای عمال البته
 شماره ۀنظری در نگهبان شورای .است کرده رد فرهنگى انقالب عالى شوراى مصوبات

 قانون 55 اصل به استناد با است شده صادر 81آذر  5 تاریخ در که خود 1166/61/81
 عالى شوراى مصوبه برخالف تواند نمى مجلس که کرده اشاره نکته این به اساسی
 نظریات مجموعه، مرکز تحقیقات...) ندک تصویبای  الیحه ای طرح فرهنگى، انقالب
  (.183-151صص ،1686 ،نگهبان شورای

 شوراى اساسى، قانون چهارم و نود و کمی و نود اصول اساس بر که درحالی
 و «اسالمى احکام» با مغایرت عدم لحاظ از را مجلس مصوبات دارد وظیفه نگهبان

 انقالب عالی شورای مصوبات با قوانین این تطبیق و بدهد تطبیق «اساسى قانون»
 .ستنی نگهبان شورای از اساسی قانون خواسته فرهنگی،
 استناد با خود نظریات گونه این برای نگهبان شورای که شود گفته است ممکن البته

 مثابه به و حکومتی حکم را فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات ،55 اصل به
 .کند می تلقی فقیه ولی سوی از ابالغی یها سیاست
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 .است خمینی)ره( امام حکم در «دادن اثر ترتیب» عبارت ابهام از ناشی تفسیر این
 1636 سال از پیش تا که فرهنگی انقالب عالی شورای تشکیل ابتدای از اینکه توضیح

  این مصوبات ماهیت سر بر زیادی اختالفات شد، می خطاب فرهنگی انقالب ستاد
 این ۀدامن .آمد وجود به است، نشده برده اساسی قانون در آن از نامی که شورا

 عالی شورای ریاست طبعاً که وقت جمهور یسئر که شد کشیده بدانجا تا اختالفات
 به (ره)خمینی امام از را درخواستی باره دراین ،داشت عهده بر هم را فرهنگی انقالب

 :سازد می مطرح شرح این
 اللَّه آیت حضرت انقالب رهبر مبارك محضر .الرحیم الرحمن اللَّه بسم»

 تأمین براى فرهنگى، انقالب عالى شورای  (العالى مدظله)خمینى امام العظمى
 ناچار شده، تصریح بدان عالى حضرت حکم در که دستوراتى و اهداف
 موارد در قضاییه قوه دخالت و همکارى .کند وضع قواعدى و ضوابط است
 قانون حد در اعتبارى داراى شورا این مصوبات که است آن به منوط لزوم،
 على سید .فرمایند ابالغ را باره دراین شریف نظر است مستدعى .باشد

 «.اى خامنه
 . تعالى بسمه» :کنند می حکم گونه این درخواست، این به پاسخ در (ره)خمینی امام

 باید ،نمایند مى وضع فرهنگى انقالب عالى محترم شوراى که را قواعدى و ضوابط
 ،11 ج خمینی، )امام« الخمینى الموسوی اللَّه روح .1636 اسفند 3 .شود داده آثار ترتیب

 (.151ص
 مصوبات ،کشور نهادهای سایر که بوده این (ره)خمینی امام منظور شویم قائل اگر
 این در ،نمایند تلقی اعتبار دارای و قانونی مصوباتی را فرهنگی انقالب عالی شورای
 را آن مصوبات و است نموده ییدأت و ایجاد را ساختار این اصل صرفاً رهبری، صورت

 و فقیه ولی دستورات شورا، این مصوبات تمام که نیست معنا آن به این و 1دانسته معتبر
 نقض را مصوبات این که باشند نداشته حق نهادها سایر و باشد «حکومتی حکم»

 را ی(گذار سیاست، لامثبرای ) عادی قانون از باالتر اعتباری فقیه ولی آنکه مگر ،نمایند
 صورت این در طبعاً که باشد نموده تقویم فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات برای
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 انقالب عالی شورای مصوبات با متعارض قانونی وضع به بود نخواهد قادر مجلس
 بپردازد. فرهنگی
 انقالب عالی شورای مصوبات به دادن آثار ترتیب بر مبنی امام)ره( عبارت اگر اما
 مقصودی دادن، اثر ترتیب از (ره)خمینی امام منظور که کنیم تبیین گونه این را فرهنگی

 است اعتبار دارای شورا مصوبات اینکه بر عالوه که معنی این به ،است بوده حداکثری
 دلیلی هر به نباید مختلف یها دستگاه و بشود هم اجرایی مصوبات این حتماً دبای بلکه
 متروك ای و فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبه با معارض قانونی تصویب مانند

 شورای مصوبات ،صورت این در ،کنند خودداری ها آن یاجرا از مصوبات، این گذاشتن
 سایر مصوبات بر ند،شو تصویب مقرر حدود در آنکه به مشروط فرهنگی انقالب عالی

 مصوبه با مغایرای  مصوبه بود نخواهد قادر مجلس ،تیبتر  این به و دارد ترجیح نهادها
 ند.ک تصویب را شورا

 جمع وای  خامنه اهلل آیت حضرت رهبری، معظم مقام سخنان و احکام در ملأت از
 دوم تفسیر چه و امام حکم از اول تفسیر چه که یابیم درمی خمینی)ره(، امام حکم با آن
 تواند نمی مجلس، اینکه آن و شود نمی حاصل بیشتر نتیجه یک ،هرحال دربپذیریم،  را

 رهبری، کالم فحوای اگرچه ،نماید نقض را فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات
 .است دوم تفسیر یدؤم بیشتر

 1655آذر  81 تاریخ در فرهنگی انقالب عالی شورای اعضای جمع در ایشان
 باید حاال شود. اجراء باید فرهنگی[ انقالب عالی ]شورای اینجا مصوبات» فرمایند: می

 امام ]فرمان بود ایشان شریف نظر مورد که را چیزی آن که بشود داده ترتیبی
 ما که است خوب همین هم ما نظر به - شورا[ مصوبات اعتبار درباره خمینی)ره(

 نباشد صورتی به بشود. اجرا حتماً - شود می تصویب اینجا آنچه که بکنیم کاری بتوانیم
 غیره و اجتماعی ،فکری ،فرهنگی منزلت صاحب متفکر، افراد از عده یک اینجا که

 یک حاشیه در مجلس ،لامثبرای  ناگهان بعد بکنند، گیری تصمیم را چیزی و بنشینند
 یک دستگاهى طرف از شود مى گاهى .نیست مصلحت این شود، نتیجه بی مصوبه،
 ۀهم کلّى به که دارد اشاره چیزى به آن ۀگوش یک که شود مى برده مجلس به مصوّبه

 نباشد. گونه این ؛برد مى بین از اند، کرده کار و فکر اند، نشسته مجموعه این که را آنچه
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 مشاهده: آخرین http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9615)« خواهیم نمى را این
88/8/11.) 

 مصوبه مجلس، اینکه از ،صراحت به رهبری معظم مقام بینیم، می که گونه همان
 .اند نموده منع نماید، نقض را شورا

 را فرهنگی انقالب عالی شورای نأش مختلفی، بیانات ضمن ایشان ،دیگر سوی از
 این برعهده را فرهنگی کالن یها سیاست تدبیر و اند نموده معرفی «یگذار سیاست»

 86 تاریخ در فرهنگی انقالب عالی شورای اعضای جمع در ایشان .اند داده قرار شورا
 فرهنگی انقالب عالی شورای عهده بر راهبردی، یگذار سیاست» فرمایند: می 58آذر 
 شورا ]در است الزم مدون و مکتوب سندهاى واقعاً هم، گوناگون هاى زمینه در .است

 .«بود خواهند قوانین باالدستى سندهاى ها این که ،شود[ تصویب
(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=18308 88/8/11 مشاهده: آخرین.) 

 انقالب عالی شورای اعضای با دیدار در 51آذر  11 تاریخ در له معظم ،همچنین
  عقل  یک نیازمند فرهنگی،  جامع  ریزی برنامه و  یگذار سیاست» فرمایند: می فرهنگی
 خود فرد  منحصربه و  جامع  ترکیب با فرهنگی  انقالب  عالی  شورای و است  فعال  جمعی

 « کند  تدوین و  تبیین را  کلی  برنامه و  نگرش  این تواند می
(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=18617 88/8/11 مشاهده: آخرین.) 

 فرمایند: می نیز 81آبان  88 تاریخ در دانشگاه اساتید با دیدار در رهبری معظم مقام
 تردید فرهنگى انقالب عالى شوراى به نیاز در که شود مى شنیده کنار و گوشه از گاهى»

 دبای که کردند اشاره دوستان از بعضى که یىها موضوع همین اتّفاقاً نه، شود؛ مى
 -نیست ىگذار قانون مرکز مرکز، آن که گیرد انجام مرکزى در باید شود، ىگذار سیاست
 براى که خُرد پول مثل کند؛ مى خرج دستگاه روزمره طور به که است چیزى آن قانون،
 فراتر مرکزى ى،گذار سیاست مرکز .است ىگذار سیاست مرکز بلکه -است کردن خرج

 عالى شوراى که دارد سروکار کالن ىها ریزی برنامه با واست  ىگذار قانون مراکز از
 مسائل این دبای آنجا در من نظر به .است کار این براى مناسبى مرکز فرهنگى انقالب

 آخرین http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3153) «گیرد قرار مطالعه مورد
 (.8/6/11 مشاهده:

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9615
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=18308
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=18617
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3153
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 انقالب عالی شورای اعضای با دیدار در 11خرداد  86 تاریخ در ایشان ،همچنین
 جامعه، عناصر و جامعه کل در مسئولیت احساس تالش، احساس» فرمایند: می فرهنگی

 فرهنگى اختالل به مربوط دارد، وجود آن در ىیکمبودها اگر که است ىیچیزها ها این
 باید کى میدانى. هاى دستگاه کند؟ برطرف باید کى شود. برطرف باید ها این است؛

 ؛فرهنگی[ انقالب عالی ]شورای شما کند؟ هدایت کند، پشتیبانى کند، ىگذار سیاست
-http://farsi.khamenei.ir/speech) «است عظیمى قرارگاه چنین یک اینجا یعنى

content?id=18292 88/8/11 مشاهده: آخرین.) 
 و ضوابط ارائه و تدوین تعیین، از عبارت کشورداری امر در یگذار سیاست

 شود مینأت ملت جمعی مصالح و اعمال دولت کلی مقتضیات آن در که است موازینی
 اصوالً و نیستند حقوقی هنجار با مشابه ماهیت دارا ها سیاست (.61ص ،1633 هاشمی،)

 بیشتر و منفعت -هزینه مالحظات و زیان و سود محاسبه و یشیاند مصلحت بر مبتنی
 (.661-685صص ،1686 زارعی،) هستند کثیر منفعت و سودمند آثار و نتایج به ناظر

 صورت رهبری توسط ایران اسالمی جمهوری اساسی حقوق در یگذار سیاست 
 جمهوری نظام کلی یها سیاست تعیین به اساسی قانون 111 اصل اول بند پذیرد. می

 .است هیافت اختصاص نظام مصلحت تشخیص مجمع مشورت با رهبری توسط اسالمی
 بود این مبین حقیقت در 1658 سال در اساسی قانون بازنگری در بند این شدن اضافه

 که درحالی ،کند محدود شود، می مشخص رهبر توسط که چارچوبی در را مقننه قوه که
 حدود در مسائل عموم در که داد می اجازه اسالمی شورای مجلس به یکم و هفتاد اصل
 اسالمی شورای مجلس اصل، این موجب به کند. یگذار قانون اساسی، قانون در مقرر

 به مربوط اصل این در مذکور محدودیت و نداشت قوانین موضوع لحاظ به محدودیتی
 اول بند موجب به بود. اساسی قانون اصول و اسالمی موازین با مجلس مصوبات انطباق
 موازین با مصوبات انطباق رعایت لزوم بر افزون اسالمی شورای مجلس ،111 اصل

 توسط که کلی یها سیاست از فراتر آن مصوبات که شده مقید ،اساسی قانون و اسالمی
 (.853ص ،1685 زنجانی، عمید) نگردد شود، می مشخص رهبری

 و وظایف از بعضى تواند می رهبر» اساسی قانون 111 اصل ذیل قسمت با مطابق
 طور همان رهبری اینکه به توجه با ؛«کند تفویض دیگرى شخص به را خود اختیارات

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18292
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18292
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18292
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 را فرهنگی انقالب عالی شورای تکلیف ،شد مشاهده پیشین سطور در که
 گونه این را مذکور مسئله توان می است، نموده تعیین فرهنگی امور در یگذار سیاست
 مطابق را فرهنگی کلی یها سیاست تعیین در خود اختیار نظام، رهبری که ودنم تحلیل

 است. نموده تفویض فرهنگی انقالب عالی شورای به 111 اصل ذیل قسمت با
 فرهنگی انقالب عالی شورای اصلی کارویژه که گفت توان می اینجا تا ،بنابراین

 مجلس که است قانون ماورای کالن، یها سیاست که آنجا از و است یگذار سیاست
 یگذار سیاست و (655ص ،1681 )ارسطا، دهد قرار مدنظر باید یگذار قانون برای

 (.611ص ،1681 )زارعی، دارد عادی قانون از باالتر و اساسی قانون از تر پایین نیأش
 ،ثانیاً و بپردازدای  مصوبه وضع به اساسی قانون خالف نیست قادر شورا اوالً ،بنابراین
 و ندک تصویب را شورا گیفرهن یها یگذار سیاست برخالفای  مصوبه نباید نیز مجلس
 اساسی قانون با مجلس مصوبات انطباق دارد وظیفه نگهبان( )شورای که مرجعی همان

 کلی یها سیاست با را مجلس مصوبات که دارد وظیفه جمله از دهد، تشخیص را
 (.615ص ،1681 مهرپور،) دهد انطباق

  یک )بند اساسی قانون از بخشی عنوان به نظام کلی یها سیاست ،واقع در
 با مغایر مجلس مصوبه چنانچه ،اساس این بر و شوند می محسوب (111 اصل

 اجرای در تواند می نگهبان شورای و است اساسی قانون خالف باشد، کلی یها سیاست
 کند اعالم اساسی قانون خالف را مذکور مصوبه اساسی، قانون 111 اصل یک بند

 (.613ص ،1681 هاشمی،)
 از فرهنگی انقالب عالی شورای برای کهای  گانه88 وظایف شرح به نگاهی با
 ،«فرهنگی انقالب عالی شورای وظایف و اهداف جایگاه،» مصوبه در شورا آن سوی
-1561 شماره در و گرفته قرار نیز رهبری معظم مقام ییدأت مورد و شده مقرر

 برای تکلیف گونه سه شاهد است، گردیده منتشر کشور رسمی روزنامه 15/11/1653
  هستیم. شورا

 مانند ؛ندارد گیری تصمیم و یگذار مصوبه ماهیت اساساً تکالیف این از دسته یک
 و ها کانون تأثیر تبیین و جهان فرهنگی جریانات و شرایط تحلیل و تجزیه) 8 بند

 و شرایط تحلیل و بررسی) 6 بند (،مناسب تدابیر اتخاذ و زمینه این در مهم ابزارهای
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 ارائه و ضعف و قوت نقاط تعیینمنظور  به جامعه اجتماعی و ارزشی فرهنگی، جریانات
 فرهنگی پیامدهای و آثار تحلیل و توسعه الگوهای بررسی) 6 بند (،مناسب یها حل راه

 پیشنهادهای ارائه و کشور اجتماعی و اقتصادی سیاسی، توسعه یها برنامه و ها سیاست
 برای کیفی و کمّی یها شاخص تعیین و تبیین) 5بند (،ربط ذی مراجع به اصالحی
 و آموزش فرهنگ، وضع ارزیابی و بررسی) 3 بند (،کشور فرهنگی وضع ارزیابی

 نظام با متناسب دانشگاه یها شاخص و مبانی تدوین و تهیه) 8 بند (،کشور تحقیقات
 معرفتی و فکری نیازهای شناخت) 16 بند (،آن تحقق کارهای راه طراحی و اسالمی

 پژوهشی امکانات کارگیری هب و انشمنداند فعالیت برای الزم یها طرح تهیه و ضروری
 یها طرح تهیه و ریزی برنامه) 13 بند (،نیازها آن به گویی پاسخ برای دانشگاه و حوزه
 سطح در گیری موضع) 86 بند ...(،نخبگان فکری تعالی و جذب شناسایی، برای خاص

 88 بند (،ایران اسالمی جمهوری و اسالم ضد فرهنگی تحریفات به نسبت یالملل بین
 .و... ...(فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات اجرای بر مستمر پیگیری و نظارت)

 به ملزم را فرهنگی انقالب عالی شورای ،تکالیف این از دیگری ۀدست
 اصول تدوین) 1 بند مانند است؛ نموده فرهنگی مختلف یها بخش در یگذار سیاست
 آموزشی، یها مشی خط و اهداف تعیین و ایران اسالمی جمهوری نظام فرهنگی سیاست

 اساسی یها سیاست تصویب و تدوین) 5 بند (،کشور اجتماعی و فرهنگی پژوهشی،
 عالی آموزش و پرورشی و آموزشی نظام یها سیاست تعیین) 1 بند (،کشور تبلیغات

 و رشد برای الزم یها طرح و ها سیاست تصویب و تهیه) 18 )بند 18 بند (،کشور
 فرهنگ گسترش و جامعه در فرهنگی و معنوی دینی، یها گرایش و باورها تقویت
 شأن به نسبت جامعه نگرش اصالح برای مناسب یها سیاست طراحی) 18 بند (،عفاف

 کتاب نشر ضوابط تعیین و درسی کتب تدوین یگذار سیاست) 11 بند ...(،زن منزلت و
 رسانی اطالع نظام ساماندهی و یگذار سیاست) 81 بند (،فرهنگی و هنری تولیدات و

 یها سیاست فرهنگی اصول تصویب و تهیه) 81 بند (،آن بر نظارت نحوه و کشور
 علمی، روابط توسعه یها سیاست و کلی اصول تصویب) 88 بند (،زیارتی و سیاحتی
 کن ریشهمنظور  به یگذار سیاست) 83 بند (،دیگر کشورهای با فرهنگی و پژوهشی

 ....و (بیسوادی کردن



 211    ... شورای عالي انقالب فرهنگي با مصوبات مجلس شورای اسالمي مصوبات بررسي تداخل

 عالی شورای وظایف و اهداف جایگاه، مصوبه در که تکالیفی از دیگری بخش
 یها طرح تصویب و تهیه) 11 بند مانند دارد؛ تقنینی ماهیتی شده، مقرر فرهنگی انقالب
 یها طرح تصویب و تهیه) 11 بند ی...(،دین تبلیغات یارتقا و تقویت جهت در مناسب

 اصالح و اجتماعی سازنده و سالم مناسبات ایجاد برای کاربردی و راهبردی
 معرفی و شناسایی برای مناسب یها طرح تصویب و تهیه) 16 بند (،«ها ناهنجاری»

 و فرهنگ اندیشه، مبانی به دشمنان فرهنگی هجوم یها شیوه و مجاری مظاهر،
 15 بند (،آن دفع برای الزم تدابیر و راهبردها طراحی و انقالبی و اسالمی یها ارزش

 علمی، یها زمینه در دانشگاه و حوزه همکاری یها طرح و ها برنامه تصویب و تهیه)
 و ...علمی مراکز و مؤسسات تأسیس ضوابط تصویب) 86 بند (،پژوهشی و آموزشی
 (،عنداللزوم مشابه مؤسسات یها نامه  اساس درنظر  تجدید و هریک نامه  اساس تصویب

 ها دانشگاه دانشجویان و معلمان استادان، مدیران، گزینش کلی ضوابط تصویب) 85 بند
 بند (،آنان گزینش برای مرجع تعیین و کشور مدارس و فرهنگی و تحقیقاتی مراکز و

 آموزشی، پژوهشی فرهنگی، یها برنامه تصویب و تدوین طرح، برای مرجع تعیین) 85
 ...و. (تحقیقاتی و علمی

 شورای به نیز تقنینی وظایف برخی که هستیم آن شاهد مصوبه این در ،بنابراین 
 ،دادیم توضیح پیشتر که مطالبی به توجه با که است شده سپرده فرهنگی انقالب عالی

 قلمداد استثناء را تقنینی تکلیف چند این و بگذاریم شورا یگذار سیاست بر را اصل دبای
 اگر اند فرموده مجلس و شورا مصوبات درباره رهبری که عامی حکم به ناظر و نماییم
 این به هم تقنین اجازه که موردی چند این در آنکه یا و نمود یگذار سیاست شورا
 مغایرای  مصوبه نباید اسالمی شورای مجلس پرداخت، مصوبه وضع به ،شده داده شورا

 نگهبان، شورای تصویب، صورت در و برساند تصویب به را شورا مصوبات گونه این با
 بود. خواهد ها آن رد به مکلف

 لزوم مطلق،صورت  به خمینی)ره( امام اگرچه که داشت توجه باید ،زمینه این در
 این اما ،است نموده امر را فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات به دادن آثار ترتیب

 کهای  محدوده در دبای را خمینی)ره( امام پاسخ که برد یاد از نباید را مهم نکته
 نمود. تضییق است، نموده ترسیم کننده درخواست
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 در فرهنگی انقالب عالی شورای وقت یسئر که باشیم داشته توجه باید ،همچنین
 چارچوب» در شورا مصوبات برایرا  قانونی اعتبار شدن قائل درخواست خود نامه

 حکم ،بنابراین نماید. می «شده تصریح بدان امام)ره( حکم در که دستوراتى و اهداف
 چارچوب از خارج در که مصوباتی حال شامل نباید را رهبری و خمینی)ره( امام

 دانست. شود، می وضع فرهنگی انقالب عالی شورای اختیارات
 فرهنگی، انقالب عالی شورای مصوبات بر نظارتی نهادی نبود به توجه با ،بنابراین

 مقرر حدود در امور تمام در اساسی قانون تصریح به که- مجلس اگر رسد می نظر به
 که شود مواجه فرهنگی انقالب عالی شورای ازای  مصوبه با -است یگذار قانون به قادر

 با مغایر قانونی است قادر است، شده وضع مذکور شورای اختیارات حدود از خارج
 نماید. وضع را شورا مصوبه

 مصوبات بر ناظر نقش غیرمستقیمصورت  به تواند می نگهبان شورای ،زمینه این در
 تصویب مورد مصوبه اگر که ترتیب این به کند. ایفاء را فرهنگی انقالب عالی شورای

 امام حکم به استناد با ندانست آن برای شده تعیین اختیارات حدود از خارج را شورا
 گونه این با مغایر که مجلس از مصوباتی رد به قادر رهبری معظم مقام و خمینی)ره(

 از خارج را شورا مصوبه اگر و باشد می است، فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات
 مغایر مصوبه تواند می ،داد تشخیص آن برای شده گرفته درنظر اختیارات محدوده
 نماید. ییدأت را مجلس

 توسط نقض مورد فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات آنکه برای ،بنابراین
 نظر در محتوایی چارچوب در باید اوالً باشد: دارا را شرط سه باید ،نگیرد قرار مجلس
 اقتصادی ۀجنب که مصوباتی ،بنابراین بپردازد؛ مصوبه وضع به شورا این برای شده گرفته

 ماهیت باید دوم، ؛است خارج شورا اختیارات چارچوب از ،باشد داشته ... یا نظامی یا
 چند در جز )به تقنینی ماهیت مصوبات این اگر ،بنابراین ؛باشد داشته یگذار سیاست
 ثالثاً ؛بود خواهد آن نقض به قادر مجلس ،داشت اجرایی یا شد( ذکر که موردی

 احکام مانند فرادستی احکام و قوانین با نباید فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات
 باشد. مغایر نیز اساسی قانون و حکومتی
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 شورای توسط حدود، این حفظ برای کننده نظارت نهاد نبود حاضر حال در البته
 شود. می احساس بسیار فرهنگی انقالب عالی

 مجریه قوه با فرهنگي انقالب عالي شورای وظایف تداخل .1

 مانند ،مجریه قوه مختلف مقامات طرف از که را مقرراتی اداری، حقوق اصطالح در
 «نامه  آیین» ،شود می وضع مقامات سایر و فرمانداران استانداران، وزیران، وزیران، تئهی

 اداری عمل اولی زیرا ؛دارد وجود تفاوت قانون و نامه  آیین بین صوری نظر از نامند. می
 لغو را نامه  آیین تواند می قانون جهت، همین به گردد؛ می محسوب تقنینی عمل دومی و

 کند لغو را آن یا و دهد تغییر را قانون تواند نمی نامه  آیین ولی ،دهد تغییر را آن یا و کند
 (.885ص ،1685 تمنی،ؤم طباطبایی)

 در جز مجریه قوه اعمال» ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون 31 اصل با مطابق
 و جمهور رئیس طریق از شده، گذارده رهبرى عهده بر مستقیماً  قانون این در که امورى

 «.استوزر
 کشور، اجرایی امور از امری هیچ که است آن اصل این تحقق الزمه معتقدند برخی

 یسئر )نامه باشد نداشته خارجی وجود وزرا از یکی یا جمهور رئیس مدیریت از خارج
 http://www.president.ir/fa/22309 -15/6/81 تاریخ در نگهبان شورای دبیر به جمهور
  (.86/8/11 مشاهده: آخرین
 شورای جمله )از دستگاهی هیچ مجریه قوه جز به نظر، این پذیرش با ،واقع در

 ندارد. را اجرایی و جزئی مصوبات تصویب حق (فرهنگی انقالب عالی
 1631 سال ماه آذر در اساسی قانون نگهبان شورای اعضای که است ذکر به الزم

 در که اند نموده عقیده ابراز گونه این وقت جمهوری ریاست به ارشادی تذکری در
 قانون در مذکور نهادهای و ها وزارتخانه از غیر اجرایی، امور و مجریه قوه با ارتباط

 وجود به انقالب از بعد یا داشته وجود انقالب از قبل که نهادهایی و ها سازمان اساسی،
 ید از که را عمومی اموال یا نمایند می استفاده دولت بودجه از که صورتی در باشند آمده

 ادامه لزوم، صورت در یا و شوند حذف یا باید ،دارند اختیار در ،شده دهاستفا غاصبان
 ،دارد ضرورت اگر یا و شود ضمیمه ،باشد مناسب کهای  وزارتخانه به یا ها آن کار

http://www.president.ir/fa/22309
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 شورای نظریات مجموعهمرکز تحقیقات... ) گردد سیسأت ها آن برایای  وزارتخانه
 (.658ص ،1681 اساسی(، قانون اصول خصوص در مشورتی و )تفسیری نگهبان

 اساسی قانون 31 اصل به خود تذکر اثبات برای نگهبان شورای وقت اعضای
 جمهور یسئر طریق از مجریه قوه اعمال شود، می استفاده 31 اصل از نمایند: می استناد

 وارد طریق، این غیر از و باشد مستقل نهاد یا سازمان یک چنانچه .استوزر و و...
مجموعه نظریات )مرکز تحقیقات...  دارد مغایرت اصل این با شود اجرایی عملیات

 ،1681 اساسی(، قانون اصول خصوص در مشورتی و )تفسیری نگهبانشورای 
 (.651ص

  رویه شصتم اصل ۀدربار خود نظریات در نگهبان شورای این، رغم علی
 در دخالت خاطر به را مجلس مصوبات موارد برخی در و است ننموده اتخاذ واحدی

 صورت اقدام این موارد ،دیگر برخی در و 8است نموده نقض اجرایی مسائل ۀحوز
  6است. نپذیرفته

 یسئر نامه به پاسخ در 36مهر  85 تاریخ در اساسی قانون نگهبان شورای ،همچنین
 ،1161 شماره به را خود مشورتی نظر اقتصاد، شورای تشکیل درباره وقت جمهور
 وزیران هیئت از خارج اعضایی که شوراهایی توسط اجرایی مصوبات تصویب درباره

 گیرنده تصمیم شوراهای تشکیل» است: نموده صادر شرح این به دارند، عضویت آن در
 مغایرت اساسی قانون با وزرات هیئ از خارج افراد عضویت با اجرایی امور با رابطه در
 در مشورتی و )تفسیری نگهبانمجموعه نظریات شورای مرکز تحقیقات... ) «ددار

 (.831ص ،1681 اساسی(، قانون اصول خصوص
 توسط اجرایی مصوبات تصویب که دهد می نشان نگهبان شورای نظریه این
 اعضای از بسیاری است؛ زیرا اشکال و تردید محل نیز فرهنگی انقالب عالی شورای

 (و... مجلس آموزش کمیسیون رییس قضائیه، قوه رییس مجلس، یسئر )مانند شورا این
 نیز فرهنگی انقالب عالی شورای نمسئوال ،البته .ندارند عضویتی وزیران، هیئت در

  6ورزند. مبادرت اجرایی و دخر مصوبات وضع به نباید که دارند اذعان
 در فرهنگی انقالب عالی شورای که نیست معنی آن به موارد این تمام اما 

ای  مصوبه اداری، تصمیمات و مقررات خالف که باشد ناچار هم یگذار سیاست
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 فرهنگی، انقالب عالی شورای مصوبات که آنجا از ودنم توجه باید نگذراند.
 حدود و موازین رعایت شرط به- شود می محسوب فرهنگی امور در یگذار سیاست
 مجریه قوه تصمیمات و مصوبات با مغایر تواند می مطمئناً مصوبات این -یگذار سیاست

 اجرایی و تقنینی قضایی، نظام بر حاکم نظام، کلی یها سیاست اصوالً زیرا ؛باشد
 (.615ص ،1681 هاشمی،) باشند می

 و دولت تئهی جمهور، یسئر که است آن داشت توجه آن به باید که دیگری ۀنکت
ای  نامه  بخش ای نامه  آیین ،نامه  تصویب که نیستند قادر دولتی مدیران و وزرا از کیهر

 نأش چون کنند؛ صادر ای تصویب را فرهنگی انقالب عالی شورای تصمیمات خالف
  بدیهی و است عادی قانون از باالتر حتی فرهنگی انقالب عالی شورای صوباتم

 و وزرا و دولت یها نامه  آیین از فراتر عادی قانون اعتبار و ارزش که است
 باالتر شورا مصوبات حقوقی طراز حتماً ،بنابراین .است وزیران هیئت یها نامه  تصویب

  5است. دولتی مقررات از
 و هشتاد مصوب ،دش 6188. شماره:  همصوب طی نیز فرهنگی انقالب عالی شورای

 همکاری مورد در» دارد: می اشعار باره این در 35مهر  15 مورخ خود، جلسه هشتمین
 دولت  به که گردد می مقرر فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات اجرای در دولت
  قانون حکم در فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات که شود داده اطالع کتباً و رسماً
 مورد یها مساعدت و بودجه مینأت مورد در است الزم ،مختلف های وزارتخانه و است
 .«ورزند اهتمام اشخاص استخدام همچنین و مصوبات اجرای  برای نیاز

 حدود به فرهنگی انقالب عالی شورای که است صادق وقتی تا قاعده این اما
 برای مرجعی هیچ حاضر حال در آنکهسبب  به واال باشد ننموده تجاوز دولت اختیارات

 در مجریه قوه است، نشده بینی پیش فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات بر نظارت
 تواند می ،دارد اجرایی نیأش که فرهنگی انقالب عالی شورای از مصوباتی با مواجهه

 .کند تصویب آن برخالف اجرایی مصوبات
 امور از موسع تعریف در دولت سوءاستفاده از جلوگیری برای موقعیت، این در
 اداری عدالت دیوان اساسی، قانون سوم و هفتاد و یکصد اصل به استناد با اجرایی
 استناد به را است فرادستی قوانین خالف که دولت تصمیمات از دسته آن است، موظف
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 مصوبات زیرا ؛نماید ابطال اساسی قانون ،111 اصل اول بند نیز و 55 اصل با مغایرت
  برای شده گرفته نظر در اختیارات چارچوب در که فرهنگی انقالب عالی شورای

  از باالتر نیأش دارای و یگذار سیاست عنوان حائز باشد، هشد تصویب شورا این
 .است عادی قانون

 عرف در هنوز و است نشده طی دیوان توسطای  چرخه چنین تاکنون عمالً البته
 شورا قانونی مصوبات ،مسئله این که است نیفتاده جاای  رویه چنین کشور اداری حقوق

صورت  به تاکنون اداری عدالت دیوان آنکه ضمن ،دهد می قرار خطر معرض در را
 اساسی قانون با مغایرت عدم لحاظ از دولت مصوبات بر نظارت نامنسجمی و پراکنده
 (.68ص ،1688 ویژه، و کدخدایی) است داشته

 را مشکالت این تمام شورا مصوبات بر نظارتی نهادی بینی پیش رسد می نظر به
  سازد. می مرتفع

 در که یسازوکار اساس بر اگرچه که است آن دارد وجود زمینه این در کهای  نکته
 عالی شورای قانونی مصوبات برخالفای  مصوبه تواند نمی دولت شد، داده توضیح باال

 تصویب متعارضای  مصوبه آنکه رغم علی دولت اگر اما ،نماید وضع فرهنگی انقالب
 ،صورت این در د،اشب تفاوت بی هم مصوبات این اجرای به نسبت ،حال عین در و ندکن

 دارد؟ وجود شورا مصوبات شدن عملیاتی برای اجرایی ضمانت چه
 خأل و است نشده بینی پیش موارد، این در خاصی ییاجرا ضمانت رسد می نظر به
 مصوبات که ودنم توجه نکته این بهویژه باید  به ؛شود می احساس زمینه این در پررنگی
 شود. ابالغ و امضاء جمهور یسئر توسط دبای فرهنگی انقالب عالی شورای

 نظام مصلحت تشخيص مجمع مصوبات با شورا مصوبات تداخل .7

 نظام مختص مفاهیم از که است حکومتی نهادهای از نظام مصلحت تشخیص مجمع
 این ندارد. حقوقی یها نظام سایر در آن جامع مفهوم بهای  سابقه و است ایران اسالمی

 چندین دنبال به ولی ،بود نشده بینی پیش نیز ایران 1658 اساسی قانون در حتی نهاد
 اصالحات در آن از پس و گردید ایجاد مجمع، اسالمی، حکومت عملی هبتجر سال
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 و اسفاد نجفی) شد مطرح قانون این در رسماً 1638 سال اساسی قانون در آمده عمل به
 (.851ص ،1681 محسنی،

 ولینا ؛است تقنینی مشخص اختیار دو دارای نظام مصلحت تشخیص مجمع
 و شده ذکر اساسی قانون 118 اصل در که نظام مصلحت تشخیص مجمع تقنینی وظیفه

 در مصلحت تشخیص از است عبارت ؛اند کرده یاد «مصلحت تشخیص» عنوان به آن از
 قانون یا و شرع خالف را اسالمی شورای مجلس مصوبه نگهبان، شورای که مواردی
 مینأت را نگهبان شورای نظر نظام، مصلحت گرفتن نظر در با مجلس و بداند اساسی

 بورزد. اصرار خود مصوبه بر و نکند
 موارد در «نظام معضالت حل» جهت مشورتی تدبیر نیز مجمع مسئولیت دومین

 این به اساسی قانون 111 اصل هشتم بند در تکلیف این .است رهبری سوی از ارجاعی
 طرق از که نظام معضالت حل .8 ... رهبر: اختیارات و وظایف» است: شده ذکر تیبتر 

 تالش مذکور اصل در ؛«نظام مصلحت تشخیص مجمع طریق از نیست، حل قابل عادی
 را مشکلی فوری، یا و اضطراری موارد در است ممکن که اجرایی یها بست بن گردیده

 نجفی) گردد حل مجمع، با مشاوره طریق از رهبری تشخیص با آورد فراهم نظام برای
 (.851ص ،1681 محسنی، و اسفاد

 شورای که مواردی در اساسی قانون 118 اصل با مطابق مصلحت، تشخیص در
 بداند اساسی قانون یا شرعی موازین خالف را اسالمی شورای مجلس مصوبات نگهبان،

 مینأت را نگهبان شورای نظر نظام، مصلحت گرفتن نظر در با مجلس ،حال عین در و
 یک نظر دتوان می نظام مصلحت تشخیص مجمع ،نماید اصرار خود مصوبه بر و نکند

 د.ماین تصویب را طرف
 فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات شد، اشاره پیشین سطور در که طور همان

 مجلس و مجریه قوه مصوبات از برتر د،شو می تصویب نهاد این وظایف حیطه در که
 است قادر نظام مصلحت تشخیص مجمع اما ،دارد اساسی قانون مادون نیأش و است

 را مجلس اصراری ۀمصوب معینی، زمانی ۀمحدود در نظام مصلحت اقتضاء صورت در
 اولیه موازین خالف حتی یا و اساسی قانون اصل چند یا یک خالف نگهبان شورای که

 گونه این در رسد می نظر به اول نگاه در ،بنابراین 3دکن تصویب ،است دانسته شرعی
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 با مغایر مصوبات تصویب در آن روی پیش منعی اولی طریق به مجمع، مصوبات
 .شود نمی دیده فرهنگی انقالب عالی شورای تصمیمات

 خود، 6555 شماره نظریه در نیز اساسی قانون نگهبان شورای زمینه، این در
 کشور دیگر مقررات و قوانین بر حاکم را نظام مصلحت تشخیص مجمع مصوبات

 مشورتی و )تفسیری نگهبان شورای نظریات مجموعه ...مرکز تحقیقات) است دانسته
 (.153ص ،1681 ی(،اساس قانون اصول خصوص در

 نظام مصلحت تشخیص مجمع ،صراحت به رهبری، معظم مقام تفاسیر، این تمام با 
 86 تاریخ در ایشان .اند نموده منع فرهنگی، انقالب عالی شورای مصوبات نقض از را

 این خواهشم» فرمایند: می فرهنگی انقالب عالی شورای اعضای با دیدار در 1658آذر 
 و قانونى مصوّبات را اینجا مصوّبات هستند، فرهنگى کارهاى مجریان که آقایانى است

 هر و کنند رفتار آن طبق بر خواست، دلشان وقت هر که نباشد طور این .بدانند الزامى
 جلسات در شورا این اعضاى بفرمایید فرض .نکنند رفتار خواهد، نمى دلشان وقت

 فرهنگى ىها سیاست که کردند تصویب را فرهنگى ىها سیاست و نشستند متعدّدى
 قرار توجه مورد هیچ جا آن و برود تشخیص مجمع در -مثالً- بعد بود، هم خوبى
 کار براى اینجا است؛ مهمّى و اساسى مرکز یک اینجا .نیست درست این .نگیرد

 کار براى اینجا اصوالً اینکه حدّاقل .دارد اولویّت تشخیص مجمع بر قطعاً فرهنگى،
 .هستند رهبرى نامشاور که است اى مجموعه آنجا ولى است، شده تشکیل فرهنگى

  ىها سیاست و مسائل به راجع و بنشینند باید که هستند رهبرى نامنصوب اینجا
 با باید هم آنجا فرستند، مى تشخیص مجمع به را بحث آن وقتى و کنند بحث فرهنگى

 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9617) «دنکن نگاه ها این به اعتبار نظر
 (.85/8/11 مشاهده: آخرین
 عالی شورای مصوبات محدوده به نباید نظام مصلحت تشخیص مجمع ،بنابراین 

 رسد می نظر به نماید. نقض را آن از بخشی یا تمام و کند پیدا ورود فرهنگی انقالب
 و پویا یگذار سیاست فرهنگی انقالب عالی شورای که است این مزبور حکم منطق

 مستمراً که است کشور متخصص نخبگان ازای  عده از متشکل زیرا ؛است متحرك
ای  مصوبه اگر ،بنابراین پردازند. می مصوبه وضع به و دهند می تشکیل را شورا جلسات

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9617
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 شورا اعضای که آنجا از بود فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات خالف مجلس، از
 که دهند تشخیص تا قادرند دیگری نهاد هر از بهتر هستند، فرهنگی متخصص نیروهای
 لزومی صورت این در و خیر یا است کشور فرهنگی مقتضیات با مطابق مجلس، تصمیم

 شود. نمی مشاهده نظام مصلحت تشخیص مجمع گیری تصمیم برای
 شورای نأش منطق، این با مطابق که شود متبادر ذهن به اشکال این است ممکن

 تواند می مجمع که درحالی زیرا ؛بود خواهد سسؤم ۀقو از فراتر فرهنگی انقالب عالی
 فروگذارد، موقتبه طور  و مصلحتبا  را اساسی قانون با مغایر اصراری مصوبات

  انگارد. نادیده را شورا مصوبه تواند نمی
 ۀقو از برتر وجه هیچ به فرهنگی انقالب عالی شورای نخست، باید گفت پاسخ در

 ندارد حق شورا این ،شد گفته قبلی یها بخش در که طور همان زیرا ؛نیست سسؤم
 مجمع رسد می نظر به دوم، و نماید وضعای  مصوبه اساسی قانون اصول برخالف
طور  به را اساسی قانون خالف مصداقی مصوبات تواند می نظام مصلحت تشخیص

 که دارد امکان و است غیرمتحرك و ایستا اساسی، قانون متن زیرا ؛کند نقض موقت
 برای قاعدتاً که نماید تزاحم ایجاد قانون این اصول از برخی با زمان مقتضیات برخی

 و ادد تشکیل را اساسی قانون خبرگان مجلس بار هر توان نمی تزاحم این کردن برطرف
 و تزاحم این تشخیص مرجع عنوان به نظام مصلحت تشخیص مجمع مواقع، این در

صورت  به که فرهنگی انقالب عالی شورای اما ،نمود خواهد عمل مهم از اهم انتخاب
 مصوبات به راجع که مسائلی تمام به نسبت است قادر شود، می تشکیل دائمی و مستمر

 نماید. روز به گیری تصمیم ،شود می حادث شورا این
 که قالبی در نظام مصلحت تشخیص مجمع مصوبات تمام که داشت توجه باید اما

  موجب بهمجمع  بلکه گنجد نمی است شده تعریف نهاد، این برای 118 اصل در
 حل قابل عادی طرق از که معضالتی درباره است قادر اساسی قانون 111 اصل 8 بند

 وضع به نیز است، شده ارجاع نهاد این به نظام رهبری توسط آن حل برای و نیست
 ورزد. مبادرت قانون

 شود می محسوب رهبری حکومتی حکم و فرمان مثابه به مجمع، مصوبات گونه این
 نقض را مصوبات گونه این نیست قادر نیز تشخیص مجمع خود حتی رسد می نظر به و
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 یعنی این و شود می محسوب یگذار قانون نوعی خود قوانین، گونه این نسخ زیرا ؛کند
 ،هاشمی) ایم شده قائل مجمع برای قانونی اختیارات از خارج را دیگری صالحیت آنکه

 (.551ص ،8ج ،1685
 محسوب گذار قانون مرجع یک عنوان به اگرچه فرهنگی انقالب عالی شورای

 مصلحت تشخیص مجمع توسط 111 اصل 8 بند وفق که مصوباتی چون اما ،شود می
 نسبت باالتری نأش از و شود می محسوب رهبری فرمان همنزل به ،دگرد می تصویب  نظام

 از یک هیچ ؛است برخوردار فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات و عادی قوانین به
 ۀنظری در که گونه همان بلکه نیستند آن نسخ به قادر ساکن به ابتدا گذار قانون نهادهای
 مقام طرف از معضل عنوان به موضوع که مواردی در ،آمده نگهبان شورای تفسیری

 مخالفت عدم و ایشان از استعالم صورت در ،باشد شده ارسال مجمع به رهبری معظم
 . است نسخ و طرح قابل له، معظم

 سوی از خاصصورت  به مجمع مصوبات گونه این که جایی آن از مقابل، در
 مجمع داخلی نامه  آیین 61 ماده 8 بند موجب به و است شده ارجاع نهاد این به رهبری

 درباره مجمع نهایی یأر و نظرها تبادل نتایج» ،1653آبان  6 مصوب مصلحت، تشخیص
 برای تا شود می گزارش رهبری معظم مقام محضر به معضالت حل به مربوط مصوبات
 ؛«گردد اعالم مجمع به و شود گیری تصمیم اطالع، یا اقدام برای آن ابالغ چگونگی

 جمله از دستگاهی هیچ و شده تلقی حکومتی حکم مثابه به مصوبات گونه این ،بنابراین
 ندارد. را آن نقض حق فرهنگی انقالب عالی شورای
 که است نگهبان شورای 86/5/1658 -5618 تفسیری ۀنظری مطلب، این یدؤم
 مصوبه فسخ و نقض و ابطال و رد حق ی،گذار قانون مراجع از یک هیچ» ،آن با مطابق
 شورای نظریات مجموعهمرکز تحقیقات   ) «ندارد را نظام مصلحت تشخیص مجمع
 (.158ص ،1681 ،اساسی( قانون اصول خصوص در مشورتی و )تفسیری نگهبان

 یبند جمع

 وظایفی ۀحیط در است قادر رهبری، صریح حکم به بنا فرهنگی انقالب عالی شورای
 فرمان اساس بر ،همچنین بپردازد. یگذار سیاست به است شده مقرر نهاد این برای که
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 شورای آنچه با معارض مصوباتی تصویب به تواند نمی اسالمی شورای مجلس رهبری،
 بر نظارتی مرجع سبب نبود به البته ورزد. مبادرت ،نموده وضع فرهنگی انقالب عالی

 خود اختیارات حدود از شورا که دارد وجود امکان این فرهنگی انقالب عالی شورای
 غیرقانونی ۀمصوب با مغایر مصوباتی است قادر مجلس مواقع، گونه این در کند. تجاوز

 شورای مصوبات بر نظارت عمالً و ندک تصویب را فرهنگی انقالب عالی شورای
  افتاد. خواهد نگهبان شورای عهده بر غیرمستقیمصورت  به مذکور

 شورای ارشادی ۀنظری ،همچنین و اساسی انونق شصتم اصل به استناد با ،همچنین
 مصوبه وضع به اجرایی و جزئی امور در نباید فرهنگی انقالب عالی شورای ،نگهبان

 شورا آن اختیارات خالف را شورا ازای  مصوبه اگر تواند می هم دولت بپردازد.
 از جلوگیری وظیفه ،صورت این در بپردازد. آن با مغایرای  مصوبه وضع به داد تشخیص

 این که آن سبب به البته بود. خواهد اداری عدالت دیوان عهده بر دولت سوءاستفاده
 انقالب عالی شورای مصوبات انزوای خطر است، نشده عرفی وجه هیچ به رویه

 مصوبات بر نظارت برای رسمی نهادی بینی پیش ضرورت و نمایاند می پررنگ فرهنگی
 کند. می گوشزد را شورا

 رهبری معظم مقام صریح حکم به بنا نظام، مصلحت تشخیص مجمع ،همچنین
 شورای و مجلس اختالف در اساسی قانون 118 اصل ذیل که مصوباتی در نیست قادر

 که مصوباتی ۀدربار نماید. نقض را شورا قانونی مصوبات ،کند می تصویب نگهبان
 مصوبات با معارض دارد حق نهاد این د،کن می تصویب 111 اصل 8 بند وفق مجمع
 نیست قادر بدواً فرهنگی انقالب عالی شورای مقابل، در و بپردازد مصوبه وضع به شورا

 از استعالم صورت در تنها و ندک تصویب مجمع مصوبات گونه این با مغایرای  مصوبه
 مصوبات گونه این با مغایر تصمیمی اتخاذ به تواند می ایشان مخالفت عدم و فقیه ولی

 بپردازد.
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 ها یادداشت

                                                           
 .است آن نقض به قادر مجلس اما، معتبر که دولت هیئت مصوبات مانند .1

  و اعتبار و پول شورای ترکیب ۀدربار اسالمی شورای مجلس مصوبات رد مانند. 8
 در یأر حق با استان مهندسی نظام سازمان نماینده عضویت نیز و ملی توسعه صندوق

 عالی شورای سیسأت قانون 5 ماده اصالح طرح درباره مجلس ۀمصوب در ذکرشده کمیسیون
 و.... معماری و شهرسازی

 آغاز از قبل ها بانک بازگشایی خصوص در اسالمی شورای مجلس اتمصوب ییدأت مانند. 6
 .و... کشور رسمی ساعت تغییر نیز و دولتی ادارات کار به

 گوید: می باره این درای  مصاحبه در 1685 سال در فرهنگی انقالب عالی شورای فعلی دبیر. 6
 است. شده بازبینی 51 دهه اوایل و 31 دهه اواخر در فرهنگی انقالب عالی شورای وظایف»

 در فرهنگی انقالب عالی شورای مصوب های سیاست تمام ،1681 تا 1681 های سال در حتی
 که را مواردی و کردیم بررسی را -1681 تا 1655 سال از یعنی– ساله 5 تا 3 دوره یک

 خواستار و کردیم مطرح شورا صحن در و مشخص بود، عالی شورای وظایف شرح با مغایر
 زیرا؛ شود خارج فرهنگی انقالب عالی شورای کار دستور ازها  موضوع این که شدیم آن

 شد می انجام اجرایی های دستگاه وسیلۀ به باید که است مواردی جمله ازها  این بودیم معتقد
 مثال، برای است؛ بوده ناظر و عالی گذار سیاست دستگاه یک عنوان به شورا وظیفۀ با مغایر و

 بازنگری نتایج بر اساس ما که بود وصل فرهنگی انقالب عالی شورای به سمت سازمان
 مورد در کردیم. محول فناوری و تحقیقات علوم، وزارت به و جدا خود از را آن مذکور
 حقیقی جایگاه در باید دستگاهی و بخش هر افتاد.... اتفاقی چنین نیز دانشگاهی نشر مرکز

 برای را خودمان تعریف ما دلیل همین به دهد. انجام را خود وظایف و گیرد قرار خودش
 موضوعی اگر که طوری بهایم؛  کرده مشخص فرهنگی انقالب عالی شورای مباحث به ورود

 شورای وظایف و اهداف محدودۀ در باید ، نخست،بگیرد قرار شورا کار دستور در بخواهد
 به مربوط یعنی باشد؛ فرادستگاهی بحث، موضوع اینکه دوم، باشد؛ فرهنگی انقالب عالی
 عالی آموزش خصوص در موضوعی اگر مثال، برای نباشد؛ خاص دستگاه یک و بخش یک

 لزومی دیگر باشد، شده تعریف فناوری و تحقیقات علوم، وزارت وظایف حیطه در که باشد
 مطرح درازمدت و کالن سطح در عالی آموزش موضوع، اگر اما شود، مطرح شورا در ندارد
 کار دستور در باید -باشد اجرایی های دستگاه سایر همکاری نیازمند آن تحقق که- باشد
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 گیری جهت و کالن گذاری سیاست مثال، برای گیرد؛ قرار فرهنگی انقالب عالی شورای
؛ باشد فرهنگی انقالب عالی شورای کار دستور در باید که است بحثی کشور علمی توسعۀ

 وزارت و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت جمله از ذیربط های دستگاه وجود بر عالوه زیرا
 و مدیریت سازمان جمله از ها دستگاه سایر همکاری پزشکی، آموزش و درمان بهداشت،

 پرورش و آموزش و معادن و صنایع اجتماعی، امور و کار یها وزارتخانه کشور، ریزی برنامه
 را ها سیاست بتواند تا باشد داشته جایگاهی که دارد دستگاهی به نیاز امر این طلبد. می نیز را

  «.دارد را جایگاهی چنین فرهنگی، انقالب عالی شورای که کند ابالغ
 کشور وقت وزیر نخست ،1631مرداد  61 تاریخ در که شود اشاره موضوع این به نیست بد. 5

 انقالب عالی شورای مصوبات در برابر دولت وضعیت درباره ن، م8116شماره  نامه در
 نگهبان شورای از شرح این به را سؤاالتی شود، می ابالغ دولت به اجرا برای که فرهنگی

 .8 دارد؟ فرهنگی انقالب عالی ستاد تصمیمات از تبعیت برای الزامی دولت آیا .1» پرسد: می
 نتایج تواند می دولت مجلس، در تکلیف شدن روشن تا نهاد این از حراست و حفظ برای آیا

 .6 بسپارد؟ ستاد به نیز را اجراء الزم، بودجه دادن با و بداند ستاد متوجه را تصمیمات این
 «.بود؟ خواهد ارگان کدام اسالمی( مجلس )شورای مقابل در ستاد تصمیمات گوی پاسخ

 پاسخگونه  این مذکور سؤاالت به 8131 شماره نامه در 1638تیر  8 تاریخ در نگهبان شورای
 قانونی و شده تشکیل امام فرمان موجب به فرهنگی انقالب ستاد اینکه به نظر» دهد: می

 از موضوع تا است نرسیده مقننه قوه تصویب به تاکنون آن وظایف و تشکیل طرز درباره
 از موضوع این در است مقتضی لذا گیرد، قرارنظر  امعان و بررسی مورد اساسی قانون جهت
  «.شود تکلیف کسب رهبری معظم مقام

 که باشد داشته کیدأت موضوع این بر مجلس اگر که داشت توجه نکته این به باید البته. 3
 و شد خواهد تغییر دچار تدریج به اساسی قانون کند، تصویب اساسی قانون مغایر را قوانینی

 دارد را اساسی قانون در تغییر صالحیت مجلس، اساساً آیا که آید می پیش اینجا در الؤس این
 را اساسی قانون با مغایر قوانین تصویب قانونی صالحیت اسالمی شورای مجلس خیر؟ یا

 مجلس باید لذا نیست؛ مجلس برای شده تعیین وظایف طبق اساسی قانون تغییر اما ،دارد
 خارج قانونی اگر و بپذیرد است، آمده اساسی قانون در که را گذاری قانون صالحیت  ۀحوز

 تشخیص، مجمع نه و دارد را آن تصویب بر اصرار حق مجلس نه باشد، مجلس اختیار از
 دارد. را قانون آن قبول صالحیت



 2731(، بهار و تابستان 73سال چهاردهم، شمارة اول )پياپي ،حقوق اسالمي هپژوهشنام     231

 

 کتابنامه

افزار مجموعه آثار امام  )نرم 81، 11، 18، 13، 18، جصحیفه امام اهلل)ره(، خمینی، امام روح
 خمینی)ره((.

 افزار مجموعه آثار امام خمینی)ره((. )نرم 8، جکتاب البیع، همو

 .انتشارات میزان :، تهران1، جحقوق اداری، (1683) امامی، محمد

مجله ، «های کلی نظام کندوکاوی در جایگاه حقوقی سیاست»(؛ 1681امیرارجمند، اردشیر )
 تابستان.، 81، شراهبرد

 ، قم: انتشارات مرکز التوالیت فقیه والیت فقاهت و عد(، 1686جوادی آملی، عبداهلل )
 نشر اسراء.

گزارش توصیفی و موضوعی مصوبات شورای ، (1685) دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی
 .پرور انتشارات دانش :(، تهران1638-1686) عالی انقالب فرهنگی

 .16ش، ماهنامه مهندسی فرهنگی، (1683) شورای عالی انقالب فرهنگی

 .انتشارات میزان :، تهران1 حقوق اداری، (1685) زاده، محمدجواد رضایی

، «گذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون»(، 1686زارعی، محمدحسین )
 .66، شمجله راهبرد

، تهران: حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی ایران(، 1656شعبانی، قاسم )
 انتشارات اطالعات.

 ، تهران: انتشارات سمت.حقوق اداری(، 1685طباطبایی موتمنی، منوچهر )

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر.1، جفقه سیاسی(، 1633عمید زنجانی، عباسعلی )

 ، تهران: انتشارات مجد.(، کلیات حقوق اساسی ایران1685) همو

 .انتشارات میزان :، تهرانهای حقوق اساسی بایسته، (1686) قاضی، ابوالفضل

 ا..ا.ج اساسی قانون

 اداری. عدالت دیوان قانون

 قانون مدنی.
جایگاه، رویکرد و عملکرد شورای عالی انقالب فرهنگی در (، 1681مخبر دزفولی، محمدرضا )

های دبیر شورای عالی  ها و سخنرانی )مجموعه مصاحبه مدیریت کالن علم و فرهنگ کشور
 انقالب فرهنگی(، تهران: نشر راهدان.
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)در مورد مصوبات  مجموعه نظریات شورای نگهبان، (1686) مرکز تحقیقات شورای نگهبان
 .نشر دادگستر: مجلس شورای اسالمی، دوره ششم، سال سوم(، تهران

)تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون  مجموعه نظریات شورای نگهبان(، 1681) همو
وانین و مقررات معاونت حقوقی اساسی(، تهران: نشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار ق

 ریاست جمهوری.

 .مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 .مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی

 ، تهران: نشر دادگستر.مختصر حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 1685مهرپور، حسین )

(، 1681زارعی، محمدحسین ) و ارسطا، محمدجواد ؛هاشمی، سید محمد ؛مهرپور، حسین
 .81، شماره راهبردمجله ، «های کلی نظام کندوکاوی در جایگاه حقوقی سیاست»

مجله ، «جایگاه و اعتبار مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی»، (1685افضلی، محسن ) ملک
 تابستان.، 8، شحکومت اسالمی

، تهران: حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 1681نجفی اسفاد، مرتضی؛ محسنی، فرید )
 المللی الهدی. انتشارات بین

گزاری(، تهران:  گذاری تا سیاست )از سیاست مدیریت سیاسی(، 1633هاشمی، سیدمحمد )
 انتشارات ریاست جمهوری.

 .انتشارات میزان :، تهران8ج حقوق اساسی ج.ا.ا،، (1685) همو

، «جایگاه حقوقی شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوبات آن»، (1681)اهلل نیا، فرج هدایت
 .8، شمجله رواق اندیشه
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