
 

 

 

قانون ساختار نظام  21ماده  3تحلیل رويه شوراي نگهبان در بررسي تبصره 

 2و تامین اجتماعي جامع رفاه
 

 2سعید رضا ابدی

 

 چکیده
پیشرفت صنعتی، نقش عامل نیروی انسانی  با گردیدوبا پیدایش انقالب صنعتی، روند حیات اقتصادی بشر دچار تحولی اساسی 

از پیش آشکار گردید. فقر شدید این قشر و وابستگی زندگی و  های صنعتی بیشبه خصوص کارگران در چرخش فعالیت

شد. کارفرمایان می ناپذیر بههای جبرانکارخانه، چه بسا موجب اعتصابات کارگری و تحمیل خسارت معیشت آنان به کار و

ها را به سویی هدایت مغرب زمین، کارفرمایان و دولت از این رو، مصالح اقتصادی کار فرمایان و پیشرفت اقتصادی کشورهای

تضمین  کارگران را تأمین، و امنیت الزم برای خطرات جانی یا مالی ناشی از کار را برای آنان نمود تا برخی از نیازهای ضروری

 داری برای مقابله با پیشرفت از طرف دیگر کشورهای پیرو نظام سرمایه .اعی شکل گرفتهای اجتمکنند و در نتیجه بیمه

راد جامعه وسیعی از اف بیمه اجتماعی طیف بخشیده، آن را برای افراد جامعه پیش بینی نمودند. ، بیمه اجتماعی را تعمیم کمونیسم

را که غالبا افراد شاغل و خانواده آنان است تحت پوشش قرار میدهد. هدف ازاین نوع بیمه حمایت از افراد جامعه در برابر 

مخاطرات طبیعی یا اجتماعی و اقتصادی است و به دلیل اثر گذاری آن بر سرنوشت کل جامعه و نیز اثر پذیری آن از شرایط و 

 گذاری و نظارت و اجرای این بیمه به عهده دارد.عه، دولت نقش اصلی را در سیاستنوسانات جام

 

 قانون تامین اجتماعی، شورای نگهبان، کارگران. کلید واژه ها:
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 مقدمه 

الیحه ساختار سازمانی نظام تأمین اجتماعی کشور از سوی دولت تقدیم مجلس   16/5/31در تاریخ 

از سوی تعدادی از  22/1/38گردید. این امر درحالی اتفاق افتاد که حدود یکسال قبل یعنی در مورخ 

 23با  ایدهنمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور بصورت ماده واح

آمیزخطاب به رئیس مجلس تقدیم شده بود. امضاءکنندگان طرح درمقدمه ای گالیهتبصره و با مقدمه

طرح تشکیل ساختار مربوطه و  ،قانون برنامه سوم توسعه (04)و ماده   (33)ابرازداشته بودندبراساس ماده 

اسالمی  قانون، تقدیم مجلس شورایپیشنهاد قانونی آن میبایست از سوی دولت ظرف ششماه پس از تصویب 

علیرغم گذشت بیش از یکسال از موعد مقرر و تذکرهای قبلی این امر انجام نگرفته، لذا طرح مزبور  گردد،

 بلحاظ ضرورت تقدیم گردیده است.

نگارنده از سرنوشت بررسی طرح مزبور در مجلس اطالعی ندارد، لیکن آنچه نهایتاً در مجلس و 

ماره ای بود که تحت شومشترك مربوطه بررسی وتصویب گردیدهمان الیحه کمیسیونهای تخصصی

  6/3/32از سوی دولت تقدیم شده بود ویك فوریت آن نیز در جلسه علنی مورخ    16/5/31مورخ   22552

مجلس شورای اسالمی با اختالفاتی درعنوان و متن تصویب و به تأیید   21/2/38تصویب و نهایتاً در جلسه

 گهبان نیز رسید. شورای ن

دراین مقال تالش بر آنست تا نگاهی تحلیلی به شیوه عمل شورای نگهبان در بررسی الیحه فوق بویژه 

از رهگذر این بحث توجهی نیز به شیوه عمل شورای  بنماییم.آن  (21)ماده  (3)بحث مذکور در تبصره 

 ای خواهیم داشت.سهنهادها بصورت مقایدیگر نگهبان در بررسی برخی مقررات مربوط به 

 

 طرح موضوع :
 

هدف قانونگذار از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی همانطور که در ماده اول آن بیان 

کالن سیاستهای رفاهی بمنظور توسعه عدالت اجتماعی وحمایت از همه افراد کشور  بین داشته، ایجاد انسجام

در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن و از جمله برای اموری چون بازنشستگی، 

ن اازکارافتادگی، بیکاری، پیری، در راه ماندگی، حوادث و سوانح بیمه خدمات بهداشتی، حمایت از مادر

ای برای نظام جامع ارکان چهارگانه ،قانون (21)عنوان شده است. در ماده  …سرپرست وو کودکان بی

ذیل آن که موضوع بحث ما متمرکز بر آنست قبل از تأیید  3تأمین اجتماعی تشریح گردیده و در تبصره 

 آمده بود :  13/2/32شورای نگهبان و بموجب مصوبه مجلس در تاریخ 

کلیه دستگاههایی که خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودین، جانبازان، آزادگان و ایثارگران انقالب  »  

اند در یك نهاد تحت عنوان بنیاد امورایثارگران ادغام  اسالمی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار داده

ها و امکانات بنیادشهید، ستاد رسیدگی به امورآزادگان و پنجاه  اموال و دارائیها، مالکیتگردد. کلیه می



ها و امکانات بنیادمستضعفان وجانبازان ) که از این پس بنیادمستضعفان  مالکیت دارائیها، ( اموال،%58درصد)

وق صرفاً  اشی از دارائیها و مالکیتهای فیابد و منابع ننامیده خواهدشد( به بنیاد امورشهدا و ایثارگران انتقال می

 «جهت رسیدگی به امورشهدا و ایثارگران در چهارچوب نظام تأمین اجتمامی هزینه خواهدشد. 

ط از به مراجع ذیرب از سوی نهادهای مذکور در این تبصره پس از تصویب الیحه در مجلس اعتراضاتی

جمله دبیرخانه شورای نگهبان منعکس و درخواست ردّ مصوبه مزبور گردید. اساس اعتراض ایشان این بود 

که اموال و امکانات در اختیار این نهادها عموماً مواردی بوده که بر اثر احکام حکومتی و به عنوان اموال 

گیری در مورد این اموال در صالحیت یده و لهذا تصمیمفقیه از حوزه اموال دولتی خارج گرددراختیار ولی

ت سیر اداری موازی بود که در جهدیگر، ایراد قابل توجه  ،عالوهبدولت و مجلس نیست مگر با اذن رهبری. 

انجام امر ادغام نهادهای متولی امورحمایتی و ایثارگران بطور همزمان در حال انجام بود. بدین شرح که در 

رؤسای نهادهای مربوط به ایثارگران )بنیادشهید، بنیادمستضعفان وجانبازان، ستاد رسیدگی   21/18/31تاریخ 

را مطرح  شهید به امورآزادگان( طی درخواستی به رهبری نظام، پیشنهاد تجمیع امور نهادهای فوق در بنیاد

 ودند.به ریاست جمهور ابالغ نم  3/11/31و ایشان نیز مراتب را با نظر موافق در تاریخ 

ی ریزی و نیز شورایعالی اداررئیس جمهور نیز دستور بررسی و انجام آن را به سازمان مدیریت و برنامه

در مسیر دیگری ( 21) ماده 3صادر نموده و بدین ترتیب از حدود یکسال قبل از تقدیم الیحه موضوع تبصره 

بصره یر اخیر همان است که نهایتاً در تدر حال پیگیری و انجام بود. شاید بنظر برسد حاصل کار دولت در مس

آمده، اما باید توجه داشت آنچه پیشنهاد نهادهای متولی امور ایثارگران بود و مورد موافقت نیز  (21)ماده  3

قرار گرفت با آنچه در تبصره فوق محقق شده تفاوتهایی داشت، از جمله محوریت بنیادشهید در ادغام 

 گردد.چنین محوریتی مشاهده نمی( 21)ماده  3نهادهای مزبور که در تبصره 

سیزده مورد ایرادات خود را نسبت  ،11/18/32ای در مورخ شورای نگهبان با بررسی الیحه طی مکاتبه

 نظر نمود :چنین اعالم (21)ماده  3به الیحه مطرح و از جمله پیرامون تبصره 

(  نحوه و کیفیت و چگونگی ادغام نهادهای موضوع آن و انتقال اموال، دارائیها،  12ماده ) 8در تبصره »  

ن مورخ   امالکیت و امکانات و همچنین هزینه نمودن منابع ناشی از دارائیها و مالکیتهای مذکور با توجه به فرم

قانون اساسی    52مقام معظم رهبری به ریاست محترم جمهوری، خالف موازین شرع و مغایر اصل  3/11/31

 «شناخته شد. 

یق نمود. متن فرمان توجه دق 52و نیز اصل   3/11/31ست به مفاد فرمان مورخ ا در تحلیل نظریه فوق الزم

 اشاره شده خطاب به رئیس جمهور بشرح زیر است :

 

ه نسبت  هایی کنظر به اهمیت موضوع ارائه خدمات به ایثارگران که ولی نعمتان این جامعه هستند و دغدغه»  

یع  بندی متولیان امور، ضرورت تجمی جمعداشته و دارم، اکنون که نتیجهبه استیفای حقوق این عزیزان 

مأموریت ارائه خدمات به خانواده معزز شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز در بنیادشهید انقالب اسالمی  



نهاد   نکنم مشروط بر اینکه نهادی بودن آن حفظ شود تا ایباشد، نتیجه این تصمیم مبارك را تأیید میمی

انقالبی بتواند با هماهنگی و در ارتباط با سایر دستگاههای اجرایی کشور حداکثر خدمات ممکن را به  

 ایثارگران و خانواده محترم ایشان ارائه نماید.

یبان  اندرکاران که همیشه پشتمی و کلیه دستضمن تشکر از رئیس جمهور محترم، مجلس شورای اسال

   32باشند انتظار دارم کلیه تالش خود را برای اجرایی نمودن این طرح از آغاز سال ایثارگران بوده و می

 «نمایم.لت میابعمل آوردند. از خداوند متعال موفقیت تمامی خدمتگزاران به اقشار محروم و ایثارگر را مس

 دارد :اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی نیز اشعار می

قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتند از : قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیرنظر » 

. دگردند. این قوا مستقل از یکدیگرنامر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میوالیت مطلقه

» 

دیر زمانی نیست که در رویه جاری شورای نگهبان مخالفت قوانین با نظرات، سیاستها و یا فرامین رهبری 

ای نبود و اشاره 52در گذشته به تغایر با اصل  شود.تلقی می قانون اساسی 52بعنوان مخالفت با شرع و اصل 

گونه شد. بنظر نگارنده اگر مخالفتی هم بتوان برای اینصرفاً این موارد بعنوان مخالفت با موازین شرعی رد می

موارد استنباط نمود ارتباطی به موازین شرع نداشته و بهتر همان استناد به اصول قانون اساسی همچون اصل 

البته شاید بتوان گفت موازین شرعی مدنظر شورای نگهبان همان مبانی است که اصول پنجم و باشد. می 52

در  …یکصدوهفتم قانون اساسی بر آن استوار است یعنی بحث والیت امر توسط فقیه عادل و با تقوی و 

است  نعصر )عج(. به عبارت دیگر به واسطه چنین تفکر شرعی و فقهی اصل بر ایدوران غیبت حضرت ولی

فقیه والیت داشته و تصدی امور کند و چون این معنا امروزه در شکل رهبری جمهوری  ،که در دوران غیبت

اسالمی تحقق یافته، لذا مخالفت با نظر و فرمان رهبری به منزله مخالفت با شرع تلقی گردیده است. با این 

تم قانون ت با اصول پنجم و یکصدوهففرض بهتر بود بجای بکاربردن عنوان مخالفت با موازین شرع مخالف

 گرفت.اساسی مورد استناد قرار می

بایست  که می چرا نیز بدیهی است، 52در الیحه مصوب مجلس با اصل  (21)ماده  3مخالفت تبصره 

ه در ک دامر و امامت امت اعمال گردقوه مقننه در کنار دو قوه دیگر زیرنظر والیت مطلقه ،وفق اصل مزبور

گویی که مقام مادون نسبت به حوزه اختیار مافوق خود اتخاذ تصمیم نموده بدون اینکه اذنی از او  فیهمانحن

زيرنظر واليت » پس از قید  52داشته باشد. هرچند در اینجا نیز نکته قابل توجه این است که در متن اصل 

این بدان معنی است که  .عبارت بر طبق اصول آینده این قانون را داریم« مطلقه امر و امامت امت 

صرفاً همان است که در اصول بعدی آمده، لذا در  ،و چگونگی اعمال نظارت رهبری بر سه قوه سازوکار

                                                 
    ص رت  1/11/11باشد ليكن صدور وابالغ آ  به تاريخ مي  7/11/11تاريخ امضاا  رمما  ا  وا م ممار رريمم

 گمرته اوت.



یمی از ایشان نکه شورای نگهبان بر مصوبات مجلس دارد بویژه به واسطه انتصاب  نظارتیبحث قانونگذاری 

آن نیست. لذا نگاه مستقل  زاست و چیزی بیش ا 52توسط مقام رهبری همان طریقه نظارتی منظور در اصل 

و استنتاج تفوق عالیه رهبری بر سه قوه عالوه بر آنچه در اصول بعدی قانون اساسی آمده تفسیر  52به اصل 

تواند این باشد که نتیجه اینگونه تفسیر می نادرستی است که مبنای عمل شورای نگهبان قرار گرفته است.

رهبری عالوه بر اختیارات مندرج در اصل یکصدودهم، هر گونه اوامر و نواهی خود را بتواند به هریك از 

صدودهم اصل یکدر قوا تحمیل نماید که این امر هم با فلسفه احصاء حدود وظایف و اختیارات برای رهبری 

 قانون اساسی مغایر است.

مجلس شورای اسالمی در مقام رفع اشکاالت وارده  ،متعاقب صدور نظریه شورای نگهبان ،تقدیربهر

 برآمده و تبصره مورد بحث ما را در متن اصالحی خود بشرح زیر تغییر داد:

، اسرا، مفقودین، جانبازان وایثارگران انقالب اسالمی و جنگ کلیه دستگاههایی که خانواده معظم شهدا» 

مقام معظم رهبری به ریاست    13/11/1831اند بر اساس نامه مورخ تحمیلی را تحت پوشش قرار داده

و   هاها، مالکیتگردد و در صورت تأیید مقام رهبری، کلیه اموال و دارائیجمهوری در یك نهاد ادغام می

ها و  ها، مالکیت( اموال و دارائی%58ید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و پنجاه درصد )امکانات بنیادشه

یتهای فوق صرفاً ها، مالکیابد و منابع ناشی از دارائیامکانات بنیادمستضعفان و جانبازان به این نهاد انتقال می

 «زینه خواهدشد. جهت رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران در چهارچوب نظام تأمین اجتماعی ه

خ بر اساس نامه مور» ترین تغییر ایجادشده اضافه نمودن عبارت : شود عمدههمانگونه که مالحظه می

بوده است  «  …و در صورت تأیید مقام رهبری  …مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری   13/11/1831

که در واقع اجرای این بخش از قانون بشرح مذکور در تبصره فوق را مشروط به موافقت رهبری نموده 

ن به کیفیت تغییر یافته مورد تأیید شورای نگهبان قرارگرفته و عیناً آن را در متن قانون این مت ،است. النهایه

 8کنیم.مشاهده می  12/8/38ابالغ شده به رئیس جمهور در مورخ  

 م.کنیبدان اشاره می اما بر این تأییدیه شورای نگهبان نیز تأمالتی وارد است که بشرح زیر

میکه الیحه تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی در به هنگا 1863در سال  الف( ـ

آزمایشی به تصویب رسید، شورای نگهبان به هنگام بررسی  بصورت مجلس شورای اسالمی با مدت دو سال

 و تأیید الیحه مزبور چنین نظر داد:

در خصوص  « علیه تعالی …ارضوان» م خمینی حضرت اما 2/11/1852 نظر به اینکه در متن فرمان مورخ» 

وس پهلوی  حتشکیل بنیادمستضعفان به صراحت آمده است که اموال منقول و غیرمنقول بنیاد که از سلسله من

گران  گیرد باید به مصرف مستمندان و کارآید و تحت اداره بنیاد قرارمیو عمال و وابستگان آنان بدست می

                                                 
اوت كه ير متن  1/11/1811رمانگ نه كه قيالً اشاار  گمييد تاريخ ابالغ نامه ممار رريمم به رياوات همر رم    -

يرج گمييد   11/11/1811ير رو نامه رومي به غوط  اصاال  شاد  قان   ا  وا م م و  و نيت متن مرتشم شد    

 اوت.



و به دولت ابالغ نمایند که این غنائم   …و کارمندان ضعیف برسد و اموال مزبور مربوط به دولت نیست ) 

انون بنیاد مستضعفان )جانبازان ( ق توانند در رابطه با( بنابراین دولت و مجلس نمی …مربوط به دولت نیست 

، 11، 2نه مقرراتی باید با اذن مقام رهبری باشد و لذا مواد ) تکلیف کنند و وضع هرگووضع نموده و تعیین

( در آن قسمت که برای بنیاد جانبازان  18( و تبصره ماده )3ماده ) 2( و تبصره  28و 13، 12، 15، 11

 1 «فقیه بوده و از این رو با موازین شرع مغایر شناخته شد. کند خالف نظر مقام والیتتکلیف میتعیین

ق مصوبات با احکام و فرامین رهبری و در موارد تغایر اظهارنظر به یـ رویه تطب اوالً که شودمالحظه می

ییر ق به سابقه بوده و همانگونه که در بخشهای پیشین مذکور افتاد تغتغایر مصوبه با موازین شرع امری مسبو

حق  سلبثانیاً ـ باشد. قانون اساسی به اینگونه موارد می 52رویه حاصله صرفاً اضافه کردن مغایرت با اصل 

مقام  ای از نهادهای زیرنظردر رابطه با بنیادمستضعفان وجانبازان که نمونهوضع مقررات از دولت و مجلس 

االطالق بیان شده و موکول نمودن وضع مقررات به اذن رهبری بنظر رهبری است بصورت کلی و علی

بایست قبل از ورود به وضع قانون اخذ گردد نه اینکه  رسد از نوع اذن ابتدائی است یعنی این اذن میمی

ام توان به هنگن وضع و صرفاً اجرای آن موکول به اذن گردد. نمونه اقدام براساس چنین روشی را میقانو

مشاهده نمود. رئیس وقت مجلس شورای اسالمی در اواخر سال  1831تصویب قانون جدید مالیاتها درسال 

د تا در ظام درخواست نموای به رهبری نبه هنگام بحث و بررسی پیرامون قانون جدید مالیاتها طی نامه 1838

صورت اجازه ایشان به هنگام وضع اصالحیه قانون، نسبت به لغو معافیت مالیاتی نهادها و بنیادها که قبالً 

بشرح ذیل با درخواست مطروحه   15/18/38اقدام شود. مقام رهبری نیز در مورخ   5مصوب گردیده بود 

 موافقت نمودند:

های  هزینه هاینه امتیاز خاص برای نهادها و بنیادها موافقم. صرفاً دغدغهاالصول با لغو هرگواینجانب علی

های معظم شهیدان و محرومان ومستضعفان ذهن  مأموریتی این دستگاهها مانند جانبازان عزیز و خانواده

یژه  هها بوبینی شود و این دستگاکند و اگر این امر بنحو مناسب در بودجه عمومی پیشاینجانب را مشغول می

آموزشی و فرهنگی در مورد ایفای وظایف خود دچار کمبود نشوند، با لغو معافیت مالیاتی آنها موافقم و از  
6  .کنمآن حمایت می

( در مقام تنظیم رفتار 21ماده  3کند این است که این قانون )تبصره آنچه این برداشت را تقویت می

موال که کلیه ا نحوی اداری نهادهای ایثارگری نبوده بلکه اصل و ماهیت وجودی آنها را خطاب قرارداده به

یها و امکانات بنیادشهید و ستاد رسیدگی به امورآزادگان و در مورد بنیادمستضعفان و جانبازان نیمی یو دارا

                                                 
 1811/ چاپ اول،  021ممكت تحميمات ش رام نگريا  / ص  ،1831-1811م م عه نظميات ش رام نگريا   -1

 21/0/71خمياي / رمما   13ميري بم م ارمت با معاريت مالياتي برياي  1811بمام نم نه رمما  صاااير  ير تيمما   -1

ميري بم م ارمت با معاريت مالياتي برياي مساااتضاااعاا  وهانيا ا  انمالي اواااالمي و رميري ر م اريم مشاااابه ير 

 …يدالعظيم الحسري، خص ص وتاياهمايي رمما  امار، آوتا  قدس رض م، آوتا  حضمت ع

 0/ ص 11/11/1811نمل ا  رو نامه رمشرمم م رخ   -2



گردد. واضح است نهادی که کلیه اموال و از این دارائیها و امکانات از ایشان اخذ و به نهادجدید تحویل می

ب خواهد داشت. بنابراین لزوم کسامکاناتش از او اخذ گردد دیگر موجودیتی برای حیات و ادامه فعالیت ن

اذن اولیه در وضع قانونی با چنین آثار و تبعات که منجر به نسخ فرامین رهبری در ایجاد نهادهای مزبور 

 رسد.گردد قطعی و متیقن بنظر میمی

ه شود کاز سوی دیگر موارد متعدد دیگر از قانونگذاری در رویه مجلس و شورای نگهبان مشاهده می

 آمده یعنی به تعبیر ما قانونگذاری مشروط اقدام شده است. (21)ماده  3نچه در تبصره به شکل آ

نمود اشاره کرد. توضیح  1828توان به اولین قانونی که مبادرت به احصاء این نهادها در سال  برای نمونه می

فهرست  1866قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال  (5)اینکه بموجب تکلیف مقرر در تبصره ماده 

بایست از سوی دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس برسد. در تاریخ  نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی می

قانونی موسوم به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تصویب مجلس شورای   12/1/1828

وان ت ود که از جمله آنها میشرسد که ضمن آن از یازده نهاد با وصف عمومی غیردولتی یادمیاسالمی می

به نهادهای زیرنظر دفتر مقام رهبری همچون بنیادمستضعفان وجانبازان انقالب اسالمی، کمیته امداد امام، 

 1است که در تبصره اشاره نمود. شاهد سخن، آن چیزی …خرداد و  15بنیادشهید انقالب اسالمی، بنیاد 

اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت  »  : این ماده واحده آمده، بدین مضمون که 

د ای که در متن ماده واحده وجوو با توجه به قرینه «خواهد بود لهنظر مقام والیت فقیه هستند با اذن معظم

 2گردد.می 1866در این تبصره معطوف به همان قانون محاسبات عمومی سال  «قانون » دارد واژه 

ترتیب قانونگذار اجرای قانون محاسبات عمومی را در مورد نهادهای زیرنظر رهبری مشروط به بدین 

کن آنچه باشد. لیاذن ایشان نموده است. البته اینکه چنین اذنی صادر شده یا خیر از حیطه بحث ما خارج می

 با آن نیز توسط اهمیت دارد نگاه ویژه قانونگذار در مورد این نهادهاست که بصورت مطابق و هماهنگ

 شورای نگهبان نگریسته شده است.

                                                 
، يعري نرايرام  يمنظم رريمم ايرگ نه نيت تاسيم وا م نرايرام اشار  شد  ير تيصم   ير بمخي م اري ب يژ  ا  -1

ار ير متن شاد  اوات كه حكم تيصام  عار و كوي اوت و اشار  به اهمام رمه ق انين ياري. حتي آن ا كه قان نگ    

بايساات اهمام رم قان ني ير م ري اين نرايرا را ا  رريمم اوااتعالر و اذ    قان   ذكمم به ميا  نياوري  باشااد مي

ضمن با روي   11/11/12گمرت. بمام نم نه به رما م ا  گتارش با رس وا ما  با روي كل كش ر كه ير م رخ 

 م رخ 82811اين گتارش تحت شمار   ش ي.يم اشار  ميا  يكي ا  بخشارام برياي مستضعاا  تريه نم ي  بشم    

بي ركوي يوتگاررام يولتي به اوتراي ق انين و » ، آ  اشار  نم ي  : 71صااير و با رس محتمر ير ص    11/11/12

نمايرد. ا  طمف ييگم مممرات م ه ي و مصااا باات م و  و يولات ايعااراايي عويه نرايرام انمالبي ميم  مي    
رميه، مدعي عدر شاام ل ق انين م و  و يولت به به اوااتراي مر ب ب ي  اهمام ق انين به اذ  ولينرايرام انمالبي 

نرايرا رساترد، ل ا اين اختالرات عالو  بم اتالف وقت و صمف رتيره ا  مراب  عم مي م ه  طم  يعاوم متعدي  
وم متعاقياً ير بخش  .«يگميرام قضاااايي نيت مين به خ ي باعث تماكم پموند ه ير محاكم قضاااايي شاااد  كه ب

« العالي مدظوه» ممات  به اوااتحضااار ممار معظم رريمم » گتارش پيشاارراي نم ي  :  10پيشااررايات خ ي ير ص 

رام روايد  تا حسا  صاالحديد بي ركوي شام ل كويه ق انين ممب طه بم نرايرام انمالبي و متوسات و شمكت    
 .«له مأذو  گمييا  ناحيه معظم …وابسته و 



جدید  ایخورد، نمونهت وزیران نیز به چشم میاجالب آن است که تأسی از این شیوه و نگاه در رویه هی

نامه ستادپیشگیري ومديريت بحران در حوادث طبیعي و سوانح ینيآ» دراین موضوع 

آن  (3)ت وزیران به تصویب رسیده و در ماده اهی  2/1/38است که اخیراً و درجلسه مورخ  «غیرمترقبه

 است :آمده 

نامه برای کلیه  ( این آئین2ده )اتصمیمات ستاد و رئیس ستاد در چهارچوب وظایف مندرج درم»

ها  گانه و مؤسساتی که شمول قوانین ومقررات بر آنحت پوشش قوای سهدستگاههای دولتی و دستگاههای ت

مستلزم ذکر نام است و نیز مؤسسات عمومی غیردولتی) ازجمله دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری(  

دفترمقام   81/8/38مورخ  2116/1وهای مسلح با عنایت به اذن فرماندهی کل قوا موضوع نامه شماره رو نی

 3 «االجراخواهدبود. معظم رهبری الزم

نا سوی شورای نگهبان) قانونگذاری مشروط( مب قانونگذاری و تأیید آن ازشاید بتوان برای چنین رویه 

و مستندی نیز در آرا و نظریات این شورا پیدا کرد. از توجه به پاسخ شورای نگهبان به نامه رئیس کمیسیون 

شیوه قانونگذاری مشروط بعنوان روشی توصیه شده از ناحیه شورای  1863نهادهای انقالب مجلس در سال 

ای با امضاء رئیس کمیسیون نامه  2/2/63آید. توضیح بیشتر اینکه در تاریخ گهبان به مجلس به چشم مین

 شود:نهادهای انقالب اسالمی مجلس شورای اسالمی خطاب به دبیر شورای نگهبان تهیه وچنین استفسار می

به پیوست تصویرموافقت واذن مقام معظم رهبری با    18/2/63مورخ  1885عطف به نامه شماره   » 

درخواست رئیس کمیسیون نهادهای انقالب مجلس شورای اسالمی و رئیس بنیادمستضعفان وجانبازان  

اسالمی  انقالباستخدامی واجتماعی جانبازانتسهیالتدرخصوص رفع اشکال شرعی الیحه اسالمیانقالب

وکسب اجازه از ایشان برای وضع قانون و مقررات در رابطه با بنیادمستضعفان و جانبازان جهت تسهیل در  

گردد. باتوجه به رفع اشکال موردنظرآن شورای  تر این عزیزان ارسال میدمات مناسبامورجانبازان وارائه خ

ند محترم نگهبان تقدیم گردد وهمانالذکرآیا بایستی الیحه مزبورمجدداً به شورایمحترم بصورت فوق

ی  ط سایرطرحها ولوایح عمل شود ویا اینکه درشکل فعلی این مصوبه صورت قانونی به خود دارد ونیازی به

 «مراحل بعدی نیست. خواهشمند است نظریه آن شورای محترم را در این زمینه اعالن فرمائید. 

 دارد :شورای نگهبان نیز در پاسخ اشعار می

 شود :در مورد الیحه مذکور به دو صورت رفع اشکال شرعی می»  

م  ول بنیاد جانبازان به حضور مقام معظوبا توجه به ذیل پیشنهاد مشترك آن کمیسیون و مس _(1

 د.نمای فقیه با مصوبه مجلس موافقتله، مسئول بنیاد به نیابت از مقام معظم والیترهبری و موافقت معظم 

 «فقیه گردد. در مجلس مطرح و اقدام در تمام موارد مذکور در الیحه مشروط به اذن والیت _(2

                                                 
 17210/ شمار  1818مل ا  رو نامه رومي/ شريه ويتيرم تيمما  ن -1



 نظر خواهدشد.شورای نگهبان از طریق مجلس اعالمدر هرحال پس از منعکس نمودن مطلب به 

ای گردیده که متعاقباً نیز در ادوار مختلف مجلس فوق مبنای رویه 1رسد موضوع مذکور در بند بنظر می

به هنگام قانونگذاری در مورد نهادهای زیرنظر رهبری بکار گرفته شده و از سوی شورای نگهبان نیز صحه 

 گذارده شده است.

 بندي : جمع

 

ر شود نظام قانونگذاری، دهایی که در متن اشاره گردید مالحظه میبا استناد به شواهد و نمونه _(1

خصوص نهادها و مؤسسات زیرنظر رهبری عمدتاً به دو شیوه عمل نموده است یا قبل از ورود به موضوع و 

وضع و اعمال و اجرای آنرا در متن  وضع قانون مبادرت به کسب مجوز از رهبری نموده و یا اینکه قانون را

 قانون بصورت مشروط و معلق بر قبولی و موافقت رهبری ذکر نموده است.

هرچند همانگونه که گفته شد شیوه اخیر در جای خاصی از سوی شورای نگهبان مورد توصیه  _(2

ز قانونگذاری نیو صحه قرار گرفته و در ظرف زمان نیز بدان عمل شده است، اما پیامدها و آثار این روش 

قانون  (21)ماده  3در بحث تبصره باید به این مساله در برخی موارد قابل توجه و بسیار مهم است. از جمله 

کل توجه شود. آنچه نهایتاً تصویب و ش، ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که موضوع بررسی ما بوده

یهای یاز جهت تجمیع امکانات و دارا را ی به موضوعولیت رسیدگوبار و مس اوالً ـقانونی به خود گرفت 

 با توجه به نیازهای فراوان و تمام ناشدنی ثانیاً ـ،  است برعهده رهبری گذارده، شوندنهادهایی که ادغام می

کمال قابل ام وماقشار موضوع این تبصره که همانند سایر آحاد جامعه وحتی عالوه بر ایشان هیچگاه بطور ت

یهای یگیری اعم از موافقت یا عدم موافقت با انتقال دارادر تنگنای تصمیم را عمالً رهبری نظاماجابت نیست 

. به عبارتی امکان مخالفت در این باب نیز از ایشان تا حدود زیادی هددنهادهای مربوط به نهاد جدید قرار می

د های خدمات خو ییضعفها و نارساای بدست نهاد جدید خواهد داد تا گردد، چرا که این امر بهانهسلب می

 ولیت امر را متوجه تصمیم رهبری نیز بنماید. از سوی دیگرورا با فقدان امکانات کافی توجیه و در واقع مس

دولت دارد  فقیه بهانجام این کار نیز مالزمه با قبول واگذاری بخش اعظمی از اموال در اختیار ولی اموافقت ب

ز چنین رهبری از این جهت نی بینی شده برای آنها توسط دفترها و مصارف خاص پیشکه با توجه به هزینه

اره به آن در این بحث تصمیمی آثار خاص خود را خواهد داشت. بهرحال هرچند توجه به نکته اخیر واش

فاقد جنبه حقوقی و به نوعی از حوزه نگاه ما خارج است، اما بهرحال با عمل دستگاه تقنین این پیامدها 

ن در ایاقدام گردید، که در مورد اصل ادغام  سازوکاریحاصل گردیده و قطعاً بهتر این بود که با همان 

 گردید.ویب قانون مشروط به کیفیت فوق خودداری میمورد نیز قبالً نظر ایشان اخذ و بدین طریق از تص

 هتواند به نوعی عدول از نظریتوصیه به شیوه قانونگذاری مشروط از سوی شورای نگهبان می _(3

توان می. چرا که با اطمینان نتلقی شود الیحه تسهیالت استخدامی جانبازان درباره صادره از سوی همین شورا

و موکول نمودن وضع مقررات در مورد  18/2/63در نظریه مورخ  گفت ممنوعیت موردنظر این شورا

وان این ت نهادهای زیرنظر رهبری به اذن ایشان با شیوه فوق مرتفع گردیده باشد. چرا که از سوی دیگر می



االطالق تلقی نموده و نتیجتاً اذن رهبری را اذن ابتدایی قلمداد نمود. نگارنده نیز چنین منع را کلی و علی

اشتی از موضوع داشته به ویژه اینکه این نظریه مشکل پیامدهای نامناسب اجتماعی و سیاسی مذکور در برد

 را نیز بنحو مطلوبی منتفی خواهدنمود. 1بند 

بحث صالحیت شورای نگهبان  ،رسد یکی از ابهامات و چالشهای نظام حقوق عمومیبنظر می _(4

این  یسؤال این است که با توجه به تغییر ترکیب اعضا در تفسیر و عدول از نظرات صادره قبلی خود باشد.

نظر شورای نگهبان در سنوات گذشته شورا در ظرف زمان، در صورتی که موضوعی مسبوق به طرح و اعالم

باشد و ترکیب فعلی موافقتی با نظریه صادره قبلی نداشته باشند و بخواهند تفسیر دیگری ارائه دهند، آیا 

امکان طرح  و بوده ابهاعتبار امرمحکوم دارای اعتباری مانندز است یا نظریات گذشته جای انجام چنین عملی

ال پیامدهای خاص و بعضاً نامناسبی را ووجود ندارد. هر دو سوی پاسخ به این س هاو رسیدگی مجدد در آن

ذشته از نظرات گشود تا هر آنکه ای ایجاد میخواهد داشت. اگر قائل به جواز انجام چنین کاری شویم زمینه

این شورا متضرر گردیده یا نسبت بدان مخالفت و اعتراضی داشته از مجاری قانونی ذیربط خود زمینه اعاده 

گانه به ویژه دستگاههای اجرایی طرح و رسیدگی به موضوعات را فراهم آورد و این اقدام از سوی قوای سه

شورای  یبه نوعی اختیار تشخیص و اجتهاد اعضاتواند صورت گیرد. اگر قائل به عدم جواز شویم می …و 

ود یی که خاایم و در مواردی نیز ایشان را ملزم به ابراز رالحق را نسبت به شوراهای سابق محدود ساخته

 ایم.موافقتی با آن ندارند، ساخته

 رسد.خالی بنظر می ،جای تدبیر در این موضوع ،رتقدیره به
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