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چالشقانون

پيامبراكرم)ص(: حقُّ عليٍّ علی هذهِ االُّمِة كَحقِّ الوالِِد علی َولَِدهِ. 
حق علی )ع( بر اين امت همچون حق پدر است بر فرزندش. امالی)طوسی(ص54

از طریق ویدئو کنفراس با وزیر نیرو صورت گرفت:
افتتاح 7 پروژه آبفاى اصفهان با اعتبارى بالغ بر 758 میلیارد تومان

اشاره:نوشتارحاضربهبحثوبررسیپيرامونمراجع
قانونگذاردرنظامحقوقاساسلیجمهوریاسلامی

ايرانمیپردازدكهازنظرخوانندگانمیگذرد:

مقدمه
در جمهوری اس��المی ايران اص��ل بر صالحيت عام مجلس 
ش��ورای اس��المی در قانونگذاری است؛ اما به جهت ماهيت 
انق��الب و دغدغ��ه ها و آرم��ان های نظام اس��المی، قانون 
گ��ذاری در برخی زمينه ه��ای خاص ب��ه نهادهايی مانند 
فرامين رهبری، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام، ش��ورای عال��ی امنيت ملی، ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگی و ش��ورای عالی فضای مجازی واگذار شده 

است. 

گزارش مقاله
نويس��نده مقال��ه مورد نظر به دنبال پاس��خ به اين س��وال 
اساس��ی اس��ت كه آيا در جمهوری اسالمی ايران فقط يك 
نه��اد كه آن هم مجلس ش��ورای اس��المی اس��ت متصدی 
وظيفه وضع قانون ش��ده يا می توان نهاد هايی را يافت كه 
در كنار مجلس ش��ورای اس��المی و در عرض آن از چنين 

امکانی برخوردار باشند؟ 

تعریف قانون
نويس��نده در مقدمه مقاله خويش و قب��ل از ورود به بحث 
اصل��ی، به بحث در مورد تعريف و مفهوم قانون می پردازد؛ 
حقوق دانان قانون را به دو دسته عام و خاص تقسيم كرده 
ان��د؛ قانون به معنای عام، تمام مقرراتی اس��ت كه از طرف 
يکی از س��ازمان های صالح دولت وضع می شود خواه اين 
س��ازمان، قوه مقننه يا رئيس دولت ي��ا يکی از اعضای قوه 
مجريه باش��د و قانون به معنای خاص هم به قواعدی گفته 
می شود كه با تشريفات مقرر در قانون اساسی، از طرف قوه 
مقننه وضع شده و يا از راه همه پرسی، به طور مستقيم به 

تصويب رسيده است. 

انواع مراجع متعدد قانون گذاری
نويس��نده در بخش بع��دی مقاله خود، پ��س از اثبات اين 
معنا كه در حقوق اساس��ی جمهوری اسالمی ايران مراجع 

قانون گ��ذار در حيطه وظايف و اختيارات خود متعدد بوده 
و منحصر به مجلس شورای اسالمی نيستند، به بر شمردن 
هر يك از اين مراجع و تحليل محدوده اختيارات آن ها در 

حيطه امر قانون گذاری می پردازد. 
نويسنده همچنين به دو نکته مهم در اين زمينه اشاره می كند: 
ال��ف( مصوبات اين نهاد ها از لحاظ قانونی از جايگاهی برتر 
از قانون عادی- كه توسط مجلس شورای اسالمی وضع می 
شود- برخوردار است. تفاوت عمده اين نهاد ها با قوه مقننه 
در اين اس��ت ك��ه وظيفه اصلی آن ها برخ��الف قوه مقننه 
قانون گذاری نبوده، بسته به مورد و نياز خاص، ممکن است 

به وضع قانون نيز اقدام نمايند. 
ب( تع��دد مراجع قانون گ��ذاری اختصاص به نظام حقوقی 
جمهوری اسالمی ندارد؛ زيرا اوال همه پرسی، مرجعی است 
كه عالوه بر پارلمان در زمينه مس��ئله قانون گذاری دارای 
صالحيت ب��وده و ميان تمام نظام های حقوقی كش��ور ها 
مشترك است؛ ثانيا ش��ايد بتوان در نظام های ديگر نيز به 
نوعی مراج��ع متعدد قانون گذاری را مش��اهده كرد، برای 
مثال می توان به كش��ور های فدرال��ی كه هر يك از ايالت 
های عضو كشور فدرال، دارای مجالس اختصاصی يا كانتون 
خ��ود بوده و از حق قانون گ��ذاری در حيطه صالحيتی كه 
قانون اساس��ی فدرال تعيين نموده برخوردارند، اشاره كرد. 
نويس��نده در بخش اصلی نوشته خويش به بررسی هر يك 
از مراجع قانون گذار و حيطه مس��ئوليت آنان در اين زمينه 
می پردازد. اي��ن نهاد ها عبارتند از: مق��ام رهبری، مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای 
عالی امنيت ملی، ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و ش��ورای 

عالی فضای مجازی. 
 1. مجلس خبرگان رهبری

كار وي��ژه و اصلی خب��رگان رهبری، مربوط ب��ه انتخاب و 
نظارت بر مقام رهبری است، در همين راستا قانون اساسی 
اختيارات��ی را نيز برای مجلس خبرگان قائل ش��ده اس��ت؛ 
برخی حق��وق دانان معتق��د به صالحيت قان��ون- گذاری 
مجل��س خبرگان رهبری، بر اس��اس مفاد اصل 108 قانون 
اساس��ی ش��ده اند؛ بر پايه اصل مد نظ��ر، مجلس خبرگان 
رهب��ری ه��ر چن��د دارای صالحي��ت ذاتی قان��ون گذاری 
نيس��ت، اما به طور استثنايی صالحيت آن را دارد كه اقدام 
ب��ه تصويب قانون مجلس خب��رگان و نيز آيين نامه داخلی 

مجلس خبرگان نمايد. 

 2. فرامین رهبری
بر اس��اس برخی اص��ول قانون اساس��ی، مق��ام رهبری از 
اختيارات و وظايفی برخوردار شده است كه به موجب آن ها 
می تواند مستقال ) بر اساس اصل 57( و يا از طريق مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام ) بر اس��اس اصل 110( ، به وضع 
قانون اقدام نمايد. بر اس��اس مفاد اصل 57 قانون اساس��ی، 
ولی فقيه نه تنها به ايجاد نهاد- های دارای صالحيِت وضع 
مصوباِت در حکم قانون و فراتر از قانون اقدام نموده اس��ت 
بلک��ه در مواردی با حکم حکومتی، مانع تصويب مصوبه ای 

در مجلس شورای اسالمی و يا مانع لغو آن شده است. 
 3. مجمع تشخیص مصلحت نظام

در باب اين كه مجمع تش��خيص مصلحت نظام حق قانون 
گذاری ابتدايی دارد يا خير؟ دو گونه نظر وجود دارد؛ برخی 
معتقدن��د از چنين حقی برخوردار نيس��ت و برخی قائل به 
چنين حقی برای مجمع هستند. نويسنده برای هر كدام از 
اين دو گروه، پنج اس��تدالل را بيان می كند. چون نويسنده 
با نظريه گروه دوم، مبنی بر صالحيت مجمع به عنوان يك 
مرجع قانون گذار در كنار مجلس شورای اسالمی، هم نظر 
اس��ت، به بيان دو اس��تدالل اين گروه در اين زمينه بسنده 

می كنيم، اين داليل عبارتند از: 
اللف( اگرچه اِعمال قوه مقنن��ه در اصول 58 و 59 قانون 
اساس��ی، منحصر به مجلس شورای اسالمی و همه- پرسی 
ش��ده اس��ت، ولی اين بدان معنا نيست كه هيچ راه ديگری 
برای قانون گذاری در جمهوری اسالمی ايران وجود ندارد؛ 
زيرا مطابق اصل 108 قانون اساسی، هم فقهای اولين دوره 
شورای نگهبان و هم مجلس خبرگان رهبری دارای اختيار 
وضع قانون می باش��ند، با اينکه اين مسئله در هيچ يك از 
دو اصل مذكور مورد اشاره قرار نگرفته است؛ بنابراين برای 
اطالع از موارد قانون گذاری نمی توان صرفا به اين دو اصل 
مراجعه نمود، بلکه بايد س��اير اصول را نيز مورد توجه قرار 
داد؛ يکی از اين اصول، اصل 110 اس��ت كه در بند هش��تم 
آن، بر اس��اس اطالق موجود در عب��ارات اين اصل، اختيار 
قان��ون گذاری برای مجمع تش��خيص مصلحت نظام اثبات 

می- شود؛
ب( با عنايت به اطالق اصل 112 قانون اساسی در صورتی 
كه مجمع تش��خيص مصلحت، در موردی مصلحت نظام را 
احراز كند می تواند آن را بر قانون اساسی مقدم بدارد. البته 
به شرط آن كه هيچ راه ديگری برای تأمين مصلحت مزبور 

وجود نداشته باشد. 
 4. شورای عالی امنیت ملی

ب��ه نظر می رس��د از دقت در وظايفی ك��ه اصل 176 برای 
اين ش��ورا بيان كرده، بتوان دريافت كه قانون گذار اساسی، 
اختيارات قانون گذاری در حد تعيين سياس��ت های كالن 
دفاع��ی و امنيت��ی و هماهنگ نمودن كلي��ه فعاليت ها در 
ارتب��اط ب��ا تدابير كلی دفاع��ی و امنيتی و به��ره گيری از 
امکانات مادی و معنوی كشور را برای اهداف مذكور، با توجه 
به سياس��ت های كلی تعريف ش��ده از جانب مقام رهبری، 
برای ش��ورای عالی امنيت ملی به رس��ميت شناخته است. 
مصوبات اين ش��ورا پس از تاييد مق��ام رهبری، تصميمات 
و مصوبات قوای س��ه گانه به وي��ژه مقننه و مجريه را تحت 
تاثير قرار می دهد و چه بسا كه قانون و يا آيين نامه ای در 
اين خصوص به صورت كلی يا جزئی فس��خ و يا نقض شود؛ 
بنابراي��ن می توان گفت كه اين ش��ورا در حيطه صالحيت 
های واگذار ش��ده به آن بر اساس اصل 176 قانون اساسی، 
دارای حق قانون گذاری است و قوانين آن به لحاظ سلسله 

مراتب قواعد حقوقی، برتر از قوانين عادی است. 
 5. شورای عالی انقالب فرهنگی

در ب��اب مصوبات ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی می توان 
گفت كه اين ش��ورا نهادی است كه در قانون اساسی از آن 
ذكری به ميان نيامده و بر اساس حکم حکومتی واليت امر 
تشکيل شده و مصوبات آن جنبه الزام آور پيدا كرده است. 
از آن جا كه اين ش��ورا بر اس��اس اصل 57 قانون اساسی با 
حکم رهبری ايجاد ش��ده است، اعتبار مصوبات آن باالتر از 
قان��ون عادی بوده و ق��وای ديگر از جمله قوه مقننه، حق نا 
ديده گرفتن آن را نداش��ته و نمی- توانند مصوبه ای خالف 

تصميمات و مصوبات اين شورا به تصويب برسانند. 
 6. شورای عالی فضای مجازی

اين ش��ورا در س��ال 1390 طی حکمی توسط مقام معظم 
رهبری تاسيس ش��د. شورای عالی فضای مجازی كشور، با 
اختيارات كافی به رياس��ِت رئيس جمهور تشکيل می گردد 
و الزم اس��ت ب��ه كليه مصوبات آن ترتيب اث��ر قانونی داده 
ش��ود. آن چه كه برای ش��ورای عالی انقالب فرهنگی گفته 
ش��د در مورد اين ش��ورا نيز در حيطه وظايف و اختياراتش 
قابل پذيرش اس��ت؛ چرا كه هر دو نهاد مذكور، توسط مقام 
رهبری و بر پايه اصول 57 و 110 قانون اساس��ی تش��کيل 
ش��ده اند و بر اين اس��اس، نهاد های ديگر حق رد مصوبات 

اين ش��ورا را نداش��ته و ملزم به اجرای آن ها هستند. قائل 
شدن به صالحيت اين شورا برای تصويب قوانين و مصوبات 
الزم االجرا، سبب می شود تا اين نهاد نيز در زمره نهاد ها و 

مراجع قانون گذار در جمهوری اسالمی ايران قرار گيرد. 
در پايان مقاله، نويسنده در طی يك جدول، سطوح مختلف 
و سلسله مراتب قواعد حقوقی را در نظام جمهوری اسالمی 
بر می شمارد. وی اين قواعد را در هشت سطح بدين ترتيب 

قرار می دهد: 
سطح اول( فرامين رهبری؛

س��طح دوم( قان��ون اساس��ی و نظرات تفس��يری ش��ورای 
نگهبان؛

سطح سوم( سياست های كلی نظام؛
س��طح چهارم( مصوبات مجمع تش��خيص مصلحت نظام، 
مصوبات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، مصوبات ش��ورای 
عال��ی فضای مجازی، مصوبات ش��ورای عالی امنيت ملی و 

مصوبات مجلس خبرگان رهبری؛
سطح پنجم( قوانين عادی، نتايج همه پرسی تقنينی و موافقت 

نامه های بين المللی كه ايران به آن ها پيوسته است؛
س��طح شش��م( مصوبات هيات وزيران، مصوبات كميسيون 

های متشکل از چند وزير و مصوبات شورا های دولتی؛ 
سطح هفتم( مصوبات هر يك از وزيران؛

سطح هشتم( ضوابط مصوب ساير دستگاه های اجرايی. 
 جمع بندی

چنانچ��ه در اين پژوهش در يافتي��م، در نظام های متعدد 
سياس��ی وضعيت قانون گذاری متفاوت است. در عمده اين 
نظام ها از نهاد واحد قانون گذاری اس��تفاده شده است، اما 
در برخی نيز مراجع متعدد قانون گذاری را می- توان يافت. 
در جمهوری اسالمی ايران همانند ساير نظام های سياسی 
سراسر جهان، اصل بر صالحيت عام مجلس شورای اسالمی 
در قانون گذاری اس��ت؛ اما به جهت ماهيت انقالب و نظام 
اس��المی و نوع ويژه دغدغه ها و آرم��ان هايش، نهاد های 
ديگ��ری هم تا حدودی مجاز ب��ه تصويب قانون در موضوع 
و موارد خاص و مش��خص شده اند و به عبارت ديگر قانون 
گذاری در برخی زمينه های خاص به س��اير نهاد ها واگذار 
ش��ده اس��ت. از جمله اين مراجع قانون گذاری می توان به 
فرامين رهبری، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام، ش��ورای عال��ی امنيت ملی، ش��ورای عالی 

انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی اشاره كرد.

مراجع قانونگذار در نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران
سیاست روز در چالش قانون بررسی میکند: 

مهدینورايی


