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اليحه اصالح ماده ( )53قانون خدمت وظيفه عمومي
مقدمه
«الیحه اصالح ماده ( )05قانون خدمت وظیفه عمومي» كه یك نوبت در
دوره نهم مجلس تقدیم گردیده بود و مجدداً در دوره دهم اعالم وصول
گردید نهایتاً در جلسه علني مورخ  9090/5/91به تصویب مجلس شورای
اسالمي رسید .ذیال به بررسي این مصوبه خواهیم پرداخت.
شرح و بررسي
مطابق مقدمه توجیهي الیحه مزبور ،در ماده ( 9)05قانون خدمت وظیفه عمومي
به مشمولین دیپلم اجازه ادامه تحصیل در خارج از كشور داده شده است ،در حاليكه
در ماده ( 2)00این قانون ادامه تحصیل صرفاً برای مشمولین دارای مدرك كارشناسي
 .۹ماده ( -53اصالحي  )0538/80/22مشمولين ديپلم كه حداكثر يك سال پس از فراغت از
تحصيل در يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل يا خارج از كشور كه مورد تأييد
وزارتخانه هاي علوم و بهداشت ميباشند پذيرفته شوند تا زمانيكه وفق تبصره ( )0ماده ( )55به
تحصيل اشتغال دارند ،ميتوانند مشروط به اينكه داراي غيبت غيرموجه نباشند از معافيت تحصيلي
استفاده نمايند  .اين معافيت براي هر مقطع فقط يك بار داده مي شود.
تبصره ... -0
 .2ماده ( -53اصالحي  )0538/80/22مشمولين داراي مدرك كارشناسي و باالتر و معادل آن در
حوزه هاي علميه عالقمند به تحصيل درخارج از كشور درصورتيكه از نظر مقررات اين قانون و
وزارتخانه هاي علوم و بهداشت  ،حائز شرايط ادامه تحصيل در خارج ازكشور باشند و دانشگاهها و
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و باالتر تجویز شده است و لذا به دلیل تعارض این دو ماده و ایجاد ابهام ،حذف
عبارت مذكور در الیحه پیشنهادی ،از متن ماده ( )05پیشنهاد شده است.
نکتهای كه در این خصوص وجود دارد این است كه ماده ( )00قانون ناظر به
«مشمولین دارای مدرك كارشناسي و باالتر» بوده و ماده ( )05مربوط به مشمولین
دیپلم بوده است و در هركدام شرایط معافیت تحصیلي مشمولین درصورت
تحصیل در خارج را بیان نموده است و لذا موضوع هردوماده متفاوت و تعارضي
وجود نداشته است ،لکن در ماده ( )00جهت «مشمولین دارای مدرك كارشناسي
و باالتر» به ارائه تضمینات الزم جهت امکان تحصیل در خارج اشاره شده است،
ولي در ماده ( ،)05جهت «مشمولین دیپلم» سپردن هیچگونه تضمیني پیشبیني
نشده است ،لذا به نظر ميرسد به جای حل این مسئله در الیحه پیشنهادی،
بهطور كلي تحصیل «مشمولین دیپلم» در خاج از كشور منع گردیده است.
اما فارغ از فلسفه وضع مصوبه حاضر ،مسئلهای كه امکان طرح آن وجود
دارد این است كه ،در نظام حقوقي ما تحصیل در خارج از كشور و همچنین
استفاده از معافیت تحصیلي (جهت تأخیر در انجام خدمت وظیفه عمومي)
مورد پذیرش قرار گرفته است ولکن با مصوبه حاضر «مشمولین دارای مدرك
كارشناسي و باالتر» ،ميتوانند از معافیت تحصیلي جهت تحصیل در خارج از
كشور بهره ببرند ولي«مشمولین دیپلم» از چنین حقي (كه تاكنون نظیر

رشتههاي آنها مورد تأييد وزارتخانه هاي فوق باشد  ،مي توانند با سپردن تضمين هاي الزم با
استفاده از مقررات اين قانون براي تحصيل به خارج از كشور مسافرت نمايند.
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مشمولین فوق داشتهاند) محروم شدهاند.
همچنین عدم اعطای معافیت تحصیلي به مشمولین دیپلمي كه با هزینه شخصي
در مهلت قانوني به خارج رفته و در آنجا ادامه تحصیل ميدهند منجر به غیبت
خواهد شد كه البته مواد فوقالذكر به نظر فاقد مغایرت با قانون اساسي ميباشد.

اليحه الحاق دولت جمهوری اسالمي ايران به پيمان مودت و
همکاری در جنوب شرقي آسيا
مقدمه
الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمي ایران به پیمان مودت و همکاری در
جنوب شرقي آسیا» كه در تاریخ  9095/99/96اعالم وصول گردیده بود ،در
تاریخ  9090/5/91بهتصویب مجلس شورای اسالمي رسید.
شرح و بررسي
« )1پیمان مودت و همکاری» درابتدا به امضای اعضای «اتحادیه ملل
آسیای جنوب شرقي» موسوم به «آ سه آن» رسیده است .این پیمان از جمله
معاهدات نیمه باز بینالمللي است كه دایره الحاق آن به روی سایر كشورها
اعم از منطقهای و غیرمنطقهای مفتوح است ولذا در راستای گسترش شراكت
بین منطقهای امروزه تعداد اعضای آن به  00عضو ميرسد و از آنجا كه الحاق
به پیمان مودت و همکاری آسهآن به عنوان پیش شرط اصلي برقراری روابط
سازماندهي شده با این اتحادیه تلقي ميشود ،ایران نیز درخواست خود را به
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اتحادیه مزبور داده كه در چهل و نهمین اجالس وزاری امور خارجه این
اتحادیه مطرح و طي اجماعي با آن موافقت شده است.
 )2تذکر :در حالي كه در ماده واحده این مصوبه ،تشریفاتهای
(پروتکلهای) این پیمان مورخ  9911/92/95و  9911/1/25اعالم شده ،در
عنوان این پیمان تاریخهای مزبور  9911/92/95و  9991/1/25ذكر شده است.
لذا الزم است كه تاریخ صحیح آنها آورده شود.
 )3ابهام :با توجه به دیباچه متن پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقي
آسیا ،دولت جمهوری اسالمي ایران اعالم كرده است كه به منظور ارتقای
صلح ،دوستي و همکاری متقابل در موضوعاتي كه جنوب شرقي آسیا را
تحت تأثیر قرار ميدهند« ،مطابق روح و اصول منشور ملل متحد ،اصول
دهگانه مصوب كنفرانس آسیایي – آفریقایي در باندونگ مورخ  25آوریل
 ،)9005/2/5( 9955اعالمیه اتحادیه ملل جنوب شرقي آسیا امضا شده در
بانکوك مورخ  1اوت  )9050/5/91( 9901و اعالمیه امضاء شده در
كواالالمپور مورخ  21نوامبر  »)9056/9/0( 9919با انعقاد این پیمان موافقت
كرده است .در این خصوص این ابهام وجود دارد كه در صورتي كه متن
مذكور به منزلهی تعهد دولت جمهوری اسالمي ایران به رعایت اسناد و
اعالمیههای مورد اشاره باشد ،تصویب آنها توسط مجلس شورای اسالمي
ضروری است و در غیر این صورت این تعهد دولت مغایر با اصول  11و
 925قانون اساسي است.
3

طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريکا در منطقه
مقدمه
«طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه»
كه در تاریخ  9090/5/5اعالموصول و در جلسۀ علني مورخ 9090/5/22
مجلس شورای اسالمي با اصالحاتي تصویب شده ،در اجرای اصل 95
قانون اساسي جهت انطباق بر موازین اسالم و قانون اساسي به شورای
نگهبان ارسال شده است.
پیش ازبیان نکات مربوطبه این مصوبه ،توجه به این موضوع الزم است
كه فصل دهم از قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران ناظر به «سیاست
خارجي» و همچنین برخي از اصول كلي مقرر در این قانون از جمله
بندهای « »0« ،»5و « »90اصل سوم ،دربردارندۀ معیارها و مؤلفههای
الزمالرعایهای درخصوص ارتباط جمهوری اسالمي ایران با دولتهای
سلطهگر است كه بهنظر ميرسد الزم بود در تدوین مصوبۀ حاضر ،به این
نکات توجه ویژهای صورت گیرد.
تبيين و بررسي
کلیات
درخصوص این طرح الزم است به چند نکتۀ كلي توجه شود:
 .9موادی از این طرح كه بارزترین آن مواد ( )99و ( )92آن است،
تکالیفي كه موجد بار مالي است برای دولت درنظر گرفته شده است كه در
این مصوبه ،محلي جهت تأمین اعتبار آن پیشبیني نشده است و از این
جهت ممکن است در ظاهر امر ،شبهۀ مغایرت با اصل  15قانون اساسي را
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به ذهن متبادر كند ،لکن باتوجه به اینکه در اسناد و قوانین باالدستي متعدد،
بهكرات بر تقویت بنیۀ دفاعي و توان بازدارندگي كشور و لزوم تخصیص
بودجه برای این امر تأكید شده است (بهعنوان مثال ميتوان به بندهای «»52
و «« »9-50سیاستهای كلي برنامۀ ششم توسعه» 9ابالغي  9095/5/9مقام
معظم رهبری یا مواد ( )965و (« )960قانون برنامۀ پنجسالۀ ششم توسعۀ
جمهوری اسالمي ایران» 2مصوب  9095/92/95اشاره كرد)؛ لذا طرح حاضر
 -۲۵ .۹افزايش توان دفاعي در تراز قدرت منطقهاي در جهت تأمين منافع و امنيت ملي با
تخصيص حداقل  3درصد بودجۀ عمومي كشور براي بنيۀ دفاعي.
 -۲۵ارتقاي توان بازدارندگي كشور با:
 -۱-۲۵توسعۀ توان موشكي و فناوريها و ظرفيت توليد سالحها و تجهيزات عمدۀ دفاعي
برترساز با توان بازدارندگي و متناسب با انواع تهديدات.
 .2ماده  -۱۵۲در راستاي اجراي مفاد مصرح در قانون اساسي و افزايش قدرت مقاومت و
كاهش آسيبپذيري اقتصاد كشور و بهمنظور مديريت منسجم ،هماهنگ و مؤثر روابط خارجي
جمهوري اسالمي ايران برمبناي اصل عزت ،حكمت و مصلحت و براي تحقق اهداف اين قانون،
دستگاههاي اجرايي بهجز نيروهاي مسلح مكلفاند ،تمامي اقدامات خود در زمين .روابط خارجي را
با هماهنگي وزارت امور خارجه انجام دهند .وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانين
نسبتبه اجراي موارد زير اقدام نمايد:
الف -طراحي و اجراي اقدامات ديپلماتيك در سياست خارجي در جهت تحقق اصول مربوطۀ قانون اساسي
مخصوصاً در بعد مبارزه با استكبار و رژيم صهيونيستي و حمايت از جريان مقاومت و مستضعفين.
ب -ايجاد بسترها و شرايط سياسي الزم براي تنوعبخشي و تقويت پيوندهاي همهجانبه با
كشورهاي هدف در جهان بهويژه كشورهاي منطقه ،همسايگان و قدرتهاي نوظهور در چهارچوب
سياستهاي كلي نظام.
ماده -۱۵۰
الف -دولت مكلف است در اجراي بند « »32سياستهاي كلي برنامه ششم و بهمنظور افزايش
توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقهاي و تأمين منافع و امنيت ملي ،حداقل پنجدرصد ( )3۵از
منابع بودجۀ عمومي و درآمدهاي اختصاصي را بهعنوان سهم تقويت بنيۀ دفاعي در رديفهاي
تقويت بنيۀ دفاعي در بودجۀ ساالنۀ كشور اختصاص دهد.
ب -دولت موظف است پشتيبانيهاي الزم را بهمنظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت
منطقهاي و تأمين منافع و امنيت ملي ،با انجام اقدامات اساسي زير بهعمل آورد:
 -0تحكيم و تقويت بنيۀ دفاعي كشور با پشتيباني از:
 -0-0توسعه و افزايش توان توليدي موشكي.
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در چارچوب اجرای احکام مذكور ارزیابي شده و بهنظر ميرسد از جهت
بار مالي ایرادی به آن وارد نباشد.
 .2در برخي از مواد این طرح ،از جمله مواد ( 90( ،)95( ،)0مکرر) و
( ،)29برای نیروهای مسلح جمهوری اسالمي ایران و بهویژه سپاه پاسداران
انقالب اسالمي ،تکالیفي در نظر گرفته شده (مثالً لزوم گزارشدهي این
نیروها به مجلس درخصوص اقداماتشان دربارۀ موضوع مصوبه در ماده())0
و در این باره به لزوم كسب اذن از فرماندهي نیروهای مسلح نیز هیچ
اشارهای نشده است كه این امر از جهت بند « »5اصل  996قانون اساسي،
محل ایراد است.
البته ممکن است گفته شود قید لزوم رعایت سلسله مراتب در برخي
مواد مذكور (مواد ( )90( ،)95( ،)0مکرر) رافع این ایراد ميباشد ،ولکن به
نظر ميرسد قید مذكور بهمنزله اذن در انجام چنین تکلیفي نبوده و ناظر به
رعایت این سلسله مراتب در مقام ارائهدهنده گزارش باشد ولذا رافع ایراد
مذكور نخواهد بود.
 .0مفاد برخي از مواد این طرح ،بهویژه مواد ( 90( ،)95مکرر)،)91( ،
( ،)29با صالحیتهای شورایعالي امنیت ملي مذكور در اصل  910قانون
اساسي همپوشاني و اشتراك فراواني دارد كه این امر با توجه به رویۀ
شورای نگهبان ،از جهت امکان ورود مجلس به این حوزه محل تأمل است.
جزئیات
ماده( -)5مغایرت با اصل  12و تذكر

 -2-0توسعه و تقويت توان پدافند هوايي در سطوح مختلف برد كوتاه ،متوسط و بلند.
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 .9مغایرت :در بند « »0این ماده ،اطالق استناد به «قواعد اساسي و اصول
بنیادین حقوق بینالملل از جمله حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق
بشر» ،مغایر اصل  12قانون اساسي است.
 .2تذكر :با توجه به اینکه در تبصره« »9ماده( )5این مصوبه ،فهرست
تحریم با هماهنگي شورایعالي امنیت ملي تهیه ميشود ،الزم است در
تبصره« »9ماده( )5نیز درخصوص بهروزكردن فهرست مزبور ،عبارت «با
هماهنگي شورایعالي امنیت ملي» پیش از عبارت «نام آنها را» افزوده شود.
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