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مجلس شورای اسالمي
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طرح نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلي
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طرح یکفوریتي استفساریه قانون الحاق دو
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استخدامي معلمان حقالتدریسي و آموزشیاران
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کد گزارش9042449 :
تاریخ انتشار7390/2/1 :

شناسنامه گزارش
موضوع :اظهارنظر مجمع مشورتي حقوقي در خصوص
-

طرح حمایت از مدیریت ،احداث ،تجهیز و نوسازی مساجد و
نمازخانههای کشور

-

طرح اصالح موادی از قانون آئیننامه داخلي مجلس شورای
اسالمي

-

طرح نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلي اقتصاد مقاومتي

-

طرح یکفوریتي استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده
( )71قانون تعیین تکلیف استخدامي معلمان حقالتدریسي و
آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

تهيه كننده :پژوهشكده شوراي نگهبان
شماره گزارش9900009 :
تاريخ تنظيم4931/2/7 :

طرح حمایت از مدیریت ،احداث ،تجهیز و نوسازی مساجد و
نمازخانههای کشور
مقدمه
«طرح يکفوريتي حمايت از مديريت ،احداث ،تجهيز و نوسازی مساجد
و نمازخانههای كشور» که با عنوان «طرح حمايت از احداث ،تجهیز ،نوسازي
و مديريت مساجد کشور و پیگیري امور نمازخانهها» در تاريخ 1393/3/1
اعالم وصول و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی بهعنوان کمیسیون اصلی و
کمیسیونهاي آموزش و تحقیقات ،اجتماعی ،اقتصادي ،برنامه و بودجه و
محاسبات ،بهداشت و درمان ،صنايع و معادن ،عمران ،قضائی و حقوقی و
کشاورزي ،آب و منابع طبیعی بهعنوان کمیسیونهاي فرعی ارجاع شده بود،
نهايتاً در جلسه علنی مورخ  1399/1/03مجلس شوراي اسالمی با اصالحاتی
تصويب و در اجراي اصل  99قانون اساسی جهت انطباق با موازين اسالم و
قانون اساسی به شوراي نگهبان ارسال گرديده است .گزارش حاضر به بررسی
اين مصوبه میپردازد.
کلیات
 .4سازمان اوقاف در قبل از انقالب اسالمی ،ابتدائاً بهموجب قانون مصوب
()1

مجلس شوراي ملی

در قالب اداره اوقاف «وزارت معارف ،اوقاف و صنايع

 . 7قانون اداری وزارت معارف ،اوقاف و صنایع مستظرفه مصوب 1221/6/11
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مستظرفه» تشكیل و مجدداً نیز بهموجب قانون مصوب مجلس شوراي ملی( )1از
وزارت فرهنگ منتزع و بهعنوان يک سازمان وابسته به نخستوزيري ادامه فعالیت
داد و کلیه وظايف محوله آن هم به موجب قانون( )0تعیین گرديد .پس از انقالب
()3

اسالمی نیز همین منوال ادامه يافت

و بهموجب قانون تشكیالت و اختیارات

سازمان حج و اوقاف و امور خیريه مصوب  1333/10/0مجلس شوراي اسالمی به
«سازمان حج و اوقاف و امور خیريه» تغییر نام يافت و از نخستوزيري منتزع و
وابسته به وزارت ارشاد اسالمی شد .مسئله قابل ذکر که در خصوص اين قانون
وجود دارد اين است که شوراي نگهبان ماده ( )1مصوبه اولیه مجلس درخصوص
قانون اخیرالذکر را که برعهدهگرفتن وظايف و اختیارات مذکور در اين ماده ،توسط
سازمان حج و اوقاف و امور خیريه را منوط به نظر ولیفقیه کرده بود ،به دلیل
معلقنمودن قانونیتيافتن قانون بر اذن ولیفقیه مغاير قانون اساسی دانست و براي
مشروعیتيافتن مداخالت سازمان ،شرطنمودن صالحیت شرعی سرپرست سازمان
از جانب ولیفقیه در مداخله در امور اوقاف را کافی قلمداد کرد( )9و بر همین
اساس مجلس تبصره « »1ماده ( )1قانون مذکور را بدينترتیب بهتصويب رساند:
«سرپرست سازمان بايد از طرف ولیفقیه مجاز در تصدي اموري که متوقف بر اذن
ولیفقیه است باشد» .بر همین اساس میتوان سرپرست سازمان اوقاف و امور
 . 7قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب 1333/1/12
 . 2از جمله قانون اوقاف مصوب  1313/11/3مجلس شورای ملی و آئیننامه شورایعالی اوقاف
مصوب  1331/3/11کمیسیون مجلس سنا و قانون اوقاف مصوب  1313/3/22مجلس شورای ملی.
 . 3الیحه قانونی راجعبه تشکیل شورای مرکزی اوقاف مصوب  1312/12/11شورای انقالب
 . 0بند « »1نظریه شماره  331مورخ  1363/2/3شورای نگهبان درخصوص طرح قانون
تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
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خیريه ،را نماينده ولیفقیه در اين سازمان نیز محسوب نمود .با توجه به موارد
فوقالذکر درخصوص سازمان اوقاف و امور خیريه ،قانونگذاري درخصوص اين
سازمان و تغییر وظايف و اختیارات آن توسط مجلس شوراي اسالمی از اين جهت
فاقد ايراد به نظر میرسد .الزم به ذکر است که شورايعالی اداري بهموجب مصوبه
مورخ  ،1330/8/11مبادرت به انتزاع «سازمان حج و زيارت» از «سازمان حج،
اوقاف و امور خیريه» نموده و عنوان «سازمان حج و اوقاف و امورخیريه» را به
«سازمان اوقاف و امور خیريه» تغییر داده است.
 .2درخصوص محولنمودن وظايف گوناگون در رابطه با مساجد به سازمان
اوقاف و امور خیريه در اين طرح ،چند مسئله قابلتوجه به نظر میرسد:
الف -مساجد موقوفه از موقوفات عام محسوب میشوند و طبق ماده ()81
قانون مدنی اصالحی « ،1330/8/19در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد
اداره موقوفه طبق نظر ولیفقیه خواهد بود» .همچنین بر اساس نظر حضرت امام
خمینی

(ره)

و مقام معظم رهبري« ،مسجد ،تولیتبردار نیست»( .)1بنابراين هرگونه

قانونگذاري درخصوص مساجد و نحوه اداره آنها تنها با اذن ولیفقیه ممكن
است .رعايت اين امر در تصويب اين طرح نامعلوم است.
بهعالوه مقام معظم رهبري درخصوص مساجد تدابیر و فرامینی داشتهاند که
از جمله آنها حكم به تأسیس «مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران» در
تاريخ 1338/3/30

()0

و عهدهداري اين مسئولیت در ساير استانها توسط

 . 7اجوبه االستفتائات ،سؤال .2111
« . 2بسم اهلل الرحمن الرحیم
آیتاهلل جناب آقای مهدوی کنی دامت برکاته
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نمايندگان ولیفقیه میباشد .هر چند اين طرح به طور مستقیم متعرض اين مراکز
نشده و صرفاً در بند «الف» ماده ( )19خود به «مرکز امور مساجد» اشاره کرده
است ،اما تكلیف اين مراکز و نسبت وظايف آنها با وظايف محوله به سازمان
اوقاف و امور خیريه و بهويژه رابطه آنها با «معاونت امور مساجد کشور» که قرار
است در اين سازمان تأسیس شود ،در اين طرح مبهم است.
الزم به ذکر است در بند « »0ماده ( )1قانون تشكیالت و اختیارات سازمان
حج و اوقاف و امور خیريه مصوب  1333/10/0که «اداره امور اماکن مذهبی
اسالمی که ترتیب خاصی براي اداره آنها داده نشده است» از وظايف اين
سازمان دانسته شده است ،صراحتاً «مساجد» از اين بند و حیطه اداره سازمان
()1

مزبور استثناء شدهاند.


مراجعات متعدد از سوی مرتبطین با مساجد تهران منجمله ائمه جماعت ،گروههای بسیج ،متولیان و
متصدیان و غیرهم حاکی از فقدان مرکز و مرجع مقبول و آگاه و نافذالکلمهای در امر مساجد یعنی
اصلیترین پایگاه دین و معنویت و اخالق است .شک نیست که حفظ قداست مساجد و تقویت
هماهنگ جنبههای معنوی و انقالبی و تعلیمی و تبلیغی آن نیازمند سالمت و امنیت محیط آن و دور
ماندن از منازعات و مناقشات داخلی در آن است .لذا شایسته است جنابعالی که بحمداهلل برخوردار
از وجاهت و قبول و حرمت در نزد حضرات آقایان ائمه جماعت مساجد شهر تهران میباشید با تعیین
مرکزی و نمایندگانی به مهمه مساجد پرداخته و در موارد الزم با کمک و حمایت از برنامههای
اسالمی در مساجد و یا لدیاالقتضاء با نصب امام جماعت و دیگر مسؤولین مربوط به مساجد ،به
رونق و کارآئی و شکوفائی هر چه بیشتر این پایگاههای انقالب و اسالم کمک نمائید.
توفیق متزاید جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت میکنم.
و السالم علیکم و رحمه اهلل
سید علی خامنهای»
 . 7ماده  - 1از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می گردد .
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ب -مطابق «آيیننامه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور» مصوب
 1383/10/00شورايعالی انقالب فرهنگی ،ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور
مساجد کشور با اهداف( )1و وظايفی( )0تأسیس شده است که با اهداف اين طرح
و وظايف محوله به سازمان اوقاف و امور خیريه در طرح حاضر در مواردي


... - 1
 - 2اداره امور اماکن مذهبی اسالمی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است  .به
استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا .
 . 7ماده  -1اهداف
 -1برقراری ارتباط مناسب میان دستگاهها ،سازمانها و نهادها برای پشتیبانی از مساجد
بهمنظور افزایش سطح بهرهوری و کارآیی مساجد در ایفای نقش واقعی آن در راستای گسترش
و تعمیق فرهنگ دینی و اعتالی فرهنگ عمومی.
 -2برنامهریزی بهمنظور جذب حمایت وزارتخانهها ،سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی
برای افزایش مشارکت در رفع مشکالت مساجد کشور.
 -3هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظایف دستگاههای ذیربط.
 . 2ماده  -2وظايف
 -1تبیین نحوه همکاری و مشارکت وزارتخانهها ،سازمانها و نهادهای کشور متناسب با
مسئولیت قانونی آنها.
 -2هماهنگسازی فعالیت وزارتخانهها ،سازمانها و نهادهای کشور و برنامهریزی بهمنظور
استفاده مناسب از امکانات و توانمندی آنها در تقویت بنیه مساجد کشور.
 -3ارائه پیشنهادهای راهبردی و برنامهریزی مناسب بهمنظور رفع مشکالت اساسی مساجد در
مکانیابی ،ساختوساز ،توسعه و تعمیر ،نوسازی ،بهداشت و تجهیز امکانات و فناوریهای روز از
طریق تدوین طرحها ،لوایح و آییننامهها و شیوهنامههای اجرایی و ارائه آن به مراجع ذیربط.
 -3تالش برای تثبیت موقعیت حقوقی مساجد ،متولیان ،هیأتامناء ،ائمه جماعات ،خادمین و
دستاندرکاران امور مساجد.
 -1تدوین راهکارهای مناسب برای بهسازی و نگهداری مساجد.
 -6تدوین روشهای جذب امکانات و تسهیالت از وزارتخانهها ،سازمانها و نهادها بهمنظور
پشتیبانی از مساجد و پاسخگویی به نیازهای موجود.
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همپوشانی بسیاري دارد .لذا رابطه اين طرح با مصوبه شورايعالی انقالب
فرهنگی و همچنین رابطه «ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور» با
«معاونت امور مساجد کشور» که قرار است در سازمان اوقاف و امور خیريه
تأسیس شود ،در اين طرح نامشخص است.
بررسي و تبیین مواد
ماده ( -)2مغايرت با اصول  75 ، 57 ،5و ابهام
 .1با توجه به توضیحات فوقالذکر درخصوص سازمان اوقاف و امور خیريه،
افزودن «مسئولیت حمايت از مديريت مساجد» به سازمان اوقاف و امور خیريه
توسط مجلس شوراي اسالمی از جهت دخالت در اختیارات ولیفقیه و
مشخصنبودن ارتباط اين حكم با نظر مقام معظم رهبري در ايجاد «مرکز
رسیدگی به امور مساجد» و همچنین مصوبه شورايعالی انقالب فرهنگی
درخصوص «آيیننامه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور» ،مغاير
اصول  1و  13قانون اساسی به نظر میرسد.
 .0افزودن «مسئولیت حمايت از مديريت مساجد» و «اقدامات و امور مربوط
به نگهداري ،احداث ،تجهیز ،نوسازي و پیگیري امور نمازخانهها» به ساير
وظايف سازمان اوقاف و امور خیريه ،مغاير اصل  31قانون اساسی است .الزم
به ذکر است هر چند در ماده ( )3اين مصوبه اجراي وظايف محوله سازمان در
اين قانون «با استفاده از نیروي انسانی و امكانات موجود» مورد اشاره قرار
گرفته است ،لكن اين امر نمیتواند بهعنوان محل تأمین بار مالی محسوب شود.
چراکه نیروي انسانی و امكانات موجود در واقع همان منابع موجود میباشد که
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بر اساس نظر تفسیري شورا( )1نمیتواند طريقه تأمین افزايش هزينههاي عمومی
محسوب گردد و لذا رافع ايراد مغايرت با اصل  31قانون اساسی نیست.
 .3اين ماده از جهت اينكه مشخص نیست عبارت «اقدامات و امور مربوط
به نگهداري ،احداث ،تجهیز ،نوسازي و پیگیري امور» صرفاً به «نمازخانهها»
برمیگردد يا اينكه شامل «مساجد» نیز میشود واجد ابهام است.
ماده ( -)3مغايرت با اصل 75
تأسیس «معاونت امور مساجد کشور» در سازمان اوقاف و امور خیريه ،به
دلیل ايجاد يک نهاد جديد و افزايش هزينههاي عمومی مغاير اصل  31قانون
اساسی است .الزم به ذکر است همانطورکه گفته شد ،هرچند اين ماده تأسیس
معاونت را «با استفاده از نیروي انسانی و امكانات موجود» دانسته است ،لكن
محل مذکور به دلیل اينكه در واقع همان منابع موجود میباشد ،نمیتواند
بهعنوان طريق تأمین بار مالی جديد در نظر گرفته شود و لذا رافع ايراد مغايرت
با اصل  31قانون اساسی نیست.
ماده ( -)0مغايرت با اصول  421و 55
 .1تعیین «نمودار سازمانی» معاونت امور مساجد کشور با آيیننامه مصوب
هیأتوزيران از جهت اينكه مطابق اصل  103قانون اساسی رئیسجمهور

 . 7درج عبارت «از محل صرفه جویی» بهنحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعیین
محل و همچنین درج عبارت «پیشبینی در بودجه سنواتی بدون تأمین منبع و نیز درج
عبارتهای «محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه» اگر مستلزم
بار مالی جدید بوده طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید مذکور در اصل  71قانون
اساسی محسوب نمیگردد.
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(سازمان مديريت و برنامهريزي کشور) مسئول امور اداري و استخدامی کشور
میباشد محلتأمل است.
 .0همانطور که اشاره شد ،بر اساس ماده ( )0قانون تشكیالت و اختیارات سازمان
حج و اوقاف و امور خیريه مصوب  ،1333/10/0سازمان اوقاف و امور خیريه يک
سازمان دولتی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است و بنابراين طبق اصل
 81قانون اساسی ،تصويب اساسنامه آن بايد يا توسط خود مجلس صورت گیرد – که
قانون تشكیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیريه مؤيد همین امر است
– يا مطابق اصل  81به دولت تفويض شود .درحالیکه مطابق ماده ( )9مصوبه حاضر
با احاله تعیین وظايف و اختیارات معاونت امور مساجد کشور بهعنوان بخشی از
سازمان اوقاف و امور خیريه به مصوبه هیأتوزيران ،اصالح اساسنامه سازمان مذکور
را بدون الزام به رعايت مفاد اصل  81قانون اساسی به دولت تفويض نموده است .در
اين خصوص دو نكته الزم به ذکر است؛ يكی آنكه اگر مقنن چنین قصدي داشته
است ،بايد بر لزوم تأيید مصوبه هیأتوزيران توسط شوراي نگهبان مطابق اصل 81
قانون اساسی تصريح نمايد و حال آنكه در مصوبه حاضر اين امر با ابهام روبرو است.
نكته دوم آنكه از آنجا که مجلس شوراي اسالمی قبالً خود به قانونگذاري
درخصوص اساسنامه سازمان اوقاف و امور خیريه پرداخته است ،تفويض اصالح
اساسنامه اين سازمان به هیأتوزيران در قالب تصويب وظايف و اختیارات معاونت
امور مساجد کشور ،مستلزم اصالح قانون از طريق مصوبه هیأتوزيران بوده و
بنابراين حكم ماده ( )9مغاير اصل  81قانون اساسی است.
مواد ( )6( ،)5و ( -)1نکته
 .1اطالق اين مواد با توجه به اينكه تعیین محل و همچنین طرح و نقشه
1

مساجد را در کلیه موارد به معاونت امور مساجد سپرده است نسبت به
موارديکه اشخاص تمايل دارند در مكان خاصی مسجد ايجاد کنند و اين امر
منوط به تأيید معاونت شده است واجد ايراد است.
 .0همچنین به دلیل اينكه در ماده ( )3دستگاههاي انتظامی و نظامی نیز مشمول
احكام تبصره « »0اين ماده مبنیبر لزوم تأيید محل و نقشه مساجد آنها توسط
معاونت شدهاند ،میتواند منجر به دخالت در امور نظامی و انتظامی شود.
 .3مشابه حكم ماده ( )3در بندهاي «ب» و «د» ماده ( )3قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران مصوب  )1(1389/10/01آمده است.
تذكر :در ماده ( )3عبارت «شاخصههاي معماري اسالمی ايران» در اين ماده
بايد به عبارت «شاخصههاي معماري اسالمی ايرانی» اصالح شود.
ماده ( - )8نکته
 .1مشابه حكم اين ماده در بند «الف» ماده ( )3قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه جمهوري اسالمی ايران( )0آمده است.
 . 7ب -مالکان اماکن تجاری ،اداری و خدماتی جدیداالحداث موظفند نمازخانه مناسبی را
در اماکن مذکور احداث نمایند .تأیید نقشه مجتمعهای مذکور منوط به پیشبینی محل مناسب
برای نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابالغی شورایعالی معماری و شهرسازی است.
د -کلیه دستگاههای اجرائی ،مراکز آموزشی ،بیمارستانها و مراکز درمانی ،مجموعههای ورزشی،
مجتمعهای رفاهی ،تفریحی و مجتمعهای تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی ،موظفند نسبت به
احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.
 . 2الف -وزارت راه و شهرسازی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرداریها موظفند در طراحی و
اجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهركها و شهرهای جدیداالحداث،
اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و خانه عالم پیشبینی و پس از آمادهسازی ،بدون دریافت
هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
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 .0مسئله کلی که در خصوص اين ماده و برخی مواد ديگر وجود دارد اين است
که اين مواد واجد احكامی است که در حقیقت داراي بار مالی است ،ولیكن از
سوي ديگر با توجه به وظیفه کلی دولت در فراهمسازي زمینه انجام فرائض دينی و
واجب ،اين مسئله فاقد ايراد به نظر میرسد .کما اينكه دولت در بسیاري از موارد
ديگر نیز موظف به انجام اموري بوده و تكلیف دولت به انجام آنها نمیتواند از
جهت داشتن بار مالی واجد ايراد شناخته شود؛ چراکه دولت در واقع مكلف به
انجام آنها میباشد و تصريح قانونگذار نمیتواند تكلیف جديدي محسوب شود.
ماده ( - )9نکته
 .1مشابه حكم اين ماده در بند «هـ» ماده ( )3قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه جمهوري اسالمی ايران( )1آمده است.
 .0در خصوص اين ماده نیز نكته مذکور در ذيل ماده فوق مبنیبر وظیفه
ذاتی دولت در انجام چنین تكالیفی وجود دارد.
ماده ( - )74نکته
حكم اين ماده عیناً در بند «ج» ماده ( )3قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوري اسالمی ايران( )0آمده است.
 .0در خصوص اين ماده نیز نكته مذکور در ذيل ماده ( )8مبنیبر وظیفه ذاتی
 . 7هـ -وزارتخانههای راه و شهرسازی و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در
پایانههای مسافری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت
مساجد و نمازخانههای مذکور از طریق بخش غیردولتی اقدام نمایند.
 . 2ج -سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداریها موظفند نسبت به احداث یا
اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در پاركهای ملی و بوستانهای
شهری اقدام نمایند.
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دولت در انجام چنین تكالیفی وجود دارد.
ماده ( - )77مغايرت با اصل 75
مشابه حكم اين ماده در بند «و» ماده ( )3قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوري اسالمی ايران( )1آمده است ،لكن از آنجا که قانون برنامه پنجم يک قانون
موقت است که اعتبار آن در سال  1399به پايان میرسد و مصوبه حاضر تبديل به
يک قانون دائمی خواهد شد ،حكم اين ماده براي بعد از پايان برنامه پنجم توسعه به
دلیل تكلیف دولت به ايجاد کانونهاي مذکور در اين ماده داراي بار مالی بوده و از
آنجا که طريق تأمین هزينه آن معلوم نشده است ،مغاير اصل  31قانون اساسی است.
ماده ( -)72مغايرت با اصول  441 ،57و ابهام
 .1اطالق اين ماده از جهت اينكه شامل مسجدي که در آستانهاي مقدسه
قرار دارد (نظیر مسجد گوهرشاد) و مساجدي که در مراکز نظامی يا انتظامی
واقع شده است ،میگردد و لذا منجر به دخالت در شئون ولیفقیه خواهد شد
مغاير اصول  13و  110قانون اساسی به نظر میرسد.
عالوهبر اين موارد ،اطالق اين ماده شامل مساجد دانشگاهها نیز میشود.
درحالیکه مطابق اساسنامه نهاد نمايندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها
(مصوب جلسات  300و  303و  309مورخ  1330/11/19 ،1330/11/1و
 1330/10/3شورايعالی انقالب فرهنگی) «انجام دادن مسئولیتهاي روحانیت در

 . 7و -به منظور ارتقاء کارکرد فرهنگی و هنری مساجد ،برقراری عدالت فرهنگی و ترویج
فرهنگ اسالمی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف
است با رعایت موازین اسالمی ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه حداقل یکچهارم مساجد
شهری و روستاهای باالی هزار نفر جمعیت برخوردار از کانون فرهنگی و هنری باشند.
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محیط دانشگاه مانند اقامه جماعت و برپائی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به
تعظیم شعائر اسالمی و مراسم دينی» (بند « »0ماده ( ))3از جمله وظايف نهاد
نمايندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها محسوب شده است .لذا با توجه به
اينكه حكم ماده ( )10شامل مساجد دانشگاهها نیز میشود واجد ايراد است.
 .0منظور از «مسئول انجمن اسالمی مسجد» در اين ماده ،با توجه به
عدمتعريف چنین جايگاهی در مساجد مشخص نیست.
 .3حكم اين ماده از اين جهت که معلوم نیست عبارت «هر کدام در صورت
وجود» به کدام يک از موارد قبلی برمیگردد ،واجد ابهام است.
همچنین اگر مسجدي موقوفه نباشد يا موقوفه باشد ولی متولی منصوص
نداشته باشد ،درخصوص اينكه آيا متولی منصوب از طرف حكومت جايگزين
نماينده واقف میشود يا خیر واجد ابهام است.
 .9پیشبینی ترکیب هیأتامناي مسجد در اين ماده از جهت نظرات حضرت
امام خمینی

(ره)

()1

و مقام معظم رهبري مبنیبر اينكه «مسجد ،تولیتبردار نیست»

 . 7س :2111
بر طبق نظر امام راحل «قدس سره» که مسجد متولّى ندارد ،آیا این حکم شامل امالکى که
براى مسجد وقف شدهاند مثل امالکى که براى اقامه مجالس وعظ و ارشاد و تبلیغ احکام در
مسجد وقف شدهاند هم مىشود؟ و بر فرض شمول ،با توجه به اینکه بسیارى از مساجد،
امالك موقوفهاى دارند که متولّى قانونى و شرعى دائمى دارند و اداره اوقاف هم با آنان بهعنوان
متولّى رفتار مىکند ،آیا جایز است متولّیان این اوقاف از تولیت آنها دست بردارند و از انجام
وظائف خود نسبت به اداره آنها خوددارى کنند با آن که در استفتائى از حضرت امام
«رضواناللّهعلیه» نقل شده که متولّى حق اعراض از تولیت وقف را ندارد بلکه واجب است طبق
آن چه واقف مقرر کرده عمل کند و در اینباره کوتاهى ننماید؟
ج:
حکم به این که مسجد ،تولیتبردار نیست مختص به خود مسجد است و شامل موقوفههایى که
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محلتأمل است.
ماده ( -)70ابهام ،مغايرت با بند « »1اصل  441و نکته
 .1بند «الف» با توجه به مسئله کلی که در بخش کلیات ذکر شد مبنیبر
مشخصنبودن رابطه معاونت امور مساجد با «مرکز رسیدگی به امور مساجد»
واجد ابهام است.
 .0با توجه به اينكه مراکز رسیدگی به امور مساجد استانها فاقد هرگونه
جايگاه و پشتوانه قانونی هستند و صرفاً مرکز رسیدگی به امور مساجد استان
تهران داراي حكم تأسیس از سوي مقام معظم رهبري است ،اشاره به «مرکز امور
مساجد» در بند «الف» اين ماده واجد ابهام است.
 .3حكم بند «ب» اين ماده که «تصمیمگیري و هماهنگی تشكلهاي داخل مسجد»
را از وظايف و اختیارات هیأتامناي مسجد دانسته است ،درصورتیکه منظور از آن
تصمیمگیري در مورد تشكلهاي داخل مسجد باشد ،اين حكم درخصوص تشكل
بسیج مسجد مغاير بند « »9اصل  110قانون اساسی به نظر میرسد.
 .9حكم تبصره اين ماده مبنیبر تكلیف هیأتامناي مساجد به در اولويت


براى مسجد وقف شدهاند نمىشود در نتیجه به طریق اولى شامل موقوفههایى که براى امورى
از قبیل تبلیغ احکام و موعظه و ارشاد و مانند آن در مسجد وقف شدهاند ،نمىشود ،بنابراین
تعیین متولّى براى اوقاف خاص و عام ،حتّى در مثل وقف ملک براى رفع نیازهاى مسجد از
قبیل لوازم و روشنایى و آب و نظافت مسجد و غیره ،بدون اشکال است و متولّى منصوب ،حق
اعراض از تولیت این قبیل اوقاف را ندارد بلکه واجب است مبادرت به اداره امور وقف همانگونه
که واقف در صیغه آن مقرر کرده بنماید هر چند با گرفتن نایب براى این کار باشد و کسى حق
ندارد براى او در اداره وقف ایجاد مزاحمت و مشکل کند.
(خامنهاى ،سید على بن جواد حسینى ،أجوبة االستفتاءات (فارسى) ،در یک جلد ،دفتر معظمله در
قم ،قم  -ایران ،اول 1323 ،ه ق ،ص)313 :
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قراردادن فعالیتهاي فرهنگی و قرآنی درخصوص مساجد موقوفهاي که داراي
وقفنامه خاص هستند و بايد طبق اولويتهاي آن اداره شوند ،محل تأمل است.
تذكر :عبارت «مرکز امور مساجد» در بند «الف» اين ماده بايد به عبارت
«مرکز رسیدگی به امور مساجد» اصالح شود.
ماده ( -)71مغايرت با اصل 75
درخصوص حكم اين ماده مبنیبر هزينه قابلقبول مالیاتی محسوبشدن
هزينههاي پرداختشده براي ساخت ،تجهیز ،تكمیل ،توسعه و نوسازي مساجد و
فضاهاي فرهنگی مربوط ،بايد متذکر شد که اگرچه بر اساس بند «الف» ماده ()139
قانون مالیاتهاي مستقیم اصالحی « ،1380/11/03موقوفات ،نذورات ،پذيره،
کمکها و هداياي دريافتی نقدي و غیرنقدي  ...مساجد  ...از پرداخت مالیات معاف
است» و طبق مصوبه مورخ  1383/3/03هیأتوزيران درخصوص «تلقیشدن
کمکهاي اشخاص حقیقی و حقوقی براي احداث مساجد ،مصالها و مدارس
علمیه بهعنوان هزينه قابلقبول مالیاتی» که به استناد ماده ( )193قانون مالیاتهاي
مستقیم مصوب  )1(1333بهتصويب رسیده است« ،کمکهاي اشخاص حقیقی و
حقوقی براي احداث مساجد ،مصالها و مدارس علمیه بهعنوان هزينه قابلقبول
مالیاتی تلقی میشود» ،لكن اين موارد رافع ايراد اصل  31قانون اساسی مبنیبر تقلیل
 . 7ماده  -137هزینههای قابلقبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن
مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به
مدارك بوده و منحص راً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد
نصابهای مقرر باشد .درمواردیکه هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای
مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن بهموجب قانون و یا مصوبه هیأتوزیران صورت گرفته
باشد قابلقبول خواهد بود.
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درآمد عمومی (مالیاتی) و عدمپیشبینی طريق جبران کاهش درآمد نمیباشد؛ چراکه
اوالً معافیت مالیاتی بند «الف» ماده ( )139قانون فوقالذکر موضوعاً با ماده ()13
مصوبه حاضر متفاوت است و مرجع آن هم درآمدهاي مساجد است ،نه درآمدهاي
مؤديان مالیاتی .ثانیاً مصوبه هیأتوزيران هم گذشته از وجاهت يا عدموجاهت
استناد قانونی آن ،صرفاً به کمکها براي «احداث مساجد» اختصاص دارد ولی ماده
( )13مصوبه حاضر آن را به «تجهيز ،تکميل ،توسعه و نوسازی مساجد» و
همچنین «ساخت ،تجهيز ،تکميل ،توسعه و نوسازی فضاهای فرهنگي مربوط به
مساجد» توسعه داده است .بنابراين حكم ماده ( )13مصوبه حاضر از جهت کاهش
درآمدهاي مشمول مالیات منجر به تقلیل درآمد عمومی شده و به دلیل عدمپیشبینی
طريق جبران آن مغاير اصل  31قانون اساسی است.
ماده ( - )79نکته
در مورد حكم اين ماده مبنیبر مكلفنمودن معاونت امور مساجد کشور به
بیمهکردن خادمان مساجد بايد متذکر شد که ظاهراً هماکنون اين امر اجرا
میشود و در حال حاضر خادمان مساجد با توجه به مصوبات هیأتمديره
سازمان تأمین اجتماعی در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از اين نوع
بیمه استفاده میکنند – بدينترتیب که  %00حق بیمه را دولت و  %3مابقی آن را
خادم ثابت مسجد پرداخت میکند – و در برخی از قوانین بودجه سنواتی هم
()1

مشابه حكم اين ماده آورده شده است.

 . 7بند «ض» تبصره ( )13ماده واحده قانون بودجه سال  1326کل کشور« :وزارت رفاه و تأمین
اجتماعی مکلف است از محل اعتبارات ردیف  113116قسمت چهارم این قانون ،ده بیستوهفتم
حق بیمه رانندگان حملونقل عمومی که فاقد هرگونه پوشش بیمهای باشند و بیست بیستوهفتم
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الزم به ذکر است که حكم اين ماده به همراه موارد متعدد ديگري در تبصره
« »3ماده ( )99طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت

()1

هم آمده بود که با ايراد شوراي نگهبان مبنیبر مغايرت با اصل 31

قانون اساسی( )0از آن مصوبه حذف شد.
ماده ( -)24مغايرت با اصل 75
درخصوص حكم اين ماده مبنیبر معافیت فضاهاي اصلی مساجد از پرداخت
هزينه انشعاب آب ،فاضالب ،برق و گاز و نیز هزينههاي مصارف آنها الزم به ذکر
است هماکنون اين معافیت بر اساس ماده ( )13قانون الحاق برخی مواد به قانون
()3

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/10/9

درخصوص «هزينه



حق بیمه خادمین ثابت مساجد و کارگران باربر (حمال) را با همکاری وزارتخانههای راه و ترابری،
کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت کشور (شهرداریها) پرداخت نماید».
 . 7تبصره  -3پرداخت حق بیمه پایه درمان سالمت و حق بیمه سهم کارفرمائی طالب و روحانیون
غیرشاغل تحت پوشش مراکز خدمات حوزههای علمیه ،بسیجیان غیرشاغل معسر ،ده بیستوهفتم
حق بیمه رانندگان حملونقل عمومی ،بیست بیستوهفتم حق بیمه خادمان ثابت مساجد و کارگران
باربر (حمال) که فاقد هرگونه پوشش بیمهای میباشند و همچنین هزینههای معیشت طالب و
روحانیون غیرشاغل تحت پوشش مراکز خدمات حوزههای علمیه برعهده دولت است.
 . 2بند « »21نظریه شماره  13/111/3223مورخ  1313/11/21درخصوص طرح الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 . 3ماده  -13فضاهای اصلی مساجد ،حسینیهها ،مؤسسات قرآنی ،دارالقرآنها ،حوزههای علمیه،
گلزارهای شهدا ،امامزادهها ،خانههای عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیتهای دینی مصرح در
قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب ،فاضالب ،برق و گاز معاف میباشند .این
حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نیست.
اعتبارات موارد مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاههای ارائهکننده خدمات
موضوع این ماده تأمین میشود.
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مصارف ماهانه» آب ،فاضالب ،برق و گاز فضاهاي اصلی مساجد وجود دارد ،اما ماده
( )00مصوبه حاضر ،معافیت از پرداخت «هزينه انشعاب» آب ،فاضالب ،برق و گاز
فضاهاي اصلی مساجد را هم به آن افزوده است که از جهت تقلیل درآمد عمومی و
عدمپیشبینی طريق جبران کاهش درآمد مغاير اصل  31قانون اساسی است.
ماده ( -)27نکته
 .1اگرچه در اين ماده بر رعايت موازين شرعی تأکید شده است اما اطالق
حكم اين ماده مبنیبر تخريب مساجد در صورت اينكه در طرح هرگونه شوارع
و معابر شهري قرار گیرد از لحاظ شرعی محلتأمل است.
 .0همچنین با توجه به اينكه مساجد موضوع اين ماده تخريب خواهند شد،
عالوهبر در اختیار قراردادن زمین مناسب جهت احداث مساجد ،الزم است
هزينه ساخت نیز پرداخت شود.
 .3حكم اين ماده مبنیبر اينكه زمین جايگزين در اختیار هیأتامناي مسجد
قرار گیرد ،درخصوص مساجد موقوفه داراي متولی منصوص ،داراي اشكال
است و در مورد اين مساجد ابتدائاً بايد در اختیار متولی منصوص قرار گیرد و
در نبود وي در اختیار هیأتامناي مسجد گذاشته شود.
ماده ( -)23مغايرت با اصل 75
حكم اين ماده از جهت اينكه بهطور کلی موجب تقلیل درآمد عمومی
میشود و طريق جبران آن نیز مشخص نگرديده است مغاير اصل  31قانون
اساسی به نظر میرسد.
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طرح اصالح موادی از قانون آئیننامه داخلي مجلس شورای اسالمي
مقدمه
«طرح اصالح موادی از قانون آئين نامه داخلي مجلس شورای اسالمي»
كه ابتدائاً تحت عنوان «طرح اصالح موادی از آيين نامه داخلي مجلس
شورای اسالمي (نحوه رسيدگي به طرح ها و لوايح قانوني)» در تاريخ
 1390/3/08اعالم وصول گرديده بود ،نهايتاً در تاريخ  1399/1/30بهتصويب
مجلس شوراي اسالمی رسید .اين طرح در واقع با هدف اصالح ترتیب تصويب
طرحها و لوايح در کمیسیونها و صحن علنی مجلس ارائه شده است و در اين
راستا واجد برخی ابتكارات و نوآوريها میباشد.
تبیین و بررسي
مصوبه حاضر به جز ماده ( )8که ترتیبی خاص براي رسیدگی به مصوبات
کمیسیونها در صحن علنی مجلس پیشبینی نموده ،فاقد ايراد خاصی به نظر
میرسد .لیكن ماده مذکور از جهاتی قابلتأمل میباشد .توضیح آنكه بر اساس
ماده مزبور ،نوعی ترتیب استثنايی براي تصويب طرحها و لوايح در صحن علنی
مجلس مقرر شده است .لذا با توجه به اين ماده دو نوع ترتیب رسیدگی نسبت
به طرحها و لوايح در صحن علنی مجلس وجود خواهد داشت .ترتیب اول
همان ترتیب معمولی است که در ماده ( )111اصالحی موضوع ماده ( )3اين
طرح بدان پرداخته شده است و ترتیب دوم ،مربوط به ماده حاضر می باشد.
بهموجب ماده پیش رو تحت شرايط و با رعايت ضوابطی مجلس قادر خواهد
بود در زمانی کوتاه نسبت به طرحها و لوايح مفصل تصمیمگیري نمايد.
بر اين اساس اين ماده اوالً اين ترتیب را صرفاً ناظر به طرحها و يا لوايحی
دانسته که بیش از  10ماده دارند .ثانیاً عالوهبر اين قید استفاده از روند مذکور
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مستلزم درخواست حداقل يکدوم نمايندگان و صحبت موافقین و مخالفین
بهکارگیري اين روش و در نهايت تصويب مجلس میباشد.
پس از اينكه درخصوص استفاده از اين سازوکار در تصويب طرحها و لوايح
تصمیمگیري شد ،پس از قرائت کلیه مواد مورد نظر در مجلس ،پنج نفر مخالف و
موافق و نماينده دولت و سخنگوي کمیسیون صحبت خواهند نمود تا ايرادات و
نواقص احتمالی مواد مورد نظر روشن شود .پس از اين صحبتها در صورت
تصويب مجلس ،مواد مورد نظر بهصورت يکجا تصويبشده نهايی تلقی میشود.
اما در صورت عدمتصويب مجموع مواد به صورت يکجا ،اين فرصت فراهم شده
که نمايندگان در همان جلسه رسیدگی بتوانند پیشنهادات جديد خود را براي رفع
نواقص احتمالی ارائه دهند و يا اينكه موادي که به نظر رئیس جلسه واجد ايراد
میباشد جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شود و مجدداً
مجلس بتواند بهصورت يکجا به موادي که فاقد ايراد هستند رأي بدهد.
حال مسئلهاي که درخصوص اين ماده وجود دارد اين است که برخالف رويه
موجود ،بر اساس اين ماده نمايندگان بهصورت مجزا نسبت به تک تک مواد اظهار
نظر و رأي گیري نخواهند نمود .همچنین به جز  1نفر مخالف و موافقی که در ابتداي
بررسی ( 10ماده يا بیشتر بهصورت يکجا) صحبت خواهند کرد ،امكان ارائه
پیشنهادات نمايندگان (بهجز در مورد عدمتصويب کل مواد) و اظهارنظر آنها نسبت
به تک تک مواد مقدور نمیباشد .درحالیکه آنچه از اصول قانون اساسی نظیر اصول
 18و  31و ساير اصول مربوط به صالحیتهاي مجلس شوراي اسالمی مستفاد
میگردد اين است که کیفیت و نحوه أخذ رأي نمايندگان در اعمال حق قوه مقننه
واجد اهمیت است .لذا ترتیب حاضر که در حقیقت به نوعی دربردارنده رأي واقعی
نمايندگان نسبت به تک تک مواد نمیباشد از اين جهت قابلتأمل به نظر میرسد.
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طرح نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلي اقتصاد مقاومتي
مقدمه
«طرح نحوه پيگيری تحقق سياستهای كلي اقتصاد مقاومتي» در جلسه
علنی مورخ  1399/0/1مجلس بهتصويب رسید و در راستاي اجراي اصل 99
قانون اساسی جهت تطبیق با موازين شرع و قانون اساسی به شوراي نگهبان
ارسال شد .اين گزارش به بررسی مواد اين طرح خواهد پرداخت.
تبیین و بررسي
طبق بند « »0اصل  110قانون اساسی( ،)1نظارت بر حسن اجراي سیاستهاي
کلی نظام از وظايف و اختیارات رهبري است ،ولی از آنجا که رهبري طبق ذيل
اصل  110قانون اساسی( )0مبنیبر امكان تفويض برخی از وظايف و اختیارات
رهبري به ديگري ،اين مورد را در تاريخ  1333/1/13به مجمع تشخیص
مصلحت واگذار کردهاند ،بررسی آن در اين نوشتار اهمیت پیدا میکند .مجمع
تشخیص بر اساس اين تفويض ،چند سال بعد در سال « 1389مقررات نظارت
بر حسن انجام سیاستهاي کلی نظام» را تدوين نمود و به تأيید رهبري رساند
و بر اساس آن کمیسیونی بهنام نظارت ،متشكل از رئیس ،دبیر و دو نفر از
اعضاي کمیسیونهاي مجمع ،بهعنوان متولی امر نظارت بر سیاستهاي کلی
نظام ،به وجود آمد .اين مقررات در سال  1393مورد اصالح قرار گرفت و به
تأيید رهبري رسید .در اصالح مزبور جهت تقويت جايگاه کمیسیون نظارت،
عالوهبر ترکیب قبل ،باالترين مقام تمامی نهادهاي نظارتی کشور از جمله
« . 7نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام»
« . 2رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».
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سازمان بازرسی کل کشور ،ديوان محاسبات کل کشور ،کمیسیون اصل 90
مجلس شوراي اسالمی ،دادستانی کل کشور و ديوان عدالت اداري کشور در اين
کمیسیون عضويت پیدا کردند (ماده (.)1())9
عالوهبر آن درخصوص تقنین نیز انطباق تمامی مقررات با سیاستهاي کلی
الزامی گرديد .چنانكه که طبق ماده ( ،)0()0همه قوانین و مقررات از جمله قوانین
برنامه و غیره نبايد مغاير با سیاستهاي کلی وضع گردند .همچنین طبق ماده (،)3()3
« . 7بهمنظور بررسی ،ارزیابی ،تلفیق و جامعنگری موضوعات ارجاعی مجمع درخصوص نظارت
بر حسن اجرای سیاستهای کلی« ،کمیسیون نظارت» با ترکیب اعضای زیر در مجمع تشکیل
میشود:
 رئیس مجمع دبیر مجمع دو نماینده از میان اعضای هر یک از کمیسیونهای موضوعی مجمع به انتخاب خودکمیسیونها
 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی رئیس کمیسیون اصل  11مجلس رئیس سازمان بازرسی کل کشور رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسالمی دادستان کل کشور رئیس دیوان عدالت اداری کشورتبصره  :1رؤسای سه قوه یا نماینده هر یک از آنان و رؤسای کمیسیونهای اصلی ذیربط در
مجلس شورای اسالمی ،میتوانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.
تبصره  :2کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارشهای رسیده ،از وزیر یا رئیس دستگاه ذیربط
برای شرکت در جلسات کمیسیون با حق رأی دعوت بهعمل میآورد».
 . 2قوانین و مقررات بهخصوص قانون برنامه و بودجههای سنواتی باید در چارچوب سیاستهای
کلی تنظیم شود .قوانین و مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاستهای کلی باشد.
« . 3رئیس مجلس شورای اسالمی موظف است پس از اعالم وصول طرحها و لوایح در
مجلس ،نسخهای از آنها را برای اطالع مجمع ارسال نماید .همزمان با بررسی طرحها و لوایح
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بايد يک نسخه از همه لوايح و طرحها پس از اعالم وصول در مجلس به مجمع
ارسال گردد تا در صورت احراز مغايرت يا عدمانطباق با سیاستهاي کلی براي اعالم
نظر به شوراي نگهبان فرستاده شوند .همچنین در حوزه اجرا نیز سازوکارهاي ارائه
گزارشات توسط دستگاهها نیز زمانبندي شده است و دستگاهها موظف شدهاند که
گزارشات اصالحی خود را نیز مجددا به مجمع ارسال کنند (ماده (.)1())1
با اين اوصاف طرح نحوه پیگیري تحقق سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی
تنها درصورتیکه فعالیتی غیر از موارد مذکور را مدنظر داشته باشد و «پیگیري»


بهخصوص قانون برنامه ،قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسالمی،
کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدممغایرت با سیاستهای کلی
مصوب بررسی مینماید .کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیرمنطبق (حسبمورد) با
سیاستهای کلی میبیند به شورای مجمع گزارش مینماید .درصورتیکه مجمع هم مغایرت یا
عدمانطباق را پذیرفت ،نمایندگان مجمع مورد مغایرت و عدمانطباق (حسبمورد) را در
کمیسیونهای ذیربط مجلس مطرح میکنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و
عدمانطباق باقی ماند ،شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع
تشخیص مصلحت اعمال نظر مینماید.
تبصره :در صورت لزوم ،مجمع میتواند تصمیمگیری درباره مغایرت یا عدممغایرت مصوبات
مجلس با سیاستهای کلی را به کمیسیون نظارت واگذاری کند».
« . 7مقامات مذکور در ماده ( )3موظفاند گزارشهای ادواری ،شامل سالیانه و پنجساله خود را
از اجرای سیاستهای کلی و میزان تحقق آنها بر اساس شاخصها و نماگرهای معتبر تهیه و
در پایان تیرماه سال بعد به مجمع ارسال کنند .مجمع پس از بررسی ،موارد مغایرت و
عدمانطباق حسبمورد با سیاستهای کلی را اعالم خواهد کرد .دستگاهها باید نتیجه اقدامات
اصالحی خود را در این رابطه مجدداً به مجمع گزارش نمایند.
تبصره :دستگاههای مختلف قوانین سهگانه ،صدا و سیما و نهادهای عمومی مکلفاند ،حسب
درخواست کمیسیون نظارت مجمع ،اطالعات و گزارشهای الزم را در خصوص اجرای
سیاستهای کلی در حوزه فعالیت خود بر اساس شاخصهای معتبر تهیه کنند و حداکثر ظرف
مدت دو ماه از تاریخ درخواست ،در اختیار مجمع قرار دهند».
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معنايی غیر از «نظارت» داشته باشد ،قابلطرح میباشد .در غیر اين صورت به
جهت تداخل با وظايف پیشگفته مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون
نظارت آن ،مغاير اصل  110قانون اساسی به نظر میرسد.
ماده ( -)7مغايرت با اصول  11 ،55 ،57و  457قانون اساسي
حكم اين ماده مبنیبر تشكیل شورايی متشكل از مقاماتی از هر سه قوه
بهمنظور پیگیري اجراي سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی ،با توجه به اينكه
مطابق اصل  13قانون اساسی ،هر يک از قوا مستقل از يكديگرند و در اين زمینه
نیز هر يک از قوا به فراخور وظايف ذاتی خود بهصورت مستقل ،مسئولیت
تحقق و اجراي سیاستهاي کلی را در نهاد خود برعهده دارند ،ايجاد چنین
شورايی نافی اصل مربوط به استقالل قوا (اصل  )13و تفكیک کارکرد آنها مقرر
در اصول  30 ،18و  113قانون اساسی است.
الزم به ذکر است که پیشتر شوراي نگهبان تشكیل شوراي نظارتی متشكل از
دو نفر از هر سه قوه را مغاير اصول متعددي از قانون اساسی نظیر اصول ،19
 33 ،30 ،13 ،11و  ...شناخته بود.
عالوهبر اينكه بر اساس بند « »3اصل  110قانون اساسی ،تنظیم روابط قواي سهگانه از
اختیارات رهبري میباشد و عدمتعريف دقیق هماهنگسازي و تعیین اولويتهاي
برنامههاي سه قوه میتواند با اصل  110قانون اساسی همپوشانیهايی را ايجاد کند.
ماده ( -)2ابهام
 .1مطابق اين ماده شوراي موضوع اين قانون ،قوانین و مقررات مغاير با
سیاستهاي اقتصاد مقاومتی را مورد شناسايی قرار داده و پس از آن اقدام
قانونی را جهت اصالح ،پااليش و لغو آنها انجام میدهد .مسئلهاي که در اين
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خصوص وجود دارد اين است که مشخص نیست منظور از اقدام قانونی جهت
اصالح قوانین از طريق شورا چیست و شوراي مذکور چگونه و با استفاده از چه
اقدامات قانونی به اين مهم میپردازد .بنابراين عبارت «اقدام قانونی» در اين ماده
از جهت مشخصنبودن اينكه چه اقداماتی را شامل میشود ،واجد ابهام است و
اگر مقصود ارائه اليحه و طرح باشد ،اين شورا سمتی در اين زمینه ندارد.
 .0ذيل اين ماده که مقرر داشته «درموارديکه خالء قانونی ديده شود طبق
آئیننامه داخلی مجلس نسبت به ارسال طرح يا اليحه اقدام میشود» از جهت
اينكه معلوم نیست با تشخیص شوراي مزبور دولت يا نمايندگان و يا
شورايعالی استانها و يا رئیس قوه قضائیه ملزم به ارائه طرح يا اليحه بر اساس
نظر اين شورا خواهند بود يا خیر واجد ابهام است.
ماده ( -)3مغايرت با اصول  52و 71
تكلیف دولت به اجراي شاخصهاي تعیینشده توسط شوراي موضوع اين مصوبه
در تقديم لوايح عادي و بودجه ساالنه ،مغاير اصول  10و  39قانون اساسی است.
ماده ( -)0مغايرت با اصل  441قانون اساسي
ماده چهارم اين طرح بیان میدارد که شوراي مذکور ساالنه بايد عملكرد سه
قوه را بهمنظور نظارت بر تحقق سیاستها مورد بررسی قرار دهد و جمعبندي
آن را در صحن مجلس قرائت کند .اين در حالی است که امر نظارت بر اجراي
سیاستهاي کلی نظام بر اساس بند « »0اصل  110قانون اساسی از اختیارات
رهبري است و ايشان اين مورد را در تاريخ  1333/1/13به مجمع تشخیص
مصلحت تفويض نمودهاند .بنابراين تعیین مرجع براي نظارت بر اجراي
سیاستهاي کلی نظام مغاير بند « »0اصل  110قانون اساسی میباشد.
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طرح یکفوریتي استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده ( )71قانون
تعیین تکلیف استخدامي معلمان حقالتدریسي و آموزشیاران نهضت
سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
مقدمه
«طرح يکفوريتي استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده ( )47قانون
تعيين تکليف استخدامي معلمان حقالتدريسي و آموزشياران نهضت
سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» که به مجلس شوراي اسالمی تقديم و
در تاريخ  1393/3/19اعالم وصول شده بود ،جهت بررسی به کمیسیون آموزش،
تحقیقات و فناوري بهعنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون اجتماعی بهعنوان کمیسیون
فرعی ارجاع شد .طرح مذکور نهايتاً در جلسه علنی مورخ  1399/0/0مجلس با
اصالحاتی بهتصويب رسید و در اجراي اصل  99قانون اساسی جهت انطباق با
موازين اسالم و قانون اساسی به شوراي نگهبان ارسال گرديد.
تبیین و بررسي
مسئله ابتدائی که در رابطه با اين استفساريه وجود دارد اين است که دقیقاً
مشخص نشده که اين استفساريه به کدام قسمت «قانون الحاق دو تبصره به ماده
( )13قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمین حقالتدريسی و آموزشیاران نهضت
()1

سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش»

اشاره دارد .در اين خصوص به

« . 7ماده واحده -دو تبصره به شرح زیر بهعنوان تبصرههای ( )2و ( )1به ماده ( )17قانون
تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت
آموزش و پرورش اصالحی مصوب  1321/11/7الحاق میگردد:
تبصره  -2احکام قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1361/3/2
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نظر میرسد که استفساريه حاضر ناظر به قسمت اخیر تبصره « »8الحاقی قانون
مذکور میباشد .در اين صورت اين مصوبه منجر به توسعه مصاديق قانون
موجود شده است و لذا تفسیر محسوب نشده بلكه قانونگذاري جديد است و
مغاير اصل  33قانون اساسی و نظريه تفسیري شماره  33/01/183مورخ
 1333/3/10شوراي نگهبان( )1از اين اصل به نظر میرسد.
با اين توضیح که مطابق ذيل تبصره « »8الحاقی دانشجويان ورودي سال
 1388مرکز تربیت معلم نیز که طبق مقررات مربوطه مشخص شدهاند ،مشمول


بهاستثنای احکام ناظر بر دانشآموزان دانشسراهای تربیت معلم به قوت خود باقی است.
دانشجویان ورودی سال  1322مرکز تربیت معلم نیز که طبق مقررات مربوطه مشخص شدهاند
مشمول این حکم میگردند.
تبصره  -1وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای تبصره ( )2ماده ( )11قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب  1311/11/1و بند (ج) ماده ( )23قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب  1326/7/2از تاریخ الزماالجراءشدن این قانون حداکثر ظرف دو
سال کلیه مربیان پیشدبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی خود را که با آموزش و پرورش
همکاری داشتهاند از طریق برگزاری آزمون و با درنظرگرفتن شرایط مندرج در مواد ( )2و ( )3قانون
تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و
پرورش مصوب  1322/7/11و اصالحات بعدی آن ،مدرك و رشته تحصیلی ،جنسیت ،نیاز منطقهای
و سنوات همکاری با آموزش و پرورش در اولویت استخدام قرار دهد .در مورد مربیان پیشدبستانی
مطابق روال قبل اعم از سیاستگذاری ،نظارت ،صدور مجوز و تدوین محتوا عمل نماید».
 . 7نظريه تفسيري شماره  67/21/385مورخ  1567/5/11شوراي نگهبان:
 -1مقصود از تفسیر ،بیان مراد مقنّن است بنابراین تضییق و توسعه قانون درمواردیکه رفع
ابهام قانون نیست ،تفسیر ،تلقی نمیشود.
 -2تفسیر از زمان بیان مراد مقنّن در کلیه موارد الزماالجرا است .بنابراین درمواردیکه مربوط
به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشتهاند و آن را به مرحله اجراء گذاشتهاند
تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور ،تسرّی نمییابد.
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احكام قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1339/3/8
بهاستثناي احكام ناظر بر دانشآموزان دانشسراهاي تربیت معلم میگردند.
درحالیکه مصاديق مذکور در استفساريه حاضر (دانشجويان ورودي آزمون
کاردانی به کارشناسی سال  1388دانشكدههاي تربیت دبیر) مشمول مصاديق اين
حكم قرار نمیگیرند؛ چراکه صرف قبولی در رشتههايی با عنوان دبیري حقی
براي دانشآموختگان و تكلیفی براي وزارت آموزش و پرورش جهت استخدام
ايجاد نمیکند ،بلكه فقط درصورتیکه طبق مقررات مشخصشده باشند و
بهعنوان رشتههاي ستارهدار( )1اعالم شده باشند و نیز طیشدن مراحل استخدامی
براي جذب اين افراد و همچنین اخذ تعهد خدمتی ثبتی توسط آموزش و
پرورش( ،)0اين دانشآموختگان میتوانند مشمول «قانون الحاق دو تبصره به ماده
( )13قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمین حقالتدريسی و آموزشیاران نهضت
سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش» شوند .اما با توجه به شرايط و
ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبتنام و شرکت در آزمون سال  ،1388اين
 . 7همچنانکه در طرح استفساریه «قانون الحاق دو تبصره به ماده ( )17قانون تعیین تکلیف
استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش»
مصوب  ،1312/7/13صرفاً «دانشجویان رشتههای ستارهدار ورودی سال  1322دانشگاه تربیت
دبیر شهید رجائی تهران و دانشکده فنی حرفهای دختران دکتر شریعتی تهران» توسط مجلس
مشمول قانون مذکور دانسته شدند و این مصوبه از سوی شورای نگهبان نیز تأیید گردید.
 . 2ماده ( )1قانون متعهدين به خدمت آموزش و پرورش مصوب :1571/5/8
دانشآموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاههای تربیت معلم و
رشتههای دبیری ،دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت
آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در مراکز تحصیلی منوط به سپردن تعهد
ثبتی به وزارت مذکور و یا اعالم عدمنیاز آن وزارت میباشد.
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شرايط درخصوص داوطلبان پذيرفتهشده در رشتههاي با عنوان دبیري وجود
نداشته و هیچکدام از مراحل قانونی فوق الذکر درخصوص آنها طی نشده
است .بنابراين افزودن اين مصاديق به موارد مذکور در ذيل تبصره « »8الحاقی
«قانون الحاق دو تبصره به ماده ( )13قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمین
حقالتدريسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش»
در قالب تفسیر ،قانونگذاري جديد محسوب شده و مغاير اصل  33قانون
اساسی است.
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