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مقدمه
بر اساس اصل ( )49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،کليهی مصوبات مجلس شورای اسالمی از
نظر انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی بهوسيله شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگيرد و در صورت
مغایرت برای تجدیدنظر به مجلس بازگردانده میشود .همچنين بهموجب اصل ( )58قانون اساسی ،مجلس
شورای اسالمی میتواند تصویب اساسنامهی سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به
کميسيونهای ذیربط مجلس یا هيئت وزیران واگذار کند که در این صورت ،این اساسنامهها نيز باید به
لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به تأیيد شورای نگهبان برسند .عالوه بر این ،بهموجب اصل ()9
قانون اساسی ،کليهی قوانين و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سياسی و غير
اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و
مقررات دیگر حاکم است و تشخيص این امر بر عهدهی فقهای شورای نگهبان است .تفسير قانون اساسی
نيز بهموجب اصل ( )45قانون اساسی ،بر عهدهی شورای نگهبان قرارگرفته است.
در راستای اجرای این اصول ،کليهی مصوبات مجلس ،اساسنامهی سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته
به دولت و استفساریههای مربوط به اصول قانون اساسی در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی فقهی و
حقوقی قرار گرفته و سرانجام در قالب نظریه شورای نگهبان به مراجع مربوطه اعالم میشود .بدینسان،
مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان به جهت محتوای علمی قابل استفادهی آن برای آحاد عالقهمندان به
این مباحث ،به ویژه پژوهشگران و صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی از اهميت ویژهای برخوردار است.
با عنایت به تأکيدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر ضرورت انتشار مشروح مذاکرات شورای
نگهبان ،گروه تدوین نظرات و مبانی آرای شورای نگهبان ،بهعنوان یكی از شرح وظایف خویش در
پژوهشكده شورای نگهبان ،آمادهسازی متون مذاکرات جلسات شورای نگهبان برای انتشار عمومی را در
دستور کار دارد .این مهم ،در چند مرحله به شرح زیر انجام میپذیرد :پس از پيادهسازی فایلهای
صوتی جلسات شورای نگهبان ،این متون در اختيار کارشناسان گروه قرار میگيرد تا از لحاظ فنی و
ادبی ویرایش شده و در صورت لزوم ،اظهارات اعضای شورا مستندسازی شود .سپس متون ویرایش و
مستندسازیشده از لحاظ صحت ،اتقان و انطباق با محتوای متون اوليه و همچنين از جهت ویرایشی،
مورد بازبينی قرار میگيرد .در نهایت ،متون بازبينیشده بار دیگر از جهات مذکور توسط ناظران علمی
پروژه ،به طور دقيق ،از جهت شكلی و محتوایی بررسی میشود و سپس منتشر میگردد.
پژوهشكده شورای نگهبان اميدوار است با توليد و عرضهی این مجموعه ،عالوه بر حرکت در
جهت تحققِ بخشی از منویات مقام معظم رهبری ،خواستهی جامعهی علمی کشور و همچنين مراکز
سياستگذاری ،تقنينی و اجرایی کشور را پاسخ گفته باشد .مسلماً انتشار و عرضهی چنين آثاری
میتواند ثمرهی بيش از سی سال مجاهدت و تالش شورای نگهبان در پاسداری از شرع و قانون اساسی
را در اختيار کليهی عالقمندان ،به ویژه محافل علمی و پژوهشی ،اعم از دانشگاهی و حوزوی قرار دهد
و به غنیتر شدن هر چه بيشتر مباحث فقهی و حقوقی در کشور کمك کند.
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تالوت آياتي از كالم اهلل مجيد

نطق پيش از دستور
آقاي جنتي ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم.
با عرض تبریك به مناسبت عيد شریفِ مظلومِ فرخندهی غدیر ،عيدی که هيچ حقی
مثل حق او ضایع نشد بعد از حق خدا ،با اینكه آیات الهی همه جا و در همه چيز
مشهود است خدا نادیده گرفته شد و اکثر مردم دنيا کافر شدند .این واقعاً از عجایب
روزگار است که چنين آیهای از آیات الهی  -که از این واضحتر وجود ندارد و حتی
خورشيد هم از این مسئله واضحتر نيست -اینجور مورد انكار و مورد تردید قرار
گرفت .و بعد هم حق علی عليهالسالم [مورد انكار قرار گرفت]؛ حق به این واضحی،
به این آشكاری ،در مأل و در آن جمعيت بيش از صد هزاری در غدیر ،اینجوری
نادیده گرفته شد ،آن هم در یك فاصلهی بسيار کوتاهی [از واقعهی غدیر] ،در
فاصلهای حدود دو ماه .بعد از آن هم یك عدهای سكوت کنند و هيچچيزی نگویند و
بعد ،سياستمداران هم بيایند کار خودشان را بكنند و برای هميشه این حق ضایع بشود
و بشر بدبخت بشود در اثر اینكه دستش از دامان علی عليهالسالم کوتاه شده است.
حاال خدا این نعمت را به ما داده است که ما واقعاً باید شكر این نعمت را به جا
بياوریم .ما در زیارت جامعه کبيره میخوانيم« :

» خداوند انشاءاهلل توفيق بدهد عملی بكنيم که همهی این خصلتهایی که در
این قطعهی زیارت آمده شامل حال ما بشود« ،

» باشد« ،

» باشد« ،

» باشد .انشاءاهلل عملمان عملی باشد که ما را مشمول
همين فقره از زیارت قرار بدهد .مجدداً به شما تبریك عرض میکنم.
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طرح دوفوريتي تعيين تكليف تأمين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر
حق بيمه پرداخت كردهاند(اعاده شده از شوراي نگهبان)
منشي جلسه ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم« .طرح تعيين تكليف تأمين اجتماعی اشخاصی
که ده سال و کمتر حق بيمه پرداخت کردهاند (اعاده شده از شورای نگهبان)» )1(.اولين
ایراد شورای نگهبان به این مصوبه [در نظر شماره  49/03/81649مورخ ]1049/6/16
این بوده است« :ماده واحده و تبصره یك

آن)9(،

چون به افزایش هزینه عمومی

میانجامد و طریق تأمين هزینه جدید معلوم نشده است ،بنابراین خالف اصل ()58
قانون اساسی شناخته شد ».نمایندگان مجلس این ایراد را به این ترتيب اصالح
کردهاند« :در سطر دوم ماده واحده ،عبارت «سابقه پرداخت حق بيمه را دارند»
 .4طرح دوفوریتی تعيين تكليف تأمين اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بيمه پرداخت
کردهاند ،در تاریخ  1049/6/10به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند
قانونی پيشبينی شده در اصل ( )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  089/06316مورخ  1049/6/10به
شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان با توجه به فوریتی بودن این مصوبه ،آن را در مرحلهی اول
رسيدگی بدون تشكيل جلسه و با نظرخواهی غيابی از اعضای شورای نگهبان بررسی کرد و نظر خود
مبنی بر مغایرت مفاد این مصوبه با اصول ( )58و ( )119قانون اساسی را طی نامهی شماره
 49/03/81649مورخ  1049/6/16به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .در نهایت ،با اصالحات مورخ
 1049/5/15مجلس ،این مصوبه در مرحلهی دوم رسيدگی در جلسهی مورخ  1049/5/1شورای نگهبان
بررسی شد و نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره
 49/03/89358مورخ  1049/5/1به مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
 .2طرح دوفوریتی تعيين تكليف تأمين اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بيمه پرداخت
کردهاند ،مصوب  1049/6/10مجلس شورای اسالمی به شرح زیر بوده است« :ماده واحده -سازمان
تأمين اجتماعی مكلف است به افرادی که حداقل ده سال حق بيمه پرداخت نمودهاند و به سن شصت
سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسيدهاند یا به هر دليلی به تشخيص کميسيونهای
موضوع ماده ( )41قانون تأمين اجتماعی مصوب  1089/9/0و اصالحات بعدی آن در سنين کمتر از
موارد فوق از کارافتاده شدهاند ولی از حق مستمری برخوردار نمیشوند ،متناسب با سنوات پرداخت
حق بيمه ،حقوق بازنشستگی پرداخت نماید .افرادی که کمتر از ده سال حق بيمه پرداخت کردهاند،
میتوانند با پرداخت مابهالتفاوت حق بيمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری ،از
امتياز بازنشستگی این حكم برخوردار شوند.
تبصره  -1سازمان تأمين اجتماعی مكلف است بدون در نظر گرفتن هر نوع شرطی ،به فرزندان و همسر
بيمهشده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بيمه دارد نسبت به سنوات ،مستمری پرداخت نماید.
تبصره  -9بند ( )0ماده ( )53قانون تأمين اجتماعی مصوب  1089/9/0لغو میگردد».
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جایگزین عبارت «حق بيمه پرداخت نمودهاند» میشود».
آقاي جنتي ـ آن قسمت از ماده واحده که به نظر من باید حذف میشد ،حذف نشده است.
منشي جلسه ـ بند اصالحی بعد هم اینگونه است« :در تبصره ( ،)1عبارت «بدون در
نظر گرفتن هر نوع شرطی» حذف و کلمه «همسران» جایگزین «همسر» میشود».
آقاي مؤمن ـ به تبصره ( )9هم ایراد گرفته بودیم« :در خصوص تبصره ( )9ماده
واحده ،نظر به اینكه تبصره ( )0بند ( )0ماده ( )53قانون تأمين اجتماعی در تاریخ
 1056/11/93به تصویب مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام رسيده )1(،لغو آن با
توجه به نظر تفسيری این شورا )9(،خالف اصل ( )119قانون اساسی شناخته شد».
آقاي عليزاده ـ بله ،تبصره ( )9را هم نمایندگان مجلس با توجه به ایراد ما ،در
اصالحيهی فعلی اصالح کردهاند)0(.ندناند
آقاي مؤمن ـ در این اصالحيه ،مفاد تبصره ( )9قبلی را حذف کردهاند و ایراد بار
مالیاش را با آوردن تبصره ( )9فعلی خواستهاند برطرف کنند.
« .4ماده واحده -تبصره ( )0بند ( )0ماده ( )53قانون تأمين اجتماعی اصالحی مصوّب  1056/5/95به
شرح ذیل اصالح میگردد -1 :در صورت فوت بيمهشدهای که بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق
بيمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه ،بدون الزام به رعایت ماده ()111
قانون تأمين اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده ( )50همان قانون مستمری پرداخت میگردد-9 .
بيمهشدهای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت میشود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از
یك سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بيمه ،غرامت مقطوعی
معادل یك ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت بهطور یكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده
( )50قانون تأمين اجتماعی پرداخت میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بيست و دوم خردادماه یكهزار و
سيصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  1056/11/93از سوی مجمع
تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد».
 .2نظریهی تفسيری شماره  8015مورخ  1059/5/99شورای نگهبان« :هيچیك از مراجع قانونگذاری
حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوّبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد ». ...
 .3تبصره ( )9مصوبهی اصالحی مجلس مورخ « :1049/5/15تبصره ( )9به شرح زیر اصالح میشود:
تبصره  -9سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است عالوه بر حقالثبت فعلی ،یك در ده هزار به
قيمت منطقهای بابت حقالثبت اموال غيرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانهداری کل واریز نماید.
دولت مكلف است اعتبار مورد نياز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره
پيشبينی نماید».
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آقاي عليزاده ـ دو مورد به مفاد تبصره ( )9اضافه کردهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ همين مقدار اصالحات در این مصوّبه کافی است.
آقاي عليزاده ـ البته مجلس قبالً یك بار محل تأمين اعتبار مالی اجرای این مصوّبه را
پيشبينی کرده بود .حاال دوباره در تبصره ( )9اصالحی گفتهاند که سازمان ثبت اسناد
و امالك ،مبلغی از حقالثبت اموال غيرمنقول بگيرد [تا برای اجرای این مصوبه ،هزینه
شود] .این را از این جهت پيشبينی کردهاند که هميشه اینها با هم اختالف دارند .آنها
میگویند همين مقداری که ما به تأمين اجتماعی میدهيم برای تأمين این هزینهها کافی
است اما سازمان تأمين اجتماعی میگوید کافی نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال که مجلس این تبصره ( )9را برای تأمين هزینهها اضافه
کرده است ،آیا کافی است؟ حاال ما باید ببينيم ميزان این درآمدها و هزینههای سازمان
تأمين اجتماعی در سال چقدر میشود؟ چقدر هزینه دارد و چقدر درآمد دارد؟ اینها
باید با هم یك نوعی تناسبی داشته باشند.
آقاي عليزاده ـ ميزان درآمد سازمان تأمين اجتماعی را از اینجا میشود محاسبه کرد،
اما شاید در مورد هزینههایش نشود محاسبهی دقيقی انجام داد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا نشود؟! هزینهها و درآمدهای سازمان همگی فرمول دارد.
سازمان بيمه [در مباحث مالی] حواسش از دیگران جمعتر است.
آقاي عليزاده ـ منظورم این است که با توجه به تعداد زیاد بيمهشدگان و تنوع
مستمریبگيران که شامل بازنشستهها ،ازکارافتادگان و بازماندگان بيمهشدگان متوفی
میشود و اینكه هر کدام از این افراد چقدر حق بيمه به سازمان پرداخت کرده و چقدر
مستمری باید دریافت کنند ،محاسبات دقيق مالی سخت است.
آقاي مدرسي يزدي ـ سازمان تأمين اجتماعی همهی اینها را با حسابهای احتماالت
محاسبه میکند که در مجموع ،محاسبهی خرابی از کار در نمیآید .آنها بلدند .آنها
هيچوقت ضرر نمیکنند.
آقاي عليزاده ـ اآلن که سازمان ثبت یك مبلغ بسيار کمی ،در حد پنج در هزار یعنی نيم
درصد میگيرد ،در مجموع یك خرده از دویست سيصد ميليارد تومان بيشتر میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما که واقعاً از همهی جوانب این موضوع آگاهی نداریم .حقش این
است که دقيقاً بررسی شود .این کار یك کارشناس میخواهد .این را ماها نمیفهميم.
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آقاي اسماعيلي ـ سازمان تأمين اجتماعی که میگوید کافی نيست.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،اگر حرف آنها بخواهد مالك تصميمگيری باشد که درست
نيست[ .باید همهی جوانب قضيه را در نظر بگيریم].
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،فقط حرف سازمان مالك نيست ،اما خب باید [در مورد
همهی جوانب قضيه] بحث و بررسی دقيق بشود.
آقاي سوادكوهي ـ حاال نظر شما این است که این مصوّبه ،خالف [قانون اساسی] است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ما باید بررسی کنيم والّا [نمیتوانيم در مورد آن دقيقاً نظر بدهيم].
آقاي ابراهيميان ـ تردید حاجآقای مدرسی الاقل از لحاظ سازمان تأمين اجتماعی
بررسی شده و به هر حال[ ،نظر آنها این است که منابع تخصيصداده شده ،هزینههای
اجرایی این طرح را پوشش نمیدهد].
آقاي اسماعيلي ـ بله ،سازمان تأمين اجتماعی میگویند این منابع ،کافی نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،آنها [= مجلس] جوابشان چيست؟ خب باید به ما یك
صورت بدهند ،آمار بدهند ،سازمان تأمين اجتماعی باید آمار دقيقی از هزینههای
مصوّبه به شورا بدهد.
آقاي عليزاده ـ اگر آن دفعه [= مرحلهی قبلی رسيدگی به این مصوبه] آمار داد ،این
دفعه هم میدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ سازمان باید بياید بگوید این کار چقدر هزینه دارد .آنها باید
هزینههای این مصوّبه را بهصورت آماری محاسبه کنند.
آقاي عليزاده ـ اآلن وقت اینجور درخواستها نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اینها فرمول دارد .اصالً کل بيمه فرمول دارد و الّا هيچکس
نمیتوانست از طریق بيمه تجارت کند و صنعت بيمه داشته باشد .سازمان تأمين
اجتماعی باید هزینههای اجرایی را مشخص کند و نشان بدهد و آنها [= مجلس] هم
بگویند مثالً با این مقدار منابع ،درست میشود .اعداد و ارقام اینها ،اگر در حدود هم
باشد ،خب یك چيزی [و ایراد را منتفی میکند].
آقاي عليزاده ـ تأمين اجتماعی در مورد موضوع ده سال حق بيمه ،کِی به ما نامه داده است؟!
نامهای تا به حال به ما نداده است .نامهای که دادهاند ،در مورد مصوبهی دیگری است.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،در مورد این موضوع هم به ما نامه داده است.
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آقاي مدرسي يزدي ـ من که به این مصوبه ،ابهام میگيرم .اآلن با این وضع موجود،
من میگویم ابهام دارد .چون نمیشود [در مورد کفایت منابع تخصيص دادهشده با
هزینههای اجرایی این مصوبه قضاوت کرد] .این مصوّبه برای ما ابهام دارد ،نه برای
قانون مجلس؛ برای ما ابهام دارد.
آقاي مؤمن ـ اصالً ببينيم این مصوّبه خالف اصل ( )58هست یا نه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بدون فحص که نمیشود [در این خصوص ،حكم کرد] و الّا
مثل اصل عملی( )1جاری کردن بدون فحص میشود .شما به هر موضوعی که رسيدید
[بدون بررسی و فحص از حكم شرعی] ،نمیتوانيد که اصل عملی جاری کنيد.
آقاي عليزاده ـ عرض من این است که آقایانی که علیرغم این اصالح بهعمل آمده،
اشكال قبلی را کماکان به قوت خود باقی میدانند ،باید به باقی بودن اشكال رأی بدهند.
آقاي جنتي ـ حاجآقای مدرسی ،ببينيد ،ما وقتی میخواهيم بگویيم مصوّبهای بار مالی
دارد ،باید بار مالی داشتنش را احراز بكنيم.
آقاي عليزاده ـ بله ،مسلّماً.
آقاي جنتي ـ عدماالحراز کافی نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،درست است .ولی سؤال من این است که احراز بار مالی
مصوّبه باید با فحص و بررسی باشد یا بدون فحص و بررسی هم امكان دارد؟
آقاي اسماعيلي ـ ضمن اینكه باید توجه داشته باشيم که بار مالی داشتن این مصوّبه را
قبالً ایراد گرفتهایم.
آقاي عليزاده ـ بله ،ببينيد جناب آقای دکتر [اسماعيلی] ،وقتی ما قبالً مسئلهی بار مالی
مصوّبه را ایراد گرفتيم ،اآلن میگویيم آیا بعد از انجام اصالحاتِ مجلس ،ایراد به قوت
« .4اصل عملى» یا «دليل فقاهتى» اصطالحى است در اصول فقه که به قانون مقرّر در تعيين حكم شرعى
مشكوك گفته میشود .به عبارت دیگر ،اصل عملى به معناى قواعدى است که در موارد بروز شك در
تعيين حكم شرعى ،وظيفهی عملى مكلّف را پس از آنكه به دليل و امارهاى دست نيافت روشن مىکند.
به طور کلی ،استنباط در فقه شيعى بر دو مرحله مبتنى است :نخست ،جستجو از دليل حكم شرعى
یعنى کتاب ،سنّت ،اجماع و عقل ،و دوم ،رجوع به اصول عملى براى تشخيص وظيفهی مكلّف ،هنگام
دست نيافتن بر دليل شرعى پس از جستجوى آن( .جمعى از پژوهشگران ،فرهنگ فقه مطابق مذهب
اهل بيت(ع) ،زیر نظر سيد محمود هاشمى شاهرودى ،قم ،مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسالمى ،چاپ اول،
 1996ق ،ج ،1ص )898
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خودش باقی است یا نه؟ برای اینكه دوباره ایراد بگيریم ،باید رأی بدهيم .خب حاال
هم آقایان اعضا اگر ایراد را باقی میدانند رأی بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ این آقایان [کارشناسان مرکز تحقيقات شورای نگهبان] هم نوشتهاند
«صرفنظر از  )1(،»...ولی واقعيت این است که نمیشود از این موضوع صرفنظر کرد.
آقاي عليزاده ـ ببينيد ،حضرت آیتاهلل جنتی یك مطلبی فرمودند ،به آن توجه
بفرمایيد .ما هم میخواهيم بگویيم که این مصوّبه بار مالی دارد ،اما باید به این نتيجه
برسيم که بار مالی وجود دارد .اینكه میفرمایيد نمیتوانيم نظر بدهيم که دليل بر وجود
بار مالی این مصوّبه نيست .ما اگر میخواهيم بگویيم اینجا بار مالی وجود داردً ،باید
واقعاً و مسلّماً برایمان ثابت شود که اینجا بار مالی وجود دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ با بررسی یا بدون بررسی؟
آقاي ابراهيميان ـ اجماالً ما باید اطمينان داشته باشيم که ...
آقاي عليزاده ـ باید اطمينان داشته باشيد که مصوّبه بار مالی دارد ،نه اینكه اطمينان
داشته باشيد که بار مالی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،آن هم باید باشد[ .باید هر دوی اینها با هم باشند].
آقاي عليزاده ـ نه ،باید به آن طرفش [= بار مالی داشتن مصوبه] اطمينان داشته باشيم.
آقاي جنتي ـ به نظر من ما باید این اصل را قبول کنيم که عمل مجلس صحيح است؛
یعنی باید عمل مجلس را حمل به صحت عمل کنيم ،مگر خالفش ثابت بشود .پس
کسانی که میگویند بار مالی مصوبه از اینجا [= منبع مذکور در تبصره ( )9مصوبهی
اصالحی] تأمين میشود ،نباید برای حرفشان دليل بياورند.
آقاي عليزاده ـ بله ،آنها برای چه باید دليل بياورند؟
آقاي جنتي ـ ما این [طریق تأمين مالی] را علیالقاعده باید بپذیریم ،مگر اینكه
« .4صرف نظر از اینكه درآمد پيشبينی شده در تبصره ( )9این ماده واحده ،تكافوی بار مالی حاصل از
اجرای این طرح را میکند یا خير ،با تصویب این ماده واحده ،چنانچه دولت مكلف به وصول درآمد
مزبور در سال جاری و هزینهکرد آن برابر این تبصره باشد ،این امر به منزله متمم قانون بودجه سال
جاری بوده و از این جهت ،مغایر با نظریه تفسيری شماره  55/91/8196مورخ  1055/8/99شورای
نگهبان و اصل ( )89قانون اساسی میباشد ».نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان
(مرکز تحقيقات شورای نگهبان) ،شماره  4935391مورخ  ،1049/5/03ص ،9قابل مشاهده در آدرس
زیرhttp://yon.ir/0JfA :
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خالفش برایمان ثابت بشود؛ الزم هم نيست برویم دنبال دالیل اثباتش بگردیم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟ شما فقط چرایی این [مدعا] را بگویيد.
آقاي جنتي ـ همين که عرض کردم دیگر .اصل بر صحت عمل مجلس است .به نظر
من این اصل وجود دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس اینطور که شما میفرمایيد ،ما باید همهی مصوّبات مجلس
را قبل از اینكه بخوانيم ،با توجه به اصل صحت بگویيم انشاءاهلل درست است و
مطابق قانون اساسی است! پس همهی آنها را تأیيد کنيم .اصالً دیگر نيازی به خواندن
و بررسی هم نيست!
آقاي عليزاده ـ خب ،آقایانی که میخواهند در این مورد فحص کنند ،این مصوبه یك
هفته مراعا بماند تا فحص کنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته فرد نمیتواند در این مورد ،فحص کند ،بلكه نهاد [شورای
نگهبان] باید این کار را انجام دهد.
آقاي رهپيك ـ اشكال شورا به این مصوّبه چه بوده است؟ اشكال این بود که طریق تأمين
هزینهی اجرای این طرح تعيين بشود .خب ،نمایندگان مجلس هم در این اصالحيه ،طریق
تأمين هزینه را تعيين کردهاند .ما در موارد دیگر هم همينطور عمل میکردهایم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولی آیا این طریق تعيينشده[ ،به معنای واقعی] طریق
تأمينکنندهی هزینهها هست یا نيست؟

آقاي رهپيك ـ آنچه اآلن در این اصالحيه آمده که حتماً طریق تأمين هست.
آقاي سليمي ـ حاال بحث این است که آیا این طریق ،تأمينکنندهی هزینهها هست یا نه؟
آقاي رهپيك ـ آن یك چيز دیگر است.
آقاي مدرسي يزدي ـ معنای اصل ( )58این است.
آقاي عليزاده ـ آیا این درآمد وجود دارد یا خير؟
آقاي رهپيك ـ عرض بنده یك تتمه دارد .نمایندگان مجلس برای تأمين هزینههای
اجرای این مصوّبه یك طریق متعارفی را تعيين کردهاند .این طریق تعيينشده هم
بهطور متعارف محصول دارد؛ درآمد دارد .به نظر من آن اصل صحتی که [حاجآقای
جنتی و آقای عليزاده] میفرمایند به این موضوع ضميمه میشود [و اشكال موجود را
برطرف میکند].

جلسهمورخ1931/8/1شوراينگهبان

11

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي رهپيك ـ ما قبالً به مجلس گفتيم که طریق پيشبينی شده اشكال دارد .آنها هم پس از
ایراد ما ،در این اصالحيهی فعلی ،طریق متعارف تأمين هزینهها را تعيين کردند .این طریق
هم علیالقاعده در مجلس بررسی شده است .حاال ما هم اگر کار نمایندگان را حمل بر
صحت کنيم و ارزیابیشان را درست تلقی کنيم ،ایراد شورا را برطرفشده میدانيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،اصالً کل مصوّبه را حمل بر صحت کنيد! اصالً چرا این
همه در مورد آن بحث کنيم!
آقاي رهپيك ـ نه ،کل مصوّبه را نمیشود حمل بر صحت کرد.
آقاي عليزاده ـ ما نمیگویيم کلّاً مصوّبات مجلس را حمل بر صحت کنيم .با وضعيت
فعلی هم این پيشنهاد شما که میگویيد عدهای را [برای بررسی کفایت منابع مالی
پيشبينیشده در این مصوبه] تعيين کنيم ،قابل اجرا نيست .در آن مورد باید در شورای
نگهبان تصميم بگيریم که انشاءاهلل تعدادی مشاور برای شورا استخدام کنيم تا
مصوّبات اینچنينی را [بهطور تخصصی] بررسی کنند .فعالً برای بررسی این مصوّبه
که نمیتوانيم بگویيم به سرعت مشاور استخدام کنند .خب ،اآلن در مورد این مصوّبه
چطور رأی بگيریم؟ بگویيم آقایانی که علیرغم اصالحات بهعمل آمده در این مصوّبه،
نظرشان بر این است که اشكاالت آن رفع نشده است ،رأی بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ به نظر من اشكاالت مصوّبه رفع نشده است.
آقاي عليزاده ـ پس اآلن در این مورد رأی میگيریم.
آقاي سليمي ـ پابرجا بودن اشكاالت مصوّبه ،رأی نداشت.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقای عليزاده ،در مورد بررسی کارشناسیِ این مصوّبه هم
رأیگيری کنيد .شاید کسی بخواهد به این موضوع رأی بدهد .اگرچه میدانم کسی به
آن رأی نمیدهد ،ولی حاال این را هم رأی بگيرید که در مواردی مثل این مصوّبه،
اصالً یك بررسی کلّی انجام شود.
آقاي عليزاده ـ ما نمیتوانيم مصوّبات را بررسی کلّی کنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا نمیتوانيم؟
آقاي عليزاده ـ اگر میخواهيد در مورد مصوّبه بررسی فردی کنيد ،مانعی ندارد .اظهار
نظر نهایی در مورد آن بماند برای جلسهی هفتهی آینده.
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آقاي مدرسي يزدي ـ امكان بررسی فردی که وجود ندارد .اصالً مصوّبه را چرا
نمیتوانيم از طریق شورا بررسی و تفحص کنيم؟ من معتقدم شورا باید در چنين
مواردی بررسی و تفحص انجام دهد.
آقاي مؤمن ـ بله ،درست است.
آقاي عليزاده ـ مشكل این مصوّبه با این وضعيت حل نمیشود.
آقاي جنتي ـ اگر برای بررسی مصوّباتی مثل همين مصوّبه ،بتوانيم این کار [کارشناسیِ
دقيق] را بكنيم ،خيلی خوب میشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،خيلی خوب است؛ باید چنين کاری را بكنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما فرمانش را صادر کنيد ،انشاءاهلل انجام میشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،ما قبول داریم که برای بررسی کلّی اینگونه مصوّبات باید فكری کرد.
آقاي جنتي ـ بله ،کار خيلی خوبی است .خب ،پس از این اشكال هم بگذریم.
آقاي عليزاده ـ اشكال بعدی شورا به این مصوّبه را قرائت بفرمایيد.
منشي جلسه ـ تبصره ( )1مصوّبه ایرادی نداشت؟ آن اصالحاتی که نمایندگان مجلس
در خصوص تبصره ( )1داشتند ،ایرادی نداشت؟
آقاي عليزاده ـ تبصره ( )1اشكالی ندارد.
منشي جلسه ـ اگر تبصره ( )1ایرادی ندارد ،تبصره ( )9را بخوانم.
آقاي مؤمن ـ مجلس متن تبصره ( )9را حذف کرده و متن دیگری جایگزین آن کرده است.
آقاي عليزاده ـ تبصره ( )9را اصالح کردهاند.
منشي جلسه ـ ما [در نظر شماره  49/03/81649مورخ  ]1049/6/16در مورد تبصره
( )9این ایراد را گرفته بودیم« :در خصوص تبصره ( )9ماده واحده ،نظر به اینكه تبصره
( )0بند ( )0ماده ( )53قانون تأمين اجتماعی در تاریخ  1056/11/93به تصویب مجمع
محترم تشخيص مصلحت نظام رسيده ،لغو آن با توجه به نظر تفسيری این شورا
خالف اصل ( )119قانون اساسی شناخته شد».
آقاي عليزاده ـ در مورد رفع این ایراد هم رأی گرفتيم.
آقاي مؤمن ـ خير ،در این مورد رأی نگرفتيم.
آقاي عليزاده ـ بله ،خيلی خب.
منشي جلسه ـ «در خصوص تبصره ( )9ماده واحده ،نظر به اینكه تبصره ( )0بند ()0
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ماده ( )53قانون تأمين اجتماعی در تاریخ  1056/11/93به تصویب مجمع محترم
تشخيص مصلحت نظام رسيده ،لغو آن با توجه به نظر تفسيری این شورا خالف اصل
( )119قانون اساسی شناخته شد».
آقاي عليزاده ـ مجلس مفاد تبصره ( )9را حذف کرده است دیگر.
منشي جلسه ـ بله ،پس به این ترتيب ،تبصره ( )9اصالح شده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،مجلس تبصره ( )9قبلی را حذف کرده و بهجای آن متن جدیدی
آورده است.
آقاي مؤمن ـ بله ،بهجای آن ،این متن جدید را آوردهاند.
آقاي عليزاده ـ این متن جدید را آوردهاند و دیگر آن متن قبلی که مربوط به لغو بند
( )0ماده ( )53قانون تأمين اجتماعی بود را نياوردهاند؛ چون ما در ایرادمان گفته بودیم
که بند ( )0ماده ( )53را مجمع تشخيص مصلحت نظام تصویب کرده و لذا لغو آن
اشكال دارد .مجلس هم آن را دیگر نياورد.
آقاي اسماعيلي ـ آن بند ( )0ماده ( )53قانون تأمين اجتماعی به قوت خودش باقی است.
آقاي عليزاده ـ بله ،آن تبصره در جای خودش باقی مانده و مجلس دیگر متعرض آن
مصوبهی مجمع نشده است .پس این ایراد هم ،حل شده است.
آقاي ابراهيميان ـ در مصوّبهی مجمع تشخيص مصلحت نظام ،شرایطی مثل داشتن ده
سال سابقهی حق بيمه و  ...برای بيمهشدگان پيشبينیشده بوده که با وجود آنها
میتوانستند مستمری بگيرند.
آقاي عليزاده ـ اآلن دیگر در این مصوبهی اصالحی ،به آن مصوّبهی مجمع تشخيص
مصلحت نظام متعرض نشدهاند .بحث لغو مصوّبهی مجمع ،در مصوبهی قبلی بود که
اآلن اصالح شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس در مصوبهی قبلی ،مصوّبهی مجمع تشخيص
مصلحت نظام را لغو کرده بود.
آقاي عليزاده ـ بله ،در تبصره ( )9مصوبه قبلی گفته شده بود« :بند ( )0ماده ()53
قانون تأمين اجتماعی مصوّب  1089/9/0لغو میگردد».
آقاي اسماعيلي ـ مجلس اآلن این را حذف کرده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،این قسمت را حذف کردهاند.
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آقاي اسماعيلي ـ یعنی مصوّبهی مجمع تشخيص مصلحت نظام لغو نمیگردد .اآلن
بهجای تبصره ( )9قبلی ،دو بند جدید به مصوّبه اضافه شده است .بنابراین مصوّبه
اشكال دیگری ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله ،اشكال دیگری ندارد؛ چون گفتهاند مصوّبهی مجمع تشخيص
مصلحت نظام بهجای خودش باقی است.
آقاي مؤمن ـ این دو تا کلمهای که به ماده واحده و تبصرهی ( )1اضافه شده است هم
ایرادی ندارد.
آقاي عليزاده ـ خير ،آنها هم ایرادی ندارد.
آقاي مؤمن ـ همين

دیگر)1(.

طرح استفساريه تبصره ماده ( )77قانون تأمين اجتماعي
منشي جلسه ـ دستور بعدی «طرح استفساریه تبصره ماده ( )55قانون تأمين
است.

اجتماعی»()9

«موضوع استفساریه:
با اینكه حقوق و حق بيمه سنوات ارفاقی بازنشستگان پيش از موعد مذکور به سازمان
تأمين اجتماعی پرداخت شده است ،آیا مستمری بازنشستگان موضوع ذیل ماده ()55

 .4نظر شماره  49/03/89358مورخ  1049/5/1شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 089/99694
مورخ  1049/5/91و پيرو نامه شماره  49/03/81649مورخ « ،1049/6/16طرح تعيين تكليف تأمين
اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بيمه پرداخت کردهاند» که با اصالحاتی در جلسه مورخ
هفدهم مهرماه یكهزار و سيصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيده است ،در جلسه
 1049/5/1شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصالحات بهعمل آمده ،مغایر
با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
 .2طرح استفساریه تبصره ماده ( )55قانون تأمين اجتماعی در تاریخ  1049/5/19به تصویب مجلس
شورای اسالمی رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )49قانون اساسی ،طی
نامهی شماره  010/99696مورخ  1049/5/91به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از
بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  ،1049/5/1نظر خود مبنی بر مغایرت مفاد این مصوبه با اصل
( )50قانون اساسی را طی نامهی شماره  49/03/89348مورخ  1049/5/8به مجلس شورای اسالمی
اعالم کرد.
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باید بر اساس ميانگين بيمهپردازی دو سال آخر (سال  94و

 )03محاسبه گردد یا خير؟
نظر مجلس:
بلی ،باید بر اساس ميانگين دو سال آخر محاسبه شود».
آقاي عليزاده ـ اجازه بدهيد من در مورد جریان این استفساریه یك توضيحی بدهم.
ضمناً یك نامهای هم وزارت رفاه در این خصوص نوشته و به شورا ارائه داده است.
در گذشته قانونی تصویب شده است که مطابق آن هر کارمندی که بيست و پنج سال
سابقهی کار داشته باشد ،دولت و دستگاه مربوطه میتواند پنج سال باقیمانده از
خدمتش را به او ارفاق کند ،یعنی پنج سال به او اضافه بدهد تا این فرد زودتر
بازنشسته

شود)9(.

حكم این قانون« ،میتواند» بود [و لذا الزامی برای قبول درخواست

 .4ماده ( )55قانون تأمين اجتماعی ،اصالحی  1051/19/16مجلس شورای اسالمی« :ماده  -55ميزان
مستمری بازنشستگی عبارت است از یك سیام متوسط مزد یا حقوق بيمهشده ضرب در سنوات
پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از ( )08/03سی و پنج ،سیام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.
تبصره -متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق
بيمهشده که بر اساس آن حق بيمه پرداخت گردیده ،ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر
بيست و چهار».
 .2ماده واحده قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت ،مصوّب  1056/6/8مجلس شورای
اسالمی« :ماده واحده -به دولت اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال
کارکنان رسمی ،پيمانی و قراردادی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی را که حداقل بيست و پنج سال
سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنجسال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت
تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید .پاداش پایان خدمت این قبيل کارکنان بر
اساس سیسال پرداخت خواهد شد .حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حكم
بيست سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد بود .پاداش پایان خدمت این قبيل
کارکنان بر اساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره  -1دستگاههای اجرایی مشمول این قانون مكلفند بار مالی ناشی از اجراء این قانون در سال
 1056را از محل اعتبارات سال جاری خود پرداخت نمایند .اعتبار مورد نياز برای سالهای آتی در
قوانين بودجه سنواتی کل کشور پيشبينی و تأمين خواهد شد.
تبصره  -9سهم صندوقهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نيز کسور بازنشستگی و یا
حق بيمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات تبصره ( )1تأمين و به
صندوقهای مذکور پرداخت خواهد شد.
تبصره  -0شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی میتوانند صرفاً با استفاده از منابع
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بازنشستگی پيش از موعد برای دستگاهها ایجاد نمیکرد ].خب ،بعضی از دستگاهها
این قانون را اجرا کردند و بعضی دیگر مثل قوهی قضائيه ،آن را اجرا نكردند .اما
عدهای از این بازنشستگان [به خاطر برداشتهایی که در مقام اجرا از این قانون شد]
به دیوان عدالت اداری شكایت کردند .اینها شكایت کردند که [مطابق ماده ( )55قانون
تأمين اجتماعی و تبصرهی ذیل آن] منظور از احتساب دو سال آخر در تعيين مستمری
بازنشستگی ،این نيست که آن دو سال آخر خدمت ( )98سال را که عمالً اشتغال
داشتهایم مالك قرار دهند ،بلكه باید آن پنج سال سنوات ارفاقی را هم بر آن اضافه
کنند .یعنی سالهای ( )94و ( )03که از سنوات ارفاقی خدمت بوده را باید مالك
تعيين مستمری بازنشستگی قرار دهند .در این مورد ،بعضی از شعب دیوان عدالت
اداری به نفع شاکيان رأی دادند ،ولی برخی دیگر رأی ندادند .باالخره چون آرا
متفاوت بود ،پروندهها برای اظهار نظر نهایی به هيئت عمومی دیوان عدالت اداری
ارسال شد .هيئت عمومی هم به این رأی داد که دو سال آخر خدمت واقعی ،یعنی
سالهای ( )99و ( )98باید مالك محاسبهی مستمری بازنشستگی در نظر گرفته شود،
نه دو سال آخر با احتساب سنوات

ارفاقی)1(.


مالی خود ،کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته نمایند.
تبصره  -9کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته میشوند از حقوق و مزایای سایر قوانين و مقررات
که برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده است بهرهمند خواهند بود.
تبصره  -8آیيننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب بنا به پيشنهاد سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعی تهيه و به تصویب هيئت وزیران خواهد رسيد».
گفتنی است حكم مقرر در این قانون ،به موجب «قانون تمدید قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان
دولت مصوب  ، »1056از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن ،به مدت پنج سال دیگر تمدید شد.
 .4رأی شماره ( )659مورخ  1041/13/9هيئت عمومی دیوان عدالت اداری ...« :نظر به اینكه مطابق ماده
( )4قانون اصالح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ،بانوان شاغل خانوادهها و سایر
کارکنان مصوّب سال  ،1054مبنای حقوق بازنشستگی یا وظيفه مستخدمان مشمول عبارت است از
معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در  9سال آخر خدمت که مالك کسور بازنشستگی است و
در مـاده ( )55قانون تأمين اجتماعی ميزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یـا حقوق شناخته
شده است و بهموجب بند ( )8ماده ( )9قانون تأمين اجتماعی مصوّب سال  1089مزد یا حقوق ،عبارت
است از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غيرنقدی مستمر که در مقابل کار به بيمهشده داده میشود و در
ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 1056/6/8
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آقاي جنتي ـ ظاهر قانون هم همين است؛ قاعدهاش هم همين است.
آقاي عليزاده ـ بله ،قاعدتاً هم همين درست است .حاال اآلن دوباره همين را به
صورت طرح استفساریه در مجلس مطرح کردهاند .این تفسير میگوید مستمری
بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعی باید مطابق دو سال آخر ،یعنی دو سال آخر بعد از
اضافه شدن آن پنج سال ارفاقی ،محاسبه شود .اما آقایان مسئول در تأمين اجتماعی
میگویند اوالً این مصوبه ،برای ما بار مالی دارد؛ ثانياً [با این نحو محاسبه] ،مستمری
افرادِ با بيست و پنج سال سابقهی پرداخت حق بيمه ،ده درصد بيشتر از کسانی که
بدون ارفاق سی سال خدمت میکنند و حق بيمه پرداخت میکنند میشود .یعنی
آنطور که اینها محاسبه کردهاند ،به ما میگویند [در صورتی که به نحو مقرر در این
استفساریه عمل کنيم] ،حقوق بازنشستگی که به بازنشستگان پيش از موعد پرداخت
میشود ،ده درصد اضافهتر از سی سال خدمتکردهها میشود .نمایندهای که طراح این
استفساریه است ،آقای جعفرزاده نمایندهی مردم رشت در مجلس که جانباز هم هست،
ایشان به اینجا آمد و با من در مورد این طرح استفساریه صحبت کرد .من هم نامهی
سازمان تأمين اجتماعی را که در مورد همين استفساریه است به ایشان دادم و گفتم:
شما این را ببر و بخوان و جواب آن را تهيه کن [و برای ما بفرست] .ایشان هم جوابی
تهيه کرده و خدمت حضرت آیتاهلل جنتی فرستاده است .یك کپی از آن را هم به من
داد .ایشان در صحبت شفاهی که با من داشت ،گفت که قبل از آقای مرتضوی )1(،این
مستمری را [با محاسبهی سی سال خدمت به بازنشستگان پيش از موعد] میدادند ،اما
ایشان که به سازمان آمد ،آن نظام پرداخت قبلی را لغو کرد .البته این صحبت ایشان

اعطا شده است ،حقوق اشتغال پرداخت نمیشود تا مبنای تعيين ميزان مستمری قرار گيرد و از طرفی
بهموجب قانون اخيرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجامشده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه میشود
که در ميزان مستمری مورد محاسبه قرار میگيرد و تأثيری در تعيين ميانگين دستمزد دو سال آخر
خدمت ندارد ،بنابراین دادنامه شماره ( )1043/13/95 -4334453438933991شعبه دوم تشخيص
دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شكایت در حدی که متضمن این معنی است و مستمری بازنشستگی را
با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم ،مورد حكم قرار داده است ،صحيح و منطبق با
موازین قانونی تشخيص داده میشود .این رأی به استناد بند ( )9ماده ( )14و ماده ( )99قانون دیوان
عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است».
 .4سعيد مرتضوی ،رئيس سازمان تأمين اجتماعی (اسفند  -1043مرداد .)1049
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اشتباه است؛ چون ظاهراً آن زمانی که به این صورت پرداخت میکردند ،به خاطر
همان بود که بعضی شعب دیوان عدالت اداری اینجوری رأی دادند .من برداشتم این
است .اآلن آقایان [= مسئوالن سازمان تأمين اجتماعی] میگویند این استفساریه بار
مالی دارد .عالوه بر این میگویند که اگر مفاد این استفساریه عملی بشود ،حكم آن
فقط مربوط به کارمندانی است که تحت پوشش تأمين اجتماعی هستند و کارمندهای
رسمی که تابع تأمين اجتماعی نيستند ،حكمشان غير از این است؛ که این خودش،
ایجاد یك نوع تبعيض بين آنها است .یك چنين حرفی را دفتر ما [= مرکز تحقيقات
شورای نگهبان] هم گفته است )1(.بله ،حاال به هرحال جریان این استفساریه بهطور
کلّی اینگونه است .واقعش هم این است که قانون میگوید «دو سال آخر خدمت»
[باید مدّ نظر قرار گيرد] و اصالً بحث پنج سال خدمت ارفاقی در آن مطرح نيست .در
نامهای هم که از وزارت رفاه و تأمين اجتماعی بهدست ما رسيده ،نوشتهاند که این
استفساریه اصالً تفسير نيست و در واقع این یك تقنين جدید است که مجلس دارد
انجام میدهد و این همان ایرادی است که شورای نگهبان هميشه به چنين
استفساریههایی میگيرد و میگوید این تفسير نيست و تقنين است .حرفشان این است.
آقاي جنتي ـ بله ،این تفسير ،خالف ظاهر قانون [= ماده ( )55قانون تأمين اجتماعی]
هم است.
آقاي عليزاده ـ بله ،به نظر من آنچه که قانون میگوید این است که تعيين ميزان
مستمری بازنشستگی با توجه به ميانگين دستمزد دو سال آخر خدمت شخص است نه
دو سال آخر از پنج سالی که پيش از موعد به او ارفاق شده است و آن مدت را رسماً
در حال خدمت نبوده است.
آقاي اسماعيلي ـ ماده ( )55اصالً بحث دو سال آخر خدمت را مطرح نكرده است،
بلكه گفته «ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بيمه»؛ یعنی آن سال  99و  .98در
« .4با توجه به اینكه استفساریه حاضر ،تنها شامل بازنشستگانی میشود که مشمول قانون تأمين
اجتماعی بودهاند و سایر بازنشستگان را شامل نمیشود ،ایجاد چنين تبعيضی بين بيمهشدگان سازمان
تأمين اجتماعی و سایر بازنشستگان ،ناروا بوده و نتيجتاً این مصوبه ،مغایر با بند ( )4اصل ( )0قانون
اساسی مبنی بر لزوم رفع تبعيضات ناروا میباشد ».نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (مرکز
تحقيقات شورای نگهبان) ،شماره  4935391مورخ  ،1049/5/03ص ،0قابل دسترسی در نشانی زیر:
http://yon.ir/gMZn
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حقيقت این تفسيری که مجلس از تبصره ماده ( )55کرده است ،لغو این ماده و تغيير
آن به یك چيز دیگر است.
آقاي عليزاده ـ بله ،این یعنی [قانونگذاری جدید که] در واقع تفسير نيست.
آقاي اسماعيلي ـ بله ،این تفسير نيست ،ضمن اینكه واقعاً بار مالی هم دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بر مبنای تفسير مجلس ،یعنی تعيين ميزان مستمری بازنشستگی
باید بر اساس ميانگين حق بيمهی دو سال آخرِ ارفاقشده یعنی سال  94و  03باشد.
آقاي اسماعيلي ـ خب بله دیگر.
آقاي رهپيك ـ نه ،چون اینها حق بيمهی آن پنج سال سنوات ارفاقیشان را هم
پرداخت میکنند ،پس تبصره ماده ( )55بر سنوات ( )94و ( )03خدمت هم قابل
صدق میتواند باشد .منتها اشكالش چيست؟ اشكالش این است که موضوع ماده ()55
قانون تأمين اجتماعی ،اصالً اینها [= بازنشستگان پيش از موعد] نيستند .اآلن نمایندگان
مجلس در این استفساریه آمدهاند با استفاده از اطالق ذیل ماده ( )55گفتهاند که چون
ذیل این ماده گفته سنوات ( )94و ( ،)03پس کسانی که با بيست و پنج سال سابقهی
خدمت بازنشسته میشوند و حق بيمهی پنج سال مابهالتفاوت را هم پرداخت میکنند،
اینها هم شامل این قاعده میشوند .خب ،ظاهر این ماده همين است ولی اشكالش این
است که این ماده برای کسانی نوشته شده که ( )03سال خدمت کردهاند و لذا گفته
( )94و ( .)03بازنشستگان پيش از موعد ،حق بيمهی سنوات ارفاقی را یكجا پرداخت
میکنند ،لذا به آنها دیگر نمیگویند ( )94و ( )03سال خدمت .این افراد آن چهار ،پنج
سال مابهالتفاوت حق بيمه را یكجا پرداخت میکنند تا بتوانند زودتر بازنشسته شوند.
آقاي مؤمن ـ خب ،مگر دولت بعداً اینها را برایشان پرداخت نمیکند؟
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي مؤمن ـ چرا دیگر.
آقاي اسماعيلي ـ صندوق بيمهی تأمين اجتماعی فعالً دولتی

نيست)1(.

آقاي مؤمن ـ عرض بنده این است که این کارمندان حق بيمهی ( )98سالِ خدمتشان
 .4ماده ( )9اساسنامه صندوق تأمين اجتماعی ،مصوّب  1054/9/93هيئت وزیران« :ماده  -9صندوق دارای
شخصيت حقوقی و استقالل مالی میباشد و به صورت مؤسسه عمومی غيردولتی زیرمجموعه وزارت رفاه
و تأمين اجتماعی ،طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانين و مقررات مربوط اداره خواهد شد».
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را خودشان دادهاند ،اما این پنج سال ارفاقی را چه کسی میدهد؟ حق بيمهی این ()8
سال را نه خودشان و نه دولت ،هيچکدام به سازمان تأمين اجتماعی نمیپردازند؟!
آقاي رهپيك ـ چرا ،حق بيمه را میدهند.
آقاي مؤمن ـ همين دیگر.
آقاي رهپيك ـ منتها حقوقشان چه میشود؟
آقاي مؤمن ـ وقتی حق بيمهی این ( )8سال را میپردازند ،آن وقت دیگر وضعيت این
افراد با مفاد ماده ( )55منافاتی ندارد .چون در این ماده نيامده است که پرداخت حق
بيمه ،فقط برای ( )98سال باشد .پرداخت حق بيمهی اینها فقط تا سال ( )99و ()98
نيست ،بلكه دولت حق بيمهی پنج سال بعد آنها را هم ارفاقاً داده است.
آقاي عليزاده ـ نه ،دولت حق بيمهی این پنج سال را پرداخت نمیکند.
آقاي مؤمن ـ چرا دیگر ،پرداخت میکند.
آقاي رهپيك ـ نه ،آن را پرداخت میکنند.
آقاي مؤمن ـ بله ،پرداخت میکنند.
آقاي رهپيك ـ اآلن بحث بر سر این است که مبدأ محاسبهی حقوق این افراد از چه
زمانی است؟ خب ،حق بيمهی پنج سال سنوات ارفاقی را دولت پرداخت میکند اما
حقوق این بازنشستگان پيش از موعد را از چه زمانی محاسبه کنند؟ یعنی محاسبهی
ميزان حقوق بازنشستگی بر اساس همان بيست و پنج سال خدمت واقعی است یا این
پنج سال را هم شامل میشود؟
آقاي مؤمن ـ اینطوری که عدالت نيست.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،برای پرداخت حقوق بازنشستگی متوسط حقوق شخص در نظر
گرفته میشود.
آقاي رهپيك ـ درست است.
آقاي مؤمن ـ ماده ( )55در مورد «حقوق» نيست .اگر موضوع ماده (« )55پرداخت
حقوق» بود ،اشكالتان [آقای رهپيك] وارد بود ،ولی موضوع این ماده «پرداخت حق
بيمه» است که حق بيمهی پنج سال ارفاقی را هم اینها دادهاند.
آقاي رهپيك ـ ميزان مستمری که بعداً این بازنشستهی پيش از موعد میخواهد بگيرد
را چگونه حساب کنند؟ اگر کسی ( )03سال خدمت کرده ،خب سنوات خدمتش پُر

جلسهمورخ1931/8/1شوراينگهبان

11

شده و مبدأ محاسبهی حقوق بازنشستگیاش روشن است ...
آقاي مؤمن ـ نه ،ماده ( )55اعم است [و شامل هر دو میشود].
آقاي رهپيك ـ نه ،موضوع ماده ( )55در مورد کسانی است که سی سال خدمت
کردهاند .این که شما میگویيد حكمش است.
آقاي مؤمن ـ نه ،ماده ( )55اعم است.
آقاي رهپيك ـ نه ،چون در ابتدای ماده میگوید «یك سی و پنجم».
آقاي ابراهيميان ـ نه« ،یك سی و پنجم متوسط».
آقاي رهپيك ـ فرقی نمیکند؛ «یك سیام».
آقاي ابراهيميان ـ شما متوسط دستمزد یا حقوق فرد را باید محاسبه کنيد که در این
صورت اگر طرف )13( ،سال هم کار کرده باشد ،ما میتوانيم معدلگيری کنيم و
متوسط دستمزد یا حقوقش را محاسبه کنيم .در این ماده ( )55گفته است «یك سی و
پنجم متوسط مزد یا حقوق بيمهشده»([ )1البته بهشرطی که از مقدار خاصی که در متن
ماده به آن اشاره شده است ،تجاوز نكند].
آقاي رهپيك ـ نه ،در اصالحشدهاش [= اصالحيهی مصوّب  ]1051/19/16آمده است:
«یك سیام متوسط مزد یا حقوق

بيمهشده»)9(.

آقاي مؤمن ـ اتفاقاً همان اصالحشدهاش را مالحظه بفرمایيد ،بهتر است .میبينيد که
«یك سیام» را آورده است.
آقاي رهپيك ـ «یك سیام» مربوط به کسی است که سی سال کار کرده است.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،آنطور نيست« .یك سیام متوسط مزد یا حقوق بيمهشده» به
سی سال خدمت ارتباطی ندارد.
 .4ماده ( )55قانون تأمين اجتماعی مصوّب  1089/9/0مجلس شورای ملی« :ماده  -55ميزان مستمری
بازنشستگی عبارت است از یك سی و پنجم متوسط مزد یا حقوق بيمهشده ضرب در سنوات پرداخت
حق بيمه مشروط بر آنكه از صد درصد متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید».
 .2ماده ( )55قانون تأمين اجتماعی ،اصالحی  1051/19/16مجلس شورای اسالمی« :ماده  -55ميزان
مستمری بازنشستگی عبارت است از یك سیام متوسط مزد یا حقوق بيمهشده ضرب در سنوات
پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از ( )08/03سی و پنج سیام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید».
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آقاي مؤمن ـ بله ،این نيست؛ حكم ماده ( )55اعم است.
آقاي رهپيك ـ چرا؟
آقاي مؤمن ـ ببينيد ،در قانون سال « 1089یك سی و پنجم» آمده بود که مجلس آن را
در اصالحيهی سال  1051خود ،به «یك سیام» تبدیل کرد که اعم است.
آقاي ابراهيميان ـ قبالً «یك سی و پنجم متوسط مزد یا حقوق بيمهشده ضرب در
سنوات پرداخت حق بيمه» بوده است.
آقاي مؤمن ـ بله ،ولی اآلن «یك سیام متوسط مزد یا حقوق بيمهشده ضرب در
سنوات پرداخت حق بيمه» میشود.
آقاي ابراهيميان ـ باالخره گفته شده است «متوسط مزد یا حقوق بيمهشده» .این متوسط
را هم یا برای ( )98سال یا ( )03سال یا ( )13سال یا  ...بهدست میآوریم [و لذا
طریقهی محاسبهی آن فرقی نمیکند] .عرض من این است که این استفساریه« ،تفسير»
است و خروج موضوعی از ماده ( )55ندارد .چون ماده ( )55میگوید که شما یك
متوسط از حقوق سالهای خدمت هر فرد در بياور؛ هر چقدر که کار کرده است [و
کاری به بازنشستگی با سی سال سابقه یا بيست و پنج سال سابقه ندارد] .بعد [طبق
قانون سال  ]1089آن متوسط را ضرب در یك سی و پنجم کن .اصالحيهی سال 1051
ارفاق کرده و این فرمول را به این صورت تغيير داده است که متوسط ميزان کار فرد
بهجای یك سی پنجم ،ضرب در یك سیام شود .حاال قسمت بعدی ماده ( )55میگوید
که حاصل بهدست آمده از فرمول باال را ضرب در سنوات پرداخت حق بيمهی فرد کن.
اینطور که برخی دوستان فرمودند ،حق بيمهی سنوات ارفاقی ،یعنی همان پنج سال را
هم دولت پرداخت میکند که البته من از این قضيه اطالع ندارم .پس اگر دولت هم حق
بيمهی سهم خودش و هم سهم این کارمند را برای سنوات ارفاقی پرداخت میکند،
میتوانيم ميزان مستمری کارمند را از متوسط حق بيمهی پرداختشده توسط دولت در
دو سال آخر ،محاسبه کنيم .بنابراین طرح استفساریه از این نظر که تفسير است اشكالی
ندارد ،ولی حاال ممكن است اشكاالت دیگری داشته باشد.
آقاي رهپيك ـ اصالً ببينيد چنين کارمندی که پيش از موعد بازنشسته شده است،
پرداختی سال ( )94و ( )03نداشته است؛ چون در این سالها اصالً حقوق نگرفته است.
آقاي مؤمن ـ حق بيمهی این پنج سال را دارد.

جلسهمورخ1931/8/1شوراينگهبان

19

آقاي اسماعيلي ـ بيمهی این پنج سال را دولت پرداخت میکند.
آقاي ابراهيميان ـ اسم حق بيمهی این سنوات ارفاقی را هرچه بگذاریم ،باز حق بيمه
است .حق بيمهی سنوات ارفاقی هم که معادل پنج سال است به نرخ همان سال آخر
خدمت ،یعنی سال بيست و پنجم خدمت پرداخت میشود .سازمان تأمين اجتماعی هم
ميزان مستمری بازنشستگی افراد را یكجا و مطابق همين حق بيمه محاسبه میکند و
بر اساس همين محاسبه به او مستمری میدهد .یعنی مستمری سالهای آینده هم با
توجه به همين محاسبه و به مأخذ اآلن پرداخت میشود .من میخواهم بگویم این
موضوعِ بار مالی که گفته شد این مصوبه دارد ،این هميشه و هر ساله هست.
آقاي رهپيك ـ نه ،اصالً موضوع ماده ( )55قانون تأمين اجتماعی ،این نيست .موضوع
این ماده کسانی هستند که سی سال خدمت کردهاند و برای تعيين ميزان مستمری
بازنشستگی ،متوسط حق بيمه و حقوق دو سال آخر خدمتشان در نظر گرفته میشود.
آقاي مؤمن ـ نه ،اینطور نيست.
آقاي رهپيك ـ کارمندی که با بيست و پنج سال خدمت بازنشسته میشود ،بيست و
پنج سال خدمت کرده است .به همين دليل به او میگویند «بازنشستهی پيش از موعد».
حق بيمهی آن پنج سال ارفاقی را یكجا با مأخذ و شاخص همان سالی که دارد
بازنشست میشود ،نه پنج سال آینده ،محاسبه میکنند و به حساب تأمين اجتماعی
واریز میکند .حقوقش [= مستمری بازنشستگی] را هم بر اساس اآلن [= همان سالی
که بازنشسته میشود] ،محاسبه میکنند .به او که نمیگویند پنج سال دیگر بيا تا ببينيم
حقوقت چقدر شده است!
آقاي عليزاده ـ این حق بيمهی پنجسالهی ارفاقی را میدهند تا بتوانند به این آقا [=
بازنشسته پيش از موعد] حقوق مستمری سیروزه و کامل بدهند ،نه به این عنوان که
معدل حقوقش را هم به عنوان سی روز حساب کنند ،اما این آقا بيست و پنج سال کار
کرده است .دولت به شما ،آن کارمند یا آن دستگاه ،این اضافه را میدهد که شما بتوانيد
به او [پس از بازنشستگی پيش از موعد] حقوق سی روز را بدهيد .حقوق سی روزی را
بدهيد که ميزان مستمریاش با ميانگين بيست و پنج سال کارکرد محاسبه شده است نه
سی سال؛ چون این آقا اصالً آن پنج سال را کار نكرده است .پس کارمندی که این
سنوات را کار نكرده است ،ارفاقی که به او میشود این است که حقوق بيست و پنج
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روز را به او نمیدهيم ،بلكه همان حقوق سی روز را به او میدهيم ولی با معدل حقوقی
بيست و پنج سال ،نه سی سال .کارمندی که پيش از موعد بازنشسته شده است،
مستمری سیروز کامل را میگيرد ولی مبنای پرداخت مستمری او ،متوسط حقوق و حق
بيمهی دو سال آخر سی سال در نظر گرفته نمیشود.
آقاي رهپيك ـ [بله ،چون اگر غير از این باشد ]،پس این خيلی خوب است و همه
میروند پيش از موعد بازنشسته میشوند.
آقاي مؤمن ـ مجلس این را قبول ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من [در فهم ماده (« )55قانون تأمين اجتماعی»] یك اشتباهی
کردم که این را باید عرض کنم .بحث ماده ( )55در مورد مزد یا حقوق است ،نه حق
بيمه؛ چون در تبصرهی آن آمده است« :متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری
بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بيمهشده که بر اساس آن حق بيمه
پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار».
پس موضوع بحث در اینجا «حقوق» است نه «حق بيمه» .پس کارمندی که پيش از
موعد بازنشسته میشود ،چون در سنوات ارفاقی حقوقی دریافت نكرده است ،دو سال
آخرش ،اصالً شامل ( )94و ( )03سال این ماده نمیشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،شاملش نمیشود.
آقاي سليمي ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .طبق قانون [= ماده واحده «قانون بازنشستگی
پيش از موعد کارکنان دولت»] گفتهاند که کسانی که بيست و پنج سال سابقهی کار دارند
و درخواست بازنشستگی میکنند و رئيس ادارهی محل خدمت هم با این درخواست
موافق است ،پنج سال باقیمانده از تعهد خدمتی را به اینها ارفاق میکنند« .ارفاق کنيد»
معنایش این است که بيست و پنج سال خدمتشان را سی سال خدمت حساب کنيد.
آقاي عليزاده ـ از جهت دریافت حقوق.
آقاي سليمي ـ چرا از جهت دریافت حقوق؟ این جهت را شما از کجا میآورید؟
«قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت» میگوید ،پنج سال باقیمانده به
کارمند ارفاق میشود ،یعنی ما یك سری کارمند داریم که احتماالً اضافه بر نياز و غيره
هستند ،اینها با موافقت رئيس ادارهی محل خدمت ،پيش از موعد بازنشست شوند .این
کار دو فایده دارد :هم جا برای حضور نيروهای جدید باز میشود ،هم نيروهای سربار
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از اداره خارج میشوند .درست است بيست و پنج سال خدمت را سی سال در نظر
گرفتن ،ارفاق محسوب میشود و کارمند هم عمالً مزایای پنج سالی که خدمت نكرده
را دریافت میکند ،ولی باالخره قانونگذار این را لحاظ کرده است و بيست و پنج سال
خدمت این افراد را سی سال تلقی کرده است .سازمان تأمين اجتماعی هم حق بيمهی
سی سال را از این افراد میگيرد ،چون حقوقش را میخواهد پرداخت کند .خب اص ً
ال
چرا سازمان حق بيمهی آن پنج سال بعدی را میگيرد ولی وقتی میخواهد مستمری
فرد را پرداخت کند ،آن پنج سال را نمیخواهد پرداخت کند؟! خب باید محاسبهی
مستمری بازنشستگی هم بر اساس سی سال خدمت باشد نه بيست و پنج سال.
آقاي رهپيك ـ طبق قانون [= ماده (« )55قانون تأمين اجتماعی»] باید به کارمندان
بيست و پنج سال خدمت ،مستمری معادل بيست و پنج روز بدهند .کسی که با بيست
سال خدمت بازنشسته شده است هم مستمریاش معادل بيست روزِ کاری است.
آقاي سليمي ـ اگر این قانون [= قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت] ،نبود
به اینها ماهيانه حقوقی معادل بيست و پنج روز پرداخت میکردند .اما با تصویب این
قانون ،این قانون گفته که این فرد را سیروزه فرض کنيد و سیروزه تلقی کنيد و
سیروزه به او مستمری بدهيد .همه چيزش را سیروزه بدهيد.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي سليمي ـ هيچ کدام از مزایای کارمندان پيش از موعدْ بازنشسته شده نباید از نرخ
سی روز کمتر باشد .معنای این «قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت»،
همين است که این بيست و پنج سال خدمت این افراد را جایگزین سی سال خدمت
کردهاند .دریافت مستمری کامل جزو حقوق مكتسبهی کارمندان است .شما که
نمیخواهيد حقوق مكتسبهی دیگران را ضایع کنيد و بگویيد برخی کارمندان از برخی
حقوق خود محروم شوند!
آقاي عليزاده ـ این حق مكتسبه نيست.
آقاي سليمي ـ آقای عليزاده ،اینطور که شما میفرمایيد ،حقوق بازنشستگی این دسته
از کارمندان کم میشود ،دریافتی ماهانهاش کم میشود .یعنی با این قانون ،در طول
باقیماندهی عمرش ،حقوقش کمتر پرداخت میشود .تا آخر عمرش حقوقش کمتر
پرداخت میشود .یعنی این افراد تا آخر عمر متضرر میشوند .این کارمندی که
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میخواهيد مستمریاش را به نرخ بيست و پنج سال خدمت حساب کنيد ،بنای قانون
این بوده که حقوق کامل بگيرد .این را باید سی سال خدمت فرض کنيم .به نظر من
همهچيز این کارمند را باید بر مبنای سی سال خدمت به او بدهيم .قانونگذار این را
گفته است .این حرف من نيست ،بلكه خود قانونگذار این را گفته است .حاال ما
بگویيم نه ،قانونگذار چيز دیگری میخواهد بگوید!
آقاي رهپيك ـ نه ،قانونگذار این را نمیخواهد بگوید.
آقاي سوادكوهي ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .من فكر میکنم دولت با «قانون
بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت» میخواسته بر اساس وضعيتی که در شرایط
کشور دیده ،یك امتيازی برای کارمندان قائل بشود و آنها را با بيست و پنج سال
سابقهی خدمت بازنشسته کند .در قانون هم گفته که مابهالتفاوت حق بيمهی این پنج
سال را هم دولت پرداخت کند( )1تا این اشخاص برای بازنشسته شدن رغبت پيدا
کنند .تنها مسئلهی مهمی که در اجرای این قانون باقی میماند ،این است که مقياس
پرداخت حقوق بازنشستگی این کارمندان )94( ،و ( )03سال خدمت باشد یا ( )99و
( )98سال .به نظر من رأی وحدت رویهی دیوان عدالت اداری که جناب آقای عليزاده
هم به آن اشاره کردند ،از نظر تفسير قانون [= ماده (« )55قانون تأمين اجتماعی»]،
دیگر مطلب را تمام کرده است؛ یعنی تشخيص دیوان عدالت اداری از این جهت که
ماده ( )55چه میخواهد بگوید و آیا منظور این ماده این است که مستمری بر مبنای
دو سال آخر خدمت پرداخت شود یا بر مبنای سنوات ( )94و ( ،)03قضيه را روشن
کرده است .به نظر من این تشخيص دیوان عدالت اداری هم با رعایت تمام موازین
قانونی و صحيح صادر شده است و قاطع مسئله است .یعنی اگر ما بخواهيم از خود
قانون [= ماده (« )55قانون تأمين اجتماعی»] برداشتی داشته باشيم ،میبينيم که قانون
هم چيزی جز آنچه در رأی هيئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است ،نمیگوید.
بنابراین به نظر من آنچه که مجلس در ارتباط با این ماده به عنوان تفسير آورده است،
تفسير نيست؛ یعنی این استفساریهی مجلس ،چيزی است که خود قانونگذار نسبت به
آن نظر نداشته است .اما اگر اجازه بدهيد متن رأی هيئت عمومی دیوان عدالت اداری
را هم بخوانيم ،چون این رأی تمام مباحثی که در زمينهی ماده ( )55مطرح است را
 .4تبصره ( )1و ( )9ماده واحده «قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت».
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بيان کرده است .هيئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی نهایی خود را با توجه به
تعارضی که در مجموع آرای شعب دیوان عدالت اداری احراز کرده صادر کرده است؛
چون یك سری از شعب به معيار سنوات ( )94و ( )03حكم میکردند و برخی دیگر
از شعب به معيار ( )99و ( )98سال .به هرحال رأی نهایی هيئت عمومی دیوان عدالت
اداری در قسمت ماهيتیاش این است ...« :نظر به اینكه مطابق ماده ( )4قانون اصالح
پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ،بانوان شاغل خانوادهها و سایر
کارکنان مصوّب سال  )1(،1054مبنای حقوق بازنشستگی یا وظيفه مستخدمان مشمول
عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در  9سال آخر خدمت که
مالك کسور بازنشستگی است و در مـاده ( )55قانون تأمين اجتماعی ميزان مستمری
بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یـا حقوق شناخته شده است و بهموجب بند ( )8ماده
( )9قانون تأمين اجتماعی مصوّب سال  1089مزد یا حقوق ،عبارت است از هرگونه
وجه یا مزایای نقدی و غيرنقدی مستمر که در مقابل کار به بيمهشده داده میشود و در
ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت
مصوب  1056/6/8اعطا شده است ،حقوق اشتغال پرداخت نمیشود تا مبنای تعيين
ميزان مستمری قرار گيرد و از طرفی بهموجب قانون اخيرالذکر صرفاً به سنوات
خدمت انجامشده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه میشود که در ميزان مستمری مورد
محاسبه قرار میگيرد و تأثيری در تعيين ميانگين دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد،
بنابراین دادنامه شماره ( )1043/13/95 -4334453438933991شعبه دوم تشخيص
دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شكایت در حدی که متضمن این معنی است و
مستمری بازنشستگی را با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم ،مورد
حكم قرار داده است ،صحيح و منطبق با موازین قانونی تشخيص داده میشود .این
رأی به استناد بند ( )9ماده ( )14و ماده ( )99قانون دیوان عدالت اداری برای شعب
 .4ماده ( )4قانون اصالح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ،بانوان شاغل ،خانواده ها و
سایر کارکنان ،مصوّب  1054/9/10مجلس شورای اسالمی« :ماده  -4مستخدمين موضوع مواد ( )190و
( )199قانون استخدام کشوری که در یكی از مؤسسات دولتی مستثنیشده از قانون استخدام کشوری
خدمت مینمایند ،تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانين اصالحی آن باشند ،هنگام بازنشستگی یا
فوت و یا از کارافتادگی ،معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که مالك کسور بازنشستگی است
در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظيفه خواهد بود».
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دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است )1(».به نظر من
آنچه که هيئت عمومی دیوان عدالت اداری حكم کرده ،کامالً منطبق با واقعيتی است
که به لحاظ قوانين باید انجام بگيرد .مجلس شورای اسالمی هم اگر بخواهد مسئلهی
جدیدی را در قالب این تفسير وضع کند ،این مطلب جا نمیگيرد .شاید مصلحتی که
مجلس در این استفساریه در نظر گرفته است ،مناسب حال بازنشستگان پيش از موعد
باشد ،اما به نظرم مجلس باید برای اجرایی کردن نظر خود یك طرح جدیدی ارائه
دهد و در آن طرح ،فرمول تعيين مستمری بازنشستگان را بهنحوی توسعه دهد که
شامل این دسته از کارمندان هم بشود؛ والّا با توجه به وضعيتی که فعالً هست ،تأیيد
نظر هيئت عمومی دیوان عدالت اداری و رد نظر مجلس اولی است.
آقاي عليزاده ـ اجازه دهيد این قانون [= ماده واحدهی «قانون بازنشستگی پيش از
موعد کارکنان دولت»] که اجازهی بازنشستگی پيش از موعد داده را هم بخوانيم.
آقاي اسماعيلي ـ اصالً این قانون ،اآلن معتبر است؟
آقاي عليزاده ـ نه ،مربوط به قبل است .این استفساریه هم بازنشستگیهای مربوط به
زمان اعتبار آن قانون را دارد میگوید.
آقاي اسماعيلي ـ این قانون اصالً برای سه سال اجازهی اجرا داشته است.
آقاي عليزاده ـ بله ،درست است .در آن سه سال ،عدهای بر اساس آن قانون،
بازنشستهی پيش از موعد شدند و از دستگاههای دولتی رفتند .اآلن این استفساریه،
وضعيت همانها را دارد میگوید.
آقاي ابراهيميان ـ البته این قانون در سالهای بعد یكی دو بار هم تمدید

شد)9(.

آقاي عليزاده ـ قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت« :ماده واحده -به
دولت اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان
رسمی ،پيمانی و قراردادی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی را که حداقل بيست و پنج
سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون
 .4رأی شماره ( )659مورخ  1041/13/9هيئت عمومی دیوان عدالت اداری.
« .2قانون تمدید قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت مصوّب  ،»1056مصوّب 1054/19/13
مجلس شورای اسالمی« :ماده واحده -قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت مصوّب
 1056/6/8از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن ،به مدت پنج سال تمدید میگردد».
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شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید.
پاداش پایان خدمت این قبيل کارکنان بر اساس سی سال پرداخت خواهد شد .حداقل
سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حكم بيست سال بوده و حداکثر
سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد بود .پاداش پایان خدمت این قبيل کارکنان بر
اساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد» .این قانون ،حتی
پاداش پایان خدمت را هم گفته که بر اساس بيست و پنج سال بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،پرداخت پاداش بر اساس سی سال محاسبه میشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،گفته است پاداش پایان خدمت را گفته بر مبنای سی سال میدهم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،همين قرینهای است بر اینكه ممكن است ميزان مستمری
این بازنشستگان هم سیساله محاسبه شود.
آقاي رهپيك ـ نه ،پاداش پایان خدمت با مستمری فرق میکند.
آقاي عليزاده ـ خب ،اگر قرار بود مستمری هم سیساله پرداخت شود ،همين قانون
آن را میگفت.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس نحوهی محاسبهی ميزان مستمری بازنشستگی ،واقعاً به
تفسير نياز داشته است.
آقاي عليزاده ـ قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت را که اآلن اینجا هست
و دارید میبينيد .حاال در جریان نحوهی اجرای این قانون هم قرار بگيرید .دستگاههای
دولتی پس از ابالغ این قانون معموالً کارمندانی را پيش از موعد بازنشسته کردند که
دیگر بهدرد مجموعهی محل خدمتشان نمیخوردند .اما بسياری از دستگاهها حتی یك
نفر را هم بازنشسته نكردند .برخی از همكارانی که اآلن اینجا تشریف دارند هم از این
وضعيت اطالع دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ در کدام قانون میگوید که حق بيمهی این پنج سالِ ارفاقی را
چگونه پرداخت کنند؟
آقاي عليزاده ـ شما به استدالل هيئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی صادرشده
دربارهی تعيين مستمری بازنشستگی توجه فرمودید؟ در مورد نحوهی احتساب حقوق
بازنشستگی ،استدالل بسيار قشنگی کردهاند.
آقاي ابراهيميان ـ خود ما هم اگر قاضی پرونده باشيم و به ما بگویند کدام یك از این
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دو تفسير را از قانون ،استظهار میکنيد ،ممكن است بگویيم همين [نظر هيئت عمومی
دیوان] صحيح است ،ولی آیا میتوانيم بگویيم آن استنباط دیگری که پنج سال ارفاقی
را نازل منزلهی شغل و کار قرار میدهد ،خروج موضوعی دارد و اصالً تفسير قانون
نيست؟ حتی اگر آن استنباط ،تفسير ضعيفی هم باشد ،ما نمیتوانيم چنين چيزی را
بگویيم و قوت و ضعف تفسيرهای مجلس را کنترل کنيم .این استفساریه همين که
تخصصاً از موضوع قانون خارج نباشد و خروج موضوعی نداشته باشد ،تفسير
محسوب میشود ،ولو این تفسير را با احتمال ضعيف بتوان به الفاظ این قانون نسبت
داد .وظيفهی ما در شورای نگهبان صرفاً کنترل مصوّبات مجلس است که مغایر با
موازین شرع و قانون اساسی نباشد.
آقاي رهپيك ـ اول باید موضوع این استفساریه ،کامالً روشن شود ،بعد در مورد
چگونگی تفسير ارائهشده از قانون ،اظهار نظر بشود .ما در بحث اشتغال یك اصل
داریم که کارمند باید سی سال خدمت کند ،بعد بازنشسته شود .سی سال حق بيمه
پرداخت کند تا سی سال سابقه برایش محاسبه

شود)1(.

این نكتهی اول .نكتهی دیگر

مربوط به پاداش پایان خدمت است .یك نكته هم تعيين ميزان حقوق دوران
بازنشستگی است ،یعنی تعيين مستمری که فرد بيمهشده در دوران بازنشستگی
میخواهد بگيرد .این مباحث باید از یكدیگر تفكيك شوند .این یك استثنا است که
«قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت» گفته است ،والّا اصل این است که
کارمند باید سی سال خدمت کند .این قانون گفته کارمندی که باید سی سال خدمت
کند ،میتواند با وجود شرایطی با بيست و پنج سال خدمت ،بازنشسته شود و معادل
سی روز حقوق بگيرد .چون طبق قاعده ،در موارد استثنایی که کسی مثالً در بيست
سالگی خدمت خود بازنشسته میشود ،معادل بيست روز حقوق بازنشستگی دریافت
 .4ماده ( )130قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1056/5/5کميسيون مشترك رسيدگی به الیحه
مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسالمی« :ماده  -130دستگاه اجرایی با داشتن یكی از شرایط
زیر میتواند کارمند خود را بازنشسته نماید:
الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غيرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با
تحصيالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر با درخواست کارمند برای سنوات باالتر از  03سال.
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق.
تبصره »... -1
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میکند .همچنين کسی که با بيست و پنج سال خدمت بازنشسته میشود ،حقوق
بازنشستگیاش معادل بيست و پنج روز حقوق است .حاال این قانون میگوید ما به تو
اجازه میدهيم که بعد از بيست و پنج سال خدمت بازنشسته شوی و دولت هم حق
بيمهی سنوات پنج سالهی ارفاقيت را پرداخت کند ،آنوقت ما برایت سی سال حساب
میکنيم ،از چه جهت؟ از جهت سابقهات که سی روز حقوق کامل بگيری.
دوم ،پاداش پایان خدمت .کارمندان دولت وقتی که بازنشسته میشوند ،در آخر کار به
آنها یك پاداشی تحت عنوان پاداش پایان خدمت میدهند .نحوهی محاسبهی پاداش
پایان خدمت هم به اینصورت است که مثالً فرض بفرمایيد به ازای هر سال ،یك ماه
پاداش به کارمند میدهند ،یعنی اگر سی سال خدمت کرده باشد معادل سی ماه پاداش
میگيرد؛ اگر بيست و هشت سال خدمت کرده باشد ،معادل بيست و هشت ماه به او
پاداش میدهند و  . ...پاداش پایان خدمت هم بحثی جداگانه است و ربطی به مستمری
بازنشستگی ندارد .حاال وقتی میخواهند به بازنشستگان پيش از موعد مستمری بدهند،
باید برای آنها حكم صادر کنند .اآلن عمالً دارند چه کار میکنند؟ اآلن عمالً دارند همين
کار را میکنند .سی سال یعنی چه؟ سی سال یعنی حقوق سی روز به او میدهند ،سی
سال سابقه برای او حساب میکنند و اآلن که میخواهند برای او حكم بزنند ،حقوقی
معادل سی روز را به او میدهند ،نه بيست و پنج روز .منتها مأخذ اینكه اآلن محاسبه
میکنند که چه حكمی برای این فرد بازنشسته بزنند ،از چه موقع است؟ اآلن این همه
احكامی که دولت صادر کرده است را اینها [= مجلس] میخواهد اصالح کند .اما
چگونه؟ اآلن طبق قانون ،حكم حقوقی که باید برای کسی که در پایان بيست و پنج
سالگی با پرداخت پنج سال حق بيمهی سنوات ارفاقی بازنشست میشود ،صادر شود،
چه مقدار باید باشد؟ این حكم را چه کسی و با استناد به چه مأخذی صادر میکند؟
جواب همهی این سؤاالت ،ميانگين دو سال حقوق پایان خدمت کارمند است و اصالً
هم ربطی به پاداش پایان خدمت ندارد .همچنين ربطی به این ندارد که بيست و پنج سال
خدمت را هم برای او سی سال محاسبه کنند .آن محاسبهی سی سال به جای بيست و
پنج سال خدمت ،برای این بود که میخواهند سی روز به او حقوق بدهند .اگر
اینطوری نمیشد و حق بيمهی آن پنج سال ارفاقی را هم پرداخت نمیشد ،اآلن که
میخواستند برای او محاسبه کنند ،دو سال آخر خدمت واقعی را مالك قرار میدادند و
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ماهيانه معادل بيست و پنج روز حقوق به او میدادند .ميانگين بيست و پنج روز را برای
او حساب میکردند .اما اآلن چون حق بيمهی پنج سال ارفاقی را داده است ،ميانگين سی
روز دو سال آخر خدمت او را حساب میکنند .آن چيزی که قانون گفته و اآلن طبق آن،
همهی دستگاهها دارند اجرا میکنند ،این است که خدمتتان عرض کردم .نكتهی بعد
اینكه حاال شما توجه کنيد ،ببينيد کسی که بيست و پنج سال خدمت کرده و بازنشسته
شده و اآلن برایش میخواهند حكم بزنند ،خب چگونه باید حكم آن را بر مبنای ( )94و
( )03سال محاسبه کنند؟! آیا میشود تا پنج سال صبر کرد و دید حقوقها چقدر اضافه
میشود ،بعد حكم حقوق بازنشستگی آن شخص را صادر کنند یا صبر کنند و چهار سال
دیگر حكمش را اصالح کنند؟! این خودش یك تالی فاسد این نحوه برداشت از این
موضوع است .اآلن کارمندی که سی سال کامل خدمت کرده است و دولت هم برایش
حق سنوات پنجساله  -مانند بازنشستگان پيش از موعد -پرداخت نكرده است ،با
بازنشستهی پيش از موعد که بيست و پنج سال خدمت کرده و دولت حق بيمهی
پنجسالهاش را هم داده ،حقوق مشابه با هم بگيرند! بلكه به نظر من ،بازنشستهی پيش از
موعد ،بيشتر هم دارد میگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،چرا بيشتر بگيرد؟
آقاي رهپيك ـ حاال فرض میکنيم که همان مقدار [مشابه سیسالهها] بگيرد[ .آیا این
درست است؟]
آقاي عليزاده ـ اآلن در مورد پرداخت سنوات خدمت ،دولت ميزان مستمری
بازنشستگان پيش از موعد را بر اساس نرخ سیساله محاسبه نمیکند ،بلكه میآید
میگوید من او را سیساله محسوب میکنم و بازنشستهاش میکنم ،اما ميزان
مستمریاش را بر اساس یك ماه آخر سال ( )98محاسبه میکنم .یعنی سنوات خدمت
را سیساله در نظر میگيرد منتها با حقوق بيست و پنج سال خدمت .این را مثل یك
کارمند زنده فرض نمیکند که حاال پنج سال دیگر به او حقوق بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصالً مشخص نيست [که در پنج سال آینده ،حقوق کارمندان
چقدر است].
آقاي عليزاده ـ بله ،آن زمان اصالً مشخص نيست که حقوق چقدر است .دولت
پاداش بازنشستگان پيش از موعد را مانند کارمندان سی سال خدمت پرداخت میکند،
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یعنی به اندازهی سی سال به او پاداش پایان خدمت میدهد ،منتها حقوق سال بيست و
پنجمش را مالك قرار میدهد .اگر دولت میخواست این پاداش را بدون لحاظ قانون
بازنشستگی پيش از موعد بدهد ،باید معادل بيست و پنج روز به او میداد .تبصرهی
ماده ( )55قانون تأمين اجتماعی میگوید« :متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه
مستمری بازنشستگی» .با توجه به این تبصره ،مستمری بازنشستگی کارمند بيست و
پنج سال خدمت بر اساس متوسط آخرین مزد یا حقوقش محاسبه میشود .این کارمند
اصالً سی سال حقوق نگرفته که بخواهند بر اساس آن مستمری برایش تعيين کنند.
اصالً نمیشود فرض کرد که این کارمند سی سال کار کرده تا بر اساس آن مستمری
تعيين شود .درست است که دولت برای پنج سال ارفاقی وی هم حق بيمه پرداخت
کرده است اما این حق بيمه بر اساس حق بيمهی آخرین سال خدمت واقعی ،یعنی
سال بيست و پنجم پرداخت شده است .بنابراین دولت حقوق او را ضریب نمیزند و
بعد بر اساس آن حق بيمهاش را پرداخت کند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نحوهی محاسبهی پاداش پایان خدمت هم همينطور است.
آقاي عليزاده ـ بله ،پاداش پایان خدمت هم همينطور محاسبه میشود .مثالً کارمندی
که حقوق ماهيانهاش سه ميليون تومان است ،اگر پيش از موعد و پس از بيست و پنج
سال خدمت بازنشسته شود ،علیالقاعده باید حقوق بيست و پنج روزش را که دو
ميليون و پانصد هزار تومان است ضرب در سی شود و بهعنوان پاداش به او پرداخت
شود؛ اما اآلن با توجه به «قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت» ،سه ميليون
تومان حقوق همين کارمند ضرب در سی شده و بهعنوان پاداش به او پرداخت میشود
ولی در هيچ صورتی گفته نمیشود حقوق بازنشستگان پيش از موعد برای تعيين
پاداش با نرخی محاسبه شود که در پنج سال آینده به آن حد خواهد رسيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یعنی حقوق کارمند در پنج سال آینده چقدر میشود ،مالك
نيست؟
آقاي عليزاده ـ بله ،پنج سال دیگر چقدر میشود ،مالك نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس آخرین حقوق را ضرب در ماه میکنند.
آقاي عليزاده ـ مثل حالت اشتغال به کار است ،البته نه مثل اشتغال به کار جانبازان که

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

94

برخی این دو را با هم اشتباه

میکنند)1(.

این [قانون بازنشستگی پيش از موعد]

میگوید من شما را با همين سابقهی بيست و پنج سال کار بازنشسته میکنم ولی
بهجای اینكه با ميزان حقوق فعليتان برای شما مستمری معادل بيست و پنج روز
حقوق در نظر بگيرم ،به شما معادل سی روز حقوق بازنشستگی میدهم ،نه اینكه بيایم
شما را [در طول پنج سال آینده] زنده و مشغول به کار برای دولت فرض کنم ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پاداش سی سال خدمت را هم میدهم.
آقاي عليزاده ـ بله ،دولت پاداش پایان خدمت بازنشستگان پيش از موعد را سیساله
میدهد ،منتها به اندازهی حقوق اآلن آنها ،نه به مقدار حقوق پنج سال آینده .این اصالً
یك چيز مسلّمی است و هيچ کس خالف این را نگفته است .اینكه مجلس هر روز
تفسيری از قوانين ارائه بدهد و بگوید من از این قانون این را میفهمم[ ،این که
درست نيست] .مگر ما فهم درست نداریم! ما باید ببينيم عموم افراد ،مجریان)193( ،
نفر قاضی در دیوان عدالت اداری و [ ...چه برداشتی از این قانون داشتهاند] .اینها همه
همين را فهميدهاند [که بنده توضيح دادم] .پس عبارت «مزد یا حقوق بيمهشده» [که در
ماده (« )55قانون تأمين اجتماعی» آمده است] مبنای محاسبهی ميزان مستمری دوران
بازنشستگی است .این مزد و حقوق ،به مزد و حقوقی اطالق دارد که آن کارمند
میگرفته است؛ مزد و حقوقی که کارمند بازنشسته اصالً نگرفته و نمیگرفته است که
منظور قانونگذار نيست .این هم که گفته شود دولت میخواسته بياید کارمندانش را به
بازنشستگی پيش از موعد تشویق کند تا اینها بروند در خانههایشان بنشينند و لذا این
امتيازات را به این شكل به آنها داده ،تا اآلن به فكر هيچکس نرسيده است! ضمن اینكه
این طرح برای دولت بار مالی دارد و اصالً این استفساریه را دولت ارائه نكرده است.
دولت اآلن [برای تعيين ميزان مستمری بازنشستگان پيش از موعد] همان حقوق
سنوات ( )99و ( )98آنها را مالك قرار میدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من یك سؤال دارم .این معلوم است که کسانیکه پنج سال
زودتر بازنشسته میشوند ،نسبت به پنج سالی که خدمت نكردهاند ،سابقهای ندارند و
نمیتوان برای آنها عمالً سی سال سابقه در نظر گرفت.
 .4قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد ،جانباز ،از کارافتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ
تحميلی مصوب  1059/6/03با اصالحات و الحاقات بعدی.
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آقاي عليزاده ـ بله ،درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولی در عين حال ،دولت برای افزایش حقوق کارمندان خود ،یك
فرمولی دارد که مثالً پنج سال اول این قدر اضافه شود ،پنج سال دوم این قدر و. ...
آقاي عليزاده ـ نه ،دولت هر ساله برای افزایش حقوق کارمندان خود ،مصوبه
میگذراند؛ ميزان افزایش حقوق را هر سال تصویب میکند)1(.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،ولی یك قانون کلّی دیگر هم در این زمينه وجود دارد.
آقاي عليزاده ـ دولت ،ميزان افزایش حقوق کارمندان را هر سال برای سال آینده
تصویب میکند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثالً ساالنه بيست درصد به حقوقها اضافه میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،قانون مدیریت خدمات کشوری ،برای افزایش حقوق
کارمندان یك قاعدهی دیگری هم دارد که مثالً به واسطهی سابقهی کار و  ...این
درصد حقوق باال

میرود)9(.

 .4ماده ( )69قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1056/5/5کميسيون مشترك رسيدگی به الیحه
مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسالمی« :ماده  -69نظام پرداخت کارمندان دستگاههای
اجرایی بر اساس ارزشيابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود.
امتياز حاصل از نتایج ارزشيابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی ،مبنای تعيين حقوق
و مزایای کارمندان قرار میگيرد و برای بازنشستگان و موظفين یا مستمریبگيران نيز به همين ميزان
تعيين میگردد.
تبصره -ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در الیحه بودجه ساالنه
پيشبينی و به تصویب مجلس شورای اسالمی میرسد».
 .2ماده ( )68قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1056/5/5کميسيون مشترك رسيدگی به الیحه
مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسالمی« :ماده  -68کليه مشاغل مشمول این قانون بر اساس
عواملی نظير اهميت و پيچيدگی وظایف و مسئوليتها ،سطح تخصص و مهارتهای مورد نياز به یكی
از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص مییابند .حداقل امتياز جدول یا جداول ارزشيابی
مشاغل ( )9333و حداکثر آن ( )6333میباشد.
تبصره  -1هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیها ،حداکثردر پنج رتبه مقدماتی ،پایه ،ارشد ،خبره و عالی
طبقهبندی میگردند و هر کدام از رتبهها به یكی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص
مییابد .رتبههای خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و باالتر اختصاص مییابد .شاغلين مربوط در بدو
استخدام در رتبه مقدماتی قرار میگيرند و بر اساس عواملی نظير ابتكار و خالقيت ،ميزان افزایش
مهارتها ،انجام خدمات برجسته ،طی دورههای آموزشی و ميزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس
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آقاي عليزاده ـ دولت سال به سال اعالم میکند که حقوق کارمندان چقدر باید
افزایش پيدا کند و ضابطهی آن را تصویب میکند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن چيزی که در قانون مدیریت خدمات کشوری برای افزایش
حقوقها آمده ،طبق ضابطه است .اینطوری نيست.
آقاي رهپيك ـ آن چيزی که شما میفرمایيد برای کارمندان بازنشسته نيست؛ برای
کارمندان شاغل است.
آقاي مدرسي يزدي ـ من هم نگفتم مربوط به کارمندان بازنشسته است .من میگویم دولت
هنگام محاسبهی مستمری بازنشستگان پيش از موعد ،شاید یك حداقلی [از آن ضوابط
افزایش حقوق مقرّر در قانون مدیریت خدمات کشوری را] اضافه بكند و الّا معنا ندارد؛ اگر
محاسبه بر اساس سنوات ( )94و ( )03انجام شود ،خب میگویيم ( )94و ( )03حساب
کند؛ چون تفاوتی با هم ندارند و همان قيمت میشود و نتيجهی هر دو یكی میشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ وقتی در آن پنج سال کارمند مشغول به کار نبوده و حقوقی
هم به او پرداخت نشده است[ ،چگونه حقوق دریافتنشدهی آن سنوات مالك ارزیابی
قرار گيرد؟!]
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،اینكه واضح و معلوم است که [محاسبات حقوقی مربوط به
پنجسال ارفاقی] همين اآلن [همزمان با بازنشستگی پيش از موعد] انجام میشود ،ولی
این محاسبات با افزایشی در نرخ حقوقی آن پنج سال نسبت به بيست و پنج سال انجام
میگيرد .بنابراین اگر بنا است مستمری بهصورت ( )94و ( )03محاسبه شود ،حقوق
سنوات ( )94و ( )03همان حقوقی است که دولت عمالً به آن کارمند داده است.
آقاي عليزاده ـ خب ،اآلن دولت حقوق همين زمان را به کارمند داده است.

ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد ارزیابی و حسب
امتيازات مكتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه ،ارشد ،خبره و عالی ارتقاء مییابند.
نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی تعيين میشوند و افرادی که عالوه بر
شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت الزم برخوردار هستند طبق آیيننامه ای که به
پيشنهاد سازمان به تصویب هيئت وزیران میرسد از طی برخی از رتبهها معاف و در یكی از رتبههای
دیگر قرار میگيرند.
تبصره »... -9
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آقاي مدرسي يزدي ـ حاال فرض میکنيم که اگر اآلن میخواست حقوق این کارمند را
با ( )94یا ( )03سال سابقهی کار بدهد ،چقدر میداد؟ یعنی آن حق بيمهای که اآلن
دولت در ازای پنجسال ارفاقی میدهد ،به نرخ سنوات ( )94و ( )03سال میدهد
دیگر؛ خيلی خب ،پس یعنی سنوات ( )94و ( )03آن با بقيه فرقی نمیکند.
آقاي رهپيك ـ اآلن ما در دانشگاه یك سری از کارکنان دانشگاه را طبق همين قاعده،
پيش از موعد بازنشسته کردیم .خب ،این قانون اآلن چه میگوید؟ میگوید کارکنانی
که پيش از موعد بازنشسته شدهاند ،بروند احكام بازنشستگیشان را اصالح کنند .یعنی
میگوید شما فرض کنيد که این کارمندانی که با بيست و پنج سال سابقه بازنشست
شدهاند ،سی سال خدمت کردهاند ،احكام بازنشستگی آنها را بر اساس سنوات ( )94و
( )03حساب کنيد!
آقاي مدرسي يزدي ـ کارمندی که آن وقت بازنشسته شده ،حاال که نمیتوانيم حكم
آن را بر اساس سی سال خدمت اصالح کنيم.
آقاي رهپيك ـ همين دیگر .اما این استفساریه اآلن دارد چه میگوید؟ میگوید
مستمری و حكم بازنشستگی چنين کارمندی هم بر اساس سنوات خدمتی ( )94و
( )03محاسبه شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اینكه مراد این استفساریه نمیتواند باشد.
آقاي رهپيك ـ همين است دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،این را نمیخواهد بگوید .بعيد است منظور ماده ( )55چنين
چيزی باشد.
آقاي سليمي ـ من معذرت میخواهم .اجازه بدهيد که من دوباره عرایضم را از اول
بگویم تا این اشكال را هم توضيح بدهم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،من فكر میکنم دولت در قبال این پنج سال اضافهای که برای
بازنشستگیِ پيش از موعد در نظر میگيرد ،احتماالً یك مبلغی اضافه برای این بازنشستگان
محاسبه میکند ،چون که هنگام تعيين ميزان مستمری میگوید من این بيست و پنج سال
خدمت را سی سال در نظر میگيرم .کسی که سی سال سابقهی کار دارد قاعدتاً باید
حقوقش از کسی که بيست و پنج سال سابقه دارد ،بيشتر باشد .این استفساریه ،میگوید
سابقهی کار این کارمندی که میخواهد پيش از موعد بازنشسته شود را سی سال محاسبه
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کن .من وقتی این استفساریه را میخواندم ،اینطوری برداشت کردم.
آقاي سليمي ـ این تفسير مجلس که نمیخواهد بگوید کسانی که پنج سال زودتر
بازنشسته شدهاند را کارمند شاغل فرض کنيد و با این فرض ،ببينيد که اضافهحقوقِ
پنجسالهی آنها چقدر میشد و مستمری بازنشستگی برایشان محاسبه کنيد.
آقاي رهپيك ـ پس چرا برخی کارمندان بازنشستهی پيش از موعد از سازمان تأمين
اجتماعی به دیوان عدالت اداری شكایت کردهاند؟
آقاي سليمي ـ قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت میگوید ،دولت بيست
و پنج سال خدمت شخص را سی سال فرض کند و مستمری بازنشستگی او را هم بر
اساس اینكه اگر این آدم ،سابقهی بيست و پنج سالش ،سی سال بود ،چقدر حقوق
میگرفت ،محاسبه کند .یعنی باید اینطور فرض شود که این کارمند اگر همين حاال-
و نه پنج سال بعد -سی سال خدمت بود ،چقدر حقوق میگرفت ،بر همان اساس
برای او مستمری تعيين شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،من از این قانون ،همان را میفهمم که عرض کردم.
آقاي رهپيك ـ چنين چيزی اصالً امكان ندارد.
آقاي سليمي ـ چرا ،امكان دارد .اجازه بدهيد من توضيح بدهم ،بعد ببينيد چنين چيزی
امكان دارد یا ندارد .سابقهی سنواتی کارمند ،هر سال طبق یك اِشِلی باعث افزایش
حقوق میشود .مثالً اگر کارمندی بيست سال سابقهی کار داشته باشد ،و بعداً بيست و
یك سال شد ،به ميزان این یك سال به حقوق کارمند هم اضافه میشود .این غير از
درصدی است که ساالنه به حقوق همهی کارمندان اضافه میشود .ما با این درصد
افزایش ساالنه ،هيچ کاری نداریم .در اینجا بحث سنوات خدمتی مطرح است.
قانونگذار گفته شما بيست و پنج سال خدمت را سی سال فرض کنيد .میگوید این
کارمندی که با بيست و پنج سال سابقه دارید بازنشسته میکنيد ،سنوات خدمتی این
فرد را سی سال حساب کنيد و بر اساس همين سی سال ،برایش ابالغ بازنشستگی
بزنيد که شما سابقهی خدمتت سی سال است و ميزان مستمری شما هم بر این اساس
محاسبه شده که اگر این پنج سال اضافه میشد ،اینقدر حقوق شما بود.
آقاي عليزاده ـ کجا چنين چيزی گفته شده است؟!
آقاي سليمي ـ قانون [= قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت] این را میگوید.
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آقاي عليزاده ـ نه ،قانون این را نمیگوید.
آقاي سليمي ـ قانون ،ارفاق پنجساله را گفته است .این قانون گفته است به کارمندان
پنج سال ارفاق کنيد و بر اساس همان سی سال خدمت ،سنواتش را به آنها پرداخت
کنيد .این را خود قانون میگوید .قانون ،فقط همين را میخواهد ،نه اینكه ما بخواهيم
پنج سال منتظر بشویم تا ببينيم در آینده ،حقوق این کارمند چقدر میشود [و بر اساس
آن ،ميزان مستمری بازنشستگی این کارمندان را مشخص کنيم] .این قانون ،این را
نمیخواهد بگوید .اصالً به نظر من ،چنين برداشتی ،برداشت اشتباه از قانون است.
[برداشت صحيح از قانون ،بدین نحو است که] وقتی موقع بازنشستگی یك کارمند با
بيست و پنج سال سابقه و مثالً نهصد هزار تومان حقوق رسيد ،اینطور حساب
میکنيم که اگر این کارمند اآلن سی سال خدمت بود ،چقدر حقوق میگرفت ،بعد
همان حقوق را مبنای تعيين ميزان مستمری او قرار دهيم.
آقاي عليزاده ـ اصالً شما بروید تمام ابالغهای بازنشستگی [پيش از موعد] را ببينيد.
مالحظه خواهيد کرد که حتی یكی از آنها ميزان حقوق بازنشستهها را برای تعيين
مستمری [به سی سال] تغيير ندادهاند [و اصالً چنين برداشتی از قانون نداشتهاند].
آقاي سليمي ـ تغيير ندادهاند ،ولی باید تغيير میدادند .بایستی سنوات خدمتی را بر
مبنای سی سال محاسبه میکردند و تغيير میدادند؛ قانونگذار این را میگوید.
آقاي عليزاده ـ در بحث بازنشستگی پيش از موعد قانون میگوید اینكه برای
بازنشستگی باید سنّتان به پنجاه سال برسد ،نياز نيست برسد؛ اینكه سابقهتان برای
بازنشستگی باید به سی سال برسد ،نياز نيست برسد .دولت پنج سال به سابقهتان
اضافه میکند تا زودتر بازنشسته شوید ولی این به این معنا نيست که به ميزان پنجسال
هم به حقوق شما اضافه کند ،بلكه پنج سال به شما ارفاق میکنند که بر مبنای حقوق
همين امروزتان مستمری بازنشستگی ،البته به ميزان سی روز ،دریافت کنيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،مستمری را به صورت سیروزه بگيرید.
آقاي عليزاده ـ بله ،به جای بيست و پنج روز حقوق در ماه ،معادل همان سی روز
حقوق را بگيرید .قانون هم همين را میگوید .اینكه شما [آقای سليمی] میگویيد
مستمری بازنشستگی اینها بر اساس سی روز حساب شود ،مگر این کارمند اصالً مزد
سیروزه گرفته است که شما میگویيد بر مبنای سی روز؟!
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آقاي مؤمن ـ سی سال ،نه سی روز.
آقاي عليزاده ـ متوسط حقوق بيمهشده ضرب در سی میشود دیگر.
آقاي مؤمن ـ آقای عليزاده ،این عبارت [از ماده واحدهی قانون بازنشستگی پيش از
موعد کارکنان دولت] را مالحظه کنيد« :پاداش پایان خدمت این قبيل کارکنان [=
بازنشستگان پيش از موعد] بر اساس سی سال پرداخت خواهد شد».
آقاي اسماعيلي ـ پاداش پایان خدمت با مستمری بازنشستگی فرق میکند.
آقاي عليزاده ـ بله ،پاداش پایان خدمت با مستمری بازنشستگی فرق دارد .مستمری
بازنشستگی ،بحث «حقوق» است.
آقاي مؤمن ـ توجه بفرمایيد« :پاداش پایان خدمت این قبيل کارکنان [= بازنشستگان
پيش از موعد] بر اساس سی سال پرداخت خواهد شد».
آقاي عليزاده ـ پاداش پایان خدمت غير از حق بيمه و مستمری بازنشستگی است .بله،
قانون در مورد پاداش آنطور گفته است که شما خواندید ولی دربارهی مستمری میگوید:
«ميزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یك سیام متوسط مزد یا حقوق بيمهشده
ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه» .شما با چه استداللی میگویيد کارمندی که اصالً مزد
و حقوق سیساله نگرفته ،مستمری بازنشستگیاش بر اساس سنوات ( )94و ()03
پرداخت شود؟! ما حداقل صد نفر کارمند خانم را [در سازمان ثبت اسناد و امالك کشور]
پيش از موعد بازنشسته کردیم  -البته نه به موجب این قانون [= قانون بازنشستگی پيش از
موعد کارکنان دولت] ،ولو اینكه با همين قانون هم میتوانستيم اینها را با بيست وپنج سال
سابقه بازشسته کنيم -مگر حقوق این بازنشستگان پيش از موعد را بر مبنای سی سال
محاسبه میکردیم! ما حقوق اینها را سیساله محاسبه نمیکردیم .حاال آقایان ،به هر حال
جوانب این قضيه روشن است .نظر ما این است که اوالً میگویيم این طرح استفساریهی
فعلی ،تفسير نيست [بلكه تقنين است]؛ اگر این مطلب را قبول دارید ،اول در مورد آن
رأیگيری کنيم .خب ،حضرات آقایانی که میفرمایند این طرح ،تفسير نيست و در واقع
یك تقنين جدید است ،رأی بدهند .بله ،پنج رأی شد .حاال حضراتی که معتقدند این
استفساریه ،حداقل برای دولت بار مالی دارد ،نظرشان را بفرمایند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اینكه بار مالی ندارد دیگر .اگر این طرح ،تفسير باشد که
دیگر بار مالی ندارد .اصالً در این مورد رأیگيری نكنيد؛ چون تفسير یعنی قانون از
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اول ،چنين معنایی داشته است و لذا بار مالی ندارد.
آقاي عليزاده ـ خب ،باالخره شما در مورد این طرح چه میفرمایيد [و نظرتان چيست]؟
آقاي مدرسي يزدي ـ عرض من چيز دیگری است و آن این است که از نمایندگان
مجلس سؤال کنيم ،از آنها استفساری کنيم که آیا مراد شما از این استفساریه آن وجهی
است که آقای عليزاده در خصوص شكایت برخی از بازنشستگان پيش از موعد به
دیوان عدالت اداری فرمودند ،اگر مرادتان این باشد که این تفسير نيست و غلط است.
آقاي عليزاده ـ نه ،منظورشان این نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولی اگر مراد نمایندگان مجلس از این استفساریه این است که
دولت همان زمانی که کارمند را پيش از موعد بازنشسته میکند ،سنوات خدمتی او را
سی سال فرض کند و حق بيمهی او را هم بر اساس سی سال خدمت محاسبه کند و
مستمری بازنشستگیاش را هم بر همين اساس ،محاسبه و پرداخت کند ،این میتواند
تفسير باشد [و درست است].
آقاي مؤمن ـ بله ،مجلس همين را میخواهد بگوید.
آقاي مدرسي يزدي ـ من یقين ندارم که مجلس در این استفساریه چه میخواهد
بگوید ،ولی اگر این [فرض دوم] مد نظرشان باشد ،پاسخ آنها تفسير محسوب میشود.
آقاي سليمي ـ [تفسير نبودن این طرح] رأی نياورد.
آقاي رهپيك ـ «بازنشستگان پيش از موعد مذکور» [که در متن استفساریه آمده است]،
یعنی چه؟
آقاي سليمي ـ منظور بازنشستهشدگان با این قانون.
آقاي رهپيك ـ گفته است «مذکور»؛ «سنوات ارفاقی بازنشستگان پيش از موعد
مذکور» .در این تفسير نوشته «سنوات ارفاقی بازنشستگان پيش از موعد مذکور .»...
آقاي مدرسي يزدي ـ «مذکور» یعنی چه؟ من چه میدانم «مذکور» کجاست؟ یعنی
بازنشستگانی که سنوات غير واقعی دارند [و پيش از موعد بازنشسته شدهاند].
آقاي رهپيك ـ این عبارت یعنی اینكه آنچه که آنجا [در تبصرهی ماده ( )55قانون
تأمين اجتماعی] گفتيم که بازنشستگان پيش از موعد ،پنج سال ارفاقی بگيرند،
محاسبهی حقوق مستمری آنها بر اساس سنوات خدمتی ( )94و ( )03سال نبوده است
[بلكه بر اساس ميانگين دو سال آخر خدمت واقعی (سال  99و  )98محاسبه شده
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است و حاال این استفساریه میخواهد این حقوق مستمری ،بر اساس سنوات ( )94و
( )03محاسبه شود].
آقاي مدرسي يزدي ـ این استفساریه یعنی از اول ،احكام بازنشستگی و محاسبهی
حقوق مستمری را اشتباه زدهاند ،نه اینكه اآلن میتوانند آن را بر اساس حكم این
استفساریه تغيير دهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقا میفرمایند این استفساریه ابهام دارد .در مورد ابهام این
استفساریه ،رأیگيری کنيد.
آقاي مؤمن ـ نه ،ابهامی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،بنده از این نظر که آیا این فرض ،مراد مجلس است یا آن
فرض ،مرادشان است ،اشكال دارم .اگر مرادشان آن فرض اول باشد که واقعاً تفسير
نيست ،ولی اگر آن فرض دوم ،مرادشان باشد[ ،میتواند تفسير باشد].
آقاي مؤمن ـ بله ،این استفساریه برای دولت بار مالی ندارد؛ چون توضيح همان قانون
قبلی است.
آقاي عليزاده ـ حتماً نظر مجلس این نبوده که اینها را ...
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكالی ندارد .حاال ما از نمایندگان [در مورد مراد و هدفشان از
این استفساریه] سؤال میکنيم.
آقاي عليزاده ـ این کارمندانِ پيش از موعد ،همه بر مبنای بيست و پنج سال حقوق
بازنشسته شدهاند ،منتها به جای حقوق بيست و پنج روز ،حقوق سی روز را به آنها
میدهند؛ اینكه یك چيز مسلّم است و اصالً چيز شكداری نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال که تفسير نبودن این طرح ،رأی نياورده ،شما این موضوع
را از مجلس سؤال کنيد .این ابهام را هم رأی بگيرید؛ اگر رأی آورد ،سؤال کنيد تا
مجلس ابهامش را برطرف کند؛ اگر رأی نياورد ،خب هيچ.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،اگر میشود مسئلهی بار مالی این استفساریه را دوباره
رأیگيری کنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر منظور نمایندگان مجلس این باشد که مستمری بازنشستگی
با نرخ حقوق پنج سال آیندهی کارمند محاسبه شود ،بله ،این اصالً تفسير نيست؛ ولی
اصالً احتمال ندارد که مراد نمایندگان این باشد.
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آقاي عليزاده ـ اگر بخواهيم به این طرح ،ابهام بگيریم ،باید به آنها اینطور بگویيم که
آیا منظور شما از این استفساریه این است که حقوق بازنشستگان پيش از موعد را
معادل سی روز محاسبه کنند یا نه ،منظورتان این است که معادل بيست و پنج روز
محاسبه شود ،منتها با همان حقوق؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،حقوقشان که اصالً معلوم نيست ...
آقاي عليزاده ـ بله )03( ،سال.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یعنی بگویيم منظورتان محاسبهی حقوق بازنشستگی بر
اساس سی سال است یا نه.
آقاي ابراهيميان ـ این استفساریه از حيث چگونگی مداخلهی آن پنج سال سنوات
ارفاقی در محاسبهی مستمری بازنشستگی ابهام دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،بگویيم آیا مقصودتان این است که در حين بازنشستگی،
فرض شود که این کارمند سی سال کار کرده و حق بيمهی سی سال را پرداخت کرده
است یا نه؟
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر اسماعيلی هم نظر ما را قبول دارند .پس فعالً رأی ما شش تا شد.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا [جنتی] هم که نظر ما را قبول دارند؛ پس رأیمان هفت تا شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر مقصود نمایندگان این است که همان زمانی که کارمند را
میخواهند بازنشسته کنند و پنج سال از خدمتش را به او ارفاق میکنند ،همان لحظه
حساب کنند که اگر این کارمند سی سال سابقهی کار داشت ،چقدر حقوق بازنشستگی به
او میدادند ،این استفساریه عيبی ندارد و میتواند تفسير باشد؛ ولی اگر مقصود این است
که پنج سال بعد مستمری او را محاسبه کنند ،نه ،آن دیگر معلوم است که تفسير نيست.
آقاي ابراهيميان ـ مقصود ،محاسبهی حقوق مستمری در همين اآلن [= زمان
بازنشستگی است] وگرنه اگر محاسبهی مستمری به پنج سال بعد موکول شود که او
باید پنج سال بعد بياید اعتراض بكند.
آقاي سليمي ـ بله ،اصالً محاسبهی مستمری در پنج سال بعد ،عملی نيست.
آقاي رهپيك ـ اصالً آن فرض اولی که آقای مدرسی فرمودند ،تا به حال یك حكم
بازنشستگی هم بر آن اساس اجرا نشده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،نشده باشد .ما فعالً کاری به اجرا شدن یا نشدن آن نداریم.
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آقاي رهپيك ـ ولی امكان دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،حاال میتوانيم در این خصوص از خود مجلس ،استفسار کنيم.
آقاي رهپيك ـ به عرض بنده توجه بفرمایيد .چرا کارکنان دولت عالقهمندند که
فروردینماه و یا اردیبهشتماه بازنشسته شوند؟ چرا؟
آقاي سليمي ـ چون [کارمند حتی اگر یك ماه از سال جدید را هم کار کند ]،سنوات
خدمتش یك سال باال میرود.
آقاي رهپيك ـ برای اینكه غير از سنوات ،یك چيزهای دیگری هم اضافه میشود و
کارمند میخواهد با آن حقوق جدید ،بازنشسته شود .یعنی اصالً قابل پيشبينی نيست
که حقوق یك کارمند تا پنج سال بعد چقدر میشود .یكی از عوامل دخيل در ميزان
حقوق ،ضریب سابقهی سنوات است .حاال [کسی که با ( )98سال سابقهی خدمت
دارد بازنشسته میشود] اصالً امكان ندارد که سنوات بگيرد [تا بتوان حقوق او را بر
مبنای ( )03سال سابقهی خدمت محاسبه کرد].
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،باالخره همين شخص یك افزایش حقوق بابت افزایش
سابقهی سنوات که میگيرد.
آقاي عليزاده ـ من باز یك بار دیگر عرض میکنم که اگر بازنشستگان پيش از موعد،
[بدون احكام مندرج در قانون بازنشستگان پيش از موعد] میخواستند بازنشسته شوند،
ال اگر این کارمند در بيست و پنج
محاسبه ی مستمری آنها به این شكل بود که مث ً
سالگی خدمت خود سه ميليون تومان حقوق میگرفت ،اآلن حقوق ماهانهی
بازنشستگیاش دو ميليون و پانصد هزار تومان میشد؛ یعنی در زمان اشتغال سه
ميليون تومان میگرفته که حقوق کاملِ سیروزه بود ،ولی در حالت عادی [و بدون
لحاظ احكام قانون بازنشستگی پيش از موعد] ،پس از بازنشستگی به او ماهيانه دو
ميليون و پانصد هزار تومان میدادند .اگر کارمندِ خانم بود و با بيست سال خدمت
بازنشسته میشد ،حقوق ماهيانهاش را معادل بيست روز کار و دو ميليون تومان
میدادند .حاال با قانون بازنشستگی پيش از موعد ،آمدند گفتند که کارمندی که با
بيست و پنج سال خدمت بازنشسته میشود و حقوق حالت اشتغالش سه ميليون تومان
بوده است ،در بازنشستگی هم به او سه ميليون تومان حقوق بدهيد ،نه اینكه بيایيد و
حقوق او را مثالً به سه ميليون و پانصد هزار تومان برسانيد ،یعنی پنج سال دیگر هم به
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حقوقش اضافه کنيم و به او بدهيم .منظور قانونگذار این نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هرحال از عبارات استفساریه میتوان چنين برداشتی داشت.
آقاي عليزاده ـ مجلس در این استفساریه دارد میگوید که ما بازنشستهی پيش از
موعد را هنگام بازنشستگی ،سی سال خدمت فرض میکنيم و حقوق و مزایای او را به
صورت کامل به او میدهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ فرمایشات شما روشن است ولی عبارات استفساریه اینها را
نمیگوید .اگر این عبارات ،اینها را افاده میکرد ،حرف شما درست بود .شما از خارج
[مفاد استفساریه] این مطالب را میگویيد.
آقاي عليزاده ـ من همان فرمایش قبلی جنابعالی را قبول دارم؛ میگویم ماده ()55
قانون تأمين اجتماعی [که این استفساریه دربارهی آن است] ،نگفته است مستمری
بازنشستگی را بعداً [= بعد از گذشت پنجسال از بازنشستگی] حساب کنيد ،بلكه
میگوید این را همين اآلن حساب کنيد ،ولی اآلن برایش سی سال سابقه در نظر نگيرید.
آقاي مدرسي يزدي ـ قانون این مطلب را [به این روشنی که شما میفرمایيد] نگفته
است؛ این مصوبه [= ماده ( )55قانون تأمين اجتماعی] ،قابل تفسير است.
آقاي عليزاده ـ با این استفساریه یعنی اینكه به بازنشستهی پيش از موعد ،مستمری
سی روزه بدهيد و او را سی سال سابقه حساب کنيد؛ یعنی اآلن بيست و پنج سال
سابقهی او را به سی سال افزایش دهيد و حقوق سی سال سابقه را به او بدهيد .این
استفساریه ،این را میخواهد بگوید.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولی اگر مستمری بازنشستگی به صورت سیساله حساب شود،
درصدی افزایش حقوق پيدا میکند که مربوط به حق سنوات است و به حقوقش
اضافه میشود.
آقاي عليزاده ـ این شخص ،اصالً این سنوات را نداشته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب باشد؛ با این قانون گفتهاند محاسبه شود دیگر.
آقاي سليمي ـ آقای عليزاده میخواهد ارفاقی که دولت به بازنشستگان پيش از موعد
کرده است را از آنها بگيرد.
آقاي عليزاده ـ ما ارفاق را از بازنشستگان نمیگيریم .ما میگویيم اگر این قانون نبود،
بازنشستگان پيش از موعد [که طبق قاعده ،به ازای بيست و پنج سال سابقهی کار] باید
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ماهيانه معادل بيست و پنج روز حقوق میگرفتند ولی اآلن با این قانون ،معادل سی
روز حقوق میگيرند.
آقاي رهپيك ـ دولت به بازنشستگان پيش از موعد چه ارفاقی کرده است؟
آقاي مؤمن ـ [آقای عليزاده] میگوید نباید ارفاق زائد بكنند.
آقاي عليزاده ـ بله ،ارفاق اضافه نكنيم.
آقاي رهپيك ـ نه ،این درست نيست .ارفاق دولت به این بازنشستگان از این حيث
است که حقوق بيست و پنج روزه را سیروزه پرداخت میکند.
آقاي عليزاده ـ یك بار دیگر [دربارهی ابهام موجود در این استفساریه] رأی میگيریم.
آقایانی که میفرمایند این استفساریه مجلس نسبت به آن قانون سابق [= تبصرهی ماده
( )55قانون تأمين اجتماعی] ،چيزی اضافه دارد میگوید ،یك بار دیگر رأی بدهند.
آقاي سليمي ـ چند رأی شد؟
آقاي شبزندهدار ـ پنجتا.
آقاي عليزاده ـ شش نفر شدیم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ هفت تا شدیم .حاجآقا [= آقای جنتی] هم رأی داد.
آقاي عليزاده ـ نه ،با رأی حاجآقا شش رأی شد .پس فعالً شش تا رأی داریم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولی نباید این استفساریه را رهایش کنيم .باید این سؤال را از
مجلس بپرسيم تا ببينيم چه جوابی میدهند.
آقاي رهپيك ـ پس شما میگویيد ...
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،من میگویم راه روشن شدن ابهام این مصوبه ،این است
که از مجلس استفسار کنيد .استفسار کنيد و بگویيد آیا مرادتان این است که هر پنج
سال اضافه بشود ،یعنی بازنشستهها باید بعد از گذشت پنج سال و اضافه شدن
حقوقشان برای تعيين مستمری مراجعه کنند یا این مرادتان نيست.
آقاي مؤمن ـ نه ،این مراد نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،نمایندگان همين را که منظورشان این نيست ،بنویسند و
برای ما ارسال کنند ،آن وقت ما هم به طرح آنها رأی مثبت میدهيم .اآلن این
استفساریه با هر دو برداشت سازگاری دارد.
آقاي مؤمن ـ خيلی خب ،باشد.
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آقاي مدرسي يزدي ـ عبارات استفساریه به نحوی است که منظور را صریحاً منتقل
نمیکند .شما که توضيح میفرمایيد ،از خارج از مفاد طرح میدانيد ولی من از خارج [و
اینكه در عمل ،به چه نحو عمل میشود] ،مطلع نيستم .حاال به نظر شما باید چه کار کنم؟
آقاي عليزاده ـ ما این مطالب را نمیگویيم که شما آن طرفش را بگویيد .ما میگویيم
همان زمانی که این قانون [= قانون بازنشستگی پيش از موعد] تصویب شد ،آمدند گفتند
که ما این کارمندان را با این وضعيت حقوقی [بهرغم بيست و پنج سال سابقهی خدمت]
سی سال خدمت فرض میکنيم [و به آنها مستمری بازنشستگی سیروزه میدهيم].
آقاي مدرسي يزدي ـ این مطالب در اینجا نيست .شما این مطالب را از بيرون میفرمایيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقای عليزاده میگوید این حرف شما [= آقای مدرسی
یزدی] باز تقنين جدید است.
آقاي عليزاده ـ بله ،تقنين جدید است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،این عبارات قانون [= ماده ( )55قانون تأمين اجتماعی]،
قابليت تفسير دارد؛ واقعاً قابليت تفسير دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،چنين برداشتی نداشتيم که مستمری بازنشستگان پيش از
موعد را بر اساس سی سال سابقه محاسبه کنند.
آقاي اسماعيلي ـ حاال ابهام بگيریم تا مجلس این را درست کند.
آقاي عليزاده ـ به چه چيزی ابهام بگيریم؟
آقاي اسماعيلي ـ همين که ایشان [= آقای مدرسی یزدی] سؤال کردند.
آقاي مؤمن ـ به نظر من که این استفساریه ابهامی ندارد و همين پاسخی که مجلس
داده ،درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بنویسيد مراد شما از اینكه گفتهاید «مستمری بازنشستگان
موضوع ذیل ماده ( )55قانون تأمين اجتماعی باید بر اساس ميانگين بيمهپردازی دو
سال آخر (سال  94و  )03محاسبه گردد» چيست؟ آیا محاسبهی مستمری بر اساس
سالهای ( )94و ( ،)03یعنی اینكه پنج سال از بازنشستگی بگذرد و بعداً ميزان
مستمری بازنشسته را حساب کنند یا اینكه منظور این است که محاسبهی مستمری را
در همان زمان بازنشستگی ،بر اساس سالهای ( )94و ( )03حساب کنند؟
آقاي مؤمن ـ منظور ،محاسبه در همان موقع بازنشستگی است.
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آقاي سوادكوهي ـ ابهام بگيریم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،من هم میدانم که باید در همان موقع بازنشستگی محاسبه
شود ،ولی برای اینكه معلوم شود نظر مجلس هم همين است ،میگویم ابهام بگيریم.
آقاي عليزاده ـ این مسلّم است که منظور ،همان زمان بازنشستگی است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مگر اینكه ابهام را در خصوص سی سال سابقهی کار
بازنشستگان پيش از موعد بگيریم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ابهام را نسبت به سی سال سابقهی کار بگيرید.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اینكه اآلن فرض بكنيم که به اندازهی پنج سال دیگر به
سابقهی کار بازنشستهی پيش از موعد اضافه شده است.
آقاي مؤمن ـ خب ،اضافه حقوق را به او بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اضافه حقوقِ پنج سال آینده که معلوم نيست چقدر است.
آقاي عليزاده ـ این که منظور نيست.
آقاي مؤمن ـ نه ،این نيست.
آقاي سوادكوهي ـ اینطور نيست ولی با این وضعيت ،این طرح باید متوقف بشود .با
این صحبتها و نظراتی که مطرح شد ،این طرح استفساریه متوقف میشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقایانِ اعضا ،در مورد استفساریه دو نظر دارند :بعضی مثل
آقای مؤمن و آقای مدرسی میگویند مقصود مجلس همين است که برای محاسبهی
مستمری ،سی سال سابقهی کار باید مالك محاسبه قرار گيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من نگفتم مقصود مجلس حتماً همين است؛ میگویم با این
توضيحاتی که شما و دیگر اعضا میدهيد ،اینطور برداشت میشود که نظر مجلس
همين است .من میگویم عبارات جوری است که هر دو احتمال وجود دارد .این
عبارات ،با هر دو برداشت سازگار است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اما قانون [= قانون بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولت
و ماده ( )55قانون تأمين اجتماعی] میگوید این برداشت ،مقصود نيست.
آقاي جنتي ـ آقای مدرسی ،این ابهام ،رأی الزم را ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چطور رأی ندارد؟! آقایانی که به مغایرت این استفساریه رأی
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دادند ،با رأی ابهام من ،در مجموع ،هفت تا رأی میشود.
آقاي مؤمن ـ ما به این ابهام رأی نمیدهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،شما رأی ندهيد .حاال رأیگيری کنيد ،شاید این ابهام،
رأی الزم را آورد.
آقاي مؤمن ـ رأی بگيرید.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال رأی بدهيد.
آقاي عليزاده ـ این قانون [= ماده ( )55قانون تأمين اجتماعی] بحث پنج سال را
مطرح نكرده است .اگر آنچه که شما [= آقای مدرسی یزدی] میگویيد درست باشد،
دولت باید برای پنج سال کارِ نكردهی این کارمندان ،به آنها حقوق بدهد!
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،الزم نيست چنين کاری بكند.
آقاي عليزاده ـ دولت چنين حقوقی به کسی نمیدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ قانون میگوید مأخذ محاسبهی ميزان مستمری بازنشستگان پيش
از موعد ،به این شكل باشد .حاال چرا در مورد ابهام این استفساریه رأی نگرفتيد؟
الاقل در این مورد رأی بگيرید.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که معتقدند این استفساریه به این نحوی که حضرت
آیتاهلل [مدرسی یزدی] فرمودند ،ابهام دارد ،رأی بدهند.
آقاي سوادكوهي ـ این استفساریه ،ابهام ندارد ولی برای حل این مشكل ،ابهام بگيرید.
آقاي ابراهيميان ـ هفت نفریم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی خب.
آقاي عليزاده ـ یك نكتهی دیگری هم به نظرم رسيد که بد نيست آن را هم از مجلس
بپرسيم؛ بگویيم آن حق بيمهای که دولت برای سنوات ارفاقی بازنشستگان پيش از
موعد در آن سالها پيشبينی کرده و گفته است من آن حق بيمه را میدهم ،بر چه
اساسی داده است؟ آن را هم برای ما بفرستند .چون اگر آن زمان گفتهاند که حق
بيمهی پرداختی بر اساس آخرین حقوق کارمند محاسبه و پرداخت میشود ،اآلن
نمیتوانند بگویند که مقرری بازنشستگی این کارمندان بر آن اساس [= بر اساس
حقوق سنوات ( )94و ( ])03باشد.
آقاي شبزندهدار ـ درست است.
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آقاي عليزاده ـ باید ببينيم آن حق بيمهی سنوات ارفاقی را چقدر و بر چه اساسی پيشبينی
کردهاند؟ این موضوع هم قضيهی این استفساریه را روشن میکند .اگر وضعيت حق بيمه و
مباحث مالی را در این استفساریه مشخص نكنند برای دولت بار مالی دارد.
آقاي مدرسييزدي ـ نه ،اگر تفسير باشد که دیگر بار مالی ندارد .خودتان هم بارها این
موضوع را گفتهاید؛ تفسير قانون که بار مالی ایجاد نمیکند.
آقاي مؤمن ـ حاال بنویسيد.
آقاي عليزاده ـ ما چند بار تا به حال گفتهایم که مجلس یك موضوع را دو بار که
نمیتواند تفسير کند .مجلس یك بار آن قانون را آنجور میفهميده و بر آن اساس،
حق بيمهی سنوات ارفاقی پرداخت میشده است؛ آنوقت حاال میتواند چيزی مغایر
تفسير قبلیاش بگوید؟!
آقاي مؤمن ـ مجلس که حق بيمه را نمیدهد؛ آن حق بيمه را دولت میدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس که آن قانون را قبالً تفسير نكرده است.
آقاي عليزاده ـ نه ،دولت بر اساس آن قانون ،پيشبينی میکرده و میگفته این مقدار
بودجه برای پرداخت حق بيمهی سنوات ارفاقی بازنشستگان پيش از موعد در
)( 1

بودجهی سنواتی منظور میشود.

طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده ( )77قانون تعيين تكليف استخدامي
معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش

منشي جلسه ـ «طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده ( )15قانون تعيين
تكليف استخدامی معلمين حقالتدریسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت

 .4نظر شماره  49/03/89348مورخ  1049/5/8شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 010/99696
مورخ  1049/5/91و پيرو نامه شماره  49/03/89354مورخ  ،1049/5/1طرح استفساریه تبصره ماده
( )55قانون تأمين اجتماعی مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهرماه یكهزار و سيصد و نود و دو مجلس
شورای اسالمی ،در جلسه مورخ  1049/5/1شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر
این شورا به شرح زیر اعالم میگردد:
 با توجه به نظریه تفسيری شماره  56/91/850مورخ  1056/0/13شورای نگهبان از اصل ( )50قانوناساسی ،طرح فوقالذکر تفسير نيست بلكه قانونگذاری است؛ لذا مغایر اصل مذکور شناخته شد».
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پرورش()1

موضوع استفساریه:
آیا دانشجویان رشتههای ستارهدار ورودی سال  1055دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی
تهران و دانشكده فنی حرفهای دختران دکتر شریعتی تهران مشمول قانون الحاق دو
تبصره به ماده ( )15قانون تعيين تكليف معلمين حقالتدریسی و آموزشياران نهضت
سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب  )9(1041/5/14میباشند؟
نظر مجلس:
 .4طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده ( )15قانون تعيين تكليف استخدامی معلمين
حق التدریسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در تاریخ  1049/5/19به
تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ()49
قانون اساسی ،طی نامهی شماره  085/99605مورخ  1049/5/91به شورای نگهبان ارسال شد .شورای
نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسات مورخ  1049/5/1و  ،1049/5/5نظر خود مبنی بر عدم
مغایرت این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره  49/03/89114مورخ
 1049/5/5به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
 .2قانون الحاق دو تبصره به ماده ( )15قانون تعيين تكليف استخدامی معلمين حقالتدریسی و
آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب « :1041/5/14ماده واحده -دو
تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای ( )5و ( )4به ماده ( )15قانون تعيين تكليف استخدامی معلمين
حقالتدریسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش اصالحی مصوب
 1054/13/5الحاق میگردد:
تبصره  -5احكام قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب  1064/0/5به استثنای
احكام ناظر بر دانشآموزان دانش سراهای تربيت معلم به قوت خود باقی است .دانشجویان ورودی سال
 1055مرکز تربيت معلم نيز که طبق مقررات مربوطه مشخص شدهاند مشمول این حكم میگردند.
تبصره  -4وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای تبصره ( )9ماده ( )81قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب  1054/13/8و بند ( ج) ماده ( )99قانون مدیریت خدمات
کشوری مصوب  1056/5/5از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون حداکثر ظرف دو سال کليه مربيان
پيش دبستانی و نيروهای خرید خدمت آموزشی خود را که با آموزش و پرورش همكاری داشتهاند از
طریق برگزاری آزمون و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در مواد ( )9و ( )0قانون تعيين تكليف
استخدامی معلمين حق التدریسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
مصوب  1055/5/18و اصالحات بعدی آن ،مدرك و رشته تحصيلی ،جنسيت ،نياز منطقهای و سنوات
همكاری با آموزش و پرورش در اولویت استخدام قرار دهد .در مورد مربيان پيشدبستانی مطابق روال
قبل اعم از سياست گذاری ،نظارت ،صدور مجوز و تدوین محتوا عمل نماید».
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بلی ،دانشجویان رشتههای ستارهدار ورودی سال  1055دانشگاه تربيت دبير شهيد
رجائی تهران و دانشكده فنی حرفهای دختران دکتر شریعتی تهران مشمول قانون الحاق
دو تبصره به ماده ( )15قانون تعيين تكليف معلمين حقالتدریسی و آموزشياران نهضت
سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب  1041/5/14میباشند».
آقاي عليزاده ـ بنده میخواهم یك مطلبی عرض کنم و البته نمیخواهم بگویم آن را
به عنوان ایراد در خصوص این استفساریه بياوریم ،ولی اآلن یك واقعيتی در مورد این
استفساریهها وجود دارد و آن این است که تقریباً تمام این تفسيرهایی که نمایندگان
مجلس از قوانين مختلف میکنند )%83( ،آن یك چيزی بر خالف آن چيزی است که
قانون مربوطهاش گفته است[ .این امر از آنجا ناشی میشود که] میروند نسبت به مفاد
آن قانون ،به نمایندگان مراجعه میکنند و آنها هم یك تفسيرهایی این چنين میکنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بعضی وقتها با این تفسيرها یك کاری را به دوش دولت یا سایر
دستگاههای حكومتی میگذارند که اصالً عاقالنه و قابل تحمل نيست .مثالً در طرح
استفساریهی

قبلی()1

دیدید که تصویب کردهاند فردی که در یك اداره ( )98سال کار

کرده است ،همان مقدار مقرری بازنشستگی بگيرد که یك کارمند با ( )03سال سابقهی
خدمت میگيرد! یعنی مجلس به دستگاههای دولتی میگوید حقوق این کارمند ()98
سال خدمت را مثل کارمند ( )03سال خدمت حساب کن!
آقاي سوادكوهي ـ تازه ممكن است مقرری این کارمند ( )98سال خدمت بيشتر هم باشد!
آقاي رهپيك ـ بله ،اآلن در بعضی موارد حقوق کارمندان بازنشسته با ( )98سال
سابقهی خدمت از کسانی که ( )03سال کار کردهاند ،بيشتر است.
آقاي مدرسي يزدي ـ در مورد موضوع این استفساریه باید عرض کنم که همهی
دانشجویان تربيت دبير مورد سؤال استفساریه نيستند و سؤال فقط دربارهی دانشجویان
رشتههای ستارهدار است.
آقاي شبزندهدار ـ در این استفساریه فقط در مورد دانشجویان دو مرکز تربيت دبير
 .4مراد طرح استفساریه تبصره ماده ( )55قانون تأمين اجتماعی مصوب  1049/5/19مجلس شورای
اسالمی است که بررسی آن در جلسهی مورخ  1049/5/1شورای نگهبان و پيش از بررسی طرح
استفساریه فعلی انجام شده است.
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شهيد رجایی تهران و فنی حرفهای دختران دکتر شریعتی تهران سؤال شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ رشتههای ستارهدار یعنی چه؟
آقاي عليزاده ـ آن قانون [= قانون تعيين تكليف استخدامی معلمين حقالتدریسی و
آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش] برای استخدام معلمان یك
سقفی قرار داده است )1(.در این استفساریه ،گفته است که دانشجویان رشتههای ستارهدار
این دو مرکز را هم جزو همان سقف قرار بدهيد .این ،ظاهراً نباید اشكالی داشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اینكه تفسير قانون نمیشود .استخدام معلمان اگر سقف بيّن
داشته باشد ،طرح استفساریهی فعلی دیگر نمیتواند تفسير آن باشد.
آقاي عليزاده ـ سقفی که در آن قانون برای استخدام معلمان تعيين شده است ،از
جهت تعداد استخدامشوندگان است ،نه از جهت نوع افرادی که باید استخدام شوند.
در مورد نوع افراد در آن قانون ،بحث خاصی نكرده است .پس سقف از جهت تعداد
است و وزارت آموزش و پرورش هم نمیتواند بيش از این تعداد معلم استخدام کند.
آقای مدرسی یزدی ـ نمیدانم .من که بحث دانشجوی ستارهدار را نمیفهمم .این
استفساریه نسبت به بقيهی مواردی که در همان قانون مصوّب سال  1054بيان شده
است ،فقط لفظ دانشجوی ستارهدار را اضافه دارد .کسی از بيرون [= از دستگاههای
دولتی و ]...نسبت به این استفساریه ایرادی نداشته است؟
آقاي سوادكوهي ـ چرا.
آقاي رهپيك ـ ظاهراً در اجرای آن قانون ،دانشجوهای ستارهدار این دو مرکز را شامل
نمیکردهاند؛ چون مورد این استفساریه دانشجویان تربيت دبير است ولی موضوع آن
قانون مراکز تربيت معلم است.
 .4در ماده (« )1قانون تعيين تكليف استخدامی معلمين حقالتدریسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی
در وزارت آموزش و پرورش» مصوّب  1055/5/18مجلس شورای اسالمی مقرر شده است« :ماده -1
در اجراء جزء ( )9بند (و) ماده ( )198قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران و بند (ج) ماده ( )99قانون مدیریت خدمات کشوری ،دولت موظف است از
تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف پنج سال نيروهای حقالتدریس ،نهضت سوادآموزی ،مربيان
پيش دبستانی و مربيان کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان را تا سقف شصت هزار نفر به شرح
مندرج در این قانون و با رعایت ماده ( )96قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی
کشور به استخدام آموزش و پرورش در آورد».
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آقاي مدرسي يزدي ـ خب چرا احكام آن قانون شامل این دانشجویان نشود؟!
آقاي رهپيك ـ نمیدانم ،حاال باالخره شاید وجهی داشته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ در این استفساریه ،دانشجویان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی
و دانشجویان دانشكده فنی حرفهای دختران دکتر شریعتی تهران هستند.
آقاي سوادكوهي ـ اینطور که از ظاهر این استفساریه برمیآید ،این استفساریه میخواهد
دانشجویان دو مرکز را به تبصرههای ( )5و (« )4قانون تعيين تكليف استخدامی معلمين
حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» ملحق
کند .مرکز تحقيقات [شورای نگهبان] به این استفساریه یك ایراد گرفته است؛ گفته است
چرا شما نگفتيد تبصره ( )5یا تبصره ()4؟ این استفساریه ،به کدام یك از این دو تبصره
برمیگردد؟ بعد هم اگر منظورتان ذیل تبصره ( )5است ،تبصره ( )5فقط مرکز تربيت معلم
را گفته است و bفقط به این مرکز تصریح کرده

است)1(.

آقاي اسماعليي ـ این رشتههای ستارهدار یعنی چه؟
آقاي سوادكوهي ـ آقای دکتر ،دانشجویان رشتههای ستارهدار ،دانشجویانی هستند که
به دولت تعهد خدمتی دارند .اینها [= کارشناسان مرکز تحقيقات] میگویند که این
استفساریه ،یك نوع بازقانونگذاری جدید است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،اگر این مرکز تربيت معلم یك جای خاصی است ،خب
معلوم است که [الحاق مراکز دیگر به آن] قانونگذاری جدید است .چرا مجلس در
این استفساریه به یك موضوعات دیگری استناد داده است؟
 « .4موضوع استفساریه حاضر ،از این لحاظ که مشخص نيست به کدام قسمت «قانون الحاق دو تبصره
به ماده ( )15قانون تعيين تكليف معلمين حقالتدریسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت
آموزش و پرورش» اشاره دارد ،واجد ابهام است .در صورت مدّ نظر بودن قسمت اخير تبصره ( )5قانون
مذکور ،اطالق عنوان «مرکز تربيت معلم» شامل «دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی تهران» و «دانشكده
فنی حرفهای دختران دکتر شریعتی» نمیگردد؛ بنابراین به نظر میرسد که برخوردار کردن این دو
دانشگاه و دانشكده از مزایای مقرر در قانون ،از طریق استفساریه آن قانون ممكن نيست؛ چرا که در این
حالت دیگر نظر مجلس را نمیتوان تفسير دانست ،بلكه این عمل قانونگذاری جدید محسوب میگردد
و از این جهت ،مغایر با نظریه تفسيری شماره  56/91/850مورخ  1056/0/13شورای نگهبان مقرر در
ذیل اصل ( )50قانون اساسی به نظر میرسد ».نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (مرکز تحقيقات
شورای نگهبان) ،شماره  4935391مورخ  ،1049/5/03صص .8-9
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آقاي سليمي ـ در ذیل تبصره ( )5اینطور آمده است ...« :دانشجویان ورودی سال
 1055مرکز تربيت معلم نيز که طبق مقررات مربوطه مشخص شدهاند ،مشمول این
حكم میگردند ».قانونگذار این حكم کلّی را در اینجا آورده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،کلّی نيست؛ مرکز تربيت معلم جای خاصی است.
آقاي سليمي ـ اینها هم متعلق به همان کلّی است .حاال این استفساریه میخواهد بگوید
دانشجویان رشتههای ستارهدار ورودی سال  1055دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی و
دانشكده فنی حرفهای دختران دکتر شریعتی هم مشمول آنچه در تبصرههای ( )5و ()4
آمده است ،میشوند .اصالً سؤال همين است که آیا این دانشجویان رشتههای ستارهدار
ورودی سال  1055این دو مرکز مشمول آنچه در آن دو تبصره آمده است ،میشوند؟ در
واقع مجلس با این جواب میخواهد بگوید به اعتبار همان حكمی که در آنجا به صورت
کلّی آمده است ،آن حكم شامل این افرادی که در سال  1055در این دو مرکز مشغول به
تحصيل شدهاند هم میشود .حرف این استفساریه ،همين است.
آقاي رهپيك ـ سؤال این است که آیا دانشجویان آن دو مرکز ،مشمول حكم
دانشجویان مراکز تربيت معلم که اآلن دانشگاه فرهنگيان شده است )1(،هستند یا نه؟
آقاي مؤمن ـ نه ،آن موضوع ،منظورشان نبوده است.
آقاي سليمي ـ مجلس در این استفساریه میخواهد بگوید این دانشجویان رشتههای
ستارهدار این مراکز به اعتبار اینكه ستارهدار بودند – یعنی اینكه تعهد خدمتی داشتند-
از نظر حكمی مشمول همان حكم مقرر در آن قانون [= قانون الحاق دو تبصره به ماده
( )15قانون تعيين تكليف استخدامی معلمين حقالتدریسی و آموزشياران نهضت
سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش] هستند .مجلس میخواهد این موضوع را
در این استفساریه بگوید.
« .4مصوّبه تشكيل دانشگاه ویژه فرهنگيان» مصوّب جلسه ( )649مورخ  1043/8/9شورای عالی انقالب
فرهنگی« :ماده واحده -دانشگاه ویژه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش و پرورش بوده و مطابق
ضوابط ،مقررات و استانداردهای وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری به صورت هيئت امنایی تشكيل
میشود.
تبصره  -1این دانشگاه به تعداد مراکز استانها و شهر تهران (در حال حاضر  09واحد) به صورت
پردیس دختران و پسران و در مراکز استانها تشكيل میشود.
تبصره  -9مراکز مذکور در تبصره فوق ،جایگزین مراکز تربيت معلم موجود میشود ». ...
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آقاي مدرسي يزدي ـ نمیشود؛ وقتی در قانون اسم مرکز و جای خاصی را برده است،
هر جا را که نمیشود به موضوع آن قانون ملحق کرد.
آقاي مؤمن ـ نه ،فقط تبصره ( )5است که مربوط به برخی مراکز خاص است.
آقاي عليزاده ـ اتفاقاً دانشجوی ستارهدار حق بيشتری [نسبت به دانشجوی عادی] دارد؛
چون او [پس از اتمام تحصيالت] باید در وزارت آموزش و پرورش خدمت کند.
آقاي مؤمن ـ یعنی دانشجوی ستارهدار از این نظر که تعهد خدمتی دارد ،به آموزش و
پرورش نزدیكتر است.
آقاي عليزاده ـ بله نزدیكتر است .حاال ظاهراً این استفساریه ایرادی ندارد؛ اگر کسی
نسبت به این استفساریه ،ایرادی دارد بفرماید.
آقاي مدرسي يزدي ـ من فكر میکنم ایراد دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چه ایرادی دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ایرادش این است که تفسير نيست.
آقاي عليزاده ـ شرح بدهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن مقداری که من از قانون [= قانون تعيين تكليف استخدامی
معلمين حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و
پرورش] مطلع شدم ،مرکز تربيت معلم یك مرکز خاص است [و الحاق دو مرکز شهيد
رجایی و دکتر شریعتی به آن در قالب تفسير درست نيست].
آقاي مؤمن ـ آن قانون فقط مربوط به مرکز تربيت معلم نيست.
آقاي عليزاده ـ کجای این قانون نوشته شده که مربوط به چه مراکزی است؟
آقاي مؤمن ـ فقط در تبصره ( )5آن بحث مرکز تربيت معلم مطرح شده است .اگر
بقيهی مواد آن را از اول بخوانيد میبينيد که هيچ اختصاصی به مرکز تربيت معلم ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ در تبصره ( )5ماده ( )15میگوید« :احكام قانون متعهدین
خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوّب  1064/0/5به استثنای احكام ناظر بر
دانشآموزان دانشسراهای تربيت معلم به قوت خود باقی است .دانشجویان ورودی
سال  1055مرکز تربيت معلم نيز که طبق مقررات مربوطه مشخص شدهاند مشمول
این حكم میگردند ».خب ،این تبصره که گفته است احكام قانون مصوّب 1064/0/5
شامل همهی متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش به استثنای یك مورد
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میشود .بنابراین دیگر نياز به سؤال و استفساریه هم نبوده است.
آقاي رهپيك ـ نه ،این استفساریه بحث دیگری است.
آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره ( )5که نمیخواهد احكام مربوط به دو مرکز مذکور در
این استفساریه را بگوید.
آقاي سوادكوهي ـ این مربوط به سال  1055است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ استفساریهی فعلی فقط در مورد تأیيد احكام تبصرههای ( )5و ()4
برای دانشجویان ستارهدار ورودی  1055دو مرکز شهيد رجایی و دکتر شریعتی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،استفساریه میخواهد بگوید دانشجویان رشتههای ستارهدار
ورودی سال  1055این دو مرکز هم مشمول احكام آن دو تبصره میشوند .خب ،اینكه
این دانشجویان تحت آن احكام واقع میشوند ،اصالً تفسير قانون نيست؛ فقط بيان
همان قانون است.
آقاي عليزاده ـ تفسير قانون هم همان بيان قانون است؛ بيان مراد مقنن است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،تفسير که بيان نيست؛ بيان یعنی قانون واضح است [و ابهامی
ندارد] .گفتهاند که تفسير« ،کشف

الغطاء»( )1میکند()9

ولی تبصرههای ( )5و ( )4ماده

( )15غطائی( )0نداشتهاند که نياز به تفسير داشته باشند.
آقاي عليزاده ـ حاال به هر حال ،مجریان این قانون به این نحو عمل نمیکنند و
میگویند ما این را نمیفهميم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمیدانم؛ من واقعاً نمیفهمم [که دليل ارائهی این استفساریه
چيست!]
آقاي مؤمن ـ حاال عيبی ندارد.
« .4کشف الغطاء» در لغت به معنای «پردهبرداری» و در اصطالح به معنای «برطرف کردن ابهامها و
آشكار کردن حقایق» است.
 .2نظریهی تفسيری شماره  56/91/850مورخ  1056/30/13شورای نگهبان« :مقصود از تفسير ،بيان مراد
مقنن است .بنابراین تضييق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نيست ،تفسير تلقی نمیشود».
« .3غطاء» در لغت به معنای «پرده» و «پوشش» است .فرهنگ فارسی معين و لغتنامه دهخدا ،ذیل واژه
«غطاء».
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آقاي عليزاده ـ آقای مدرسی یزدی ،شما آن جایی را که تفسير قانون نبود گفتيد
تفسير است )1(،حاال اینجا که واقعاً تفسير قانون است میگویيد تفسير نيست!
آقاي مؤمن ـ بله ،اینجا که تفسير قانون است ،ایشان [= آقای مدرسی یزدی] میگوید
تفسير نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تفسير مجلس در اینجا که اشكالی ندارد؛ چون شما خودتان
میگویيد که [این قانون ،از شدت وضوح] ،اصالً تفسير هم نمیخواست.
آقاي عليزاده ـ بله ،این قانون تفسير نمیخواهد ،ولی آنها میگویند به نظر ما تفسير
میخواهد .اگر یك وقت از ما درخواست تفسير اصول قانون اساسی بخواهند ،خب حاال
ما ممكن است در پاسخ به آن استفسار ،به آنها بگویيم که این متن اصل قانون اساسی ،از
بس روشن است ،اصالً نيازی به تفسير ندارد؛ ولی یك وقت از مجلس خواستهاند که
قانونی را تفسير کند و مجلس میگوید به نظر من تفسير این قانون اینگونه است ،در
این موارد ما نمیتوانيم به مجلس بگویيم این قانون نياز به تفسير ندارد.
آقاي اسماعليي ـ اصالً به احتمال زیاد ،در مقام اجرا ،دعوا پيش آمده که درخواست
تفسير کردهاند.
آقاي عليزاده ـ بله .حضرات آقایانی که میفرمایند این استفساریه خالف قانون
اساسی یا خالف شرع است ،نظرشان را بفرمایند.
آقاي سوادكوهي ـ آن ایرادی که آیتاهلل مدرسی فرمودند به نظر من هم وارد است؛
چون ظاهراً آنچه که در تبصره ( )5به عنوان مرکز تربيت معلم آمده ،اآلن به دانشگاه
فرهنگيان تبدیل شده است .اگر اینطور باشد شاید خواست مجلس در این استفساریه
این بوده است که بگوید این دو مرکزی که در این استفساریه ذکر شدهاند ،جزئی از
همين مرکز تربيت معلم هستند و بنابراین شامل همان حكم مربوط به مرکز تربيت معلم
میشوند .ولی مثل اینكه اینطور نيست؛ چون این دو موردی که اینجا ذکر کردهاند ،یعنی
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی تهران و دانشكده فنی حرفهای دختران دکتر شریعتی
تهران ،دو دانشگاه و دانشكدهی متفاوت هستند که چيزی غير از آن مرکز تربيت معلم
است که در این تبصره ( )5ذکر شده است و اصالً الحاق این دو مرکز به این تبصره ،با
 .4مراد دستور جلسهی قبلی شورا است که به بررسی «طرح استفساریه تبصره ماده ( )55قانون تأمين
اجتماعی» پرداخته شد.
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صدر این ماده واحده هم سازگار نيست .به هر حال به نظر من ،این استفساریه یك
قانونگذاری جدید است و این امر ،تفسير قانون نيست .نظر من این است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مگر دانشگاه تربيت دبير همان دانشگاه تربيت مدرس نيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،دانشگاه تربيت دبير غير از دانشگاه تربيت مدرس است.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،این دو با هم متفاوتند .یعنی مجلس در پاسخ استفساریه دو مرکز
دیگر را داخل حكم تبصرههای ( )5و ( )4کردهاند که اصالً داخل این حكم نبودهاند.
آقاي رهپيك ـ این موضوع باید از مجلس سؤال بشود .چون به نظرم اآلن دانشگاه
فرهنگيان فقط در تهران شش یا هفت شعبه دارد .سؤال این است که آیا دانشگاه فرهنگيان
همان مراکز تربيت معلم سابق است که تبدیل به این دانشگاه شده است یا خير.
آقاي سوادكوهي ـ دانشگاه فرهنگيان غير از تهران در سایر شهرهای کشور هم شعبه دارد.
آقاي رهپيك ـ بله ،در استانها هم شعبه دارند .فقط در تهران شش شعبه دارد .خب،
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی اگر ذیل این دانشگاه فرهنگيان باشد ،این استفساریه
عيبی ندارد؛ ولی به نظرم یك دانشگاه تربيت دبير از وزارت آموزش و پرورش انتزاع
شد و به وزارت علوم سپرده شد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس این مورد را سؤال کنيد.
آقاي رهپيك ـ بله ،این را باید سؤال کنيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ البته باید توجه داشت که موضوع این استفساریه فقط در
مورد دانشجویان رشتههای ستارهدار ورودی سال  1055این مراکز است نه بقيه؛ پس
معنایش این است که بقيهی دانشجویان این مراکز مشمول [احكام تبصرههای ( )5و
( )4ماده ( ])15هستند و فقط با این استفساریه میخواهند بگویند که ستارهدارها هم
مشمول این احكام هستند.
آقاي سوادكوهي ـ دانشجویان ستارهدار به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمتی
دارند؛ از این جهت شاید خواسته بگوید که این دانشجویان هم مشمول احكام آن دو
تبصره هستند.
آقاي شبزندهدار ـ البته فقط دانشجویان ستارهدار این دو مرکز.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،فقط دانشجویان رشتههای ستارهدار ورودی سال 1055
آن دو مرکز .
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آقاي سوادكوهي ـ یعنی چه؟! یعنی احكام تبصرههای ( )5و ( )4شامل همهی
دانشجویانی که به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمتی دارند ،نمیشود و فقط
شامل ورودیهای سال  1055میشود؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یعنی اینكه بقيهی دانشجویان ،مشمول احكام تبصرههای ()5
و ( )4هستند.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،احكام تبصرههای ( )5و ( )4اصالً شامل بقيهی آنها [=
دانشجویان رشتههای ستارهدار غير از ورودیهای  ]1055نمیشود؛ یعنی سایر
دانشجویان متعهد به خدمت را شامل نمیشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ شاید این قيد توضيحی است.
آقاي ابراهيميان ـ این مراکز ،دو نوع دانشجو دارند :ستارهدار و آزاد .بعضی از
دانش جویان این مراکز ،دانشجوی آزاد هستند ،یعنی تعهد خدمت به جایی ندارند و
اصالً وعده ی کار و شغل پس از اتمام تحصيالت به آنها داده نشده است؛ این دسته از
دانشجویان اصالً مشمول این قانون [و احكام تبصرههای ( )5و ( ])4نيستند.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،این دانشجویان مشمول این احكام نيستند.
آقاي ابراهيميان ـ بعضی از دانشجویان این مراکز هستند که یك پروسهی ویژهای را
طی میکنند و تعهد دادهاند که بعد از اتمام تحصيل به دولت خدمت کنند .مجلس در
این استفساریه می خواهد بگوید این دسته از دانشجویان که تعهد خدمت دارند و
گزینش ویژه شدهاند ،به حكم مقرّر برای دانشجویان تربيت معلم ملحق هستند و طبق
این قانون استخدام شوند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ با این توضيحات باز هم این استفساریه ،قانونگذاری جدید
محسوب میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ این استفساریه را هم بگذارید تا بررسی دقيقتری بشود و بعد
در هفتهی آینده راجع به آن تصميمگيری کنيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقای عليزاده ،حواستان باشد این استفساریه ،قانونگذاری
جدید است؛ یعنی مجلس صرفاً میخواهد دانشجویان ستارهدار از این مراکز را به حكم
دانشجویان مراکز تربيت معلم ملحق کند؛ خب این قانونگذاری جدید محسوب میشود.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،مجلس میخواهد این کار را بكند.
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آقاي مدرسي يزدي ـ این استفساریه برای اظهار نظر هنوز وقت دارد .پس اجازه دهيد
در مورد آن از مجلس سؤال شود ،ببينيم وضعيت آن چهطوری است.
آقاي سليمي ـ این استفساریه فعالً رأی نياورد .حاال بماند تا جلسهی بعد که آقای رهپيك
گزارش خودشان را در مورد این موضوع بياورند ،بعد راجع به آن تصميم میگيریم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،اگر این قانونگذاری جدید در قالب تفسير باشد ،حتماً
رأی [مغایرت با قانون اساسی] میآورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اگر اینگونه باشد ،معلوم است که رأی میآورد.
آقاي رهپيك ـ مجلس اگر بخواهد این دو مرکز را جزو اطالق مرکز تربيت معلم
حساب کند ،باز یك چيزی است که [قابل تأیيد است].
آقاي سليمي ـ ولی این دانشگاه تربيت دبير است نه تربيت معلم.
آقاي ابراهيميان ـ البته این احتمال هم وجود دارد که مرکز تربيت دبير شهيد رجایی
قبالً تربيت معلم بوده و بعداً در این انتزاعات ،چارچوبش تغيير کرده و با الحاقش به
آموزش عالی به دانشگاه تربيت دبير تبدیل شده باشد .اگر این احتمال درست باشد،
مجلس شاید به اعتبار تلبّس قبلی این دانشگاه به عنوان تربيت معلم آن را به حكم
مقرّر برای مرکز تربيت معلم ملحق کرده است.
آقاي عليزاده ـ این دانشگاه قبالً اسمش دانشكده تربيت دبير لویزان بوده و بعداً اسم
آن به دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی تغيير کرده است )1(.این استفساریه میگوید
احكام تبصرههای ( )5و ( )4ماده ( )15شامل این دانشگاه هم میشود .اما تعویض
شدن اسم ربطی به احكام قانونی این مرکز ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ این دو مرکز تربيت معلم و تربيت دبير ،هر دو ورودی تربيت
آموزگار برای آموزش و پرورش هستند که اآلن با هم یكی هستند .اما این دو در آن
زمان [= زمان تصویب «قانون تعيين تكليف استخدامی معلمين حقالتدریسی و
آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش] در سال  1055از هم
جدا بودند و یكی نبودند .مجلس اآلن میخواسته که این دو را که در سال  1055از
هم جدا بودند ،با هم تحت یك حكم داخل کند.
 .4شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه ( )909خود مورخ  ،1055/4/0طی مصوّبهای با «تغيير عنوان
دانشكده تربيت دبير لویزان به دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی» موافقت کرده است.
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ،این کار مجلس یعنی قانونگذاری جدید.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،قانونگذاری جدید است.
آقاي رهپيك ـ قبالً در یك دورهای تربيت دبير زیر نظر وزارت آموزش و پرورش بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقای عليزاده ،این استفساریه طبق این توضيحی که آقایان
میدهند ،قانونگذاری جدید محسوب میشود.
آقاي عليزاده ـ نمیدانيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به این استفساریه هم ابهام بگيرید تا آقایان [= نمایندگان
مجلس] وضعيت آن را مشخص کنند.
آقاي ابراهيميان ـ اگر فرصت داریم در مورد این استفساریه تحقيق کنيم و از خود
نمایندگان مجلس در مورد آن توضيح بخواهيم.
آقاي عليزاده ـ بله ،حاال اظهار نظر در مورد این استفساریه برای هفتهی بعد بماند تا
یك تحقيقی در مورد آن بكنيم .آقایانی که به مجلس دسترسی دارند ،برای هفتهی بعد
در مورد این استفساریه تحقيق کنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ از مرکز تحقيقات [شورای نگهبان] بخواهيد که در این
خصوص تحقيق کند.
آقاي عليزاده ـ بله ،به آنها میگویيم که دربارهی این استفساریه تحقيق کنند .در
گزارش کارشناسی مرکز تحقيقات چه نوشته بودند؟
آقاي سليمي ـ آنها هم همين را گفتهاند که این ،تقنين است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،آنها هم گفتهاند که این استفساریه ،قانونگذاری جدید است.
آقاي شبزندهدار ـ گفتهاند تفسير نيست.
آقاي عليزاده ـ به چه دليل گفتهاند قانونگذاری جدید است؟ ما باید ببينيم این
استفساریه به کدام کميسيون تخصصی مجلس مربوط است؛ از آنها راجع به این
استفساریه سؤال کنيم.
آقاي سوادكوهي ـ به نظر من مرکز تحقيقات محل بسيار مناسب و خوبی است که با
داشتن  93نفر کارشناسی که در آنجا دارند فعاليت میکنند ،میتواند در زمينههای
مختلف به ما کمك کند .البته کارشناسان مرکز توقعشان این است که اعضای شورای
نگهبان با آنها تعامل بيشتری داشته باشند تا آنها بتوانند نظرات و خواستههای اعضای
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شورا را بگيرند و آنها را برآورده کنند.
آقاي عليزاده ـ پس انشاءاهلل این طرح استفساریه را در جلسهی بعد شورا ،بعد از
اینكه دربارهی آن تحقيق کردیم و توضيحات نمایندگان مجلس را شنيدیم ،مجدداً
بررسی

میکنيم)1(.

طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در برخي از
شوراهاي عالي ،شوراها ،مجامع و ساير هيئتها

«طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسالمی در
برخی از شوراهای عالی ،شوراها ،مجامع و سایر هيئتها()9
ماده  -1از تاریخ تصویب این قانون عالوه بر سایر شوراهای عالی ،شوراها ،مجامع و
هيئتهایی که در برابر قانون مربوط ،نمایندگانی از مجلس شورای اسالمی در آنها
عضویت دارند ،در هر یك از شوراهای زیر به تعداد تعيينشده ،نماینده مجلس با
معرفی کميسيون تخصصی ذیربط و انتخاب مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر
عضویت مییابد:
الف -شوراهای دارای یك نماینده ناظر:
 -1شورای عالی فناوری اطالعات موضوع ماده ( )9قانون وظایف و اختيارات وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات ،مصوب »1059/4/14
اینكه نمایندگان مجلس بخواهند در همهی مجامع و شوراهای عالی
عضو باشند ،صحيح نيست[ .با تصویب این طرح ]،نمایندگان میخواهند در همهجا
 .4بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  1049/5/5شورای نگهبان ادامه یافته است.
 . 2طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسالمی در برخی از شوراهای عالی،
شوراها ،مجامع و سایر هيئتها که در ابتدا با عنوان «طرح اصالح قوانين نحوه معرفی ،انتخاب و
فعاليت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسالمی» به مجلس شورای اسالمی تقدیم
گردیده بود ،نهایتاً در تاریخ  1049/5/15با اصالحاتی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد .این
مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل  49قانون اساسی ،طی نامهی شماره 198/99694
مورخ  1049/5/91به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسه
مورخ  ،1049/5/1نظر خود مبنی بر مغایرت برخی از مواد آن با اصول قانون اساسی را طی نامهی
شماره  49/03/89349مورخ  1049/5/8به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
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عضو باشند و [در کار مجامع و شوراهای عالی دخالت کنند ].اگر قبالً بنا بر مصلحت،
[به طور موردی] این قبيل مصوبات را تأیيد میکردیم ،حاال [با تصویب این طرح،
عضویت نمایندگان در این مجامع ]،قانونی میشود .علت تصویب این طرح چيست؟!
برای چه میخواهند در شورای عالی فناوری اطالعات عضو شوند؟! اصالً وظيفهی
شورای عالی فناوری اطالعات چيست [که نيازمند عضویت تعدادی از نمایندگان
مجلس به عنوان عضو ناظر باشد؟]
مادهی ( )9قانون وظایف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات [مصوب
 ]1059/4/14را قرائت میکنم تا موضوع روشن شود« :ماده  -9به منظور
سياستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطالعات ،تدوین برنامههای
ميانمدت و بلندمدت برای توسعه پژوهشهای بنيادی و کاربردی در قلمرو فناوری
اطالعات و همچنين گسترش کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور و
برنامههای توسعه بخشهای مختلف ،شورای عالی فناوری اطالعات ،با استفاده از
امكانات و نيروی انسانی دفتر مدیریت و تجهيز منابع اطالعات وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات و در چارچوب سياستهای کلی نظام تشكيل میگردد .تصميمات
شورا با رعایت سياستهای کلی نظام در چارچوب قوانين و مقررات پس از تأیيد
رئيس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ابالغ میگردد و مسئوليت و
نظارت بر حسن اجرای آن به عهده وی خواهد بود.
الف -ریاست شورای عالی با رئيس جمهور بوده و در غياب ایشان ،معاون وی این
وظيفه را به عهده خواهد داشت».
اگر عضویت نمایندگان به عنوان ناظر باشد ،اشكالی دارد؟
نه ،آن که اشكال ندارد.
گفتهاند در این شوراها ،این تعداد افراد به عنوان ناظر شرکت کنند.
« -9شورای عالی فضایی موضوع ماده ( )5قانون وظایف و اختيارات
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مصوب 1059/4/14؛()1
 .4ماده ( ) 5قانون وظایف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مصوب « :1059/4/14ماده
 -5به منظور استفاده از فناوری های فضایی و استفاده صلح آميز از فضای ماورای جو و حفظ منافع ملی
و بهره برداری منسجم از علوم و فناوری فضایی در جهت توسعه اقتصادی ،فرهنگی ،علمی و فناوری
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 -0شورای عالی انرژی ،موضوع ماده ( )0قانون اصالح مواد ( )9و ( )9قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و تشكيل شورای
عالی انرژی کشور ،مصوب

1051/9/03؛()1


کشور ،شورای عالی فضایی با ریاست رئيس جمهور و با استفاده از امكانات و نيروی انسانی سازمان،
موضوع ماده ( )4این قانون تشكيل میگردد .مصوبات شورا با رعایت سياستهای کلی نظام در
چارچوب قوانين و مقررات پس از تأیيد رئيس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ابالغ
میگردد و مسئ وليت نظارت بر حسن اجرای آن به عهده وی خواهد بود .وظایف و اختيارات شورای
عالی فضایی به شرح زیر خواهد بود:
الف -سياستگذاری برای استفاده از فناوریهای فضایی در بخشهای امنيتی و استفاده صلحآميز از
فضای ماورای جو ،در چارچوب سياستهای کلی نظام و رعایت قوانين و مقررات کشور
ب -سياست گذاری ساخت و پرتاب و استفاده ماهوارههای ملی تحقيقاتی در چارچوب سياستهای
کلی نظام و رعایت قوانين و مقررات کشور
ج -ایجاد هماهنگی الزم ميان کليه دستگاههای ذیربط
د -ارائه پيشنهاد و تدوین برنامههای بلندمدت و ميانمدت مربوط به امور فضایی دستگاهها و
سازمانهای دولتی و غيردولتی برای طی مراحل قانونی
هـ  -تصویب برنامههای بلندمدت و ميانمدت در بخش فضایی کشور
و -هدایت و حمایت از فعاليتهای بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهينه از فضا
ز -ارائه پيشنهاد در خصوص خط مشی همكاریهای منطقهای و بينالمللی در مسائل فضایی و تعيين
مواضع دولت جمهوری اسالمی ایران در مجامع یاد شده به هيئت وزیران جهت طی مراحل قانونی و
در چارچوب سياستهای کلی نظام
تبصره  -1اساسنامه شورای عالی فضایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و با هماهنگی
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهيه و به تصویب هيئت وزیران خواهد رسيد.
تبصره  -9دبيرخانه شورای عالی در سازمان فضایی ایران با استفاده از امكانات و نيروی انسانی مرکز
سنجش از ر اه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و اداره کل طرح و مهندسی و نصب
ارتباطات ماهوارهای شرکت مخابرات ایران و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهوارهای شرکت مخابرات
ایران تشكيل و رئيس سازمان فضایی ایران ،دبير شورای عالی خواهد بود».
 .4ماده ( )0قانون اصالح مواد ( )9و ( )9قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران و تشكيل شورای عالی انرژی کشور مصوب « :1051/9/03ماده  -0به منظور
تمرکز سياستگذاری در بخش انرژی کشور (از جمله انرژیهای نو) و ایجاد هماهنگی الزم در جهت
بهرهگيری کامل از ظرفيتهای کشور در بخش انرژی و بهينهسازی توليد و مصرف انواع حاملهای
انرژی و تعيين ضوابط و الگوهای آن و نيز تدوین سياستها و ضوابط تقليل آلودگیهای زیست
محيطی ناشی از توليد و مصرف انرژی ،شورای عالی انرژی کشور به ریاست رئيس جمهور (و در
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 -9شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری ،موضوع ماده ( )0قانون تشكيل سازمان
ميراث فرهنگی و گردشگری ،مصوب

1059/13/90؛()1

 -8شورای عالی حفاظت محيط زیست ،موضوع بند ( )1قانون اصالح قانون حفاظت
و بهسازی محيط زیست ،مصوب

1051/5/99؛()9


غياب وی ،معاون اول رئيس جمهور) و عضویت وزرای نفت ،نيرو ،امور اقتصادی و دارایی ،صنایع و
معادن ،جهاد کشاورزی و رؤسای سازمانهای انرژی اتمی ،حفاظت محيط زیست و مدیریت و
برنامهریزی کشور تشكيل می شود .تصميمات شورای عالی انرژی کشور پس از تأیيد رئيس جمهور
الزماالجرا خواهد بود.
تبصره  -1دبيرخانه شورای عالی انرژی کشور در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تشكيل میشود.
سازمان مذکور حداکثر استفاده از قابليت کارشناسی وزارتخانهها و سازمانهای عضو شورا ،در قالب
کميتههای تخصصی به عمل خواهد آورد .تعداد ،ترکيب و وظایف کميتههای تخصصی به تصویب
شورای عالی انرژی کشور خواهد رسيد .رئيس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،دبير شورا و
مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود.
تبصره  -9سایر وزرا در جلساتی که موضوع مربوط به وزارتخانه آنها در دستور کار شورا قرار دارد،
میتوانند در شورا با حق رأی شرکت کنند».
 .4ماده ( )0قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری مصوب « :1059/13/90ماده  -0شورای
عالی ميراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رئيس جمهور یا معاون اول رئيس جمهور و عضویت
رئيس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و وزرای امور خارجه ،مسكن و شهرسازی ،راه و ترابری،
کشور ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،علوم ،تحقيقات و فناوری ،امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش
و رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی کشور ،صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران و حفاظت
محيط زیست و چهار نفر کارشناس خبره با پيشنهاد رئيس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و حكم
رئيس جمهور تشكيل میگردد.
تبصره  -1رئيس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری ،دبير شورای عالی خواهد بود و دبيرخانه شورای
عالی در سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری تشكيل میگردد.
تبصره  -9کليه وزارتخانهها ،سازمانها ،نهادها ،شرکتها و مؤسسات دولتی ،شهرداریها و کليه
دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ،در حدود وظایف قانونی خود،
موظف به اجرای مصوبات این شورای عالی میباشند».
 .2بند ( )1قانون اصالح قانون حفاظت و بهسازی محيطزیست ،مصوب  -1« :1051/5/99ماده ()9
قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست مصوب  1080/9/19به شرح زیر اصالح میگردد:
ریاست شورای عالی حفاظت محيط زیست با رئيس جمهور است و اعضای آن عبارتند از :وزرای
کشاورزی ،کشور ،صنایع ،مسكن و شهرسازی ،جهاد سازندگی ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی،
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 -6شورای عالی انفورماتيك کشور ،موضوع ماده ( )9الیحه قانونی تشكيل شورای
عالی انفورماتيك کشور ،مصوب  1084/9/9شورای

انقالب؛()1

 -5شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای کشور ،موضوع ماده ( )1قانون تأسيس
شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای کشور ،مصوب

1059/19/5؛()9


رئيس سازمان برنامه و بودجه ،رئيس سازمان حفاظت محيط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات
ذیصالح که بنا به پيشنهاد رئيس سازمان حفاظت محيط زیست و تصویب رئيس جمهور برای مدت
سه سال منصوب میشوند.
تبصره -در موارد لزوم بر حسب مورد به پيشنهاد رئيس سازمان حفاظت محيط زیست و تصویب رئيس
جمهور ،از سایر وزرا برای حضور در جلسات شورای عالی دعوت به عمل میآید .وزرایی که بدین
نحو به جلسات دعوت میشوند در تصميمگيری شورا حق رأی دارند».
 .4ماده ( ) 9الیحه قانونی تشكيل شورای عالی انفورماتيك کشور ،مصوب  1084/9/9شورای انقالب
جمهوری اسالمی ایران« :ماده  -9اعضای شورای عالی انفورماتيك کشور عبارتند از:
 -1رئيس شورای عالی انفورماتيك کشور به پيشنهاد وزیر مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه از
طرف نخستوزیر منصوب میگردد؛  -9یك نفر نماینده تماموقت رئيس سازمان برنامه و بودجه،
صاحبنظر در نظامهای اطالعاتی مدیریت و برنامهریزی که سمت دبيری شورا را به عهده خواهد
داشت؛  -0یك نفر نماینده مرکز آمار ایران به پيشنهاد رئيس این مرکز ،صاحبنظر در برنامهریزی آمار؛
 -9یك نفر نماینده تماموقت ،صاحب نظر و محقق در امور مربوط به آموزش طراحی و ساخت
کامپيوتر به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی؛  -8یك نفر نماینده تماموقت و صاحب تجربه و
دانش در امور مالی ،حقوقی و بازرگانی بينالمللی به انتخاب وزیر بازرگانی؛  -6یك نفر نماینده
سازمانها و شرکتهای مختلف صنایع الكترونيك کشور ،صاحبنظر در امور افزارگان به انتخاب
مدیران این مؤسسات؛  -5یك نفر نماینده شرکتهای کامپيوتری به انتخاب مدیران عامل آنها؛  -5یك
نفر نماینده مراکز خدمات کامپيوتری کشور به انتخاب مسئولين یا رؤسای آنها؛  -4یك نفر نماینده
شورای عالی بانكها؛  -13دو نفر متخصص در امور کامپيوتری و نظامهای اطالعاتی و رشتههای مشابه
به پيشنهاد رئيس شورا و تصویب وزیر مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه.
تبصره -مدت عضویت در شورای عالی انفورماتيك کشور دو سال و قابل تمدید میباشد .این مدت
برای نمایندگان تمام وقت سازمانهای دولتی و وزارتخانهها ششماه و قابل تمدید است».
 .2ماده ( )1قانون تأسيس شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای کشور مصوب « :1059/19/5ماده -1
به منظور اعمال سياست های جامع و هماهنگ ترافيكی و تهيه خط مشی الزم و بهبود اداره کليه امور
مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحی ،برنامهریزی ،سازماندهی ،هماهنگی ،هدایت ،نظارت و
انتظامات ترافيكی شهرها ،شورای عالی هماهن گی ترافيك شهرهای کشور که از این پس شورای عالی
ناميده میشود ،مرکب از اعضای زیر تأسيس میشود:
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 -5شورای عالی صنایع دریایی کشور ،موضوع ماده ( )4قانون توسعه و حمایت از
صنایع دریایی ،مصوب

1055/9/18؛()1

 -4ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه کشور ،موضوع تصویبنامه مورخ 1059/1/15
هيئت وزیران در مورد طرح جامع امداد و نجات کشور»)9(.

 -1معاون وزیر کشور ،ریاست شورا؛  -9معاون وزیر راه و ترابری؛  -0معاون وزیر مسكن و
شهرسازی؛  -9معاون وزیر پست و تلگراف و تلفن؛  -8معاون رئيس سازمان برنامه و بودجه؛ -6
رئيس سازمان حفاظت محيط زیست یا معاون وی؛  -5فرمانده نيروی انتظامی یا معاون وی.
مصوبات این شورا پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا است».
 .4ماده ( )4قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب « :1055/9/18ماده  -4نظر به گستردگی
صنایع و امور مختلف دریایی کشور در وزارتخانهها و دستگاههای مختلف و به منظور تمرکز
سياستگذاری و ایجاد هماهنگی الزم در جهت بهرهگيری کامل از ظرفيتهای کشور در این بخش،
شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رئيس جمهور (و در غياب وی ،معاون اول رئيس جمهور)
و عضویت وزرای صنایع و معادن به عنوان دبير شورا ،نفت ،امور اقتصادی و دارایی ،راه و ترابری،
بازرگانی ،دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ،جهاد کشاورزی ،رئيس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
و رئيس سازمان حفاظت محيط زیست کشور تشكيل میشود .تصميمات شورای عالی صنایع دریایی
کشور پس از تأیيد رئيس جمهور الزماالجراء خواهد بود».
 .2هيئت وزیران در جلسهی مورخ  1059/1/15بنا به پيشنهاد شماره  15-919مورخ 1054/19/15
جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران و به استناد ماده ( )99قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب  1054ـ طرح جامع امداد و نجات کشور را
مشتمل بر ( )85ماده به تصویب رساند .ماده ( )6این مصوبه در تاریخ  1050/5/14توسط هيئت وزیران
اصالح شده است .مواد ( )8و ( )6این مصوبه بيان میدارد« :ماده  -8به منظور سياستگذاری کلی،
برنامهریزی ملی و نظارت عاليه بر امر مدیریت بحران کشور ،ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه کشور ـ
که در این طرح ،ستاد ناميده میشود ـ تشكيل میگردد.
تبصره -از زمان تصویب این طرح کليه مسئوليت ها و اختيارات ستاد حوادث غيرمترقبه کشور و دیگر
نهادها و مجامع موازی به ستاد منتقل میشود.
ماده  -6اعضای ستاد عبارتند از -1 :وزیر کشور (رئيس)؛  -9وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی؛
 -0وزیر پست و تلگراف و تلفن؛  -9وزیر آموزش و پرورش؛  -8وزیر دفاع و پشتيبانی نيروهای
مسلح؛  -6وزیر راه و ترابری؛  -5وزیر نيرو؛  -5وزیر مسكن و شهرسازی؛  -4وزیر جهاد کشاورزی؛
 -13وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛  -11وزیر امور اقتصادی و دارایی؛  -19وزیر امور خارجه؛ -10
وزیر علوم،تحقيقات و فناوری؛  -19رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛  -18رئيس جمعيت
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران؛  -16فرمانده نيروی مقاومت بسيج؛  -15رئيس سازمان صدا و
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مرکز تحقيقات شورای نگهبان به بند ( )4این مصوبه ایراد گرفته است« :ماده  -1جزء ( )4بند
(الف) :با توجه به انحصار صالحيت دولت در تصویب و اصالح آیيننامه یا تصویبنامه
مقرر در اصل ( )105قانون اساسی ،به نظر میرسد که تعيين عضو ناظر در ستاد مقرر در این
بند ،به منزله اصالح تصویبنامه هيئت وزیران به حساب آمده و از این جهت مغایر اصول
متعدد قانون اساسی از جمله ( )63( ،)85و ( )105قانون اساسی

باشد)1(».

چون ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبهی کشور توسط دولت و با
تصویبنامه ی هيئت وزیران [و نه با تصویب قانون] تأسيس شده است[ ،اشكال دارد].
اگر یك عضو [به اعضای پيشبينی شده در مصوبه هيئت وزیران اضافه شود ،اساسنامه
تغيير میکند].
مجلس میخواهد [از مصوبات ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبهی
کشور] اطالع داشته باشد.
با این بند مصوبه ،اساسنامه [ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبهی
کشور] را تغيير دادهاند؛ بنابراین [اشكال دارد].
فردا ممكن است مجلس بگوید من میخواهم یك نفر ناظر بفرستم تا
در جلسات هيئت دولت شرکت کند!
خالف استقالل قوا است.
بله ،همين است .هيئت وزیران ،ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبهی
کشور را برای انجام بعضی کارهای اجرایی خودشان به وجود آوردهاند .نمایندگان
مجلس در هر شورای عالی یا مجامعی که با قانون ایجاد میشود ،شرکت میکنند .این
مصوبه بعداً به همه جا سرایت میکند.

سيمای جمهوری اسالمی ایران؛  -15رئيس ستاد کل نيروهای مسلح؛  -14رئيس سازمان شهرداریهای
کشور؛  -93فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران؛  -91رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمی؛
 -99رئيس سازمان هواشناسی کشور؛  -90رئيس سازمان حفاظت محيط زیست.
تبصره -در صورت عدم امكان حضور هر یك از اعضا (به استثنای رئيس ستاد) ،معاون ذیربط میتواند
با هماهنگی دبيرخانه ستاد در جلسات شرکت نماید».
 .4اظهارنظر کارشناسی شماره  4935391مورخ  1049/5/03مرکز تحقيقات شورای نگهبان.
()www.shora-rc.ir
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هيئت دولت« ،شورای عالی» نيست .هيئت دولت« ،هيئت
دولت» است.
حاال اگر نماینده ،اصالً [در روند تصویب مصوبات این شوراها و
مجامع] دخالتی نداشته باشد و فقط در آنجا شرکت کند و به مباحث گوش بدهد ،چه
میشود؟ چه اشكالی دارد؟
شما فرض کنيد یكی از نمایندگان مجلس هم در جلسات شورای
نگهبان شرکت کند!
بله ،مثالً نمایندگان مجلس در جلسات مسئوالن عالی قضایی
یا شورای نگهبان شرکت کنند!
این که مجلس مصوب کند که مثالً نمایندهای در جلسات محاکم
[داگستری] شرکت کند ،مجوز میخواهد .شرکت در این جلسات مجوز میخواهد.
این شرکت کردنها فردا به همهی نهادها سرایت میکند .در حالی که دولت میگوید:
من خودم برای تصميمگيریهای خودم ،یك هيئت میخواهم ،مجلس هم بگوید :من
هم یك نماینده میفرستم تا در جلسات آنها شرکت کند!
آیا اصالً ،این بندِ مصوبهی مجلس ،اصالح تصویبنامهی دولت
محسوب میشود یا خير؟
[این بند ]،خالف استقالل قواست.
همين حد هم خالف استقالل قوا است .ما قبالً هم این ایراد را

گرفتهایم)1(.

 .4نظر شماره  56/03/99491مورخ  1056/11/11شورای نگهبان در خصوص طرح تعيين وضعيت،
ادغام و اصالح شوراهای عالی مصوب  1056/13/16مجلس شورای اسالمی« :با توجه به اینكه برخی
اختيارات تفویض شده به شورای عالی آموزش وپرورش ،شورای انرژی اتمی ،شورای اقتصاد ،شورای
پول و اعتبار ،شورای عالی استاندارد ،شورای عال ی حفاظت محيط زیست و شورای عالی انفورماتيك
کشور دارای جنبه تقنينی است ،مغایر اصل ( )58قانون اساسی شناخته شد .در بعضی مواردی که جنبه
تصویب آیين نامه دارد و همچنين مواردی که از امور اجرایی است مغایر اصول ( )63و ( )105قانون
اساسی شناخته شد ».جهت مشاهدهی سایر نظرات شورای نگهبان در این خصوص ،بنگرید به:
موسی زاده ،ابراهيم و همكاران ،دادرسی اساسی در جمهوری اسالمی ایران (اصول قانون اساسی در پرتو
نظرات شورای نگهبان  ،)1084-1054تهران ،معاونت تدوین ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات ریاست
جمهوری ،بیتا ،ذیل اصول ( )63و ( )105قانون اساسی.
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موارد دیگری هم مشابه این بوده است.
نه ،نباید تصميمات شورای نگهبان و دولت را [با قانونگذاری مجلس
تغيير دهند].
در بندهای ( )1تا ( ،)5مجلس شوراهای عالیای را که از طریق
قانونگذاری ایجاد کرده بود ،از طریق این مصوبه ،اصالح کرد؛ ولی مجلس نمیتواند
از طریق قانونگذاری ،مصوبهی هيئت وزیران را اصالح کند.
خودشان قانون تصویب میکنند [تا در شوراهای عالی دخالت کنند].
نه ،میخواهند ببينند [در شوراهای عالی] چه کار میکنند.
خب ،کار اشتباهی میکنند!
مجلس حق تحقيق و تفحص

دارد)1(.

اینها قبالً اینجا بحث شد .ما گفتيم و آقایان هم قبول فرمودند.
تحقيق و تفحص ،مربوط به بعد از عمل است.
مگر میشود فردا مجلس بگوید :من اصالً در هر وزارتخانه یا اداره کل
میخواهم یك نماینده بفرستم که در آنجا دفتر داشته باشد و از جریان امور مطلع شود؟!
خالف استقالل قواست.
اصالً مجلس نمیتواند چنين چيزی را تصویب کند ،هر چند آن
نماینده هيچ کاری نكند و فقط در آنجا بنشيند .واقعاً نمیتواند اینها را بگوید )9(.به نظر
من این بند ،ایراد دارد.
آیا مجلس میتواند از طریق مصوبهی قانونی ،تصویبنامهی مصوب
هيئت وزیران را اصالح کند؟ به نظر میرسد نمیتواند.
اصالح نكرده است.
 .4اصل هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :مجلس شورای اسالمی حق تحقيق و
تفحص در تمام امور کشور را دارد».
 .2نظر شماره  5553مورخ  1069/0/19شورای نگهبان در خصوص طرح تأسيس وزارت اطالعات
جمهوری اسالمی مصوب  1061/9/95مجلس شورای اسالمی« :ماده ( )9مغایر با قانون اساسی است؛
زیرا تعيين ناظر دائمی در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی از طرف مجلس شورای اسالمی نوعی
دخالت قوه مقننه در قوه مجریه است و این امر از مصادیق اصل ( )56قانون اساسی نمیباشد».
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چرا آقای دکتر ،بند ( )4مصوبهی مجلس ،اصالح مصوبهی هيئت
وزیران محسوب میشود.
آقای عليزاده ،شما چيزی اضافه نكنيد .متن مصوبه را ببينيد ،چون
مجلس حق نظارت بر اعمال و رفتار دولت را دارد.
کجا گفته است؟
این حق نظارت [که مسلّم است].
نظارت ،غير از ناظر گذاشتن توسط نمایندگان است.
هيچجا هم در این باره بحثی [در قانون اساسی] نداریم.
مجلس میگوید :من دخالت نمیکنم [و تنها در آن شورا ،نمایندهی ناظر
قرار میدهم].
من می گویم هيچ جای قانون اساسی ندارد که مجلس حق نظارت ،به
این معنا ،داشته باشد.
حق تحقيق و تفحص دارد.
تحقيق و تفحص ،به این معنا است که مجلس بعد از انجام شدن کار،
بخواهد تحقيق کند.
[نظارت ]،حق مجلس است.
تحقيق و تفحص ،حق مجلس است ،اما موردی است[ .گذاشتن
نماینده ناظر در] همهجا که موردی نيست.
تحقيق و تفحص ،بعد از انجام کار است؛ مثل بازرسی است.
مجلس میخواهد ببيند دولت این اعمال را چطور انجام میدهد.
قاعده «ال تُعَاد»

است)1(.

 .4حدیث «التُعادُ الصَّالةُ الّا مِن خَمسَةٍ :الطَّهُورِ و الوَقتِ و القِبلَةِ وَ الرُّکُوعِ و السُّجُودِ» به حدیث «ال تعاد»
معروف ،و مضمون آن ،این است که نماز تنها در صورت اخالل به یكی از پنج چيز اعاده میشود:
طهارت ،وقت ،قبله ،رکوع و سجود .مضمون حدیث یاد شده از قواعد معروف فقهی است که در کتب
قواعد فقه به تفصيل از آن سخن گفتهاند .جمعی از پژوهشگران ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت
عليهمالسالم ،زیر نظر سيد محمود هاشمی شاهرودی ،ج  ،0قم ،مؤسسه دائرهالمعارف فقه اسالمی بر
مذهب اهل بيت عليهمالسالم ،چاپ اول 1996 ،ه ق ،ص  .965همچنين نگاه کنيد به موسوی
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در اینكه این کار ،یك مزاحمت جدّی برای دولت فراهم میکند ،حرفی نيست.
حضرت آیتاهلل جنتی ،اگر حداقل یك جا در مورد قوه مجریه
پذیرفتيم .در موارد مشابه و جاهای دیگر هم باید بپذیریم.
بله ،در تمام قضایا باید بپذیریم .همه جا باید بپذیریم.
با این فرمایش شما ،مجلس میگوید من هرجا حق تحقيق و تفحص
دارم ،میتوانم بروم.
در بقيه شوراها و نهادهای دیگر چه؟
نمیشود.
آنها مصوبهی مجلس است یا قانونی است.
فرقی نمیکند.
اگر شورایی مربوط به خود قوه مجریه یا مربوط به خود قوه قضائيه
باشد و اگر قانون هم اشكال داشته باشد[ ،آیا مجلس میتواند در این شوراها هم
نمایندهی ناظر تعيين کند؟]
حاال شما اشكالتان باالتر است.
خب ،نمیشود دیگر.
آنچه که ظاهراً اینجا محل بحث است ،این است که آیا مجلس
میتواند در مصوبهی هيئت وزیران اصالحی به عمل بياورد یا خير؟ ظاهراً بر اساس
این بند ( ،)4مجلس عضوی را [به عنوان نمایندهی ناظر] در مصوبهی هيئت دولت
وارد میکند .به نظر من از این جهت ،بر خالف آن اختياراتی است که مجلس دارد.
یعنی مجلس نمیتواند در مصوبهی هيئت وزیران ورود بكند .آیا مجلس میتواند
ورود کند و مصوبه را اصالح کند؟

بجنور دی ،سيد حسن بن آقا بزرگ ،القواعد الفقهيه ،تحقيق :مهدی مهریزی و محمد حسن درایتی ،ج ،1
قم ،نشر الهادی ،چاپ اول 1914 ،ه ق ،صص 194-55؛ شریف کاشانی ،مال حبيباهلل ،مستقصی
مدارك القواعد و منتهی ضوابط الفوائد ،قم ،چاپخانه علميه ،چاپ اول 1939 ،ه ق ،صص 935-935؛
مكارم شيرازی ،ناصر ،القواعد الفقهيه ،قم ،مدرسه امام اميرالمؤمنين (عليهالسالم) ،چاپ سوم 1911 ،ه
ق ،ج  ،1صص 805-835؛ معروف حسنی ،هاشم ،المبادی العامة للفقه الجعفری ،بيروت ،دارالقلم،
چاپ دوم ،1455 ،ص .999
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[عضویت نماینده در این ستاد ،به عنوان] ناظر است .با تصميمات [ستاد
حوادث و سوانح غيرمترقبهی کشور] کاری ندارد.
اگر اعضای ستاد [حوادث و سوانح غيرمترقبه کشور] را خود
مجلس تصویب کرده باشد ،میتواند [آنها را تغيير دهد ]،ولی اگر خودش تصویب
نكرده [و اعضا را هيئت وزیران معين کرده باشد] ،نمیتواند.
یعنی در واقع مجلس دارد در مصوبه دولت وارد میشود.
[به نظر نمیرسد] در [هيچ] کشوری ،مجلس بتواند به این
شكل [در نهادهای دولتی] نمایندهی ناظر بگذارد.
نه ،چه عيبی دارد؟
کدام قانون [اساسی چنين حقی را به مجلس میدهد]؟ یك
قانون [اساسی] بگویيد .حق تحقيق و تفحص غير از ناظر گذاشتن است[ .حق تحقيق
و تفحص ]،حقِّ موردی و موقت است؛ نماینده ،در شوراهای عالی شرکت و از
عملكرد آنان تحقيق و تفحص میکند و نتيجهاش را به مجلس میدهد ،نه اینكه
همهاش در آن شورا بماند .حق تحقيق و تفحص ،موردی است.
باالترین نظارتی که مجلس میتواند نسبت به دولت داشته باشد،
استيضاح است یا اینكه تحقيق و تفحص میکند که [هر دو] موردی است.
شما در سوابق میتوانيد پيدا کنيد که آیا ما قبالً مشابه چنين مصوبهای را
تأیيد کردهایم یا نه؟
نه ،اصالً تأیيد نكردهایم.
کجا تأیيد کردهایم؟
من به نظرم میرسد قبالً تأیيد کردهایم.
تأیيد نكردهایم.
اصالً تأیيد نكردهایم.
در خيلی از مصوبات ،وجود نمایندهی ناظر در شوراهای مختلف را
تأیيد کردهایم.
آن شوراها ،شوراهایی است که مجلس خودش تصویب کرده است.
چون آن شوراها را خود مجلس تشكيل میداد ،ما میگفتيم اشكال ندارد.
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البته اگر در آن مصوبات هم میگفتند نمایندهی ناظر ،حق رأی دارد ،ما ایراد میگرفتيم.
و بعد هم قبالً ما در طرح [یك فوریتی] ایجاد دفاتر ارتباط مردم با نمایندگان مجلس
شورای اسالمی [مصوب  ]1065/36/91که مسئوالن دفاتر نمایندگان را جهت شرکت در
جلسات ادارات و نهادهای حوزهی انتخابيهی آنان الزام کرده بودند ،ما ایراد گرفتيم.
گفتيم موارد نظارت ،منحصر در موارد ذکرشده در قانون اساسی

است)1(.

درست است.
میگفتيم این نوع نظارت ،دخالت یك قوه در قوهی دیگر است؛ حتی
اگر تنها در آن جلسات شرکت کند و اطالعات بگيرد .آنجا ما ایراد گرفتيم.
مجلس نمیتواند نمایندهی ناظر بگذارد.
ابزار نظارت مجلس بر دولت ،یكی سؤال نمایندگان است و دیگری
تحقيق و تفحص .قرار دادن نمایندهی ناظر ،از مصادیق هيچکدام نيست .مواردی که
خود مجلس قانون تصویب میکند [و شورا یا مجمعی را به وجود میآورد] ،میتواند
 .4تبصره ( )1ماده واحده طرح یك فوریتی ایجاد دفاتر ارتباط مردم با نمایندگان مجلس شورای اسالمی
مصوب  1065/36/91مجلس شورای اسالمی« :ماده واحده -به منظور تسهيل ارتباط مردم با نمایندگان
مجلس شورای اسالمی و شناخت مشكالت مناطق ،هر نماینده میتواند دفتری تحت عنوان «دفتر
ارتباطات مردم با نمایندگان» در هر یك از حوزههای انتخابيه تشكيل دهد.
تبصره  -1مسئول دفتر موظف است ضمن شرکت در جلسات ادارات و نهادهای حوزه ،کليه
پيشنهادات ،شكایات ،انتقادات واصله را برحسب مورد ثبت و نتيجه پيگيریها را حداقل ماهی یك بار
به نمایندگان گزارش نماید .فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابيه مكلفند الاقل دو روز قبل از تشكيل
جلسات شوراهای اداری و کشاورزی و برنامهریزی و اجتماعی و فرهنگی و تأمين و نهادها و دیگر
جلساتی که در رابطه با امور شهرستان و بخش تشكيل میگردد با اعالم دستور جلسه ،مسئول دفتر را
دعوت نمایند .مسئولين دستگاههای اجرایی و قضای ی ملزم هستند حداکثر ظرف مدت یك ماه به موارد
مرجوع رسيدگی نموده و نسبت به آن اقدام و یا پاسخ قانعکننده بدهند».
نظر شماره  495مورخ  1065/36/99شورای نگهبان« :نظر به اینكه به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون
اساسی ،قوای سهگانه مملكتی مستقل از یكدیگرند و نظر به اینكه موارد نظارت و مداخله قوه مقننه در قوه
مجریه که از طریق مجلس شورای اسالمی اعمال میشود ،در اصول ( )54( ،)55( ،)56و ( )43قانون
اساسی مشخص گردیده و نظر به اینكه سِمَت نمایندگی به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی قائم
به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نيست و چگونگی بازرسی و نظارت بر حسن جریان امور در
دستگاههای اجرایی و قضایی نيز مشخصاً و منحصراً در برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصول
( )150( ،)186و ( )159بيان شده است ،ماده واحده به کيفيتی که تنظيم شده مغایر با قانون اساسی است».
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در آن نمایندهی ناظر هم بگذارد.
طُرُق نظارت مجلس بر دولت در قانون اساسی معلوم است .مجلس از
طریق تحقيق و تفحص ،سؤال ،استيضاح و  ...بر دولت نظارت میکند .اینها طُرُق
نظارت است .طُرُق نظارت عام که [در قانون اساسی] نداریم.
[اگر این بند را تأیيد کنيم ]،فردا ممكن است مجلس [بخواهد برای
نظارت بر نهادهای دولتی ،نهاد] بازرسی تشكيل بدهد .ما واقعاً به این بند ایراد داریم.
بند ( )6هم اشكال پيدا میکند -6« :شورای عالی انفورماتيك کشور،
موضوع ماده ( )9الیحه قانونی تشكيل شورای عالی انفورماتيك کشور ،مصوب 1084/9/9
شورای انقالب»؛ چون شورای عالی انفورماتيك کشور هم مصوب مجلس نيست.
آن شورا ،بر اساس قانون مصوب شورای انقالب است که در ابتدای
انقالب ،جانشين مجلس شورای اسالمی بوده است .ما به آن نمیتوانيم ایراد بگيریم.
واقعاً میخواهيد زور بگویيد؟! رأی بگيرید.
حضرات آقایانی که عضویت نمایندهی ناظر در ستاد حوادث و سوانح
غيرمترقبهی مذکور در بند ( )4مادهی ( )1را خالف قانون اساسی میدانند ،رأی بدهند.
 5تا رأی.
البته من هم فعالً نظر ممتنع دارم.
نظرِ ممتنع [داخل] در رأی ندادن است.
اصل قانون اساسی مربوط به این ایراد را هم معين کنيد.
خالف اصل تفكيك قوا است.
[قرار دادن نمایندهی ناظر ]،غير از نظارتهای ذکر شده در
قانون اساسی است.
این نظارتها ،آن نظارتهایی نيست که برای مجلس در قانون اساسی
پيشبينی شده است.
باألخره اینجا که میگویيد خالف قانون اساسی است ،اصلش را معين کنيد.
حاجآقا ،خالف اصول ( )63( ،)85و ( )105قانون اساسی( )1است.
 .4اصول ( )63( ،)85و ( )105قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :اصل پنجاه و هفتم :قوای حاکم
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[قرار دادن نمایندهی ناظر در ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبهی
کشور] چه ربطی به اصل ( )105دارد؟
مغایر حق وضع تصویبنامه توسط دولت است.
بله ،درست است .وضع مصوبات دولتی حق دولت است .مجلس
نمیتواند بگوید ما مصوبات هيئت وزیران را اصالح میکنيم)1(.
«ب -شوراهای دارای دو نماینده ناظر:
 -1شورای عالی بيمه ،موضوع ماده ( )13قانون تأسيس بيمه مرکزی ایران و بيمهگری،
مصوب

)9(»1083/0/03


در جمهوری اسالمی ایران عبارتند از :قوه مقننه  ،قوه مجریه و قوه قضائيه که زیر نظر والیت مطلقه امر
و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند .این قوا مستقل از یكدیگرند.
اصل شصتم :اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقيمآ بر عهده رهبری گذارده شده ،از
طریق رئيس جمهور و وزرا است.
اصل یكصد و سی و هشتم :عالوه بر مواردی که هيئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیيننامههای
اجرایی قوانين میشود ،هيئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمين اجرای قوانين و تنظيم
سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آیيننامه بپردازد .هر یك از وزیران نيز در حدود وظایف
خویش و مصوبات هيئت وزیران ،حق وضع آیيننامه و صدور بخشنامه را دارد ،ولی مفاد این مقررات
نباید با متن و روح قوانين مخالف باشد .دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود
را به کميسيونهای متش كل از چند وزیر واگذار نماید .مصوبات این کميسيونها در محدوده قوانين پس
از تأیيد رئيس جمهور الزماالجرا است .تصویبنامهها و آیيننامههای دولت و مصوبات کميسيونهای
مذکور در این اصل ،ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئيس مجلس شورای اسالمی میرسد تا در
صورتی که آنها را بر خالف قوانين بيابد ،با ذکر دليل برای تجدیدنظر به هيئت وزیران بفرستد».
 .4بند ( )1نظر شماره  49/03/89349مورخ  1049/35/38شورای نگهبان -1« :تعيين عضو ناظر در
ستاد و شورای مذکور در جزء ( )4بند (الف) و جزء ( )5بند (ب) ماده یك ،به منزله اصالح
تصویبنامه هيئتوزیران و مغایر اصول ( )63( ،)85و ( )105قانون اساسی شناخته شد».
 .2ماده ( )13قانون تأسيس بيمه مرکزی ایران و بيمهگری مصوب « :1083/0/03ماده  -13شورای عالی
بيمه از اشخاص زیر تشكيل میشود:
 -1رئيس کل بيمه مرکزی ایران؛  -9معاون وزارت دارایی؛  -0معاون وزارت اقتصاد؛  -9معاون وزارت
کار و امور اجتماعی؛  -8معاون وزارت تعاون و امور روستاها؛  -6رئيس شرکت سهامی بيمه ایران؛ -5
مدیر عامل یكی از مؤسسات بيمه به انتخاب سندیكای بيمهگران ایران؛  -5یك نفر کارشناس امور
حقوقی به انتخاب مجمع عمومی؛  -4یك نفر کارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومی؛ -13
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آیا به هر شورایی که قبالً حضور نمایندهی ناظر در آن پيشبينی
نكردهاند  -مربوط به هر کدام از قوا باشد  -اآلن میتوانند یك نماینده اضافه کنند یا نه؟
در واقع با این مصوبه ،یك بند از آن قانون را اصالح میکنند؛ این
اشكال ندارد.
قانون فرق میکند.
نه ،اینجا دارند یك بند از آن قانون را اصالح میکنند .ممكن است در
بعضی از شوراها دو نمایندهی ناظر قرار داشته باشند ،آنها یكی کردند.
در بند (ب) میخواهند ناظر اضافه کنند.
« -9شورای عالی کار ،موضوع ماده ( )165قانون کار ،مصوب
 1064/5/94مجمع تشخيص مصلحت نظام»()1
اگر مجمع تشخيص این قانون را تصویب کرده ،اینها اآلن میتوانند
یك نمایندهی ناظر در آن شورا اضافه کنند؟
اینها [به آن قانون ،مطلبی] اضافه نمیکنند؛ [در شورای عالی کار،

یك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رئيس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
تبصره -اعضای شورای عالی بيمه موضوع بندهای ( )5و ( )5و ( )4و ( )13برای مدت سه سال انتخاب
میشوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است».
 .4ماده ( )165قانون کار مصوب  1064/4/95مجمع تشخيص مصلحت نظام« :ماده  -165در وزارت
کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشكيل میشود .وظيفه شورا انجام کليه تكاليفی
است که به موجب این قانون و سایر قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است.
اعضای شورا عبارتند از:
الف -وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت؛
ب -دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پيشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و
تصویب هيئت وزیران که یك نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد؛
ج -سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یك نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان؛
د -سه نفر از نمایندگان کارگران (یك نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسالمی
کار.
شورای عالی کار از افراد فوق تشكيل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی ،بقيه اعضای آن برای
مدت دو سال تعيين و انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.
تبصره -هر یك از اعضای شرکتکننده در جلسه ،دارای یك رأی خواهند بود».
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نماینده] ناظر میگذارند.
مادهی ( )165قانون کار هم مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام
است یا نه؟
ظاهراً مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
شورای عالی کار [در ضمن قانون کار] در مجمع تشخيص مصلحت
نظام تصویب شده است .اینها میگویند به اعضای آن شورا دو نفر ناظر اضافه شود.
مجلس حق ندارد اعضای شورای عالی کار که توسط مجمع
تشخيص مصلحت مشخص شدهاند را تغيير بدهد.
اگر مادهی ( )165قانون کار ،مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام
باشد ،مجلس نمی تواند آن را تغيير دهد؛ چون شورای نگهبان به اصل آن ماده ،ایراد
داشته و دارد .ما به قانون کار ایراد داریم.
اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام ،شورای عالی کار را
تشكيل داده ،تعداد اعضایش هم به تشخيص مجمع است ،نه بيشتر.
مجلس فقط میخواهد که در آن شورا نمایندهی ناظر بگذارد.
نمیتواند نمایندهی ناظر بگذارد.
مگر نمایندهی ناظر چه کار میخواهد بكند؟
اگر حضور نمایندهی ناظر الزم بود ،مجمع تشخيص مصلحت نظام
پيشبينی میکرد.
ذیل ماده ( )1گفته« :به عنوان ناظر عضویت مییابد».
مجمع تشخيص مصلحت که نگفته نمایندهی ناظر نگذارید.
جلس [میخواهد در شورای عالی کار نماینده] ناظر بگذارد.
مجلس نمیتواند نمایندهی ناظر بگذارد .مجلس نمیتواند در
مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام تغيير دهد .آیا مجلس میتواند در خود
جلسات مجمع تشخيص مصلحت ،نمایندهی ناظر بگذارد؟
[قرار دادن نمایندهی ناظر در شورای عالی کار] تغييری در مصوبات
مجمع تشخيص مصلحت نظام ایجاد نكرده است.
تغيير داده است؛ چون به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت
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نظام ،عضویت نمایندهی ناظر در شورای عالی کار را اضافه میکند.
ما هم اصل ( )119قانون اساسی را تفسير کردیم و گفتيم هرگونه «رد
و ابطال و نقض و فسخ مصوبهی مجمع تشخيص مصلحت نظام» ایراد دارد)1(.
این مصوبهی مجلس ،تغيير آن [شورای عالی کار مصوب
مجمع تشخيص مصلحت نظام] است.
این مصوبه ،فقط دو نمایندهی ناظر را در شورای عالی کار قرار داده است
درست است که نمایندگان ،ناظر هستند [و حق رأی ندارند ]،ولی
عضو شورای عالی کار میشوند .همان عضویتِ صرف هم یك اقتضائاتی دارد.
ناظر است دیگر.
بفرمایيد که سوابق قانون کار را بياورند .باید ببينيم مادهی ( )165قانون
کار [از موارد اختالف نظر بين مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان] مصوب مجمع
تشخيص مصلحت نظام است یا

نيست)9(.

بله ،مواد ( )165به بعد قانون کار ،مصوب

مجمع تشخيص مصلحت نظام است .شورای نگهبان گفته« :همچنين وجود کانونهای
 .4نظریهی تفسيری شماره  8015مورخ  1059/35/99شورای نگهبان« :هيچیك از مراجع قانونگذاری حق
رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد؛ اما در صورتی که مصوبه
مجمع مصلحت مربوط به اختالف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی بود ،مجلس پس از
گذشت زمان معتدٌّبه که تغيير مصلحت موجه باشد ،حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد و در مواردی
که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد ،در صورت استعالم از
مقام رهبری و عدم مخالفت معظمٌله ،موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسالمی میباشد».
 .2بند آخر قانون کار مصوب  1064/35/94مجمع تشخيص مصلحت نظام« :قانون کار که در تاریخ
 1065/35/39به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيده و موادی از آن مورد اختالف مجلس و شورای
نگهبان قرار گرفته است ،درجلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسی و با اصالح و تتميم
مواد (،)81( ،)96( ،)91( ،)00( ،)09( ،)01( ،)94( ،)95( ،)96( ،)99( ،)93( ،)18( ،)10( ،)5( ،)5( ،)0
(،)51( ،)50( ،)53( ،)64( ،)65( ،)66( ،)68( ،)69( ،)69( ،)63( ،)84( ،)85( ،)86( ،)80( ،)89
(،)106( ،)108( ،)101( ،)103( ،)114( ،)115( ،)119( ،)110( ،)119( ،)111( ،)113( ،)135( ،)138
( ،)166( ،)163( ،)184( ،)185( ،)188( ،)189( ،)181( ،)190( ،)105( ،)105کل فصل مجازاتهای
(مواد (،)159( ،)151( ،)153( ،)154( ،)155( ،)155( ،)156( ،)158( ،)159( ،)150( ،)159( ،)151
( )939( ،)141( ،)143( ،)154( ،)155( ،))156( ،)158( ،)159( ،)150و ( )930مشتمل بر دویست و
سه ماده و یكصد و بيست و یك تبصره در تاریخ بيست و نهم آبانماه یكهزار و سيصد و شصت و نه
به تصویب نهایی مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد».
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هماهنگی کار در استان و کانون عالی هماهنگی و کانون انجمنهای صنفی مندرج در
مواد ( )163( ،)185( ،)105( ،)106( ،)109( ،)101و ( )165آنگونه که در بند ()94
نامهی سابقالذکر شورای نگهبان( )1آمده ،خالف قانون است و علیرغم اصالح به عمل
آمده نيز همچنان اشكال باقی است )9(».در این نظر که در زمان [دبيری] آیتاهلل محمدی
گيالنی در شورای نگهبان نوشته شده ،به نظرِ اعالمی شورای نگهبان در زمان [دبيری]
آیتاهلل صافی استناد کردهاند و باز گفتهاند :ایراد سابق ما باقی است .آن زمان [در سال
 ،]1069نظر شورای نگهبان این بود که قانون اساسی ،انجمنهای صنفی را پيشبينی
کرده است ،ولی جمعی از انجمنها در قانون اساسی پيشبينینشده است .در آن زمان
[سال  ]1065از این انجمنها ،شورای عالی کار را تشكيل دادند .اآلن این [شورای عالی
کار] ،مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
مصوبهی مجمع تشخيص مصلحت نظام چيست؟
تشكيل این شورای عالی کار.
اینها حاال دارند یك نمایندهی ناظر در آن شورای عالی اضافه میکنند.
ما این را اشكال داریم.
بله.
ما به این مصوبه ایراد داریم؛ چون اوالً اگر ایراد شورای نگهبان
[نسبت به ماده ( ])165نبود و حتی اگر اآلن بگویيم مجلس میتواند [نسبت به ایجاد
 .4نظر شماره  4588مورخ  1066/34/14شورای نگهبان در خصوص الیحه کار مصوب -94« :1066/35/99
ماده ( :)106قبالً در این خصوص در بند سوم از نامه شماره  4506مورخ  1069/35/19شورای نگهبان در
مورد طرح تشكيل شوراهای اسالمی کار مصوب  1069/35/95بدین شرح اظهار نظر شده است:
«ماده ( )99تا ( )01که در آنها پيشبينی شوراهای مافوق (شورای اسالمی کار منطقه و شورای عالی
اسالمی کار) شده ،با توجه به اینكه تجویز تشكيل شوراها مستند به اصل ( )139قانون اساسی است و
باید از محدوده مستفاد از آن اصل تجاوز نكند و آنچه از اصل مزبور فهميده میشود ،منحصراً تشكيل
شوراهایی در هر واحد جهت همكاری و ایجاد هماهنگی است ،بنابراین تشكيل شوراهای اسالمی باالتر
با اختياراتی بيشتر ،مغایر قانون اساسی است .طبعاً کليه موادی که وظایف و اختياراتی به شوراهای
اسالمی کار منطقه و شورای عالی اسالمی کار داده است ،منتفی خواهد شد» و بدینترتيب باید
کانونهای مذکور در ماده ( )106حذف شود».
 .2نظر شماره  1194مورخ  1065/35/99شورای نگهبان در خصوص الیحه کار مصوب 1065/35/39
مجلس شورای اسالمی.
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شورای عالی کار و تغيير در آن ]،قانون جدید وضع کنند ،ایراد سابق شورا [به تشكيل
شورای عالی کار] به قوت خودش باقی است؛ ثانياً مجلس با این مصوبه ،دارد چيزی
را به مصوبهی مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه میکند و آن را تغيير میدهد که
[مطابق با تفسير شورای نگهبان] نمیتواند .در هر حال اشكال بهجاست.
به مصوبهی مجمع تشخيص مصلحت نظام که چيزی اضافه
نمیکنند .مجمع تشخيص مصلحت نظام هم ملحق به قوه مقننه است.
چرا؟ در قانون اساسی ،مجمع تشخيص مصلحت نظام ،ضمن
فصل رهبری است .در قانون اساسی ،اصل ( )119در خصوص مجمع تشخيص
مصلحت نظام ،در ذیل فصل هشتم ـ که در خصوص اختيارات رهبری است ـ قرار
دارد .عنوان فصل هشتم ،رهبری یا شورای رهبری است که از اصل ( )135شروع
میشود و تا ( )119ادامه دارد .موضوع اصل ( )119مجمع تشخيص مصلحت نظام
است .بنابراین ،مجمع تشخيص مصلحت نظام مربوط به قوهی مقننه نيست.
ما قبالً تفسير کردیم که وقتی مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر
میدهد ،هرگونه رد و ابطال و نقض و فسخ آن خالف [اصل یكصد و دوازدهم قانون
اساسی]

است)1(.

اگر مصوبهی مجلس یك نمایندهی ناظر را به مصوبهی مجمع تشخيص
مصلحت نظام اضافه میکند ـ که میگویيد خالف مصوبهی مجمع است ـ میگوید در
هر صورت باید با این ناظر هماهنگی شود.
نه ،ما این را که نمیگویيم.
نه ،ما این را نمیگویيم ،ما به این مطلب کاری نداریم.
ما به مادهی ( )165که گفتند :به شورای عالی مذکور در مادهی ()165
یك نمایندهی ناظر اضافه کنند ،ایراد داریم.
وظيفهی مجمع تشخيص مصلحت نظام ،تنها قانونگذاری نيست.
بله ،خيلی کارهای دیگر دارد .اصالً کارش قانونگذاری نيست.
مجمع تشخيص مصلحت نظام ،حق قانونگذاری [ندارد].
 .4نظریهی تفسيری شماره  8015مورخ  1059/35/99شورای نگهبان.
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اصالً مجمع قانونگذاری نمیکند؛ حل اشكال میکند.
نه قانونگذاری [هم میکند].
بله[ ،قانونگذاری مجمع تشخيص مصلحت نظام] در حدود
همان تشخيص مصلحت در حل اختالفات بين مجلس شورای اسالمی و شورای
نگهبان است.
اآلن با توجه به این مطالب ،اگر آقایان به این بند ماده ایراد دارند ،بفرمایند.
بله ،اشكال وارد است .ما قبالً هم گفتيم اینجور جاها
نمیشود [مصوبهی مجمع تشخيص مصلحت نظام را تغيير داد].
یعنی اطالقش اشكال پيدا میکند ،نه اینكه کل آن.
بله.
نه ،مجلس میخواهد در این شورای عالی کار نمایندهی ناظر بگذارد.
میخواهد در شورای عالی کار نمایندهی ناظر بگذارد.
خب ،خودشان هم در بند ( )9جزء (ب) گفتند «مادهی ()165
قانون کار مصوبهی مجمع تشخيص مصلحت نظام» .بله ،اشكال دارد.
پس اگر الزم میدانيد ،بندهای حقوقی الیحهی کار را بررسی کنيم.
نه ،میخواستيم ببينيم آیا شورای عالی کار را هم مجمع
تشخيص مصلحت نظام تشكيل داده است؟ دیدیم بله ،مجمع تشكيل داده است.
به آقایان مجلس تذکر بدهيم و اظهارنظر سابقمان را هم بفرستيم.
همين را تذکر میدهيم .اصالً عمدهی این قانون کار ،مصوب مجمع
تشخيص مصلحت نظام است .مصوباتی نظير این ماده یا باألخره غليظترش را قبالً ما
داشتيم و ایراد گرفتيم.
منتها ما یك نظریهی تفسيری داشتيم که اگر از مصوبهی مجمع
تشخيص مصلحت نظام مدت زمان طوالنی بگذرد ،مثالً  99سال یا  90سال بگذرد،
مجلس میتواند مصوبه را تغيير

دهد)1(.

 .4نظریهی تفسيری شماره  8015مورخ  1059/35/99شورای نگهبان« :هيچ یك از مراجع قانونگذاری
حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد؛ اما در صورتی که
مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختالف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی بود ،مجلس
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آقاي عليزاده ـ ما آن نظریهی تفسيری را قبول داریم ،اما وقتی دوباره در مجلس
تصویب شود ،اشكال ما هم دوباره برمیگردد .آنها میتوانند اثبات [کنند زمان معتدٌبه
گذشته و مصلحتها عوض شده است].
پس همان موقع ،باید اشكال را مطرح کنيم نه اآلن.
نه ،گفتيم باید زمان معتدٌبه گذشته باشد [که تغيير مصلحت موجه
باشد] ...
خب ،حاال ایرادی که بنا است بگيریم ،کدام است؟
هنوز [قانون کار« ]،قانون» است و تا وقتی تغييرش ندادهاند،
هنوز قانون است .قانونی است که مجلس دارد آن را تغيير میدهد.
اآلن مجلس نمیگوید ما قانون کار را تغيير میدهيم.
بله.
مجلس میگوید بر آن جمع شورای عالی کار ،یك نمایندهی ناظر اضافه میشود
این درست است.
اگر بخواهند قانون کار را تغيير بدهند[ ،آن وقت بحث از گذشت زمان
معتدٌبه و تغيير مصلحت ،قابل بررسی است].
بله[ ،اآلن فقط] میخواهند به شورای عالی کار ،یك ناظر
بیاثر اضافه کنند .بله ،درست است؛ اشكال وارد نيست)1(.
« -0شورای اقتصاد ،موضوع ماده ( )9قانون برنامه و بودجه کشور،
مصوب )9(»1081/19/13

پس از گذشت زمان معتدٌّبه که تغيير مصلحت موجه باشد ،حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد .و
در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در
صورت استعالم از مقام رهبری و عدم مخالفت معظمٌله ،موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسالمی
میباشد».
 .4بند ( )9نظر شماره  49/03/89349مورخ  1049/35/38شورای نگهبان -9« :جزء ( )9بند (ب) ماده
یك در مقام اصالح مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و با توجه به نظر تفسيری این شورا،
مغایر اصل ( )119قانون اساسی شناخته شد».
 .2ماده ( )9قانون برنامه و بودجه کشور مصوب « :1081/19/13ماده  -9به منظور هدایت و
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قانون برنامه و بودجه کشور مصوب قبل از انقالب است.
قانون برنامه و بودجه کشور مصوب  1081/19/13همچنان معتبر است.
« -9شورای عالی بورس اوراق بهادار ،موضوع ماده ( )0قانون اوراق
بهادار ،مصوب 1059/4/1؛()1
 -8شورای عالی سالمت و امنيت غذایی ،موضوع ماده ( )09قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ،مصوب »)9(1054/13/18

هماهنگکردن امور اقتصادی کشور ،شورایی مرکب از عدهای از وزیران به شرح زیر و رئيس کل بانك
مرکزی ایران بهریاست نخستوزیر به نام شورای اقتصاد تشكيل میشود:
وزیر دارایی؛ وزیر اقتصاد؛ وزیر کار و امور اجتماعی؛ وزیر کشاورزی و منابع طبيعی؛ وزیر تعاون و امور
روستاها؛ وزیر مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه؛ یكی از وزیران مشاور به انتخاب نخستوزیر.
در جلسات شورا بر حسب ضرورت سایر وزیران نيز شرکت خواهند کرد».
 .4ماده ( )0قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب « :1059/34/31ماده  -0شورا
باالترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سياست های کالن آن بازار را بر عهده دارد .اعضای
شورا به شرح ذیل میباشد:
 -1وزیر امور اقتصادی و دارایی؛  -9وزیر بازرگانی؛  -0رئيس کل بانك مرکزی جمهوری اسالمی
ایران؛  -9رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون؛  -8رئيس سازمان که به عنوان
دبير شورا و سخنگوی سازمان نيز انجام وظيفه خواهد کرد؛  -6دادستان کل کشور یا معاون وی؛ -5
یك نفر نماینده از طرف کانونها؛  -5سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت
تشكلهای حرفه ای بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هيئت وزیران؛
 -4یك نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پيشنهاد وزیر ذی ربط و تصویب هيئت وزیران برای هر
بورس کاالیی.
تبصره  -1ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره  -9مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای ( )5( ،)5و ( )4پنج سال است و آنان را نمیتوان از
ميان اعضای هيئت مدیره و کارکنان سازمان انتخاب کرد.
تبصره  -0انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای ( )5( ،)5و ( )4این ماده ،حداکثر برای دو دوره
امكانپذیر خواهد بود.
تبصره  -9اعضای موضوع بند ( ،)4فقط در جلسات مربوط به تصميمگيری همان بورس شرکت میکنند».
 .2ماده ( )09قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب « :1054/13/18ماده -09
الف -فعاليت شورای عالی سالمت و امنيت غذایی ،که برابر بند (الف) ماده ( )59قانون برنامه چهارم
توسعه با ادغام شورای غذا و تغذیه و شورای عالی سالمت تشكيل شده است ،در مدت اجرای برنامه
پنجم ادامه می یابد .تشكيالت و شرح وظایف شورای عالی سالمت و امنيت غذایی توسط وزارت
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بند ( ،)8اصالح مادهی ( )09قانون برنامهی پنجم است و طبق
آیيننامهی داخلی مجلس ،برای اصالح قانون برنامه در ضمن الیحهی بودجه و سایر
طرحها و لوایح ،موافقت اکثریت دو سوم نمایندگان حاضر الزم است )1(.ما باید ببينيم
آیا آن نصاب در اصالح مادهی ( )09قانون برنامهی پنجم رعایت شده یا خير.
این مطلب به فكر من هم رسيد ،ولی ما این را نمیتوانيم ایراد بگيریم.
ما می توانيم به عدم رعایت نصاب در مواردی که در قانون اساسی ذکر شده است،
ایراد بگيریم؛ مثالً در اصل ( )68قانون اساسی )9(،تصویب آیيننامهی داخلی به موافقت
دو سوم نمایندگان حاضر نيازمند است و اگر این نصاب در تصویب قانون آیيننامهی
داخلی مجلس رعایت نشود ،ما میتوانيم ایراد بگيریم .اما رعایت نصاب موافقت
اکثریت دو سوم نمایندگان حاضر برای اصالح قانون برنامه در ضمن الیحهی بودجه و
سایر طرحها و لوایح ،در قانون آیيننامهی داخلی خودشان پيشبينیشده است [و الزام
قانون اساسی ندارد].
اگر قانون آیيننامهی داخلی نصابهایی برای تصویب بعضی از
مصوبات بگذارد که مثالً اصالح قانون برنامه باید با موافقت دو سوم نمایندگان حاضر

بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی تهيه میشود و پس از تأیيد معاونت به تصویب هيئت وزیران
میرسد.
ب»... -
 .4بند (د) مادهی ( )193قانون آیيننامه داخلی مجلس شورای اسالمی الحاقی « :1055/34/96ماده
 -193نصاب رأیگيری در مجلس ،کميسيون ،کميته و شعبه در موارد مختلف بهشرح زیر میباشد:
...
د -اکثریت دو سوم نمایندگان حاضر -1 :تصویب آیيننامه داخلی مجلس و تفسير آن؛  -9تصویب
تشكيل جلسه رسمی غيرعلنی مجلس با رعایت ماده ( )130این آیيننامه؛  -0تصویب تقاضای
دوفوریت طرح ها و لوایح؛  -9تصویب موضوع اصل هفتاد و نهم قانون اساسی؛  -8اصالح قانون
برنامه توسعه در ضمن الیحه بودجه و سایر طرحها و لوایح».
 .2اصل شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :پس از برگزاری انتخابات ،جلسات
مجلس شورای اسالمی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسميت مییابد و تصویب طرحها و لوایح
طبق آیيننامه مصوب داخلی انجام میگيرد ،مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعيين
شده باشد .برای تصویب آیيننامه داخلی ،موافقت دو سوم حاضران الزم است».
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باشد ،ما باید کنترل کنيم که مغایر قانون اساسی عمل نكنند.
نه ،ما اینجا در مقامی نيستيم که ببينيم آیا هيئت رئيسهی مجلس ،قانون
آیيننامهی داخلی را رعایت کردهاند یا نه.
من لزوم رعایت قانون آیيننامهی داخلی فقط در مورد نصاب را میگویم.
نه ،قانون اساسی نصاب موافقت دو سوم نمایندگان حاضر برای تصویب
قانون آیيننامهی داخلی را تعيين کرده است [و دیگر نصابها را ذکر نكرده است].
پس اینكه اصل ( )68قانون اساسی لزوم رعایت نصاب دو سوم
برای رسميت جلسات مجلس را گفته و بعد در ادامه گفته «و تصویب طرحها و لوایح
طبق آیيننامهی مصوب داخلی انجام میگيرد ،مگر در مواردی که در قانون اساسی
نصاب خاصی تعيين شده باشد» ،کجا به درد میخورد؟ عرضم این است .اگر اصل
( )68قانون اساسی رعایت نصاب دو سوم را برای تصویب قانون آیيننامهی داخلی
مجلس الزم دانسته است ،برای اینكه طبق قانون اساسی مصوبهی مجلس در خصوص
قانون آیيننامهی داخلی مجلس اعتبار داشته باشد ،رعایت نصاب دو سوم ضروری
است .حاال سؤال من ناظر به بحث حضرتعالی [آقای عليزاده] است که فرمودید ما
فقط از حيث رعایت نصاب ،لزوم رعایت نصاب در قانون آیيننامهی داخلی مجلس را
بررسی میکنيم که در قانون اساسی یا در آیيننامهی داخلی مقرر شده است.
نصاب دو جور است :یكی مواردی که خود قانون اساسی نصاب
تعيين کرده است؛ مانند لزوم موافقت دو سوم نمایندگان حاضر در تصویب قانون
آیيننامهی داخلی مجلس .در این موارد ،مصوبهی مجلس نمیتواند بدون رعایت آن
نصاب ،تصویب شود؛ یكی دیگر هم مواردی است که قانون اساسی نصاب تعيين
نكرده است ،اما نمایندگان مجلس در قانون آیيننامهی داخلی مجلس ،نصابی را برای
تصویب آن پيشبينی کردهاند؛ مانند موافقت دو سوم نمایندگان حاضر با اصالح قانون
برنامهی توسعه در ضمن الیحهی بودجه و سایر طرحها و لوایح .اما آیا اگر نمایندگان
در تصویب مصوبهای خالف آیيننامهی داخلیشان عمل بكنند ،ما باید ایراد بگيریم؟
خودشان میدانند.
ما بگویيم [جزء ( )8بند (ب) مادهی ( )1به دليل مشخص نبودن
موافقت دو سوم نمایندگان حاضر] خالف اصل ( )68است؟ ما قبول نداریم که این
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جزء ،خالف [قانون اساسی] باشد.
شما اصل ( )68قانون اساسی را مالحظه کنيد .پس چه فایدهای بر
این [فراز] اصل متصور است«[ :و تصویب طرحها و لوایح طبق آیيننامهی مصوب
داخلی انجام میگيرد»]؟
اگر بخواهند خود آیيننامه را تغيير بدهند ،نصاب الزم است.
اصل ( )68قانون اساسی این است« :پس از برگزاری انتخابات،
جلسات مجلس شورای اسالمی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسميت مییابد
و تصویب طرحها و لوایح طبق آیيننامه مصوب داخلی انجام میگيرد ،مگر در
مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعيين شده باشد .برای تصویب آیيننامه
داخلی ،موافقت دو سوم حاضران الزم است ».اگر در تصویب [یا اصالح] آیيننامهی
داخلی نصاب «موافقت دو سوم حاضران» را رعایت نكردند ،ما میگویيم چرا رعایت
نكردند [و مغایر اصل ( )68قانون اساسی میدانيم] )1(،اما اینكه آیا در حين رأیگيری،
نصابهای آیيننامهی داخلی را رعایت کرده اند یا نه ،به ما چه ربطی دارد؟ مگر ما
مدیر جلسه هستيم؟
یعنی عدم رعایت آیيننامهی داخلی ،هيچ ضمانت اجرایی ندارد؟!
اگر ما این تغيير را پيدا کنيم ،میگویيم شما ميزان رأیهایی را که در
قانون اساس ی برای تغيير متن الزم شمرده شده ،برای ما بفرستيد .اشكال ندارد [که
مطالبه کنيم].
خالف آیيننامهشان عمل کردهاند .خب ،میتوانستند از اول
آیيننامه را طور دیگری تصویب کنند.
 .4نظر شماره  54/03/05144مورخ  54/39/18شورای نگهبان در خصوص اصالحيه طرح تدوین و
تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب  1054/31/98مجلس شورای اسالمی« :تبصره ( )9ماده ()9
علیرغم اصالح بهعمل آمده ،چون تغيير در آیيننامه داخلی مجلس است ،باید در تصویب آن ،اصل
( )68قانون اساسی رعایت شود».
جهت مشاهدهی نظرات شورای نگهبان در خصوص مغایرت مصوبات مجلس با اصل ( )68قانون
اساسی ،بنگرید به :موسیزاده ،اب راهيم و همكاران ،دادرسی اساسی در جمهوری اسالمی ایران (اصول
قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان  ،)1084-1054تهران ،معاونت تدوین ،تنقيح و انتشار
قوانين و مقررات ریاست جمهوری ،بیتا ،ذیل اصل  ،68صص .949-940
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در قانون آیيننامهی داخلی مجلس ،مادهای است که اگر مجلس
میخواهد بعداً در مصوبات [مورد ایراد شورای نگهبان] تغيير بدهد ،باید در حدود
ایراد شورای نگهبان باشد )1(.اما در موارد متعددی خارج از ایرادات شورای نگهبان به
مصوبات اضافه یا از آن کم میکنند ،ولی ما [به این عملكرد مجلس] ایراد نمیگيریم و
نمیگویيم چرا مفاد آیيننامهی داخلی را رعایت نكردید.
اشكال ندارد.
اگر مثالً مصوبهای را با رأی اقليت یا با رأی مساوی موافقان و
مخالفان به شورای نگهبان برای اظهار نظر ارسال کنند ،ایراد ندارد؟!
« -6شورای عالی استاندارد ،موضوع ماده ( )14قانون اصالح قوانين و
مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران ،مصوب 1051/11/98؛()9
 .4ماده ( )156قانون آیيننامه داخلی مجلس شورای اسالمی الحاقی « :1055/34/96ماده -156
مصوبات عادی و یك فوریتی مجلس که از طرف شورای نگهبان رد شده ،به کميسيون مربوطه ارسال
می شود و با اعالم وقت قبلی با حضور نماینده شورای نگهبان ،موارد اعتراض برای اصالح مورد بحث
قرار میگيرد .در صورت عدم حضور نماینده شورای نگهبان در موعد اعالم شده ،کميسيون با ملحوظ
نمودن نظر شورای نگهبان کار خود را انجام میدهد .نمایندگانی که پيشنهاد اصالحی دادهاند ،در این
مرحله میتوانند در کميسيون شرکت نمایند .نظر کميسيون همراه پيشنهادهای پذیرفتهنشده نمایندگان در
مجلس مطرح میشود و طبق معمول شور دوم مورد بحث و رأی قرار میگيرد .چنانچه در مورد
مادهای ،کميسيون نيز همراه پيشنهادهای دیگر پيشنهاد داده باشد ،اول پيشنهاد کميسيون به رأی گذاشته
میشود و در صورت عدم تصویب ،پيشنهادهای دیگر مطرح میشود .در صورت عدم تصویب پيشنهاد
کميسيون و یا پيشنهادهای قبلی نمایندگان در مجلس ،پيشنهادهای جدید پذیرفته میشود و درباره آنها
بحث و رأیگيری به عمل میآید.
تبصره  -1پس از ایراد شورای نگهبان ،دولت حق پيشنهاد اصالح الیحه را ندارد مگر در موارد ایراد
شورای نگهبان »...
 .9ماده ( )14قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران مصوب
( 1051/11/98اصالحی « :)1056/30/10ماده  -14ترکيب شورای عالی استاندارد عبارت است از:
 -1رئيس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد؛  -9وزرای بازرگانی ،بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكی ،پست و تلگراف و تلفن ،جهاد سازندگی ،دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ،صنایع،
فرهنگ و آموزش عالی ،کار و امور اجتماعی ،کشاورزی ،مسكن و شهرسازی ،معادن و فلزات ،نفت،
نيرو ،رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور ،رئيس سازمان حفاظت محيط زیست و دادستان کل کشور؛
 -0رئيس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران؛  -9رئيس مؤسسه به عنوان دبير شورای عالی
استاندارد؛  -8دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پيشنهاد رئيس مؤسسه و به حكم رئيس جمهور
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 -5شورای هماهنگی سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسالمی
ایران ،موضوع بند ( )1تصویبنامه مورخ  1050/9/11هيئت

وزیران)1(».


برای مدت سه سال به این سمت انتخاب میشوند.
تبصره  -1جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یكبار به دعوت رئيس شورای عالی تشكيل و
با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسميت مییابد و تصميمات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای
عالی معتبر خواهد بود.
تبصره  -9شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبيری مدیر کل استاندارد منطقه و عضویت
مدیران کل وزارتخانهها و سازمانهایی که وزرا و رؤسای آن عضو شورای عالی استاندارد میباشند و
دو نفر کارشناس به پيشنهاد مدیر کل استاندارد و حكم استاندار تشكيل خواهد شد .وظایف و اختيارات
این شورا به تصویب شورای عالی استاندارد میرسد.
تبصره  -0رئيس مؤسسه استاندارد عضویت شورای عالی حفاظت محيط زیست ،شورای پژوهشهای
علمی کشور ،شورای عالی کار ،شورای مرکز توسعه صادرات ایران ،شورای ساماندهی مبادی ورودی و
خروجی مجاز زمينی کشور و شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را عهدهدار
خواهد بود».
 .4بند ( )1تصویبنامهی مورخ  1050/9/11هيئت وزیران (اصالحی  -1« :)1050/11/14به منظور
ایجاد هماهنگی در بين سازمانهای مناطق آزاد تجاری ،صنعتی جمهوری اسالمی ایران ،شورایی به
ریاست رئيس جمهور و مرکب از افراد زیر تشكيل میشود:
وزرای امور اقتصادی و دارایی ،بازرگانی ،کشور ،کار و امور اجتماعی ،صنایع ،صنایع سنگين ،معادن و
فلزات ،راه و ترابری ،نفت ،نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه ،معاون اقتصادی رئيس جمهور ،رئيس
کل بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،دبير شورای عالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و وزیر مسكن
و شهرسازی».
گفتنی است هيئت وزیران در جلسه مورخ  1049/36/30نيز بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصول
یكصد و بيست و هفتم و یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تصویبنامه در
خصوص تشكيل «شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی» را تصویب نمود:
« -1به منظور ایجاد هماهنگی بين سازمانهای مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی ،شورای
هماهنگی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی متشكل از رئيس جمهور (رئيس شورا) ،وزیران
امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت ،امور خارجه ،کشور ،نفت ،تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،راه و شهرسازی ،دادگستری ،معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی
رئيس جمهور ،رئيس کل بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،رئيس سازمان ميراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری و دبير شورا تشكيل میشود.
تبصره -دبير شورای مذکور توسط رئيس جمهور تعيين میشود.
»... -9
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این بند ( )5هم ،همان ایراد بند ( )4جزء ( )1را دارد [و به منزلهی اصالح
تصویبنامهی هيئت وزیران و مغایر اصول ( )63( ،)85و ( )105قانون اساسی است].
اگر هيئت وزیران برای اجرای قانون [چگونگی ادارهی مناطق آزاد تجاری،
صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب  ،]1059/35/35شورای هماهنگی مناطق آزاد
تجاری ـ صنعتی و ویژهی اقتصادی را با مصوبهی هيئت وزیران تصویب کرده باشد[ ،آیا
مصوبهی مجلس برای عضویت نمایندهی ناظر در این شورا ایراد دارد؟]
ما به این دو بند به خاطر اینكه اصالح تصویبنامهی هيئت وزیران
بود ،ایراد

داریم)1(.

«ماده  -9از تاریخ تصویب این قانون ،عضویت نمایندگان مجلس در
شوراها ،مجامع و هيئتهای زیر به عنوان ناظر لغو میشود:
 -1شورای عالی انطباق اداری و فنی مؤسسات پزشكی با موازین شرع مقدس،
موضوع بندهای ( )5و ( )5ماده ( )0قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشكی
با موازین شرع مقدس اسالم ،مصوب 1055/5/13؛()9
 .4بند ( )1نظر شمارهی  49/03/89349مورخ  1049/35/38شورای نگهبان -1« :تعيين عضو ناظر در
ستاد و شورای مذکور در جزء ( )4بند (الف) و جزء ( )5بند (ب) ماده یك ،به منزله اصالح
تصویبنامه هيئتوزیران و مغایر اصول ( )63( ،)85و ( )105قانون اساسی شناخته شد».
 .2ماده ( )0قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشكی با موازین شرع مقدس مصوب :1055/35/13
«ماده  -0به منظور نيل به اهداف مندرج در مواد این قانون ،شورایی به نام شورای عالی انطباق در وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی به ریاست وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی تشكيل میگردد.
اعضای این شورا به مدت دوسال به عضویت شورا منصوب میشوند عبارتند از:
 -1معاون امور فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی به عنوان قائم مقام و
دبير شورا؛  -9معاون امور درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی؛  -0معاون امور پشتيبانی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی؛  -9معاون امور آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكی؛  -8معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی؛  -6رئيس نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاهها؛  -5یك نفر از اعضای کميسيون بهداری و بهزیستی مجلس شورای
اسالمی به عنوان ناظر به پيشنهاد کميسيون مزبور و انتخاب مجلس؛  -5یك نفر از اعضای کميسيون
امور زنان و جوانان و خانواده مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر به پيشنهاد کميسيون و انتخاب
مجلس؛  -4رئيس سازمان نظام پزشكی یا نماینده تاماالختيار وی؛  -13مشاور وزیر بهداشت در امور
زنان؛  -11دو نفر از اعضای هيئت علمی دانشگاههای علوم پزشكی کشور به انتخاب وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشكی؛  -19دو نفر از رؤسای دانشگاههای علوم پزشكی کشور به انتخاب وزیر
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 -9شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشكی ،موضوع بند ( )5ماده ( )0قانون
آموزش مداوم جامعه پزشكی کشور ،مصوب

)1(»1058/9/19

مرکز تحقيقات شورای نگهبان در خصوص بند ( )9مادهی ( )9یك

بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی.
تبصره  -1وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی میتواند نسبت به تشكيل کميتههای انطباق در
استانها اقدام نماید .کميتههای موضوع این ماده موظف خواهند بود نتایج اقدامات خود را به شورای
عالی انطباق در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی گزارش نمایند.
تبصره  -9کميته های انطباق استانی زیر نظر رئيس دانشگاه علوم پزشكی تشكيل میشود و موظف به
اجرای مصوبات شورای عالی انطباق میباشند».
همچنين هيئت وزیران در جلسهی مورخ  1053/36/19بنا به پيشنهاد شمارهی  10909مورخ
 1054/34/15وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و به استناد مادهی ( )5قانون انطباق امور اداری
و فنی مؤسسات پزشكی با موازین شرع مقدس مصوب  ،1055/35/13آیيننامهی اجرایی این قانون را
مشتمل بر هجده ماده به تصویب رساند.
 .4ماده ( )0قانون آموزش مداوم جامعه پزشكی کشور مصوب « :1058/9/19ماده  -0به منظور ایجاد
هماهنگی الزم در امر برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشكی کشور و نظارت بر حسن اجرای
برنامههای آن ،شورایی به نام شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشكی در وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكی با ترکيب زیر تشكيل میشود:
 -1وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد؛  -9رئيس کل
سازمان نظام پزشكی جمهوری اسالمی ایران؛  -0معاون آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكی که سِمَت دبيری شورا را بر عهده دارد؛  -9معاون پژوهشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكی؛  -8رئيس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نيروهای مسلح؛  -6سه نفر از اعضای هيئت علمی
دانشگاههای علوم پزشكی به انتخاب وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی؛  - 5دو نفر از کادر
پزشكی با معرفی کميسيون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسالمی؛  -5مدیر کل آموزش
مداوم جامعه پزشكی کشور؛  -4معاون درمان و داروی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی.
تبصره  -1در آن تعداد از استانهای کشور که بيش از یك دانشگاه علوم پزشكی وجود دارد ،شورای
عالی میتواند مسئوليت اجرای آموزش مداوم جامعه پزشكی آن استان را بين دانشگاههای یادشده
تقسيم نماید.
تبصره  -9شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشكی موضوع این ماده موظف است دستورالعملهای
اجرایی الزم را در چهارچوب این قانون تهيه و به شوراهای هماهنگی و برنامهریزی دانشگاهها و
دانشكدههای علوم پزشكی مربوط ابالغ نماید .دستورالعملهای یاد شده ،برای شوراهای دانشگاهها و
دانشكدههای سراسر کشور و مشمولين این قانون الزماالجراست».
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تذکری دارد .مرکز تحقيقات میگوید« :دو نفری که از طرف مجلس شورای اسالمی،
در شورای عالی آموزش مداوم جامعهی پزشكی حضور دارند ،به عنوان ناظر مجلس
در این شورا عضویت ندارند؛ بلكه طبق «بند ( )5مادهی ( )0قانون آموزش مداوم
جامعهی پزشكی کشور»« ،دو نفر از کادر پزشكی با معرفی کميسيون بهداری و
بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسالمی» با حق رأی عضو این شورا میباشند و نه
به عنوان عضو ناظر؛ بنابراین ،با توجه به این ماده ،اوالً ممكن است که اشخاص مورد
انتخاب مجلس برای عضویت در این شورا ،نماینده مجلس نباشند که این با عنوان این
طرح و ماده مطابقت ندارد و ثانياً در این ماده تنها بنا بوده است که عضویت اعضای
ناظر لغو گردد و حال آنكه این اعضا ،ناظر

نيستند)1(».

در بند ( )9ماده ( ،)9اصالً ممكن است اشخاص مورد انتخاب مجلس
برای عضویت در این شورا ،نمایندهی مجلس نباشند که بخواهند لغو عضویت شوند.
[اگر این تذکر را بپذیرید ،باید] به مجلس تذکر بدهيد که این
بند ،فاقد موضوع بوده است .اآلن طبق بند ( )5مادهی ( )0قانون ،عضویت دو نفر از
کادر پزشكی که با معرفی کميسيون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای
اسالمی به عضویت این شورا درمیآمدهاند را لغو کردهاند .اشكال ندارد.
نه ،میگویند این افرادِ لغو عضویت شده ،لزوماً ممكن است نمایندهی
مجلس نباشند.
بله ،همين افراد را لغو عضویت کردهاند.
صدر ماده ( )9نگفته عضویت نمایندهی مجلس در این شوراها لغو
میشود ،بلكه گفته عضویت نمایندگان به عنوان ناظر لغو میشود.
افرادی که در بند ( )9ماده ( )9لغو عضویت شدهاند ،نمایندگان مجلس
هستند [و نه نمایندهی مجلس].
نمایندگان مجلس نيستند ،بلكه نمایندگانی هستند که از ناحيهی مجلس
در شوراها نمایندگی دارند.
اشكال لفظی است .بند ( )0همانهایی که خودشان گفتهاند،
 .4اظهارنظر کارشناسی شماره  4935391مورخ  1049/5/03مرکز تحقيقات شورای نگهبان.
()www.shora-rc.ir
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لغو شده است.
« -0هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات پرستاری ،موضوع بند ( )9ماده
( )15قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسالمی ایران ،مصوب
1053/4/11؛()1

 -9کميسيون تعيين سهميه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی از مشموالن
وظيفه ،موضوع تبصره ( )1ماده ( )1قانون نحوه تشكيل پيامآوران بهداشت ،مصوب
1058/5/6؛()9

 -8کميسيون نظارت بر حُسن اجرای احداث نود و شش بيمارستان ،موضوع تبصره
( )8قانون نحوه ایجاد تسهيالت الزم برای تسریع در احداث و تكميل بيمارستانهای
 .4ماده ( ) 15قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسالمی ایران مصوب « :1053/34/11ماده
 -15ترکيب هيئت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب میگردند ،به شرح زیر
خواهد بود:
 -1دو نفر به انتخاب وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی؛  -9دو نفر نماینده به عنوان ناظر با
معرفی کميسيون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شورای اسالمی؛  -0یك نفر نماینده وزارت کشور؛
 -9یك نفر نماینده دادستان کل کشور به عنوان ناظر؛  -8دو نفر نماینده سازمان نظام پزشكی جمهوری
اسالمی ایران».
 .2ماده ( )1قانون نحوه تشكيل پيامآوران بهداشت مصوب « :1058/35/36ماده  -1به منظور تأمين
نيروی انسانی مورد نياز در امور بهداشتی و درمانی و آموزشی مناطق روستایی محروم و عشایری کشور
در زمان صلح با رعایت کامل عدل اسالمی گروهی از مشموالن وظيفه عمومی در گروه پزشكی و
پيراپزشكی و بهياران وظيفه ،به نحوی که به آمادگی رزمی آنان آسيب نرساند ،در هر تقسيم به وسيله
کميسيون مذکور در تبصره ( ) 1این ماده پس از طی آموزش مقدماتی نظامی که بيش از یك و نيم ماه
به طول نخواهد انجاميد ،به عنوان پيامآوران بهداشت تعيين و فهرست آن توسط ستاد کل نيروهای
مسلح به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی اعالم خواهد شد.
تبصره  -1کميسيونی مرکب از :یك نفر از ستاد کل نيروهای مسلح و یك نفر از وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكی و یك نفر از کميسيون بهداری و بهزیستی با معرفی کميسيون و انتخاب
مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر هر شش ماه یك بار سهميه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكی را از مشموالن وظيفه هر دوره مشخص خواهند نمود.
تبصره  -9وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی مجاز است در سقف سهميه خود نيروهای
داوطلب خدمت در مناطق محروم و نيازمند ونيروهای متخصص مورد نياز را شناسایی و ليست آنان را
به حوزه وظيفه عمومی و ستاد کل نيروهای مسلح تحویل دهد .ستاد کل ليست معرفیشده را در قالب
سهميه وزارت مذکور قرار داده و بقيه سهميه را طبق ضوابط خود معرفی خواهد نمود».
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1064/6/98؛()1

 -6کميته مد و لباس ،موضوع ماده ( )1قانون ساماندهی مد و لباس ،مصوب
1058/13/19؛()9

 -5شورای آموزش و پرورش استثنایی ،موضوع بند ( )11ماده ( )8قانون اساسنامه
سازمان آموزش و پرورش استثنایی ،مصوب »)0(1053/8/94
 .4تبصره ( )8قانون نحوه ایجاد تسهيالت الزم برای تسریع در احداث و تكميل بيمارستانهای نود و
شش شهر کشور مصوب « :1064/36/98ماده واحده -به منظور تسریع در احداث و تكميل
بيمارستانهای  46شهر کشور که به ازای هر هزار نفر جمعيت کمتر از یك تخت بيمارستانی دارند ،از
تاریخ تصویب این قانون تسهيالت زیر جهت طرحهای احداث و تكميل هشت هزار تخت بيمارستانی
مصوب ردیفهای  03030009و  03030004و 03030093و  03030091و  03030099قسمت دوم
پيوست شماره ( )1قانون بودجه سال  1064کل کشور ایجاد و به مرحله اجرا درمیآید:
...
تبصره  -8کميسيونی مرکب از ذی حساب مربوطه ،مدیریت بهداشت و درمان سازمان برنامه و بودجه،
نمایندگان کميسيون های بهداری و بهزیستی ،مسكن و شهرسازی و راه و ترابری ،دیوان محاسبات و
امور مالی مجلس شورای اسالمی بر حُسن اجرای مفاد بند ( )9ماده فوقالذکر نظارت خواهند داشت».
 .2ماده ( )1قانون ساماندهی مد و لباس مصوب « :1058/13/19ماده  -1به منظور حفظ و تقویت
فرهنگ و هویت ایرانی  -اسالمی ،ارج نهادن ،تبيين ،تثبيت و ترویج الگوهای بومی و ملی ،هدایت بازار
توليد و عرضه البسه و پوشاك بر اساس طرحها و الگوهای داخلی و نيز در جهت ترغيب عموم مردم
به پرهيز از انتخاب و مصرف الگوهای بيگانه و غيرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی مكلف است جهت پیریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون ،کارگروهی (کميتهای)
متشكل از یك نفر نماینده تاماالختيار از هرکدام از وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسالمی ،آموزش و
پرورش ،بازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران و مدیریت و
برنامهریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذیربط (طراحان و توليدکنندگان) و یك نفر نماینده از
کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر تشكيل دهد.
تبصره -مصوبات این کارگروه (کميته) پس از امضا و ابالغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی قابل اجرا
خواهد بود».
 .3ماده ( )8قانون اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب « :1053/38/94ماده  -8اعضای
شورای سازمان عبارتند از:
 -1وزیر آموزش و پرورش که ریاست شورا را بر عهده دارد؛  -9وزیر یا یكی از معاونان وزارت کار و
امور اجتماعی؛  -0رئيس سازمان بهزیستی کشور؛  -9رئيس یا یكی از معاونان بنياد مستضعفان و
جانبازان انقالب اسالمی؛  -8معاونان وزارت آموزش و پرورش در امور آموزشی ،پژوهشی ،فنی و
حرفهای و پرورشی و تأمين تربيت نيروی انسانی؛  -6رئيس سازمان که سِمَت دبيری شورا را عهدهدار
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مرکز تحقيقات به بند ( )5ماده ( )9در مورد شورای آموزش و پرورش
استثنایی ایراد گرفته و تذکر داده است .میگوید« :عضویت نمایندگان مجلس شورای
اسالمی در شورای آموزش و پرورش استثنائی ،طبق «بند ( )11ماده ( )8قانون
اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنائی» ،با حق رأی است نه به عنوان عضو
ناظر؛ بنابراین ،همانطوری که در بند ( )9این ماده گفته شد ،لغو عضویت این افراد با
عبارت صدر این ماده انطباق ندارد و نباید این شورا را مشمول حكم مقرر در این ماده
دانست)1(».

یعنی طبق اساسنامهی سازمان آموزش و پرورش استثنایی ،در این شورا،

نمایندهی مجلس عضو ناظر نيست ،بلكه حق رأی دارد؛ در حالی که در صدر ماده ()9
نوشته که عضویت نمایندگان مجلس در این شوراها به عنوان ناظر لغو میشود.
[پس با توجه به عنوان طرح ،نمایندهی دارای حق رأی] در جای
خودش باقی میماند [و عضویتش لغو نمیشود].
اصالً اینجا نباید چنين چيزی بيان شود .نباید نمایندهی دارای حق
رأی را در بين نمایندگان ناظر بيان کنند.
حاال حذفش کردهاند.
اصالً این بند نباید باشد.
باید عنوان مصوبه را اصالح کنند .عنوان که مشكلی نيست[ ،اصالح کنند].

است؛  -5دو نفر از متخصصان امور کودکان استثنایی؛  -5یك نفر از معلمان صاحبنظر و باتجربه در
امور کودکان استثنایی؛  -4دو نفر از معتمدین عالقه مند به امور کودکان استثنایی .اولویت با والدینی
است که فرزندان استثنایی دارند؛  -13یك نفر از معلولين صاحبنظر در امور کودکان استثنایی با معرفی
سازمان بهزیستی کشور با اولویت خواهران؛  -11یك نفر از اعضای کميسيون آموزش و پرورش به
انتخاب کميسيون آموزش و پرورش.
تبصره  -1اعضای مذکور در بندهای ( )5و ( )5و ( )4برای مدت چهار سال توسط وزیر آموزش و
پرورش انتخاب و با حكم وی منصوب میشوند .یك نفر از متخصصان موضوع بند ( )5به پيشنهاد وزیر
فرهنگ و آموزش عالی و اعضای مذکور در بند ( )4به پيشنهاد رئيس سازمان بهزیستی خواهد بود.
تبصره  -9نحوه تشكيل و اداره جلسات شورا بر اساس آیيننامهای خواهد بود که به تصویب شورا
میرسد».
 .4اظهارنظر کارشناسی شماره  4935391مورخ  1049/5/03مرکز تحقيقات شورای نگهبان.
()www.shora-rc.ir
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این اشكال وارد نيست .نماینده چه ناظر باشد و چه حق رأی داشته
باشد[ ،در حكم این ماده فرقی ندارد].
مجلس ،میتواند [عضویت نمایندگان را چه با حق رأی و
چه بدون آن] الغاء کند.
نهایتاً یك تذکر میدهيم؛ میگویيم عنوان طرح ،به این صورت صحيح
نيست .باید بگویند در مواردی که نمایندگان به عنوان ناظر نيستند [و حق رأی دارند
را هم شامل میشود].
عبارت «یا عضو» را به ذیل ماده ( )9ـ «به عنوان ناظر» ـ
اضافه کنند« :عضویت نمایندگان مجلس به عنوان ناظر یا عضو لغو میشود».
[افرادی که در این شوراها شرکت میکنند ]،یا نمایندهی مجلس هستند یا
به هر عنوانی از طرف مجلس در این شوراها شرکت دارند .ما بگویيم عنوانی که در ماده
( )9آوردهاند ،باید اصالح شود .با توجه به این ایرادی که گرفتيم این را

میگویيم)1(.

« -5هيئت مرکزی گزینش آموزش و پرورش ،موضوع تبصره ( )1بند
(الف) ماده ( )5قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ،مصوب
1059/6/19؛()9

 .4نظر شماره  49/03/89349مورخ  1049/35/38شورای نگهبان« :تذکر :با توجه به تعيين تكليف
نسبت به مواردی نظير بندهای ( )5( ،)1و ( )19ماده ( ،)9عبارت «عنوان» صدر این ماده ،نيازمند اصالح
عبارتی است».
 .2ماده ( )5قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب « :1059/6/19ماده -5
تشكيالت گزینش وزارت آموزش و پرورش به این شرح خواهد بود:
الف -هيئت مرکزی گزینش توسط هيئت عالی گزینش تشكيل میگردد و به عنوان مرجع گزینش در
وزارت آموزش و پرورش خواهد بود .اعضای هيئت مذکور که با حكم دبير هيئت عالی گزینش
منصوب میشوند ،عبارتند از:
 -1نماینده وزیر؛  -9نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛  -0نماینده هيئت عالی گزینش.
تبصره  -1یك نفر از اعضای کميسيون آموزش و پرورش به انتخاب کميسيون به عنوان ناظر حضور
خواهد داشت.
تبصره  -9هيئت مرکزی گزینش دارای یك دبير خواهد بود که با پيشنهاد اعضای هيئت مرکزی و حكم
دبير هيئت عالی گزینش به مدت چهار سال منصوب میگردد و انتخاب مجدد او بالمانع است .تغيير
دبير با تصویب هيئت عالی خواهد بود.
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 -4ستاد چگونگی هزینهکرد اعتبار تخصيصی به منظور مشارکت جمهوری اسالمی
ایران در بازسازی کشور افغانستان ،موضوع ماده واحده قانون مشارکت جمهوری
اسالمی ایران در بازسازی کشور افغانستان ،مصوب

1051/8/10؛()1

 -13هيئت نظارت بر حُسن اجرای قانون تعيين تكليف معلمين حقالتدریسی و
آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش ،مصوب ،1055/5/18
موضوع ماده ( )10قانون مذکور»
[مرکز تحقيقات] میگوید :اگر عضویت نمایندهها را از این هيئت
حذف کنند ،دیگر هيئتی باقی

نمیماند)9(.

ماده ([ )10قانون تعيين تكليف معلمين


تبصره  -0دبيرخانه هيئت مرکزی زیر نظر آن هيئت تشكيل میگردد .مسئول آن به پيشنهاد هيئت
مرکزی و تأیيد هيئت عالی و با حكم دبير هيئت منصوب خواهد شد.
ب -هستههای گزینش ،که در واحدهای مختلف وزارت آموزش و پرورش مرکب از سه تا پنج نفر
میباشد ،در امتداد پستهای سازمانی و توسط هيئت مرکزی عنداللزوم تشكيل میگردد .اعضای
هستههای گزینش با صالحدید و معرفی هيئت مرکزی ،پس از تأیيد صالحيت آنان از سوی هيئت
عالی ،با امضای دبير هيئت مرکزی گزینش منصوب میشوند.
تبصره -هستههای گزینش دارای یك مدیر خواهند بود که با حكم دبير هيئت مرکزی منصوب
میشوند».
 .4قانون مشارکت جمهوری اسالمی ایران در بازسازی کشور افغانستان مصوب « :1051/8/10ماده
واحده -به دولت اجازه داده میشود به منظور مشارکت جمهوری اسالمی ایران در کمك به بازسازی
کشور افغانستان ،تا مبلغ سيصد و هشتاد و پنج ميليارد ( )058/333/333/333ریال از اعتبار ردیف
( 830969واگذاری سهام شرکتهای دولتی) منظور در جداول قانون بودجه سال  1051کل کشور کسر
و به سقف اعتبار ردیف ( 830331هزینههای پيش بينی نشده) اضافه و برای کمك به بازسازی کشور
افغانستان اختصاص دهد .ستادی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی ،امور خارجه ،جهاد
کشاورزی ،رئيس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و رئيس کل بانك مرکزی جمهوری اسالمی
ایران و به ریاست معاون اول رئيس جمهور تشكيل و چگونگی هزینهکرد مبلغ مذکور را مشخص
خواهد نمود .دو نفر از اعضای کميسيونهای برنامه و بودجه و محاسبات و امنيت ملی و سياست
خارجی به انتخاب مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر در جلسات ستاد شرکت خواهند نمود».
« .2تذکر :با توجه به ماده (« )10قانون تعيين تكليف معلمين خقالتدریسی و آموزشياران نهضت
سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» ،میتوان گفت که با لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای
اسالمی ،عمالً چنين هيئتی وجود خارجی نخواهد داشت و هيچ عضوی برای آن باقی نخواهد ماند؛
بنابراین الزم است که منظور قانونگذار از چنين اقدامی به روشنی بيان شود ،تا هيچ ابهامی در خصوص
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حقالتدریسی و آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب
 ]1055/5/18میگوید« :از کميسيونهای اجتماعی و آموزش و تحقيقات مجلس
شورای اسالمی به ترتيب یك نفر و دو نفر بر حُسن اجراء این قانون نظارت خواهند
داشت و وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملكرد هرساله این قانون را
حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای
اسالمی ارائه دهد».
عنوان ،اشكال دارد.
عنوان ،اشكال دارد.
اآلن از این ماده ( )10نمیفهميم که عضو دیگر ،حق رأی دارد یا خير.
نه دیگر ،هيچ [چيزی نگفته است] فقط گفته ناظر.
« -11مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران ،موضوع جزء ()5
بند (الف) ماده ( )9قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران ،مصوب
1058/5/18؛()1


از بين بردن این هيئت وجود نداشته باشد».
اظهارنظر کارشناسی شماره  4935391مورخ  1049/5/03مرکز تحقيقات شورای نگهبان)www.shora-rc.ir( .
 .4ماده ( )9قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب « :1058/5/18ماده  -9صندوق
دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختيارات هر یك در اساسنامه صندوق تعيين میشود:
الف -مجمع عمومی:
اعضای مجمع عمومی عبارت هستند از:
 -1وزیر بازرگانی که ریاست مجمع عمومی را بر عهده دارد؛  -9وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ -0
وزیر امور خارجه؛  -9وزیر صنایع؛  -8رئيس سازمان برنامه و بودجه؛  -6رئيس کل بانك مرکزی
جمهوری اسالمی ایران؛  -5رئيس کل مرکز توسعه صادرات ایران؛  -5دو نفر از نمایندگان مجلس
شورای اسالمی از کميسيون های امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی و تعاون با انتخاب
مجلس به عنوان ناظر.
مدیر عامل صندوق به عنوان دبير مجمع عمومی بدون حق رأی در جلسات مجمع عمومی صندوق
حضور خواهد یافت.
ب  -هيئت مدیره و مدیر عامل:
مدیر عامل و اعضای هيئت مدیره که تعداد آنها پنج نفر میباشد به پيشنهاد وزیر بازرگانی و تأیيد
مجمع عمومی صندوق برای مدت پنج سال منصوب میشوند .مدیر عامل میتواند رئيس هيئت مدیره
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 -19هيئت نظارت بر اجرای قانون تأمين اعتبار کنترل و انسداد مرزهای شرقی کشور،
مصوب  ،1054/9/95موضوع تبصره ( )0ماده واحده قانون

مذکور)1(.

ماده  -0رؤسای کميسيونها و نيز نمایندگان مجلس شورای اسالمی که در مجامع،
شوراها و هيئتها به عنوان عضو حضور دارند ،وظایف ناظر مجلس شورای اسالمی را
نيز بر عهده داشته و موظف بر انجام آن وظایف طبق آیيننامه داخلی مجلس میباشند».
مرکز تحقيقات به ماده ( )0ایراد گرفته است« :اطالق این ماده از
این جهت که شامل مجامع و هيئتها و شوراهایی همچون شوراهای ایجاد شده
توسط رهبری و یا قانون اساسی از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام و شورای
عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی امنيت ملی و  ...بهواسطه حضور نمایندگان
مجلس در آنها میشود ،نظارت مجلس بر این مراجع ،مغایر با اصول متعدد قانون
اساسی از جمله ( )119( ،)85و...
موضوعيت دارد؟

میباشد)9(».

آیا این ایرادی که اینها گرفتند ،اصالً


نيز باشد .وزیر بازرگانی میتواند مدیر عامل را عزل نماید.
ج -بازرس یا بازرسان قانونی :صندوق دارای یك یا دو بازرس اصلی و نيز یك یا دو بازرس علیالبدل
خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یك سال انتخاب میشوند.
تبصره -انتخاب مجدد مدیران و بازرسان امكانپذیر است».
 . 4قانون تأمين اعتبار کنترل و انسداد مرزهای شرقی کشور مصوب « :1054/9/95ماده واحده -دولت
موظف است مبلغ دویست ميليارد ( )933/333/333/333ریال جهت کنترل و انسداد مرزهای شرقی
کشور در اجرای طرحهای شورای امنيت کشور ،مبلغ یكصد ميليارد ( )133/333/333/333ریال از محل
بند (الف) تبصره ( )95و مبلغ یكصد ميليارد ( )133/333/333/333ریال از محل بند (ب) تبصره ()94
بودجه سال  1054هزینه نماید.
تبصره  -1اعتبارات این ماده واحده صد درصد ( )% 133تخصيصیافته تلقی و توسط وزارت کشور
هزینه میگردد.
تبصره  -9گزارش عملكرد این قانون هر سه ماه یكبار توسط وزارت کشور به مجلس شورای اسالمی
ارائه شود.
تبصره  -0دو نفر از ن مایندگان استان خراسان و یك نفر از نمایندگان استان سيستان و بلوچستان به
انتخاب مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر بر اجرای این قانون تعيين میگردند».
 .2اظهارنظر کارشناسی شماره  4935391مورخ  1049/5/03مرکز تحقيقات شورای نگهبان.
()www.shora-rc.ir
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آیا نمایندگان میتوانند به نام عضو [و با حق رأی] در این شوراها
شرکت داشته باشند؟
[ماده ( )0میگوید ]:هر کجا نمایندگان میتوانند به عنوان عضو در
شوراها شرکت کنند ،ناظر هم باشند [و وظایف ناظر مجلس شورای اسالمی را نيز بر
عهده بگيرند] .اینها میخواهند [با این ماده ،موضوع نظارت را توسعه بدهند].
در این ماده چون نمایندگان به صورت عام یا مطلق در این مجامع،
شوراها و هيئتها به عنوان عضو حضور دارند ،این حكم را ذکر کرده است؛ در حالی
که ممكن است این هيئت ،مثالً هيئتی در مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد یا تابع
یكی از شوراهایی باشد که خارج از حوزهی اختيارات مجلس در امر نظارت باشد.
این را هم قبالً ابهام گرفتيم.
به نظر من اطالق این ماده ایراد دارد .یك مقدار ،این عبارت
بهکاررفته فرق دارد ،یعنی غير از موارد باالدستی است.
آن را که آنجا اصالح کردیم .این درست است.
به عنوان موارد باالدستی ایراد دارد.
قبل از اینها ،ممكن است که مثالً نمایندهای عضو مجمع تشخيص
مصلحت نظام شود .حاال مجلس میگوید :از آن مجمع یك گزارش برای ما بياور.
اشكالی ندارد.
چون عضو است ،وقتی عضو است باید گزارش ببرد.
«ماده  -9در صورتی که هر یك از شوراها ،مجامع و هيئتهایی که طبق
قانون دارای نماینده ناظر میباشند ،اقدام به تشكيل کميته یا شورای فرعی نمایند،
موظفند مراتب را به نماینده ناظر و معاون نظارت مجلس شورای اسالمی اطالع دهند.
نماینده مذکور ،عضو ناظر کميته یا شورای فرعی است و عندالزوم در جلسات آن
شرکت مینماید».
[شوراها ،مجامع و هيئتها] چه چيزی را باید به معاون نظارت
مجلس اطالع بدهند؟
این ماده اشكال دارد.
آنها هم [نظارت را] تقویت میکنند.
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اآلن دارند [حوزهی نظارت] معاونت نظارت مجلس را به جاهای دیگر
هم تسری میدهند .ما میگویيم مجلس باید به نمایندگان ناظری که [در شوراها ،مجامع
و هيئتها] دارد ،طریقی را که باید قوهی مجریه برود یا [به مجلس] اطالع بدهد ،معلوم
کند .معاون نظارت مجلس ،یك نماینده است ،مجلس نيست .چرا [نمایندگان باید به یك
نمایندهی دیگر] اطالع دهند؟ واقعاً ما این را ایراد داریم .ما [وجود جایگاه] معاونت
نظارت [و الزام دستگاهها به گزارشدهی به آن] را قبول نداریم.
حضور ناظر در کميته یا شوراهای فرعی هم اشكال دارد .در قانون
گفته شده است که نماینده در شورایی به عنوان ناظر حضور داشته باشد .حاال فرض
کنيد این شورا پنج تا کميتهی فرعی هم در زیرمجموعهی خودش تشكيل دهد .آیا
صحيح است که نمایندهی ناظر در آن کميتهها یا شوراهای فرعی هم برود؟
حاال اینها میگویند این نماینده در آن کميته یا شوراهای فرعی هم
ناظر باشد ،اشكال ندارد ،اما اینكه باید به معاونت نظارت مجلس اطالع و گزارش
بدهند ،واقعاً اشكال دارد.
درست است.
برای چه به «معاونت نظارت» اطالع بدهند؟
خود نماینده [به معاون نظارت] بگوید.
بله.
درست است.
ما میگویيم این ماده برای تسری دادن حوزه نظارتِ معاونت نظارت است.
این ،اضافه است.
ما نمیتوانيم هيچگونه نظارتی برای دستگاههای غير خود مجلس ،قائل
بشویم.
[قرار دادنِ] ناظر هم اشكال دارد.
حاال هر دو تا را یكییكی رأی بگيریم ،قاطی نكنيم .آقایانی که [به
ارائهی گزارش به] معاون نظارت اشكال دارند ،رأی بدهند .هفت نفر مغایر میدانند.
خيلی خب.
[نمایندهی ناظر باید] به خود مجلس شورای اسالمی گزارش بدهد.
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مجلس به صورت یك امر داخلی ،تصویب کرد که معاون نظارت
داشته باشد .به ما چه ربطی دارد؟ اآلن آنها میخواهند [وجود نهاد] معاون نظارت را
قانونی کنند .به ادارات و دستگاهها نامه مینویسند که به ما گزارش بدهيد .اینها
اینطوری کمکم [نهاد معاونت نظارت را] قانونی میکنند.
ناظر باید به مجلس شورای اسالمی گزارش بدهد .دیگر
گزارش دادن به معاون نظارت معنی ندارد .روشن است.
تشكيالت معاون نظارت که [در مجلس تصویب نشده و در] شورای
نگهبان تأیيد نشده است .امر داخلی مجلس است .چرا به جاهای دیگر [سرایت کند]؟
کار اجرایی مجلس است.
کار اجرایی مجلس است.
حاال هفت تا رأی آورد .آقای دکتر رهپيك ،نسبت به ناظر
قرار دادن نمایندگان مجلس در شوراهایی که در آن عضو هستند ،اشكال دارند.
درست است.
بله ،اشكالِ جدیدِ ایشان است .ایشان میگوید اینكه ناظر
خودبهخود در آن کميته فرعی هم عضو ناظر شده است ،ایراد دارد.
خيلی از این شوراهای عالی ذیل دستگاه اجرایی تشكيل شدهاند .مثالً
شورای عالی استاندارد ،متعلق به دستگاه اجرایی [سازمان ملی استاندارد و از
معاونتهای ریاست جمهوری] است .حاال ممكن است شورای عالی استاندارد
کميتهها و شوراهای فرعی داشته باشد که مثالً متخصصين اجرایی راجع به خودرو یا
بهداشت یا امور دیگر جلساتی برگزار میکنند .ماده ( )9میگوید :نمایندهی ناظر که در
شورای عالی استاندارد عضویت دارد ،در آن شورا یا کميته فرعی هم باید عضویت
داشته باشد .اما به نظر میرسد ،نهایتاً قانون گفته [نمایندگان ناظر] در همان شوراهای
عالی اصلی که جنبهی ملی دارد ،شرکت کنند.
این شبيه همان ایرادی است که ما قبالً گرفتيم [و گفتيم تعيين عضو
ناظر در ستاد و شورای مذکور در جزء ( )4بند (الف) و جزء ( )5بند (ب) ماده یك،
به منزلهی اصالح تصویبنامهی هيئت وزیران و مغایر اصول ( )63( ،)85و ()105
قانون اساسی است] ،ولی [فرق این ماده با ایراد قبلی در این است که در این ماده،
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خودِ] مجلس این شورای عالی را به وجود آورده است.
ما استثنائاً آن ایراد را پذیرفتيم.
بله[ ،آن بندهایی را که ما ایراد گرفتيم ،شوراهایی بود که آنها را] قوه مجریه
به وجود آورده است؛ ولی چرا قوهی مجریه شوراهای فرعی را به وجود آورده است؟
نمیتوانيد اینطور بگویيد .کميتههای فرعی ذیل دستگاههای اجرایی
است[ .زیرا ادارهی امور اجرایی در صالحيت قوهی مجریه است].
من با این نظر موافقم.
[کميتهها و شوراهای فرعی شوراهای عالی ]،ذیل دستگاه اجرایی است.
بله ،ذیل دستگاه اجرایی است.
نه ،اینجا شوراهای عالی طبق قانون ایجاد شده است ،قانون دارد.
آقای دکتر رهپيك میگویند شورای عالی را قانون تأسيس
کرده است ،ولی کميتههای فرعیاش که دیگر مربوط به قانون نيست.
قانون ،همهی اعضای شورای عالی اصلی را اعالم میکند و شما اعضا
را تشخيص میدهيد .حاال اگر یك نفر عضو مجلس در شورا حضور داشته باشد،
حكم کلی ماده ( )9به تمام شوراهایی که زیرمجموعهی آن شورای عالی است ـ حتی
اگر صد تا هم هيئت و کميته باشد ـ تسری پيدا میکند.
این حكم کلی ماده ( ،)9خالف قانون اساسی است؟
بله ،اآلن این حكم ،تداخل قواست .اآلن این ماده میگوید نمایندگان
ناظر در کار دستگاه اجرایی ورود کنند.
اگر مزاحمتی نداشته باشند ،چه ایرادی دارد؟
نود درصد این شوراهای عالی که شما گفتيد ـ و بلكه صددرصد آن ـ
در دستگاههای اجرایی تشكيل میشود .معنای «ناظر» این نيست که در هر کاری
[حضور داشته باشد] ...
یعنی نمایندهی ناظر در امور شورای عالی دخالت میکند؟
در قانون اساسی ،نظارت مجلس نسبت به دولت از طریق استيضاح،
سؤال و تحقيق و تفحص است.
نه ،همهجا میتواند [نظارت کند].
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از کجای قانون اساسی نظارت عام [مجلس بر دولت] درمیآید؟
مانع ندارد.
قانون اساسی که چنين مطلبی ندارد .تفسيرش مضيق است .اگر
اینطوری باشد ،هر جوری که مجلس خواست برود نظارت کند!
[مجلس هر طوری نظارت] نمیکند .این موارد که گفته شد« ،هرجوری»
نيست.
فرض کنيد اآلن در قانون اساسی ،یك چيزی شبيه سؤال دربياورید؛
یك چيزی شبيه استيضاح دربياورید؛ میشود؟! بگویيد چون میخواهد نظارت کند!
معلوم است ،رأی نمیدهند.
نه ،اصالً آیا ما نظارت را [عام میدانيم یا خير؟]
تا حاال هر جا مجلس ،نظارت گذاشته بود ،ایراد نگرفتيم؛ حاال بيایيم این حرفها را
بزنيم؟! همهی مصوبات قبلی مجلس و تأیيدات شورای نگهبان را دارید از بين میبرید!
یا باید نظارت را به صورت عام بپذیریم ـ البته به نظر من هم این
برداشت درست نيست؛ یعنی نظارت [فقط] به همان طُرُق [مصرح در قانون اساسی]
است ـ اما اگر نظارت را [به صورت عام] پذیرفتيم ،مجلس میخواهد این نظارت به
شكلی باشد که با حضور یك نماینده ،از معنا تهی نشود .به عبارتی ممكن است
شورای عالی ،کميسيونهای فرعی تشكيل دهد و تصميمات و اقداماتی را که اصالً
هدف این بود که نماینده خبردار بشود ،در آن کميتههای فرعی بگيرند و این نماینده
ناظر هم بیخبر بماند .مجلس میخواهد بگوید اگر شما نظارت را پذیرفتيد ،این
نظارت ،مؤثر باشد .به نظر میرسد کماکان در حيطهی صالحيتهای همان کميته و
کميسيون است ،نه قسمتهای اجرایی .ماده ( )9میگوید :نماینده در کميسيونهای
فرعی هم حضور داشته باشد و االّ حضور نماینده عمالً بایكوت میشود .با تشكيل
کميسيونهای فرعی ،عمالً حضور نماینده ناظر منتفی میشود و ممكن است دیگر
دعوتش نكنند .منظور این است .من با اصل این که این نظارت را نپذیریم موافقم ،اما
اگر به آن بله گفتيم [و وجود نمایندهی ناظر را پذیرفتيم]  -در یك تفسيری یا عمالً به
طور ضمنی [در خالل تأیيد مصوبات مجلس] -باید اقتضائاتش را هم بپذیریم.
اگر شورای عالی را خود مجلس تصویب کرده ،میتواند در
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آن نماینده ناظر بگذارد ،ولی این کميتههای فرعی را که خود مجلس تصویب نكرده،
دولت تصویب کرده است.
بعد مجلس باید در این همه دستگاههای اجرایی ،ادارات کل و
شوراهای فرعی که همه دارند کار اجرایی میکنند ،نمایندهی ناظر بگذارد؟!
نه.
آن وقت معنای «تداخل قوا» چيست؟ قانون اجازه داده است که
نمایندهی مجلس در آن شوراهای عالیِ [دارای ماهيت] سياستگذاری ـ که طبق
قانون ،همهی دستگاههای ملی شرکت میکنند ـ حضور داشته باشد .خب ،نمایندهی
مجلس به ادارات کل ،معاونتها و ادارات و این همه شوراهای فرعی ـ که بعضاً در
هر وزارتخانه  03تا 93 ،تا 83 ،تا شورای فرعی هست و همهشان هم کار اجرایی
میکنند ـ چه کار دارد؟ بعد شما میگویيد مجلس اجازه داشته باشد در کميسيون فالن
شرکت کند!
[در ذیل ماده (« ]،)9کميته» را هم [به شورای فرعی] اضافه
کردهاند.
یعنی نمایندهی ناظر مجلس در همهی کميتهها و شوراهای فرعی
شرکت کند؟!
[در این صورت حوزهی نظارت مجلس ]،بيش از چيزی
است که قبول کردیم .آنچه که قبول کردیم این بود که خود مجلس میتواند در
شورایی که در قانون تصویب میکند ،ناظر بگذارد ،دیگر نه بيشتر .پس اشكال آقای
ابراهيميان وارد نيست! خب آقای عليزاده ،حاال برای این اضافهی ذیل که میگوید:
«نماینده مذکور ،عضو ناظر کميته یا شورای فرعی است» رأی بگيرید.
خب ،همهی کميتهها یا شوراهای فرعی ،زیرمجموعهی دستگاههای
اجرایی هستند.
همان اشكال اول به این ذیل هم وارد است.
بله ،و آن اشكالی که [به جزء  4بند (الف) و جزء  5بند (ب) ماده
یك] گرفتيم ـ که مصوبهی مجلس به منزلهی اصالح تصویبنامهی هيئت وزیران
محسوب میشود ـ به ذیل ماده ( )9هم وارد است؛ چون این کميتهها و شوراهای
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فرعی به موجب مصوبهی مجلس به وجود نيامدهاند.
[این کميتهها و شوراهای فرعی از طریق مصوبهی مجلس] به
وجود نيامده [و دارای صبغهی] اجرایی هم هستند.
آقایانی که [ذیل ماده ( )9را] خالف میدادند ،مثل [صدر ماده (])9
رأی بدهند.
آقایان اینجا رأی ندادند 8 .تا شدیم! کم شدیم.
ولی واقعاً من متعجبم که این نمایندهها چقدر وقت دارند که
بخواهند در همهی این کميتهها و شوراهای فرعی شرکت کنند.
اصالً نباید شرکت کنند و حال اینكه خالف قانون اساسی بودن این
مطلب ،مثل روز روشن است .کميتهها و شوراهای فرعی در اینجا [مصوب قوهی
مجریه است].
خب ،پس یك بحث مفصل برای اصل این موضوع بكنيم و
اصالً همهی اینها را مغایر بدانيم!
نه همه ،آن شوراهایی که خود مجلس تشكيل داده که اشكال ندارد.
چرا؟ مگر دخالت قوهی مقننه در قوهی مجریه نيست؟
خود مجلس از طریق قانونگذاری این شورا را تشكيل داده است.
مجلس که نمیتواند از طریق قانونگذاری در قوهی مجریه
دخالت کند.
خود مجلس شوراهای عالی را تشكيل داده است.
قدر متيقن این است که این ماده ( ،)9دخالت است .حاال در مواردی
که نمایندهی ناظر در شورای عالی عضویت دارد ،چون شورای عالی در سطح ملی
است[ ،میپذیریم که اشكال نداشته باشد و دخالت در امور قوهی مجریه تلقی نگردد].
من هم مضمون این ماده را نمیپسندم ،ولی نمیفهمم که خالف
کدام اصل قانون اساسی میتواند باشد.
پس چون عنوان معاونت نظارت در قانون اساسی پيشبينینشده و
چنين نظارتی از سوی مجلس بر دستگاههای اجرایی در نظر گرفته نشده است ،نظارت
مجلس قابل تفویض به نمایندگان ناظر نيست.
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حداقل بنویسيم به این امور [قابل تسری نيست].
اینكه ماده ( )9میگوید شوراهای عالی موظفند تشكيل کميتهها یا
شوراهای فرعی را به نمایندهی ناظر و معاون نظارت مجلس خبر بدهند ،برای نظارتِ
معاونِ نظارت نيست .برای اینكه اگر شما اصل [لزوم وجود نظارت] را پذیرفتيد ،بالتبع
یك نماینده باید در این شورا یا کميتهی فرعی حضور داشته باشد و لذا باید به مجلس
خبر داده شود که نمایندهی ناظر را [به شورا یا کميتهی فرعی] بفرستند .به همين دليل
ماده ( )9میگوید شوراها ،مجامع و هيئتها باید تشكيل شورا یا کميتهی فرعی را هم
به همان نمایندهی ناظر و هم به معاون نظارت مجلس اطالع دهند.
اطالع دادن به معاون نظارت دیگر اضافه و زاید است[ .تنها]
به خود همان نمایندهی ناظر بگویند[ ،کافی است].
[تنها] به نمایندهی ناظر باید بگویند.
حاال اگر به کس دیگری بگویند ،چه میشود؟ خالف قانون
اساسی که نيست.
[اگر اطالع دادن به معاون نظارت را] حذف هم بكنند ،برای آنها ضرری ندارد.
بله ،اطالع دادن به نمایندهی ناظر کافی است.
با دادن این صالحيتها به معاون نظارت ،فردا نظارتشان را به همهجا
تسری میدهند.
بله)1(.

«ماده  -8کليه نمایندگان ناظر طبق آیيننامه داخلی مجلس از ابتدای هر
دوره برای مدت دو سال انتخاب میشوند و روشهای تعيينشده برای نمایندگان ناظر
در سایر قوانين و مقررات به روش پيشبينی شده در آیيننامه مذکور اصالح میشود».
مرکز تحقيقات شورای نگهبان نسبت به ماده ( )8تذکری را دادهاند:
«با توجه به اینكه حضور نمایندگان ناظر در شوراهای عالی ،شوراها ،مجامع و سایر
 .4بند ( )0نظر شماره  49/03/89349مورخ  1049/35/38شورای نگهبان -0« :از آنجا که در قانون
اساسی جایگاهی به عنوان «معاونت نظارت مجلس شورای اسالمی» بر دستگاههای اجرایی پيشبينی
نشده است ،الزام دستگاهها به اطالع رسانی به معاون نظارت مجلس با این عموم مواجه با ایراد بوده و
مغایر اصل ( )85قانون اساسی شناخته شد».

جلسهمورخ1931/8/1شوراينگهبان

113

هيئتها تنها به موجب قوانين صورت گرفته است ،عبارت «مقررات» در این ماده زاید
بوده و باید حذف

گردد)1(».

ما قبالً [در جزء ( )4بند (الف) و جزء ( )5بند (ب) ماده یك] گفتيم مجلس حق قرار دادن
نمایندهی ناظر در شوراهای وابسته به دولت را ندارد؛ زیرا قانونگذاری در این خصوص به
منزلهی اصالح تصویبنامهی هيئت وزیران است .با توجه به اینكه در مادهی ( )8برای
«مقررات» ـ که شامل تصویبنامهها هم میشود ـ قاعده وضع کردهاند و کلمهی «مقررات»
را هم به قوانين اضافه کردهاند ،ظاهراً این «مقررات» به این منظور آمده که در بعضی جاها
ناظر به مصوبات دولت هم هست که ما آن موارد را حذف کردیم.
این ماده ،نمایندگان ناظر خود مجلس را میگوید .ما [در خصوص
جزء ( )4بند (الف) و جزء ( )5بند (ب) ماده یك] گفتيم مجلس نمیتواند مصوبات
هيئت وزیران را اصالح کند.
خب ،پس این «مقررات» به کجا میخورد؟
هر جا [در مقررات مختلف ،نمایندهی ناظر را] گذاشتهاند.
نه[ ،واژهی] «مقررات» به کجا میخورد؟ چون فقط با قوانين
مصوب مجلس برای نمایندهی مجلس ،عضویت را پيشبينی میکنند.
[«مقررات»] مواردی مثل مصوبهی هيئت وزیران [را شامل میشود].
که نمیخواهيم [چنين چيزی] باشد [و نمیخواهيم با مصوبات
مجلس ،مصوبات هيئت وزیران اصالح شود].
ماده ( )8این را که نمیگوید؛ آنجایی را میگوید که دولت خودش
قبول کرده [که نمایندهی ناظر در شورا حضور داشته باشد]؛ مثالً مجمع تشخيص
مصلحت نظام گفته [در یك کميته یا شورا] یك نماینده باید بگذارد.
[مجمع تشخيص مصلحت نظام] گفته یك نماینده از مجلس
در اینجا باشد.
خب ،آن هم که نمیشود.
خود هيئت دولت گفته است.
 .1اظهارنظر کارشناسی شماره  4935391مورخ  1049/5/03مرکز تحقيقات شورای نگهبان.
()www.shora-rc.ir
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چرا دیگر[ ،اشكالی ندارد] و این ماده ( )8هم بيانگر کيفيت
انتخابش است .میگوید انتخابش به روش پيشبينی شده در قانون آیيننامهی داخلی
مجلس و دو ساله باشد.
ماده ( )6هم گفته «کميسيون تخصصی ذیربط» نمایندهی ناظر را
تعيين میکند .این «مقررات» به جای دیگر برنمیگردد.
نه ،مدت نمایندگی ناظر را دو سال کرده است.
ما گفتيم که مجلس نمیتواند مصوبات هيئت وزیران را با قانونگذاری
اصالح کند.
«ماده  -6در قوانينی که برای انتخاب نماینده ناظر ،کميسيون تخصصی
تعيين نشده است ،هيئت رئيسه مجلس ،کميسيون تخصصی ذیربط را تعيين مینماید.
ماده  -5به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت ،ارتقای بهرهوری و
تقویت مدیریت کشور ،شورای دستگاههای نظارتی ،متشكل از دو نفر از مسئولين نظارتی
هر قوه با انتخاب رئيس قوه ،با حفظ استقالل هر یك از قوا ،در حدود مقرر در قانون
اساسی تشكيل میشود .شورای مذکور وظيفه نظارت بر فرآیند توليد آمارهای پایه و
شاخصهای کالن کشور که توسط مرکز آمار ایران تهيه میشود را نيز عهدهدار است».
ما قبالً در جاهای مختلف گفتهایم که شورای دستگاههای نظارتی را
خالف قانون اساسی میدانيم)1(.
 .4نظر شماره  55/91/8585مورخ  1055/34/03شورای نگهبان در خصوص الیحه برنامه سوم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  1055/34/5مجلس شورای اسالمی با
موضوع ایجاد شورای عالی نظارت و بازرسی« :نظر به اینكه ماده ( )0قانون شامل دستگاههای نظارتی
غيراجرایی میشود ،مغایر اصول ( )85( ،)89و ( )159قانون اساسی شناخته شد .همچنين چون عبارت
مذکور در ماده شامل اعضایی که خارج از قوه مجریه هستند نيز میگردد (مانند رئيس سازمان بازرسی
و رئيس دیوان عدالت اداری) از جهت تشكيل شورا مغایر اصل ( )85قانون اساسی شناخته شد .به
عالوه اطالق تهيه الیحه مذکور در ماده ( )0که شامل تهيه الیحه قضایی نيز میگردد ،مغایر اصل ()185
قانون اساسی شناخته شد .در خصوص عبارت «نظارت ملی» چنانچه در برگيرنده نظارت قوه مقننه و
قضائيه نيز باشد ،این قسمت هم مغایر قانون اساسی شناخته شد.
نظر شماره  50/03/5966مورخ  1050/30/0شورای نگهبان در خصوص الیحه برنامه چهارم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  1050/39/10مجلس شورای اسالمی با
موضوع ایجاد شورای عالی نهادهای نظارتی« :ماده ( )161از این نظر که موجب خلط وظایف قوای
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حاال مجدداً شورای دستگاههای نظارتی را در این مصوبه
پيشبينی کردهاند.
این ماده خالف قانون اساسی است.
بله.
خالف اصول متعدد قانون اساسی است .حوزهی پيشبينیشده در این
ماده ،در صالحيت سازمان بازرسی کل کشور است .اآلن اینها میخواهند مجلس را به
عنوان نظارت ،دراین نهادها هم شرکت دهند که البته نباید مداخله داشته باشند.
نه ،قوهی قضایيه را هم ملزم میکند [که در این شورا عضو باشد].
بله.
همان ایرادات سابق را مینویسيم« .هر قوه» ،یعنی دولت را هم در این
شورا شرکت دادهاند .دولت چه نظارتی دارد؟ دولت در حد داخلی خودش [و بر
نهادهای زیرمجموعهی خودش] میتواند نظارت داشته باشد ،اما نظارت بر اجرای
قوانين بر عهدهی سازمان بازرسی کل کشور است ،نظارت در امور بودجه با دیوان
محاسبات است ،حوزهی نظارتی هر سازمانی در قانون اساسی معلوم شده است .ما
قبالً هم این ایراد را گرفتهایم.
[مفاد ماده ( ]،)5بر خالف قانون اساسی است.
بر اساس این ماده[ ،بهرغم تشكيل شورای دستگاههای نظارتی]،
استقالل هر یك از قوا حفظ میشود؛ چون مصوبه گفته :هر قوهای کار خودش را
بكند ،فقط هر از مدتی [دو نفر از مسئولين نظارتی هر قوه] با هم بنشينند و صحبت و

سه گانه و نقض وظایفی است که طبق قانون اساسی برعهده نهادهای غيروابسته به قوه مجریه گذاشته
شده است ،مغایر اصول ( )88( ،)89و ( )85و بند ( )0اصل ( )186و اصول ( )150و ( )159قانون
اساسی شناخته شد».
نظر شماره  54/03/93465مورخ  1050/13/36شورای نگهبان در خصوص الیحه برنامه پنجم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  1054/34/15مجلس شورای اسالمی با
موضوع ایجاد شورای دستگاههای نظارتی کشور« :تشكيل شورای دستگاههای نظارتی کشور ،مغایر
اصول ( )43( ،)55( ،)56( ،)63( ،)85( ،)88( ،)89و بند ( )0اصل ( )186و اصول ( )150( ،)161و
( )159قانون اساسی شناخته شد».
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هماهنگی کنند .کاری نمیتوانند بكنند ،فقط بنشينند و تبادل اطالعات بكنند.
به جای این کارها ،مطابق دستورات آقا [مقام معظم رهبری] عمل
کنند .ما قبالً هم در ضمن برنامهی پنجم توسعه [به چنين مصوبهای] ایراد گرفتهایم)1(.
درست است.
در [بند ( )8ماده ( ])95الیحه «ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با
فساد» هم [اتخاذ تدابير مناسب برای تقویت همكاری دستگاههای نظارتی و مراجع
قضایی را] آوردند .ما آنجا هم ایراد گرفتيم و گفتيم عالوه بر وظایفی که مقام معظم
رهبری تعيين کردهاند ،حق قانونگذاری

ندارند)9(.

خوب است .درست است.
مجلس نمیتواند چنين مرجع نظارتی به وجود بياورد .آخرین جوابی
 .4نظر شماره  54/03/93465مورخ  1050/13/36شورای نگهبان در خصوص الیحه برنامه پنجم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  1054/34/15مجلس شورای اسالمی با
موضوع ایجاد شورای دستگاههای نظارتی کشور« :تشكيل شورای دستگاههای نظارتی کشور ،مغایر
اصول ( )43( ،)55( ،)56( ،)63( ،)85( ،)88( ،)89و بند ( )0اصل ( )186و اصول ( )150( ،)161و
( )159قانون اساسی شناخته شد».
 .2ماده ( )95الیحه ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب « :1055/39/94ماده 95ـ ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادی که در اجرای فرمان مورخ  1053/39/13مقام معظم رهبری ایجاد گردید،
عالوه بر وظایف مذکور در فرمان معظمٌله ،عهدهدار وظایف زیر و نظارت بر حُسن اجرای این قانون
خواهد بود:
 -1اتخاذ سياست ها و راهبردهای مناسب برای پيشگيری و مبارزه مؤثر و کاراتر با فساد و اجرای بهتر و
سریعتر این قانون؛  -9تصویب شاخصها و استانداردهای سالمت اداری؛  -0اتخاذ تصميمات الزم به
منظور ارتقای سطح کيفی راهكارهای مبارزه با فساد؛  -9تقویت ظرفيتها و فعاليتهای دستگاههای
مسئول پيشگيری و مبارزه با فساد؛  -8اتخاذ تدابير مناسب برای تقویت همكاری دستگاههای نظارتی و
مراجع قضایی؛  -6نظارت بر عملكرد و اجرای برنامههای پشيگيرانه و مقابله با فساد دستگاههای
مشمول قانون؛  -5ارائه گزارش عملكرد ساليانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستگاههای مسئول به
افكار عمومی با رعایت سياستهای مذکور در فرمان مقام معظم رهبری؛  -5ایجاد هماهنگی برای
توسعه همكاریها و تبادل تجارب و اطالعات با سازمانها و مجامع بينالمللی مبارزه با فساد».
نظر شماره  55/03/95955مورخ  1055/30/99شورای نگهبان در خصوص الیحه ارتقای سالمت نظام
اداری و مقابله با فساد مصوب  1055/39/94مجلس شورای اسالمی« :در ماده ( ،)95وظایف محول
شده به ستاد مبارزه با فساد اقتصادی ،عالوه بر وظایف تفویضشده توسط مقام معظم رهبری به این
ستاد ،مغایر اصل ( ) 85قانون اساسی و نيز مغایر اصول مربوط به قوای مقننه ،قضائيه و مجریه میباشد».
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که به مجلس دادهایم ،این بوده است.
همان جواب را اینجا هم بدهيد.
اینها برای کارآمد نمودن نظارت ،مرجع شورای دستگاههای نظارتی را به
وجود آوردهاند که با هم بنشينند و مشورت کنند.
این همان [ستادی] است که رهبری [برای مبارزه با مفاسد
اقتصادی] درست کردهاند ...
مقام معظم رهبری [به سران سهقوه] گفتند و [این ستاد را] درست کردهاند.
حاال [مجلس ،عالوه بر آن ستاد ]،هيئت جدید تشكيل داده است؟
اگر این ماده با آن [ستاد تأسيسی مقام معظم رهبری] مخالفت
دارد ،خالف اصل [( )85قانون اساسی است] ...
[شورای دستگاههای نظارتی در ماده ( ])5عين همان [ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادی] است؛ اصالً ایراد ،همين است.
اوالً اطالق ماده ( )5با آن ستاد ،تعارض دارد؛ ثانياً اگر مجلس بگوید
نهادهای نظارتی با هم شورایی تشكيل دهند ،ما [نسبت به آن ایراد داریم].
حق دخالت در قوای دیگر [و الزام مسئولين آنها به شرکت
در این شورا] را ندارند .شاید رؤسای قوا نخواهند در این شورا شرکت کنند.
بله .آقایانی که میگویند :ماده ( )5بر این مبنا خالف قانون اساسی
است ،نظر بدهند.
بله ،ما که مغایر میدانيم .مجلس نمیتواند قوای دیگر را به
شرکت در این شورا الزام کند.
خيلی خب ،رأی

آورد)1(.

اليحه مبارزه با قاچاق كاال و ارز (اعادهشده از شوراي نگهبان)
 .4بند ( )9نظر شماره  49/03/89349مورخ  1049/35/38شورای نگهبان -9« :در ماده ( )5تشكيل
شورای دستگاههای نظارتی ،همانطور که قبالً از جمله در خصوص ماده ( )146قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه اعالم گردیده ،مغایر اصول ( )43( ،)55( ،)56( ،)63( ،)85( ،)88( ،)89و بند ( )0اصل
( )186و اصول ( )150( ،)161و ( )159قانون اساسی شناخته شد».
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منشي جلسه ـ دستور بعدی «الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعاده شده از شورای
نگهبان»( )1است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این مصوبه هم اعادهای است.
آقاي عليزاده ـ اگر آقایان یادشان باشد ما قبالً [در نظر شماره  43/03/98499مورخ
 ]1043/19/5در دو بخش به این مصوبه ایراد گرفتيم .ابتدا یك ایراد کلّی به آن گرفتيم
و گفتيم که چون این الیحه قضایی است ،نظر رئيس قوهی قضائيه را هم بگيرید .خب
آقایان [= نمایندگان مجلس] در مقام گرفتن نظرات رئيس قوهی قضائيه ،تغييرات
زیادی در این مصوبه ایجاد کردهاند که ما گفتيم تغييرات ایجادشده را برای ما بياورند.
آقاي مؤمن ـ ایرادهای شورا نسبت به این مصوبه ،خيلی زیاد است .باید در این
فرصت ،حداقل تغييرات ایجادشده توسط مجلس در این مصوبهی اصالحی را بررسی
کنيم؛ بعد آن تغييرات مصوبه نسبت به الیحه را هم اگر خواستيد در جلسهای دیگر
بررسی کنيم.
آقاي عليزاده ـ بله ،باید تغييرات مجلس را هم بررسی کنيم؛ چون [با توجه به این
تغييرات ]،این مصوبه ،اصالً یك مصوبهی جدیدی شده است .به نظر من ،بهتر است
بررسی را از ماده ( )1شروع کنيم.
 .4الیحه یكفوریتی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در تاریخ  1054/19/98به تصویب هيئت وزیران رسيد.
این الیحه ،پس از ارسال به مجلس شورای اسالمی و رسيدگی با قيد یك فوریت ،نهایتاً در تاریخ
 1043/11/11به تصویب نمایندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ()49
قانون اساسی ،طی نامهی شماره  805/51188مورخ  1043/11/15به شورای نگهبان ارسال شد .این
مصوبه ،در مجموع در چهار مرحله بين شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی رفت و برگشت داشته
است .شورای نگهبان این مصوبه را در مرحلهی اول رسيدگی در جلسات مورخ  1043/19/0و
 ،1043/19/9در مرحلهی دوم رسيدگی در جلسات مورخ  1049/5/5 ،1049/5/1و  1049/5/11و در
مرحلهی سوم رسيدگی در جلسهی مورخ  1049/4/10بررسی کرد و نظر خود مبنی بر مغایرت برخی
از مواد این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامههای شماره  43/03/98499مورخ
 ،1043/19/5شماره  49/03/89108مورخ  1049/5/19و شماره  49/03/89965مورخ  1049/4/10به
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .در نهایت ،با اصالحات مورخ  1049/13/0مجلس ،این مصوبه در
مرحلهی چهارم رسيدگی در جلسهی مورخ  1049/13/15شورای نگهبان بررسی شد و نظر شورا مبنی
بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره  49/03/89555مورخ
 1049/13/91به مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
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آقاي مدرسي يزدي ـ اول ،اشكال کلّی شورا [در نظر شماره  43/03/98499مورخ
 ]1043/19/5را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ اشكال کلّی ما این بود« :الف -نظر به اینكه این الیحه در موارد عدیده
دارای ماهيت قضایی است و باید توسط رئيس مكرّم قوه قضائيه تهيه میشد و با
عنایت به نظریه تفسيری این شورا( )1در خصوص مورد اقدام میگردید ،الزم است
حداقل نظر ایشان نيز اخذ شود».
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا گفتيم «حداقل نظر ایشان نيز اخذ شود»؟
آقاي عليزاده ـ چون آن زمان که ما این مصوبه را بررسی میکردیم )9(،آقایان
[نمایندگان مجلس و دولت] به ما فشار میآوردند که مقام معظم رهبری و بعضی از
مسئوالن کشور میفرمایند که «الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز» یك امر مملكتی است
و باید زودتر تصویب و تأیيد شود .به همين دليل ما مصوبهی مجلس را بهکلّی رد
نكردیم ،بلكه گفتيم چون ارائهی لوایح قضایی در صالحيت رئيس قوهی قضائيه است
و قاعدتاً ایشان باید الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز را ارائه میداد ،حاال که ایشان
الیحه را ندادهاند [و دولت مستقيماً این الیحه را تهيه کرده است] ،حداقل نظر ایشان
هم گرفته شود .بر همين اساس ،اینچنين نظر دادیم .اما بند (ب) ایراد ما به این
مصوبه« :ب -عالوه بر مطلب مذکور در بند (الف) ،این الیحه اشكاالت و ابهامات
دیگری نيز به شرح زیر دارد  .»...ظاهراً ماده ( )1مصوبه ،مورد ایراد ما نبوده ،ولی
آقایان نمایندگان مجلس در مقام برطرفکردن ایرادهای ما در آن تغييراتی دادهاند.
 .4نظریهی تفسيری شماره  54/91/1368مورخ  1054/5/03شورای نگهبان -1« :فرق لوایح قضایی و
غيرقضایی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه
اصول ( )186و ( )185و ( )185و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول
مربوط به امور قضایی معين میکند.
 -9هيئت دولت نمیتواند مستقالً الیحه قضایی تنظيم نموده و آن را به مجلس شورای اسالمی جهت
تصویب نهایی ارسال نماید.
 -0لوایح قضایی که توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال میشود ،به مجلس شورای اسالمی
تقدیم میگردد .هرگونه تغيير مربوط به امور قضایی در اینگونه لوایح فقط با جلب موافقت رئيس قوه
قضائيه مجاز میباشد».
 .2جلسات مورخ  1043/19/0و  1043/19/9شورای نگهبان در بررسی الیحه مبارزه با قاچاق کاال و
ارز مصوب  1043/11/11مجلس شورای اسالمی.
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين ایرادِ ما در بند (الف) را اصالح کردهاند؛ اصالح ماده
( ،)1در راستای ایراد بند (الف) نظر ما است.
آقاي ابراهيميان ـ از نظر تفسير شورای نگهبان ،ایراد ما در بند (الف) رفع نشده است.
آقاي عليزاده ـ نظر تفسيری ما این بوده است که در امور قضایی و در لوایح قضایی
رئيس قوهی قضائيه باید الیحه بدهد [نه دولت].
آقاي ابراهيميان ـ خب ،با رضایت رئيس قوهی قضائيه به الیحهی تنظيمشده توسط
دولت ،اشكال رفع نمیشود؛ چون [بر اساس آن نظریهی تفسيری ،تهيهی الیحهی
قضایی] قابل تفویض نيست.
آقاي عليزاده ـ رضایت چيست؟
آقاي ابراهيميان ـ منظور بنده این است که نمیشود کس دیگری الیحهی قضایی را
تهيه کند و رئيس قوهی قضائيه آن را تنفيذ کند.
آقاي مؤمن ـ در اینجا نوشتهاند که «نتيجه بررسیهای قبلی در جلسهای در حضور
ریاست محترم قوه قضائيه مورد بررسی و مداقّه نهایی واقع شد»)1(.
 .4نامهی شماره  4333/1430/833مورخ  1041/13/14معاون حقوقی قوه قضائيه خطاب به رئيس
مجلس شورای اسالمی« :عطف به نامه شماره /99/56130د مورخ  1043/19/15کميسيون اقتصادی
مجلس ،به عرض میرساند همانطور که مستحضرید الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز که در کميسيون
محترم اقتصادی مجلس بررسی و در اواخر دوره قبل مجلس شورای اسالمی مورد تصویب آن مجلس
محترم قرار گرفت ،سپس در شورای محترم نگهبان عالوه بر حدود ده فقره ایراد بر متن مواد مصوب ،از
این نظر نيز که الیحه مزبور جنبه قضایی داشته و بایستی از سوی قوه قضائيه تهيه شود ،مورد ایراد قرار
گرفت .متعاقباً متن مصوب در اواخر دوره قبل مجلس به منظور جلب نظر قوه قضائيه بر اساس ایراد
شورای نگهبان به این قوه ارسال و به معاونت حقوقی ارجاع گردید و پس از طی چند مرحله بررسی و
امعان نظر ،سرانجام نتيجه بررسیهای قبلی در جلسهای در حضور ریاست محترم قوه قضائيه مورد
بررسی و مداقه نهایی واقع شد و به تصویب معظمٌله رسيد .علیهذا متن مصوب الیحه به همراه جدول
تطبيقی متن مصوب قوه قضائيه با مصوب مجلس و تصویر اعالم موافقت ریاست محترم قوه ،جهت
طی مراحل بعدی تقدیم میشود ».گفتنی است پيرو مذاکره مورخه  1041/13/15معاون حقوقی قوه
قضائيه و آقای عليزاده (قائم مقام دبير شورای نگهبان) ،رونوشتی از این نامه نيز جهت استحضار به
دبيرخانه شورای نگهبان ارسال شده است.
همچنين در خصوص بند (الف) ایرادات شورای نگهبان ،در گزارش کارشناسی شماره  99مورخ
 1041/0/99دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی آمده است« :در همين
راستا ،مصوبه مذکور در جلسات متعددی در قوه قضائيه مورد بررسی قرار گرفت و جمعبندی نظرات
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ [در نظر شورای نگهبان آمده است« ]:الزم است حداقل نظر
ایشان نيز اخذ شود».
آقاي عليزاده ـ دیگر وقتی رئيس قوهی قضائيه خودش برای اصالح این الیحه [در
سازمان قاچاق کاال و ارز و مجلس شورای اسالمی] میآید نماینده تعيين میکند و بعد
معاونت حقوقی قوهی قضائيه با حضور رئيس قوهی قضائيه متن این الیحه را بررسی
میکنند و نتيجهی نظراتشان را به مجلس ارسال میکنند[ ،به این معنا است که الیحه،
توسط قوهی قضائيه تهيه شده است] .رئيس قوهی قضائيه با توجه به ایراد کلّی ما
نسبت به این الیحه نظر داده است.
آقاي سليمي ـ اآلن مجلس بعضی از موادی که ما به آنها اشكال نداشتيم را هم تغيير
داده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،مجلس تقریباً همهی الیحه را تغيير داده است؛ چون ما نظرمان
یك اشكال کلّی گفتيم که باید نظر رئيس قوهی قضائيه را بگيرید.
آقاي اسماعيلي ـ نمایندگان مجلس هم بر اساس همان اشكال کلّی[ ،از رئيس قوهی قضائيه
دربارهی این الیحه نظرخواهی کردهاند و بر اساس نظر ایشان ،کل الیحه را اصالح کردهاند].
آقاي عليزاده ـ بله ،بر اساس آن اشكال کلّی ما ،مواد این الیحه را اصالح کردهاند.
آقاي سليمي ـ حاال باید متن این مصوبه را دوباره از اول بررسی کنيم.
آقاي عليزاده ـ بله ،هرچند مواد این مصوبه زیاد است ،اما الزم است که مواد را
دوباره از اول بخوانيم.
منشي جلسه ـ «فصل اول -تعاریف ،مصادیق و تشكيالت
ماده  -1اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط بهکار میروند:
الف... -

مشورتی قوه قضائيه در تاریخ  1041/4/96به مجلس شورای اسالمی ارسال شد .قوه قضائيه نتيجه
جلسات مشورتی خود را در قالب  44نظر مشخص در خصوص متن مواد ،تبصرهها ،بندها و جزءهای
این مصوبه به مجلس ارائه نمود .محور اصلی این نظرات بر دو موضوع استوار است :اوالً وظيفه
پيشگيری از وقوع جرم را در قوه قضائيه منحصر نموده و ثانياً پيشنهاد حذف سازمان تعزیرات از مراجع
دارای صالحيت در بررسی جرم قاچاق ارائه شده است».
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بندهای (ح)( ،خ)( ،د)( ،ذ)( ،ر)( ،ص) و (ض) ماده ( )1بهشرح زیر اصالح میشود:
ح -ارزش کاالی قاچاق ورودی :عبارت است از ارزش سيف کاال (مجموع قيمت
خرید کاال در مبدأ و هزینه بيمه و حمل و نقل) ،بهاضافه حقوق ورودی زمان کشف و
سایر هزینههایی که به آن کاال تا محل کشف تعلق میگيرد که بر اساس باالترین نرخ
ارز اعالمی توسط بانك مرکزی در زمان کشف ،محاسبه میشود.
خ -ارزش کاالی قاچاق خروجی :عبارت است از قيمت آزاد کاال در نزدیكترین بازار
داخلی عمدهفروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینههایی مانند
عوارض ویژه صادراتی و کليه یارانههایی که به آن کاال تعلق میگيرد.
تبصره -فهرست و ارزش کاالی قاچاق خروجی مربوط به فرآوردههای نفتی و
محصوالت پتروشيمی حسب مو رد متناسب با باالترین قيمت خرید کاال در بازارهای
هدف و یا بر اساس باالترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت
نفت و ستاد اعالم میشود.
د -بهای ارز :باالترین نرخ اعالمی ارز که توسط بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران
در زمان کشف اعالم میگردد.
ذ -شناسه کاال :شناسهای چندرقمی که مبتنی بر یك نظام جامع طبقهبندی کاال است و
مشخصات ماهوی هر قلم کاال احصاء و در یك سامانه ثبت میشود و بهصورت
رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کاال نصب یا درج میگردد.
ر -شناسه رهگيری :شناسهای چندرقمی مبتنی بر شناسه کاال است و به منظور منحصر
به فرد نمودن هر واحد کاال ،به کليه کاالهای دارای بستهبندی با ابعاد مشخص
اختصاص می یابد .ماهيت ،مالكيت و موقعيت کاال در هر نقطه از زنجيره تأمين ،مبتنی
بر این شناسه قابل استعالم و رهگيری است و در قالب یك رمزینه بر روی کاالهای
مزبور نصب یا درج میشود.
ص -دستگاه کاشف :دستگاه اجرایی موضوع ماده ( )8قانون مدیریت خدمات کشوری
است که به موجب این قانون و سایر قوانين و مقررات ،وظيفه مبارزه با قاچاق کاال و
ارز و کشف آن را بر عهده دارد.
ض -دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت :هریك از دستگاههای اجرایی است که به
موجب قوانين یا شرح وظایف مصوّب ،موظف به وصول درآمدهای دولت میباشد».
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آقاي جنتي ـ اصالحيهی ماده ( ،)1برای رفع کدام اشكال شورای نگهبان است؟
آقاي عليزاده ـ مربوط به اشكال کلّی ما در بند (الف) است.
آقاي جنتي ـ خب ،معنایش چيست؟ این مادهی اصالحی چگونه اشكال ما را رفع میکند؟
آقاي اسماعيلي ـ [با توجه به تغييرات زیادی که به دليل اعمال نظر رئيس قوهی
قضائيه در مواد این الیحه ایجاد شده است ]،حاال باید کل مصوبه را دوباره بخوانند.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،باید دوباره کل مصوبه را بخوانند.
آقاي عليزاده ـ اشكال کلّی ما این بود که چون الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز،
الیحهای قضایی است ،در تدوین آن باید نظر رئيس قوهی قضائيه هم اخذ شود.
مجلس هم این نظر ما را قبول کرد [و از رئيس قوهی قضائيه نظرخواهی کرد و ایشان
هم نظراتش را داده است که در مواد این مصوبه اعمال کردهاند].
آقاي جنتي ـ خب ،پس نظرات رئيس قوهی قضائيه هم باید به متن مصوبه اضافه شود.
آقاي اسماعيلي ـ بله ،منتها [به دليل تغييرات زیادی که در مواد به وجود آمده است]،
ما اآلن باید مواد این مصوبه را از اول بخوانيم.
آقاي جنتي ـ اصالحاتی که طبق نظر رئيس قوهی قضائيه صورت گرفته ،به متن
الیحهی مجلس اضافه نشده است؟
آقاي مؤمن ـ بر اساس این نامهای که اینها فرستادهاند )1(،مواد این مصوبه در جلسهی
مشورتی قوهی قضائيه  -که مربوط به خود رئيس قوهی قضائيه است -بررسی شده است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ این نظرات جلسهی مشورتی قوهی قضائيه است؛ در این نظرات نسبت
به ماده ( ،)1اصالحيهای نداشتهاند.
آقاي عليزاده ـ مجلس که موظف نيست هر چه رئيس قوهی قضائيه گفته انجام دهد.
آنچه که ما از مجلس میخواهيم این است که نظرات رئيس قوهی قضائيه را بگيرند و
با توجه به آن نظرات ،الیحه را اصالح و تصویب کنند.
آقاي مؤمن ـ مجلس ،نظر رئيس قوهی قضائيه را گرفته است دیگر.

 .4نامهی شماره  4333/1430/833مورخ  1041/13/14معاون حقوقی قوه قضائيه خطاب به رئيس
مجلس شورای اسالمی که پيشتر ذکر آن رفت.
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آقاي عليزاده ـ میدانم ،ولی آیا مجلس باید الیحه را عيناً طبق آن نظر تصویب کند؟!
آقاي مؤمن ـ خب ،مگر نظر رئيس قوهی قضائيه چه بوده است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ باالخره نظریهی تفسيری شورای نگهبان [که در بند (الف)
اشكاالتمان به آن اشاره کردهایم ،در تصویب مواد این الیحه] باید رعایت شود.
آقاي عليزاده ـ اصالً اگر الیحهای قضایی از طرف رئيس قوهی قضائيه به مجلس
ارسال شود یا الیحهای از طرف دولت به مجلس بياید ،مگر مجلس موظف است عيناً
آنچه در الیحه آمده است را تصویب کند]؟! مجلس الزم نيست که هر آنچه در لوایح
دولت یا قوهی قضائيه آمده است را تصویب کند .در نظریهی تفسيری شورا چنين
چيزی گفته نشده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به هر حال ،مجلس که باید الیحهاش را عوض کند و مفاد
آن را تغيير بدهد.
آقاي عليزاده ـ ما قبالً در نظریهی تفسيری [شماره  54/91/1368مورخ 1054/5/03
شورای نگهبان] گفتيم« :دولت» نمیتواند لوایح قضایی را تغيير بدهد ،نه «مجلس».
آقاي مدرسي يزدي ـ نظریهی تفسيری میگوید« :لوایح قضایی که توسط رئيس قوهی
قضائيه تهيه و به دولت ارسال میشود ،به مجلس شورای اسالمی تقدیم میگردد.
هرگونه تغييرِ مربوط به امور قضایی در اینگونه لوایح فقط با جلب موافقت رئيس قوه
قضائيه مجاز میباشد».
آقاي عليزاده ـ ما «دولت» را گفتيم که نمیتواند لوایح قضایی را تغيير بدهد ،مجلس
را که نگفتيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نظریهی تفسيری ،نسبت به دولت بود؛ ما به دولت اجازهی
تغيير لوایح قضایی را ندادهایم.
آقاي عليزاده ـ ما از مجلس که نمیتوانيم بخواهيم که لوایح قضایی را تغيير ندهد.
[البته ما در آن نظریهی تفسيری] نگفتيم مجلس میتواند [لوایح قضایی را تغيير دهد]
ولی علیالقاعده همين است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصالً کار مجلس تغيير لوایح است.
آقاي مؤمن ـ این نظری که ایشان [= رئيس قوهی قضائيه] در بند (الف) دارد را
مالحظه کنيد؛ ببينيد مجلس چه اصالحاتی کردهاند؛ آنوقت بگویيد که آیا مجلس باید
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نظر رئيس قوهی قضائيه را رعایت کند یا خير؟
آقاي عليزاده ـ مگر مجلس حتماً باید نظر رئيس قوهی قضائيه را رعایت کند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلی خب ،حاال ما اصالحاتی که نمایندگان مجلس انجام
دادهاند را بررسی کنيم.
آقاي عليزاده ـ ما [در بند (الف) ایراداتمان در نظر شماره  43/03/98499مورخ
 ]1043/19/5به مجلس گفتيم که شما باید در خصوص موضوع این الیحه ،نظر رئيس
قوهی قضائيه را هم بگيرید و با توجه به آن ،مصوبه بگذرانيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ خيلی خب.
آقاي عليزاده ـ حاال نمایندگان مجلس میگویند که ما بعد از اینكه توضيحات رئيس
قوهی قضائيه را شنيدیم ،این مصوبه را تصویب کردیم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،این را تصویب کردیم.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته مجلس در برخی از مواد این الیحه هم بر مصوبهی قبلی
خود اصرار کرده است [و ایراد شورای نگهبان را برطرف نكرده است].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلیخب ،باالخره مجلس این مصوبه را تصویب کرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس در برخی از مواد ،گفته است که بر مصوبهی قبلی اصرار دارم.
آقاي عليزاده ـ آن اصرار مجلس ،مربوط به ایرادهای ما نسبت به مواد مصوبه است
[نه نپذیرفتن نظرات رئيس قوهی قضائيه].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،اصرار مجلس مربوط به اشكال ما است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،مربوط به ایراد ما نيست.
آقاي جنتي ـ روال قانونی کار این است که رئيس قوهی قضائيه باید نظرش در
خصوص این الیحه را کتباً به مجلس اعالم کند .مجلس نمیتواند نظر ایشان را شفاهی
دریافت کند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نمایندگان با رئيس قوهی قضائيه جلسه حضوری داشتهاند.
آقاي عليزاده ـ نظر کتبی رئيس قوهی قضائيه اینجا [در نامهی معاون حقوقی قوهی
قضائيه به رئيس مجلس] آمده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ هيچ نظر مكتوبی وجود ندارد.
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آقاي عليزاده ـ داریم؛ چرا نداریم؟!
آقاي رهپيك ـ اجازه بدهيد بنده یك نكتهای عرض بكنم .بعد از کار تصویب این
الیحه تمام شد ،از قوهی قضائيه پيش من آمدند؛ آقای رازینی( )1هم نامهای به شورای
نگهبان ارسال کرده است و مثالً گفتهاند که ما بعضی از مواد این الیحه را بررسی
نكردهایم .امروز هم نامهی دیگری از طرف آقای زرگر( )9بهدستمان رسيد که ایشان هم
موادی را نوشتهاند و گفتهاند که در آنها نظر قوهی قضائيه تأمين نشده است.
آقاي عليزاده ـ خب ،تأمين نشده باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،تأمين نشده باشد .مجلس که نباید همهی نظرات رئيس
قوهی قضائيه را در متن مصوباتش اعمال کند.
آقاي عليزاده ـ وظيفهی ما اآلن این است که ببينيم آیا این مصوبهی مجلس خالف
شرع یا قانون اساسی است یا نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما فقط میخواستيم که متن این الیحه ،به نظر رئيس قوهی
قضائيه هم برسد؛ مقصود این نيست که مجلس همهی نظرات رئيس قوه را اعمال کند.
مجلس خودش مفاد این الیحه را تصویب میکند.
آقاي رهپيك ـ [مسئولين قوهی قضائيه در نامههای ارسالی] میگویند اصالً یكی از
مواد این الیحه را مجلس خودش اصالح کرده است و رئيس قوهی قضائيه ،اصالً آن
ماده را ندیده است
آقاي عليزاده ـ خب ،حاال یكییكی همهی مواد این مصوبه را بررسی میکنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ یك سند رسمی باید باشد که در آن رئيس قوهی قضائيه تأیيد
کرده باشد که این الیحه از جانب ایشان به مجلس ارسال شده است.
آقاي ابراهيميان ـ هست؛ یك نامهای اینجا هست که حجتاالسالم جناب آقای
رازینی [معاون حقوقی قوهی قضائيه] خطاب به رئيس قوه نوشته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقای رازینی این نامه را به رئيس کدام قوه نوشته است؟
آقاي ابراهيميان ـ خطاب به رئيس قوهی مقننه نوشتهاند.
آقاي عليزاده ـ آقای خلفی در نامهای به آقای رازینی نوشتهاند« :حجتاالسالم والمسلمين
 .4حجتاالسالم والمسلمين علی رازینی ،معاون حقوقی قوهی قضائيه (.)1040/6/15-1055/8/95
 .2سيد احمد زرگر ،رئيس ستاد مردمی پيشگيری و حفاظت اجتماعی کشور قوهی قضائيه.
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جناب آقای رازینی؛ معاون محترم حقوقی قوه قضائيه سالم عليكم .بازگشت به نامه شماره
 1041/4/93-4333/1433/833در خصوص «الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز» ،ریاست
محترم قوه قضائيه مرقوم فرمودند« :موافقت میشود .اقدام الزم مبذول گردد ».لذا مراتب
جهت اقدام الزم ابالغ میگردد» )1(.دیگر چه کاری باید انجام دهند؟! ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ،الیحهای نوشته و دولت تصویب کرده است و آقای رازینی و دیگر مسئولين
قوهی قضائيه هم نظرات و پيشنهادهای اصالحیشان را با حضور رئيس قوهی قضائيه
جمعبندی کردهاند و آن را به ضميمهی نامه برای مجلس فرستادهاند .آقای رازینی نامهای
در تاریخ  1041/4/93به رئيس قوهی قضائيه نوشتهاند و ایشان هم در تاریخ  1041/4/98به
این نامه جواب دادهاند که من با آنچه که تهيه شده ،موافقم؛ این را به مجلس بدهيد.
آقاي جنتي ـ اگر ما بخواهيم واقعاً ایراد خيلی جدی به این مصوبه بگيریم ،باید
بگویيم این کافی نيست؛ چون اصلِ لوایح قضایی را باید قوهی قضائيه تهيه کند [نه
دولت یا مجلس].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما هم قبالً این را گفتيم؛ منتها گفتند که حضرت آقا [= مقام
معظم رهبری] نسبت به تسریع در تصویب این مصوبه دستور دادهاند.
آقاي عليزاده ـ ما قبالً با توجه به مالحظاتی که در مورد تسریع در رسيدگی به
الیحهی قاچاق کاال و ارز وجود داشت ،از نمایندگان مجلس خواستيم که حداقل نظر
رئيس قوهی قضائيه را دربارهی این الیحه بگيرند [و الیحه را به صورت کلّی رد
نكردیم که دوباره در قوهی قضائيه تهيه شود] .حاال دیگر نمیتوانيم دوباره یك ایراد
جدید بگيریم که [این الیحه باید توسط رئيس قوهی قضائيه تهيه شود].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اآلن ما باید متن این مصوبه را ماده به ماده بخوانيم و بررسی کنيم.
آقاي عليزاده ـ بله ،باید متن را ماده به ماده بخوانيم .اگر خواستيد پيشنهادهای رئيس
قوهی قضائيه را هم میخوانيم؛ اما باید توجه داشته باشيم که الزم نيست مجلس
پيشنهادهای رئيس قوهی قضائيه را در تصویب رعایت کرده باشد؛ در همين حد که
نظرات رئيس قوهی قضائيه را دیده باشند ،کافی است .آقای رازینی هم در جلسات
مختلف کميسيون اقتصادی مجلس که دربارهی این الیحه بوده ،شرکت کرده و
 .4نامهی شماره  4333/09591/133مورخ  1041/4/98حجتاالسالم والمسلمين علی خلفی (رئيس
حوزهی ریاست قوهی قضائيه) به علی رازینی ،معاون حقوقی قوهی قضائيه.
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حرفهای رئيس قوهی قضائيه را زده است .بنابراین هر اصالحی در الیحه شده ،با
اخذ نظر قوهی قضائيه همراه بوده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ درست شد.
آقاي جنتي ـ خيلی خب ،پس ادامهی بررسی این مصوبه بماند برای هفتهی آینده.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ

بله)1(.

 .4بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  1049/5/5شورای نگهبان ادامه یافته است.
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