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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
من مجدداً هفته بسيج را تبریك عرض میکنم .هفته بسيار مبارکی بود و
[دستاندرکاران برگزاری مراسم هفته بسيج] برنامههای بسيار خوبی داشتند .بسيجيان
انصافاً خدمات بسياری داشته و دارند و [تا کنون] فعاليتهای بسيار عالی داشتهاند؛ هم
در خدماترسانی به مردم ،هم در رسيدگی به وضع [اخالقی ،دینی و ایمانی]
خودشان[ .در گزارشهایی که مسئوالن بسيج ارائه کردند] میگفتند [در سطح کشور]
تقریباً  022هزار حلقه

«صالحين»()1

برای خود اعضای بسيج داریم که هدفش این

است که خودمان چه جور کارمان را اصالح کنيم و اخالقمان را اصالح کنيم[ ،ضمن
اینكه در این حلقهها] راجع به جهات تربيتی بحث میکنيم[ .همچنين در بسيج] راجع
به امر به معروف و نهی از منكر برنامههای بسيار خوبی دارند[ .یكی از مسئوالن بسيج]
میگفت که تعداد زیادی از خانمهایی که حجاب شرعی را رعایت نمیکردند ،با امر به
معروف و نهی از منكری که انجام شده است ،اهل چادر شدهاند و گرایش به پوشش
چادر پيدا کرده اند .بعضی از آنها اصالً [به پایگاه بسيج] آمدند و بسيجی شدند؛ جذب
بسيج شدند[ .به هر حال ،در بسيج] خوب کار میکنند .خدا انشاءاهلل خيرشان دهد.
امام (ره) هم از بسيجيان خيلی تعریفهای عالی کردهاند .مقام معظم رهبری هم در
سخنرانیهای مختلفشان ،از جمله در همين سخنرانی اخيرشان ،از اینها تقدیر و تشكر
کردند .خدا انشاءاهلل حفظشان بكند و به ما هم توفيق بدهد که انشاءاهلل در هر جا و
در هر وضعی که هستيم ،در همين مسير بسيجی حرکت بكنيم .ما هم به عنوان یك
بسيجی انشاءاهلل در درگاه خدای متعال قبول بشویم.

 .1یكی از برنامههای فرهنگی سازمان بسيج است که در سطح پایگاههای بسيج برای عموم بسيجيان
اجرا میشود.
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طرح اصالح تبصره ( )5بند (الف) ماده ( )3قانون اجراي سياستهاي كلي اصل
( )44قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن (اعاده شده به شوراي نگهبان)

منشي جلسه ـ «طرح اصالح تبصره ( )8بند (الف) ماده ( )3قانون اجرای سياستهای
کلی اصل ( )99قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن»()1
تبصره ( )8بند (الف) ماده ( )3قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( )99قانون
اساسی( )0بيان میداشت که «سازمان صنایع کوچك و شهركهای صنعتی ایران به
عنوان سازمان توسعهای تعيين میشود و کليه شرکتهای استانی تابعه آن ،مطابق
مقررات این قانون ،مشمول واگذاری میباشند .به منظور فراهم نمودن امكانات
واگذاری شرکتهای یادشده ،هر گونه فعاليت حاکميتی غير قابل واگذاری آنها با
تشخيص کارگروه مشترك معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست
جمهوری ،وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت ،معـدن و تجارت و
 .1طرح اصالح تبصره ( )8بند (الف) ماده ( )3قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی
و الحاق دو تبصره به آن در تاریخ  1340/7/05به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد .این مصوبه،
مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )49قانون اساسی ،طی نامه شماره  137/99841مورخ
 1340/7/32به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان این مصوبه را در مرحله اول رسيدگی در
جلسه مورخ  ،1340/5/11در مرحله دوم در جلسه مورخ  1340/4/9و در مرحله سوم در جلسه مورخ
 1340/12/08و در مرحله چهارم در جلسه مورخ  1340/10/7بررسی کرد و نظر خود مبنی بر ابهام
برخی از مواد این مصوبه را طی نامههای شماره  40/32/80109مورخ 40/32/80939 ،1340/5/11
مورخ  1340/4/4و  40/32/80509مورخ  1340/12/08به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .در نهایت،
با اصالحات مورخ  1340/11/32مجلس ،این مصوبه در مرحله چهارم رسيدگی در جلسه مورخ
 1340/10/7شورای نگهبان بررسی شد و نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون
اساسی طی نامه شماره  40/32/83323مورخ  1340/10/12به مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
« .2قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و
اجراء سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی» مشتمل بر ( )40ماده و ( )42تبصره در
جلسهی علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمنماه  1359مجلس شورای اسالمی تصویب شد و به جهت اصرار
مجلس بر برخی موادِ واجد ایراد شناختهشدهی این مصوبه در شورای نگهبان ،به مجمع تشخيص مصلحت
نظام ارجاع شد که نهایتاً در تاریخ  1357/3/08از سوی این مجمع ،موافق با مصلحت نظام تشخيص داده و
اجرایی شد .این قانون ،بعداً با اصالحيهی مورخ  1354/10/11مجلس به «قانون اجرای سياستهای کلی اصل
( )99قانون اساسی» تغيير نام یافت .تبصره ( )8بند (الف) ماده ( )3نيز از جمله تبصرههای الحاقی است که با
اصالحيهی مورخ  1354/10/11مجلس ،به این قانون الحاق شده است.
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تصویب هيئت وزیران ،به سازمانهای صنایع و معادن استانها و یا سایر دستگاههای
اجرایی مربوط نظير استانداریها منتقل میشود».
مجلس شورای اسالمی در مصوبهی مورخ  1340/7/05خود ،تبصره ( )8را به این
صورت تغيير داد« :سازمان صنایع کوچك و شهركهای صنعتی ایران و واحدهای
تابعه استانی آن ،به عنوان سازمان توسعهای تعيين میشود و امور حاکميتی آنها
مشمول واگذاری نمیباشد .واگذاری شهركها و نواحی صنعتی به مالكان واحدهای
مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالكيت و اداره امور شهركهای
صنعتی مصوب  1357/0/31انجام میپذیرد و وزارت صنعت ،معدن و تجارت مكلف
است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران نسبت به اجرای
کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکتهای خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.
در مورد اشخاص حقيقی و حقوقی غيردولتی که متقاضی احداث شهرك یا ناحيه صنعتی
در زمين شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها میباشند ،واحدهای
تابعه استانی سازمان با رعایت قوانين و مقررات ذیربط مكلف به صدور پروانه برای
متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت ،حمایتهای الزم را به عمل آورند .در
مناطق غيربرخوردار و کمتر توسعهیافته که شهركها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده
است و یا در مناطقی که متقاضی غيردولتی برای احداث شهركها و نواحی صنعتی وجود
ندارد ،همچنان سازمان صنایع کوچك و شهركهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی
مربوطه وظيفه ایجاد ،خدماترسانی و تأمين زیرساختها را بر عهده دارند.
اساسنامه و ساختار سازمان توسعهای و واحدهای تابعه استانی و تفكيك وظایف
حاکميتی و غيرحاکميتی ،در آیيننامه اجرایی این تبصره تعيين میشود که حداکثر
ظرف سهماه پس از تاریخ الزماالجراء شدن آن توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با همكاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيسجمهور و وزارت امور
اقتصادی و دارایی تهيه میشود و به تصویب هيئت وزیران میرسد».
شورای نگهبان به این مصوبه ایراد وارد کرد .ایراد شورا نسبت به این مصوبه این بود
که « -1ذیل تبصره ( )8اصالحی ،از جهت مواردی که باید به صورت اساسنامه و
آیيننامه اجرایی به تصویب برسد ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ،اظهارنظر خواهد
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حاال نمایندگان بند آخر مصوبهی قبل را به این صورت اصالح کردهاند:

«تفكيك وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی و ساختار واحدهای استانی سازمان ،در
آیيننامه اجرایی این تبصره تعيين میشود که حداکثر ظرف سهماه پس از تاریخ
الزماالجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت با همكاری
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریيس جمهور و وزارت امور اقتصادی و
دارایی تهيه میشود و به تصویب هيئت وزیران میرسد».
آقاي اسماعيلي ـ به نظر من ،تفكيك وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی باید توسط قانون
مصوب مجلس انجام شود .تفكيك وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی را نمیتوان به
آیيننامهی اجرایی واگذار کرد .قانونگذار در قانون اجرای سياستهای کلی اصل ()99
قانون اساسی در این باره تصميم گرفته است و حاال اگر بخواهد تفكيك وظایف حاکميتی
و غيرحاکميتی را به آیيننامه واگذار کند ،خالف اصل ( )58قانون اساسی است.
آقاي شبزندهدار ـ در مجمع مشورتی فقهی هم بعضی از آقایان این اشكالِ [واگذاری
تفكيك وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی به آیيننامهی اجرایی] را داشتند؛ ولی در آنجا
گفتند که اگر این وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی در قوانين دیگری از هم تفكيك
شده است ،پس در آیيننامهی اجرایی فقط میخواهند آنها را فهرست کنند و اگر
اینچنين باشد ،تبصرهی اصالحی مغایر اصل ( )58قانون اساسی نيست .حاال اینكه در
قوانين دیگری این وظایف از هم تفكيك شدهاند یا نه ،نياز به بررسی داشت و چون
اعضای مجمع مشورتی فقهی از چگونگی آن اطالعی نداشتند ،گفتند که خالف اصل
( )58بودنش احراز نمیشود.
آقاي يزدي ـ باز هم تبيين نشده است که امور حاکميتی چه چيزهایی هستند.
آقاي شبزندهدار ـ ظاهراً در بعضی از قوانين ،امور حاکميتی و غيرحاکميتی از هم
تفكيك و مشخص شده است.
آقاي رهپيك ـ نه ،حاال به فرض اینكه چنين تفكيكی هم در قوانين شده باشد ،مورد
ذکرشده در تبصرهی اصالحی ،غير از آن موارد است؛ چون گفتهاند« :تعيين میشود».
 .1بند ( )1نظر شماره  40/32/80109مورخ  1340/5/11شورای نگهبان در خصوص طرح اصالح
تبصره ( )8بند (الف) ماده ( )3قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی و
الحاق دو تبصره به آن مصوب .1340/7/05
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آقاي شبزندهدار ـ قهراً آیيننامهی اجرایی تبصره ( ،)8همان وظایف حاکميتی و
غيرحاکميتی را فهرست میکند.
آقاي رهپيك ـ نه ،تبصره ( )8میگوید« :تفكيك وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی ،در
آیيننامه اجرایی این تبصره تعيين میشود ».خب ،این تفكيك با آیيننامه ممكن نيست.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،یعنی همان وظایف حاکميتی و غيرحاکميتیای که در قوانين
تعيين شده است ،دوباره در آیيننامهی اجرایی ذکر شود.
آقاي رهپيك ـ نخير ،صدر تبصره ( )8گفته است که تفكيكِ وظایف حاکميتی و
غيرحاکميتی در آیيننامهی اجرایی تعيين میشود؛ یعنی این آیيننامه خودش امور
حاکميتی و غيرحاکميتی را تفكيك کند ،نه اینكه به یك جای دیگر ارجاع بدهد.
آقاي مدرسييزدي ـ وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی ،آن چيزی است که ثبوتاً وجود
دارد و کسی آنها را تعيين نمیکند .این امور انشائی نيست و معين است؛ آیيننامهی
اجرایی فقط آنها را ابراز میکند.
آقاي رهپيك ـ نخير.
آقاي مدرسييزدي ـ بله دیگر ،آیيننامهی تبصره ( )8وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی
را تفكيك نمیکند؛ امور حاکميتی خودش یك ثبوتی دارد و آیيننامه فقط آن را ابراز
میکند .منتها یك سؤال در اینجا هست؛ اگر نسبت به موردی ابهام وجود داشت که آیا
از امور حاکميتی است یا غيرحاکميتی ...
آقاي رهپيك ـ پس آیيننامه را برای چه مینویسند؟!
آقاي عليزاده ـ اگر وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی مشخص باشد ،دیگر به آیيننامه
نيازی نيست.
آقاي اسماعيلي ـ بله ،اگر تعيين شده باشد ،دیگر آیيننامه نمیخواهد.
آقاي مؤمن ـ آیيننامه ،مصداق تعيين میکند.
آقاي عليزاده ـ مصداق را باید مجری قانون تعيين کند .این تبصره کمی مبهم است.
آقاي مدرسييزدي ـ بله ،مبهم است؛ باید بگویند که در این آیيننامه چه کار
میخواهند بكنند.
آقاي اسماعيلي ـ نه ،مبهم نيست .نمایندگان میخواهند سازمان صنایع کوچك و
شهركهای صنعتی را از شمول قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( )99خارج کنند.
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آقاي عليزاده ـ اگر تبصره بگوید «با توجه به قانون یا مقررات موجود در این زمينه،
تفكيك وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی در آیيننامهی اجرایی این تبصره تعيين
میشود» ،درست است؛ ولی در این مصوبه ،تفكيك وظایف را مطلقاً به آیيننامهی
اجرایی واگذار کردهاند.
آقاي اسماعيلي ـ بله ،اآلن این سازمان صنایع کوچك و شهركهای صنعتی قابل
واگذاری و مشمول قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( )99است .مجلس میخواهد
آن را از شمول این قانون خارج کند و چون این سازمان واحدهای استانی دارد،
گفتهاند مسئوالن هر استان ،خودشان تشخيص دهند که سازمانی که در این استان
است ،کار حاکميتی میکند یا غيرحاکميتی .بنابراین وقتی تبصره میگوید« :تفكيك
وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی را آیيننامهی اجرایی تعيين کند» ،منظورش تطبيق بر
مصداق نيست ،بلكه تشخيص است.
آقاي مدرسييزدي ـ پس صدر تبصره هم اشكال دارد؛ صدر تبصره میگوید« :سازمان
صنایع کوچك و شهركهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن ،به عنوان
سازمان توسعهای تعيين میشود و امور حاکميتی آنها مشمول واگذاری نمیباشد ».پس
آن هم ابهام دارد.
آقاي اسماعيلي ـ چرا ابهام دارد؟
آقاي مدرسييزدي ـ خب اگر تفكيك وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی را آیيننامهی
اجرایی تعيين کند ،اشكال دارد .صدر تبصره هم که میگوید امور حاکميتی واگذار
نمیشود .حاال سؤال این است که این امور حاکميتی چه اموری است.
آقاي رهپيك ـ نه ،اگر بعداً در قانون مشخص کنند که امور حاکميتی و امور
غيرحاکميتی کدام است [ابهامی به وجود نخواهد آمد].
آقاي مدرسييزدي ـ اگر بگویند؛ پس باید در ذیل تبصره همانها را بياورند.
آقاي رهپيك ـ خير ،اآلن این مصوبه دارد میگوید که چه مرجعی وظایف حاکميتی و
غيرحاکميتی را تعيين کند؛ مصوبه میگوید که آیيننامه تعيين کند.
آقاي مدرسييزدي ـ نه ،مصوبه میگوید آیيننامهی اجرایی ،امور حاکميتی و
غيرحاکميتی را تفكيك کند؛ نمیگوید تعيين کند.
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آقاي رهپيك ـ نه ،به عبارت توجه بفرمایيد« :اساسنامه و ساختار سازمان توسعهای و
واحدهای تابعه استانی و تفكيك وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی ،در آیيننامه اجرایی
این تبصره تعيين میشود».
آقاي مدرسييزدي ـ یعنی تفكيك وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی ،تعيين میشود.
آقاي رهپيك ـ یعنی آیيننامهی اجرایی ،ساختار را تعيين کند ،اساسنامه را تعيين کند و
تفكيك وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی را تعيين کند.
آقاي مدرسييزدي ـ تا حاال چند تا قانون داشتهایم که وظایف حاکميتی مثالً به
فالنجا داده نمیشود؟ شورای نگهبان هم تا حاال تفسيری در این زمينه نكرده است.
آقاي اسماعيلي ـ در اصل ( )99قانون اساسی وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی
مشخص شده است.
آقاي مدرسييزدي ـ خيلی خب ،پس تفكيك وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی همان
است که در قوانين سابق آمده است و آیيننامهی اجرایی ،دیگر نمیتواند از نو این
وظایف را تعيين کند.
آقاي اسماعيلي ـ نه ،این سازمان توسعهای مشمول اصل ( )99قانون اساسی است و
وظایف مشخصی دارد و حاال میخواهد خودش را از شمول اصل ( )99خارج کند.
این مصوبهی مجلس میگوید اینكه این سازمان از شمول اصل ( )99قانون اساسی
خارج شود یا نشود ،با آیيننامه است.
يکي از اعضا ـ خير ،با آیيننامهی اجرایی نيست ،با قانون مجلس است .سازمان
توسعهای باید بر اساس قانون عمل کند.
آقاي مدرسييزدي ـ سازمان توسعهای که نمیتواند از محدودهی اصل ( )99قانون
اساسی خارج بشود.
آقاي رهپيك ـ مجلس میخواهد واحدهای استانی سازمان توسعهای را از شمول
واگذاری خارج کند.
آقاي مدرسييزدي ـ به هر حال [خارج کردن واحدهای استانی سازمان توسعهای از
واگذاری ]،مغایر اصل ( )99قانون اساسی نيست.
آقاي اسماعيلي ـ چرا ،اصالً شأن نزول مصوبه همين است؛ سازمان توسعهای میخواهد
خودش را از سازمانهای مشمول واگذاری اصل ( )99قانون اساسی خارج کند.
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آقاي مدرسييزدي ـ یعنی میخواهند حتی از ذیل [اصل ( )99قانون اساسی] هم
خارج کنند؟
آقاي اسماعيلي ـ اصالً مجلس میخواهد سازمان توسعهای قابل واگذاری نباشد و
میگوید حاال این موضوع را که چه مواردی قابل واگذاری نيست ،خودتان تشخيص
بدهيد؛ این درست نيست.
آقاي مدرسييزدي ـ من متوجه نشدم که سازمان توسعهای چطور از شمول قانون
اجرای سياستهای کلی اصل ( )99خارج میشود.
اساسی)1(،

آقاي اسماعيلي ـ طبق قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( )99قانون
سازمان صنایع کوچك و شهركهای صنعتی باید واگذار بشود؛ ولی سازمان میگوید
که ما بعضی وظایف حاکميتی هم داریم که این وظایف نباید واگذار شود.
آقاي مدرسييزدي ـ خب وظایف حاکميتی هم در قانون اجرای سياستهای کلی
اصل ( )99قانون اساسی تعيين شده است.
آقاي اسماعيلي ـ بله ،ما هم همين را میگویيم.
آقاي مدرسييزدي ـ پس سازمان توسعهای از شمول قانون اجرای سياستهای کلی
اصل ( )99خارج نيست.
آقاي اسماعيلي ـ اشكال ما هم همين است.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،باألخره دولت برخی وظایف حاکميتی دارد که این وظایف
نباید واگذار شود.

 .1تبصره ( )8بند (الف) ماده ( )3قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون
اساسی مصوب ( 1357/3/08اصالحی « :)1354/10/09تبصره  -8سازمان صنایع کوچك و شهركهای
صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعهای تعيين میشود و کليه شرکتهای استانی تابعه آن مطابق
مقررات این قانون مشمول واگذاری میباشند .به منظور فراهم نمودن امكانات واگذاری شرکتهای
یادشده ،هرگونه فعاليت حاکميتی غيرقابل واگذاری آنها با تشخيص کارگروه مشترك معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ،وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت ،معـدن و
تجارت و تصویب هيئت وزیران ،به سازمانهای صنایع و معادن استانها و یا سایر دستگاههای اجرایی
مربوط نظير استانداریها منتقل میشود».
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آقاي مدرسييزدي ـ [قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( ])99امور حاکميتی را از
غيرحاکميتی تفكيك کرده است .سازمان توسعهای نمیتواند فعاليت حاکميتی را
واگذار کند ،ولی غيرحاکميتیها را باید واگذار کند.
آقاي اسماعيلي ـ باید به همان عمل شود.
آقاي مدرسييزدي ـ خيلی خب ،این مصوبه میخواهد بگوید همانطور که برای
قوانين دیگر ،سياست اجرایی تعيين میکنند ،شما هم این قانون را اجرایی کنيد؛ یعنی
نشان دهيد که این امور حاکميتی و غيرحاکميتی که در قانون آمده است ،مصادیقش
اینها است ،تا بر اساس آن عمل شود.
آقاي رهپيك ـ نه دیگر ،تبصره ( )8میگوید :مصادیق وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی
را شما در آیيننامهی اجرایی مشخص کنيد.
آقاي مدرسييزدي ـ بله ،میگوید مصادیق را شما تعيين کنيد.
آقاي رهپيك ـ در آیيننامه.
آقاي مدرسييزدي ـ تبصره ( ،)8به صورت کلّی گفته است و اتفاقاً آیيننامهی اجرایی
معنایش همين است؛ یعنی آیيننامهی اجرایی ،کليات را میگوید و دستگاه اجراییای
که قرار است آیيننامه را اجرا کند ،مصادیق را تعيين میکند.
آقاي رهپيك ـ نه ،تعيين مصداق به چه معنا است؟
آقاي مدرسييزدي ـ یعنی آن کليات را با مصادیق تطبيق دهد.
آقاي رهپيك ـ نه ،کليات را با مصادیق تطبيق نمیدهد؛ بعد از آنكه وظایف حاکميتی و
غيرحاکميتی را تفكيك کرد ،سِعه و ضيق آنها را هم مشخص میکند و . ...
آقاي مدرسييزدي ـ آیيننامه باید طبق قانون ،مصادیق را مشخص کند.
آقاي عليزاده ـ در تبصره ( ،)8تفكيك وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی توسط
آیيننامهی اجرایی ،مقيد به قانون نشده است.
آقاي مدرسييزدي ـ اصالً آیيننامهی اجرایی معنایش همين است؛ اجرایی است نه
قانونی .تبصره ( )8گفته است که آیيننامهی اجرایی ،تفكيك وظایف حاکميتی و
غيرحاکميتی را مشخص کند.
آقاي رهپيك ـ خب با لفظ که چيزی درست نمیشود.
آقاي مدرسييزدي ـ پس مجلس باید چه کار کند؟ هر چه بنویسد ،اسم و لفظ است دیگر.
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آقاي رهپيك ـ نه ،تبصره باید این را بگوید که مرز وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی
کجا است؛ باید قانون این موضوع را مشخص کند.
آقاي عليزاده ـ این تبصره که هيچ اشارهای به موارد حاکميتی و غيرحاکميتی نكرده
است .ما همين را [به عنوان ایراد به مجلس] میگویيم.
آقاي اسماعيلي ـ بله ،اشاره نكرده است.
آقاي عليزاده ـ تبصره گفته است« :تفكيك وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی در آیيننامه
اجرایی این تبصره تعيين میشود ».لذا باید مشخص کنند که امور حاکميتی چيست.
آقاي مدرسييزدي ـ چرا ،در صدر این تبصره آوردهاند که «امور حاکميتی آنها مشمول
واگذاری نمیباشد».
آقاي عليزاده ـ این تبصره نگفته است چه اموری حاکميتی و چه اموری غيرحاکميتی است.
آقاي مدرسييزدي ـ به قول ایشان در سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی ،امور
حاکميتی را تبيين کردهاند .به نظر من اگر واقعاً کسی نخواهد از این عبارت [تعيين
وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی توسط آیيننامهی اجرایی] سوء استفاده کند ،این
تبصره مشكلی ندارد .حاال اگر بنویسيد ابهام دارد ،باز یك چيزی ،ولی واقعاً نمیشود
گفت اشكال دارد.
آقاي اسماعيلي ـ ابهامش کجا است؟! اگر منظور تبصرهی ( )8تشخيص مصداق بود،
عيبی نداشت .ولی نمایندگان سازمان توسعهای رفتهاند و در مجلس گفتهاند که شما به
ما اختيار بدهيد تا خودمان ببينيم کدامیك از وظایفمان حاکميتی است و کدام
غيرحاکميتی؛ در حالی که تفكيك وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی دست آنها نيست؛
سازمان توسعهای باید امور حاکميتی و غيرحاکميتی را بر اساس قانون با مصادیقش
تطبيق دهد .نباید خودشان آیيننامه بنویسند.
آقاي عليزاده ـ حاال حداقلش این است که ابهام دارد.
آقاي مدرسييزدي ـ ما حرفی نداریم ،ابهام بگيریم.
آقاي عليزاده ـ مینویسيم با توجه به اصالح به عمل آمده . ...
آقاي اسماعيلي ـ اول ببينيد ایراد دارد یا نه ،بعد برای ابهام رأیگيری کنيد.
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آقاي عليزاده ـ اول برای ایراد رأی میگيریم .کسانی که معتقدند تفكيك وظایف
حاکميتی و غيرحاکميتی ،قانونگذاری محسوب میشود و نمیتوان آن را به آیيننامه
واگذار کرد ،رأی بدهند .رأی نياورد.
حاال آقایانی که میفرمایند علی رغم اصالح به عمل آمده ،ابهام مصوبه کماکان به قوت
خود باقی است ،رأی بدهند.
آقاي مدرسييزدي ـ ابهام در چه چيزی؟ فقط در اینكه آیا مراد از تعيين وظایف
حاکميتی یا غيرحاکميتی در این مصوبه ،تعيين مصداق مواردی است که در قانون آمده
است یا خودشان میخواهند تعيين کنند؟
آقاي عليزاده ـ بله ،ابهامش از این جهت است که معلوم نيست آیيننامهی اجرایی
قرار است مصادیق آن امور حاکميتی و غيرحاکميتیای را که در قانون آمده است،
مشخص کند یا اینكه خودش تعيين کند چه اموری حاکميتی است و چه اموری
غيرحاکميتی.
آقاي مدرسييزدي ـ البته واقعاً وقتی در تبصره ( )8گفتهاند آیيننامهی اجرایی این کار
را بكند ،معنایش تعيين مصداق بر طبق قانون است؛ ولی در عين حال ،از باب احتياط،
ابهام گرفتن عيبی ندارد.
آقاي عليزاده ـ پس آقایان موافقند که تبصره ( )8ابهام دارد؛ بنابراین مینویسيم:
علیرغم اصالحات به عمل آمده ،مصوبه از این جهت ابهام دارد که معلوم نيست آیا
امور حاکميتی از غيرحاکميتی به موجب آیيننامه تعيين میشود یا در آیيننامه با توجه
به قوانين ،تعيين مصداق میشود.
آقاي يزدي ـ جهت ابهام را دقيقاً مشخص کنيد.
آقاي عليزاده ـ بله

نوشتيم)1(.

منشي جلسه ـ تبصره ( )7الحاقی هم [در مصوبهی مورخ  1340/7/05مجلس] ابتدا به
این صورت تصویب شده بود« :سرمایهگذاری و مشارکت سازمانهای توسعهای کشور
 .1بند ( )1نظر شماره  40/32/80939مورخ  1340/4/4شورای نگهبان -1« :در تبصره ( )8اصالحی،
علیرغم اصالح به عمل آمده ،ابهام سابق این شورا از این جهت که مشخص نيست تفكيك وظایف
حاکميتی و غيرحاکميتی به موجب آیيننامه اجرایی است یا قانون ،کماکان به قوت خود باقی است؛ پس
از رفع ابهام ،اظهارنظر خواهد شد».
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در فعاليتهای موضوع گروه ( )0ماده ( )0این قانون در چارچوب قانون تأسيس و
اساسنامه آن سازمانها ،با رعایت سقف تعيينشده در مورد سهم بازار موضوع تبصره
( )1بند (ب) ماده ( )3مجاز است ،مشروط به اینكه موارد مشارکت و سرمایهگذاری
در گروه ( )0باشد و مازاد بر سقف تعيينشده برای فعاليتهای این گروه حداکثر
ظرف سهسال از شروع بهرهبرداری واگذار شود.
سهام ،سهمالشرکه و حق تقدم سازمانها در بنگاههای موضوع گروههای ( )1و ( )0تا
هنگامی که واگذار نشده ،توسط سازمان اداره میشود .وجوه حاصل از واگذاریها با
رعایت مفاد بند (د) سياستهای کلی واگذاری اصل چهل و چهارم ( )99قانون
اساسی و ماده ( )04قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون
اساسی به خزانه واریز میشود و هفتاد درصد ( )%72در اختيار سازمانهای فوق قرار
میگيرد تا در جهت مشارکت با بخشهای غيردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق
کمتر توسعهیافته ،تكميل طرحهای نيمهتمام ،ایفای وظایف حاکميتی و حوزههای نوین
یا فناوری پيشرفته و آمادهسازی بنگاهها جهت واگذاری مصرف شود ».ایراد شواری
نگهبان به تبصرهی ( )7این بوده است -0« :در فراز اخير بند ( )7الحاقی ،منظور از
عبارتِ «با رعایت ماده ( )04قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ()99
قانون اساسی» ،روشن نيست و ظاهراً این دو ماده با هم قابل جمع نمیباشند ،ابهام
دارد؛ پس از رفع ابهام ،اظهارنظر خواهد شد )1(».که نمایندگان در مصوبهی جدید آن
عبارت را حذف کردهاند.
آقاي رهپيك ـ نه ،حذف عبارت قبلی ،اشكال را رفع نمیکند؛ چون مفاد ماده

()0()04

قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی همان چيزی است که در بند
 .1بند ( )0نظر شماره  40/32/80109مورخ  1340/5/11شورای نگهبان در خصوص طرح اصالح
تبصره ( )8بند (الف) ماده ( )3قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی و
الحاق دو تبصره به آن مصوب .1340/7/05
 .2ماده ( )04قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی مصوب « :1357/3/08ماده -04
باتوجه به بند (د) سياستهای کلی ،وجوه حاصل از واگذاریهای موضوع این قانون از جمله
شرکتهای مادرتخصصی و عملياتی به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و در موارد زیر
مصرف میشود:
 -1ایجاد خوداتكایی برای خانوادههای مستضعف و محروم و تقویت تأمين اجتماعی؛  -0اختصاص
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سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی تحت عنوان «سياستهای کلی

واگذاری» آمده است .ظاهراً مقصود از دو مادهای که گفته بودیم با هم قابل جمع

سیدرصد ( )%32از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگير ملی بهمنظور فقرزدایی ،شامل
تخفيفهای موضوع ماده ( )39این قانون؛  -3ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر
توسعهیافته؛  -9اعطاء تسهيالت (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی
بنگاههای اقتصادی غيردولتی با اولویت بنگاههای واگذارشده و نيز برای سرمایهگذاری بخشهای
غيردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعهیافته و تقویت منابع بانك توسعه تعاون؛  -8مشارکت
شرکتهای دولتی با بخشهای غيردولتی تا سقف چهل و نه ( )%94بهمنظور توسعه اقتصادی مناطق
کمتر توسعهیافته؛  -9تكميل طرحهای نيمهتمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون؛ -7
ایفاء وظایف حاکميتی دولت در حوزههای نوین با فناوری پيشرفته و پرخطر؛  -5بازسازی ساختاری،
تعدیل نيروی انسانی و آمادهسازی بنگاهها جهت واگذاری.
تبصره  -1اعتبارات بندهای فوق در قوانين بودجه ساالنه در جدولی واحد درج خواهد شد.
تبصره  -0آیيننامه اجرایی این ماده ،ظرف سهماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و
دارایی با همكاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت تعاون تهيه و به تصویب هيئت
وزیران میرسد».
 .1بند (د) سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،مصوب  1359/3/1مقام
معظم رهبری« :د) سياستهای کلی واگذاری
 -1الزامات واگذاری:
 -1-1توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعاليتهای گسترده و اداره بنگاههای
اقتصادی بزرگ.
 -0-1نظارت و پشتيبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
 -3-1استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکيد بر بورس ،تقویت تشكيالت واگذاری،
برقراری جریان شفاف اطالعرسانی ،ایجاد فرصتهای برابر برای همه ،بهرهگيری از عرضه تدریجی
سهام شرکتهای بزرگ در بورس به منظور دستيابی به قيمت پایه سهام.
 -9-1ذینفع نبودن دستاندرکاران واگذاری و تصميمگيرندگان دولتی در واگذاریها.
 -8-1رعایت سياستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها.
 -0مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و در
قالب برنامهها و بودجههای مصوب به ترتيب زیر مصرف میشود:
 -0-1ایجاد خوداتكایی برای خانواده مستضعف و محروم و تقویت تأمين اجتماعی.
 -0-0اختصاص  % 32از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگير ملی به منظور فقرزدایی.
 -0-3ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته.
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نيستند و از این جهت مصوبه ابهام دارد ،ماده ( )04قانون اجرای سياستهای کلی
اصل ( )99قانون اساسی و بند (د) سياستهای کلی واگذاری اصل ( )99قانون اساسی
نيست؛ منظور ،تبصره ( )7مصوبه و ماده ( )04قانون اجرای سياستهای کلی اصل
( )99قانون اساسی است.
آقاي عليزاده ـ اآلن مجلس چه کار کرده است؟ ماده ( )04را حذف کردهاند؟
آقاي رهپيك ـ نه ،بند (د) سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی و ماده ( )04قانون
اجرای سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی تقریباً یكی است؛ وجوه حاصل از
واگذاری و موارد مصرف آن را تعيين کرده است .به عنوان مثال گفته است :سیدرصد
( )% 32از درآمدهای حاصل از واگذاری ،به تعاونیهای فراگير ملی به منظور فقرزدایی،
برای کمك به واحدهای خصوصی و  ...اختصاص یابد .هفتاد درصدش را هم گفته
است که در اختيار سازمان قرار بدهيد که این هفتاد درصد ،نه با ماده ( )04قانون اجرای
سياستهای کلی و نه با بند (د) سياستهای کلی قابل جمع نيست .مقصود این است.
آقاي مؤمن ـ نه ،منظور آن دو تا [یعنی ماده ( )04قانون اجرای سياستهای کلی اصل
( )99قانون اساسی و بند (د) سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی] است.
آقاي رهپيك ـ نه ،ما بند (د) سياستهای کلی را با ماده ( )04قانون اجرای
سياستهای کلی اصل ( )99تطبيق دادیم .اگر دقت کنيد ،میبينيد این دو تا یكی
هستند؛ بند (د) و ماده ( ،)04با تفاوتهای مختصر ادبی ،مفادشان یكی است.
آقاي مؤمن ـ ایراد غير از این است که میفرمایيد؛ « ...و ظاهراً این دو ماده با هم قابل
جمع نمیباشند».
آقاي رهپيك ـ مقصود از این دو ماده ،علیالقاعده باید چه باشد ،با توجه به اینكه بند (د)
سياستهای کلی با ماده ( )04قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( )99یكی است؟

 -0-9اعطای تسهيالت (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای
اقتصادی غيردولتی با اولویت بنگاههای واگذارشده و نيز برای سرمایهگذاری بخشهای غيردولتی در
توسعه مناطق کمتر توسعهیافته.
 -0-8مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غيردولتی تا سقف  % 94به منظور توسعه اقتصادی
مناطق کمتر توسعهیافته.
 -0-9تكميل طرحهای نيمهتمام شرکتهای دولتی با رعایت بند «الف» این سياستها».
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آقاي عليزاده ـ در ماده ( )04قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( )99آمده است که
اینقدر درصد را میدهيم برای این مورد و اینقدر درصدش را میدهيم برای آن
مورد ،اینطور نيست؟
آقاي رهپيك ـ بله ،همينطور است .اشكال ما این بود که این هفتاد درصدی که در
تبصره ( )7تعيين شده است ،دیگر مصارفش به آن ماده ( )04و بند (د) نمیرسد.
اشكال این بود.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي مدرسييزدي ـ اصالً [نمایندگان مجلس] گفتهاند از صد درصد ،سی درصد برای
فقرزدایی و  ...مصرف بشود و هفتاد درصد در اختيار سازمان قرار بگيرد.
آقاي عليزاده ـ نه ،موارد و ميزان وجوه حاصل از واگذاری به موجب سياستهای
کلی تعيين شده است .تبصره ( )7بعضی از موارد آن را بهکلی از بين میبرد.
آقاي مؤمن ـ فقط این دو ماده را میگویيد که با هم قابل جمع نيستند؟
آقاي رهپيك ـ کدام دو ماده؟
آقاي مؤمن ـ ماده ( )04قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی و ...
آقاي رهپيك ـ و تبصره ()7؛ همان تبصرهای که اآلن به اینجا آمده است .این تبصره و
ماده ( )04قابل جمع نيستند .حاال مجلس ماده ( )04را از این تبصره حذف کرده است.
اگر ماده ( )04را حذف کنيم ،بند (د) سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی باقی
میماند ،که آن هم عيناً همان ماده ( )04است.
آقاي عليزاده ـ بند (د) سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی گفته است« :وجوه
حاصل از واگذاریهای موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و عملياتی به
حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف میشود».
آقاي رهپيك ـ بند (د) سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی ،عين همين ماده ()04
قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی است.
آقاي عليزاده ـ بله ،عين بند (د) سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی است؛ میگوید:
« -0-1ایجاد خوداتكایی برای خانوادههای مستضعف و محروم و تقویت تأمين اجتماعی.
 -0-0اختصاص ( )% 32از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگير ملی،
بهمنظور فقرزدایی»...
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این قانون اآلن چه گفته است؟
آقاي رهپيك ـ بند (د) سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی که ماده ( )04قانون
اجرای سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی از آن اقتباس شده است ،به جز
مقداری تفاوت جزئی ،همان ماده ( )04است .بعد مجلس اصالحاتی روی آن انجام
داد که به شكل تبصره ( )7درآمد .اشكال شورای نگهبان این بود که این هفتاد درصدی
که اآلن در تبصره ( )7تعيين شده است ،تقسيمات بند (د) سياستهای کلی را به هم
میزند؛ چون بند (د) گفته بود :سی درصد وجوه حاصل از واگذاری ،یكجا به
«تعاونیهای فراگير ملی بهمنظور فقرزدایی» اختصاص یابد و هفتاد درصدِ دیگر هم
بين بندهای دیگر تقسيم شود .این تبصره ،اآلن فقط برای یك مورد ،یك هفتاد درصد
گذاشته و گفته است که در اختيار سازمان توسعهای قرار بگيرد .شورای نگهبان گفته
بود که این تبصره ( )7که گفته است هفتاد درصد وجوه حاصل از واگذاری ،یكجا به
سازمان توسعهای اختصاص یابد ،با آن ماده ( )04قانون اجرای سياستهای کلی اصل
( )99قانون اساسی جمع نمیشود .نمایندگان مجلس ماده ( )04را حذف کردهاند ،ولی
متوجه نشدهاند که اگر ماده ( )04را حذف کنند ،اشكال رفع نمیشود .چون ماده (،)04
عين بند (د) سياستهای کلی واگذاری اصل ( )99قانون اساسی است.
آقاي عليزاده ـ مجلس بند (د) سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی را هم
نمیتواند حذف کند.
آقاي رهپيك ـ بند (د) سياستهای کلی را هم نمیتوانند حذف کنند؛ مشكل درست
میکند .مجلس باید تبصره ( )7را اصالح میکرد که این کار را نكرده است و بنابراین
اشكال همچنان باقی است.
آقاي مؤمن ـ وقتی دیدهاند ماده ( )04قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( )99با بند
(د) سياستهای کلی اصل ( )99جمع نمیشود ،یكی از آنها را حذف کردهاند.
آقاي رهپيك ـ ماده ( )04قانون اجرای سياستهای اصل ( )99قانون اساسی با بند (د)
سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی دو مفهوم متفاوت نداشتهاند.
آقاي هاشميشاهرودي ـ این دو تا نيست .این دو تا نبوده.
آقاي عليزاده ـ بله ،در همين تبصره است.
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آقاي مدرسييزدي ـ یعنی تبصره ( )7در واقع دو تا ضد داشته که یكی از آنها را
حذف کردهاند و دیگری مانده است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي رهپيك ـ مجلس یكی را حذف کرده ،ولی ضدش مانده است؛ متوجه نشدهاند که
مقصود از دو تا ،کدام دو تا است.
آقاي شبزندهدار ـ عبارت ،چندان گویا نبوده است.
آقاي عليزاده ـ نمایندگان گفته بودند با رعایت ماده ( )04و ما گفتيم این با آن قابل
جمع نيست ،شما چطور میگویيد با رعایت مادهی ()04؟! نمایندگان باید این را
درست میکردند ،نه اینكه ماده ( )04را حذف میکردند .اآلن باید بگویيم که ماده ()04
قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی ،مطابق بند (د) سياستهای
کلی اصل ( )99قانون اساسی تنظيم شده است و این تبصره ( ،)7خالف آن است.
مجلس باید این تبصره را درست کند ،نه اینكه ماده ( )04را حذف کند .بنابراین از این
جهت اشكال سابق به قوت خود باقی است.
آقاي مدرسييزدي ـ اگر بشود وجه ناسازگاری ماده ( )04قانون اجرای سياستهای
کلی اصل ( )99قانون اساسی و این تبصره را هم دقيقاً نشان بدهيد ،بهتر است .همين
عبارت هفتاد درصد و  ...را که گفتند ،بنویسيد.
آقاي رهپيك ـ اینها میخواهند هفتاد درصد را یكجا بگيرند و همه را بدهند به دست
آن سازمان تا خرج کند.
آقاي ابراهيميان ـ مینویسيم :با توجه به اینكه موارد مندرج در این تبصره با آنچه که
در سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی آمده مغایر است ،حذف ماده ( )04این
اشكال را مرتفع نمیکند و از این حيث ابهام دارد.
آقاي عليزاده ـ ما باید بگویيم این مصوبه اشكال دارد و خالف سياستهای کلی اصل
( )99قانون اساسی است .نمیتوانيم بگویيم ابهام دارد.
آقاي شبزندهدار ـ وجه تناقض را باید ذکر کرد.
آقاي عليزاده ـ یا اینكه بگویيم تبصره ( )7در واقع با بند (د) سياستهای کلی اصل
( )99قانون اساسی تنافی دارد و با حذف ماده ( ،)04ابهامش رفع نشده است .اگر
میخواهيد ،این را بنویسيم.
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آقاي مدرسييزدي ـ چرایش را هم بنویسيد.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،چرایش را هم بنویسيد.
آقاي عليزاده ـ بند (د) را دیگر نمیتوانند حذف کنند!
آقاي مدرسييزدي ـ چرا نتوانند حذف کنند؟
آقاي عليزاده ـ بند (د) ،مربوط به سياستهای کلی است.
آقاي مدرسييزدي ـ یعنی ابالغيهی رهبری است؟
آقاي عليزاده ـ

بله)1(.

 .1نظر شماره  40/32/80939مورخ  1340/4/4شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 137/89082
مورخ  1340/5/05و پيرو نامه شماره  40/32/80109مورخ 1340/5/11؛ طرح اصالح تبصره ( )8بند
(الف) ماده ( )3قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( )99قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن که با
اصالحاتی در جلسه مورخ بيست و ششم آبانماه یكهزار و سيصد و نود و دو به تصویب مجلس
شورای اسالمی رسيده است ،در جلسه  1340/4/9شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و
با توجه به اصالحات به عمل آمده ،نظر این شورا بهشرح زیر اعالم میگردد:
 -1در تبصره ( )8اصالحی ،علیرغم اصالح به عمل آمده ،ابهام سابق این شورا از این جهت که
مشخص نيست تفكيك وظایف حاکميتی و غيرحاکميتی به موجب آیيننامه اجرایی است یا قانون،
کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام ،اظهارنظر خواهد شد.
 -0در تبصره ( )7الحاقی ،علیرغم اصالح به عمل آمده ،این تبصره با بند (د) قانون اجرای سياستهای
کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی قابل جمع نمیباشد .بنابراین ابهام سابق این شورا کماکان
به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد».
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