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تأمین  با  مقابله  بین المللی  کنوانسیون  به  ایــران 
مالی تروریسم« بیان شده است.

کــه مــطــابــق بــا فــرایــنــد  ــت  ــی اسـ ــن در حــال ایـ
طراحی شده در قانون اساسی نمی توان اظهارنظر 
زمانی  مــحــدودیــت  بــدون  را  نــظــارت  عالی  هیئت 
که قانون گذار  گفت  دانست. در این خصوص باید 
تــصــویــب یــک مــصــوبــه در مجلس  بـــرای  اســاســی 
الزم االجــرا  قانون  به  آن  تبدیل  و  اسامی  شــورای 
که مبتنی بر  کرده است  فرایند مشخصی را طراحی 
ح ها و لوایح قانونی در مجلس  آن پس از تصویب طر
شورای اسامی مطابق با ضوابط قانون آیین نامه 
داخلی مجلس، مبتنی بر اصل 94 قانون اساسی، 
موازین  با  انطباق  جهت  مجلس  مصوبات  همه 
ارسال  نگهبان  شــورای  به  اساسی  قانون  و  شرعی 
ابــاغ  و  نگهبان  شـــورای  تأیید  از  پــس  و  مــی شــود 
قانون الزم االجــرا تبدیل می گردد.  به  مصوبه متن 
کــه مــغــایــرت قــانــون با  ــواردی  ایــن مـــورد جــز در مــ
موازین شرعی توسط فقهای شورای نگهبان احراز 
که به استناد اصل 4 قانون اساسی امکان  می شود 
نمی توان  موارد  سایر  در  دارد؛  وجود  قانون  ابطال 
قانون  در  شده  اساسی سازی  قانون گذاری  فرایند 
کرد و نظم حقوقی موجود در  اساسی را دچار تزلزل 
جامعه را تغییر داد. از همین رو باید در مقام تبیین 
این  صاحیت  نظارت  عالی  هیئت  صاحیت های 
قانون  در  شــده  اســاســی ســازی  فرایند  در  را  نهاد 

کرد. اساسی مطالعه و تبیین 
که مرجع بررسی و اعام  در این زمینه از آنجا 
مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرعی و قانون 
نهاد  این  می توان  است،  نگهبان  شــورای  اساسی 
دانست.  نظارت  عالی  هیئت  نظر  اعــام  طریقه  را 
مکلف  ــارت  ــظ ن عــالــی  هیئت  ــر،  دقــیــق ت بــیــان  ــه  ب
عدم  یا  مغایرت  خصوص  در  خود  نظرهای  است 
کلی نظام  انطباق مصوبه مجلس با سیاست های 
شورای  مجلس  بــرای  نگهبان  شــورای  طریق  از  را 
کند. شورا نیز مکلف است نظرهای  اسامی ارسال 
شورای  زیرا  نماید،  ارســال  مجلس  برای  را  ارسالی 
مرجعی  تنها  اســاســی  دادرس  بــه عــنــوان  نگهبان 
که صاحیت اعام مغایرت مصوبه را دارد و  است 
پس از اعام نظر این نهاد مصوبه به قانون تبدیل 
نظر  اعــام  از  پــس  کــه  آنجا  از  نتیجه  در  مــی شــود. 
شورای نگهبان در محدوده قانونی مذکور در اصول 
تبدیل  قانون  به  مصوبه  اساسی  قانون   95 و   94
می شود، هیئت عالی نظارت مکلف است در ظرف 

زمانی اظهارنظر شورای نگهبان نیز اقدام به اعام 
شورای  که  گفت  می توان  اساس  این  بر  کند.  نظر 
نظارت  عالی  هیئت  نظر  اعــام  فرایند  در  نگهبان 
که اواًل  آثار این طریقیت آن است  طریقیت دارد و 
شورای  توسط  باید  نظارت  عالی  هیئت  نظر  اعام 
نظارت  عالی  هیئت  ثانیًا  و  گیرد  صــورت  نگهبان 
محدود به چارچوب های تعیین شده برای شورای 
نگهبان در اعام نظر در خصوص مصوبات مجلس 
محدوده  مــحــدودیــت هــا،  ایــن  جمله  از  کــه  اســت 
»مقررات   7 مــاده  ذیــل  اســت.  تعیین شده  زمانی 
نظام«  کلی  سیاست های  اجرای  حسن  بر  نظارت 
لت می کند و مقرر می دارد:  نیز بر همین مفهوم دال
مغایرت  مجلس  نهایی  مصوبه  در  گر  ا نهایتًا   ...«
و  اختیارات  مطابق  نگهبان  شــورای  ماند،  باقی 
تشخیص  مجمع  نظر  اســاس  بــر  خویش  وظــایــف 
مصلحت نظام اعمال نظر می نماید«. عاوه بر این 
مرقومه رهبری در پاسخ به دبیر شورای نگهبان نیز 
اشاره  فرایند  این  در  نگهبان  شــورای  طریقیت  به 

کرده است.
اعــمــال  در  ــارت  ــظ ن عــالــی  هیئت  نتیجه  در 
صاحیت های خود در انطباق مصوبات مجلس با 
سیاست های کلی نظام و محدود به چارچوب های 
که  تعیین شده برای شورای نگهبان است و از آنجا 
شورای نگهبان در این فرایند طریقیت دارد، پس 
با  اعــام مغایرت مصوبه  امکان  نظر شــورا  اعــام  از 
کلی نظام توسط هیئت عالی نظارت  سیاست های 
که شورای نگهبان  وجود ندارد و از سوی دیگر نیز 
به عنوان طریقه اعام نظرها مکلف است نظرهای 

ارسال  مجلس  بــرای  کامل  را  نظارت  عالی  هیئت 
کند.

بر  اســالمــی  ــورای  ــ ش ــرار مجلس  ــ اص امــکــان 
مصوبه مغایر با نظرهای هیئت عالی نظارت
فرایند  در  تأمل  قابل  موضوعات  از  دیگر  یکی 
این  نــظــارت،  عالی  هیئت  صاحیت های  اعمال 
نظارت  عــالــی  هیئت  نظر  اعـــام  از  پــس  کــه  اســت 
آیــا  نگهبان  ــورای  شــ نــظــرهــای  در  آن  انــعــکــاس  و 
بر مصوبه خاف  مجلس شورای اسامی می تواند 
صورت  در  و  ورزد  ــرار  اص نظام  کلی  سیاست های 
تصمیم گیری  خصوص  در  نهاد  کدام  اصرار  امکان 
در این زمینه صالح است؟ در این خصوص برخی 
ــرای  ب تعیین شده  مــجــرای  کــه  ــدالل  ــت اس ایـــن  ــا  ب
کلی  مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های 
این  خاص  صاحیت های  و  نگهبان  شورای  نظام 
که همه اقتضائات اعام  نهاد است، بر این باورند 
امکان اصرار مجلس  از جمله  نظر شورای نگهبان 
شورای اسامی بر مصوبه دارای ایراد و ارجاع آن به 
اجرای  جهت  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
نظرهای  خــصــوص  در  اســاســی  قــانــون   11۲ اصــل 
کم است. از سوی دیگر،  هیئت عالی نظارت نیز حا
کلی  چون مغایرت مصوبه مجلس با سیاست های 
ع و قانون  با شر نظام در نهایت به عنوان مغایرت 
اعـــام مــی شــود،  ــورای نگهبان  تــوســط شـ اســاســی 
نیز محقق  قانون اساسی  مجرای تحقق اصل 11۲ 

شده است.
ــه  ــر ادلـ ــه مــبــتــنــی بـ کـ ایــــن در حـــالـــی اســــت 
خاف  مصوبه  بر  اصــرار  موضوع  نمی توان  حقوقی 
کلی نظام به استناد نظر هیئت عالی  سیاست های 
را در صاحیت مجمع تشخیص مصلحت  نظارت 
نظام قرار داد، زیرا اواًل مبتنی بر آموزه های حقوق 
آنکه  مگر  نهادهاست،  صاحیت  عدم  بر  عمومی 
کرده  اشاره  آن  صاحیت  بر  به صراحت  قانون گذار 
ــاشــد. در خــصــوص اصـــل 11۲ قــانــون اســاســی و  ب
مصالح  تشخیص  در  تشخیص  مجمع  صاحیت 
شــورای  و  مجلس  میان  اخــتــاف  مـــوارد  در  کشور 
اصل  ایــن  که  گفت  باید  مجلس  اصــرار  و  نگهبان 
مصلحت  تشخیص  ســازوکــار  بیان  مقام  در  فقط 
نگهبان  شــورای  و  مجلس  میان  اختاف  حل  در 
بوده، درحالی که اصرار مجلس بر موارد مغایرت با 
عالی  نظر هیئت  از  ناشی  نظام  کلی  سیاست های 
نبوده  نگهبان  ــورای  ش ــراد  ای خصوص  در  نظارت 

ــال  ــم اع در  نـــظـــارت  عـــالـــی  هــیــئــت   
صاحیت های خود در انطباق مصوبات 
و  نــظــام  کلی  ســیــاســت هــای  بــا  مجلس 
تعیین شده  چــارچــوب هــای  بــه  مــحــدود 
که  آنجا  از  و  برای شــورای نگهبان است 
طریقیت  فرایند  ایــن  در  نگهبان  شــورای 
دارد، پس از اعام نظر شورا امکان اعام 
کلی  سیاست های  بــا  مصوبه  مغایرت 
وجود  نظارت  عالی  هیئت  توسط  نظام 
کــه شـــورای  ــدارد و از ســـوی دیــگــر نــیــز  ــ ن
نظرها  اعــام  طریقه  به عنوان  نگهبان 
مکلف است نظرهای هیئت عالی نظارت 

را کامل برای مجلس ارسال کند. 


