
 

 
 

 مجلس به ساالنه عملکردارائه گزارش  بهجمهور  الزام رئيس نقد
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 دهيچک
مجلس شوراي نامه داخلي الحاق موادي به قانون آيين» قانون 732ماده  موجب به

 مردادماه هر سال درمكلف شده است  جمهور رئيس ،5/4/7332مصوب  «اسالمي

، شده در زمان تشكيل دولت و اخذ رأي اعتماد وزرا هاي ارائهبر اساس برنامه
-هاي عملكردي متناسب با حوزه وظايف خود اسناد و قوانين باالدستي و شاخص

عملكرد سال گذشته و برنامه سال  گزارش -كندرئيسه مجلس تعيين مي يئتكه ه
بدهد و با حضور در مجلس از عملكرد خود دفاع مجلس ارائه را به آينده خود 

 گزارش ارائه به جمهور رئيس تكليف در مقام پاسخ به اين سؤال كه آيا. كند
فرض  ؟ و با اين پيشيا خير است اساسي قانون با منطبق مجلس، به ساالنه عملكرد

اصل با  يربه مجلس مغا ساالنهبه ارائه گزارش عملكرد  جمهور يسرئ يفتكلكه 
 قانون اساسي و لزوم تفسير مضيق طرق نظارتي مجلس بر دولت، در قالب 52

در قانون  قوااستقالل »با تبييني اين نتيجه به دست آمد كه مصوبه مجلس  پژوهشي
 رويه» ،«گانه سه قواي روابط تنظيم و اختالف حل عالي هيئت رويكرد»، «اساسي

بر . است مغاير« اساسي قانون در جمهور رئيس شأن و جايگاه» و «نگهبان شوراي
از نظام حقوقي كشور، قانوني  الزام اين حذف منظور اين اساس، پيشنهاد شد تا به

 در ساالنه عملكرد گزارش ارائه جهت جمهور رئيس تكليف به حضور آنكه از قبل

 اتخاذ جهت موضوع شود، تبديل اساسي حقوق عرف و رويه يك به مجلس
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 قواي روابط تنظيم و اختالف حل عالي هيئت براي جمهور رئيس طريق از تصميم
شود تا با نظر آن هيئت و تأييد مقام رهبري، اين مصوبه مجلس لغو  ارسال گانه سه

 شود.

  ،گانه و تنظيم روابط قواي سه اختالف حل عالي استقالل قوا، رويكرد هيئت :كليدي گانواژ

 جمهور. رئيسبر  نظارتگزارش عملكرد ساالنه، رويه شوراي نگهبان، 

 

 مقدمه

 «نامه داخلي مجلس شوراي اسالميالحاق موادي به قانون آيين»قانون  موجب به

جمهوري و مبحث پنجم ـ گزارش رئيس»يك مبحث به عنوان  ،5/4/7332مصوب 

 اين قانونالحاقي  732ماده شد.  اضافهقانون مزبور  به« به مجلس شوراي اسالمي وزرا

بر جمهور و هر يك از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال رئيس»: دارد مي مقرر

اسناد و ، وزراشده در زمان تشكيل دولت و اخذ رأي اعتماد هاي ارائهبرنامه اساس

 هيئتكه  با حوزه وظايف خودردي متناسب هاي عملكقوانين باالدستي و شاخص

كند، گزارش عملكرد سال گذشته و برنامه سال آينده خود را به رئيسه مجلس تعيين مي

 .«اي به مجلس شوراي اسالمي تقديم كنندصورت كمي و مقايسه

در جلسه علني، گزارش هر »: است داشته الحاقي نيز مقرر  733ماده  ينه،زم ينا در

جمهور يا وزير مربوط همراه با توضيحات الزم توسط در مورد عملكرد رئيس كميسيون

 سخنگو به مدت بيست دقيقه و اظهارات دو مخالف هر يك به مدت ده دقيقه استماع

حداكثر سي دقيقه  ،جمهور براي دفاع از عملكرد خودحسب مورد، رئيس. سپس شود مي

 عالوه كه است روشن لذا، .«بت دارندحداكثر بيست دقيقه فرصت صح ،وزراو هر يك از 

 صورت به جمهور رئيس مجلس، به گزارش  ارائه به وزرا و جمهور رئيس تكليف بر

 سي حداكثر و شود حاضر مجلس در خود عملكرد از دفاع جهت است مكلف ضمني

 .كند نطق تواند مي دقيقه

 ،گرفته است قرارنگهبان نيز  شوراي تأييدمجلس كه مورد  يراخ هخصوص مصوب در

 به ساالنه عملكرد گزارش هارائ به وزرا الزام هرچندنكته الزم است كه  ينتوجه به ا
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 چارچوب در و پذير امكان اساسي قانون اصول از برخي به استناد با توان مي را مجلس

 مختلف جهات به جمهور رئيس به نسبت مصوبه اين شمول اما ،كرد تلقي اساسي قانون

 -توصيفي قالبي در دارد بنا پژوهش اين ،لذا. رسد مي نظر بهقانون اساسي  با مغاير

 قانون 52 اصل در قوا استقالل پذيرش به توجه با كه دهد پاسخ سؤال اينبه  تبييني

 اساسي، قانون در جمهور رئيس بر اسالمي شوراي مجلس نظارتي طرق تعيين و اساسي

 قانون با منطبق مجلس، به ساالنه عملكرد گزارش هارائ به جمهور رئيس تكليف آيا

 ؟يا خير است اساسي

قانون  52با توجه به اصل بودن استقالل قوا در اصل  است كه اين يسندگاننو هفرضي

اساسي و تعيين طرق نظارتي مجلس بر دولت به عنوان استثنائات استقالل قوا در اصول 

به مجلس  ساالنهگزارش عملكرد  هبه ارائ جمهور يسرئ يفتكل مختلف قانون اساسي،

 .ستااصل مزبور و لزوم تفسير مضيق طرق نظارتي مجلس بر دولت با  يرمغا

انجام اين تحقيق شايان ذكر است كه با توجه به جديد بودن  هپيشيندر خصوص 

 منتشردر اين زمينه  پژوهشيهاي صورت گرفته، تاكنون  مجلس و بنا بر بررسي همصوب

 نشده و از اين جهت اين اثر واجد وصف بديع بودن است.

در ادامه تالش  ،پژوهش ينا هيو اثبات فرض اين تحقيق سؤالمنظور پاسخ به  به

مباني استقالل قوا در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و  بيان به ابتداخواهد شد تا 

 هكننداثبات هس ادلسپمجريه پرداخته شود.  حدود صالحيت نظارتي مجلس بر قوه

 مطالب، بندي جمع ضمن در نهايت، و شوندتبيين  اساسي قانون با مجلس همصوب مغايرت

 .دوش بيان موجود وضعيت از خروج جهت اجرايي راهكار

 

مبانی استقالل قوا در قانون اساسی ایران و حدود صالحيت نظارتی مجلس بر  .1

 مجریه قوه

به عنوان يكي از مباني نظام « استقالل قوا»اساسي ايران،  قانون 52در ذيل اصل 

 قواي»سياسي جمهوري اسالمي ايران شناسايي شده است. به موجب اصل مزبور 

 كه يهئقضا هقو و مجريه هقو مقننه، هاز: قو اند عبارتوري اسالمي ايران جمه در حاكم
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. گردند مي اعمال قانون اين آينده اصول طبق بر امت امامت و امر مطلقه واليت نظر زير

بيشتر با « استقالل قوا»در كتب حقوقي، از اصطالح  .«يكديگرند از مستقل ،قوا اين

قانون اساسي از  52توجه به اينكه اصل ياد شده است كه با « تفكيك قوا»عنوان 

 در ايران ياد كرده، استفاده از اين« تفكيك قوا»در مقام شناسايي « استقالل قوا»اصطالح 

 .توان مسامحتاً پذيرفت دو اصطالح به جاي يكديگر را مي

عنوان  قوا به يكتفككلي الزم است كه  هدر خصوص تفكيك قوا، توجه به اين نكت

و متفكر قرن  يلسوفف يو،منتسك هانديش حاصل يك،كالس هحقوق موضوع هياساس و پا

حقوق بشر و  يهاعالم» 71در ماده . اين موضوع (333: 7383)قاضي،  فرانسه است هجدهم

يالدي به عنوان يكي از مباني اصلي قانون اساسي شناخته شده م 7283سال  «شهروند

حقوق مردم تضمين نشود و كه  اي در هر جامعه»ه: شد است و در خصوص آن مقرر

«. ، آن كشور داراي قانون اساسي نيستنشوددر آن به روشني مشخص قوا  يكتفكاصل 

قرار و توجه  يدمورد تأككشورها  ياساس ينقوان يشترب ع درموضو ينابر اين اساس، 

 .(737-733  :7333)ويژه، ه است گرفت

از تمركز قدرت و محدود  يشگيريقوا، پ يكتفك هينظر يريگ شكل يمبانبر طبق 

شود تا از اين طريق از بروز  يك ضرورت محسوب مي ها يتمسئول يكردن آن و جداساز

 زيرا ،(375: 7382)عميد زنجاني،  شود جلوگيرياز تمركز قدرت  گرفته  نشئتفساد 

است و به جهت ممانعت  يو خودكامگ يطلب موجب فساد و سلطه ،نهادهاقدرت  عيتجم

)نجفي  تقسيم قدرت صورت بگيرد در ساختار حكومت بايد از بروز چنين تمركزي

عليه  كنترل قدرت در اين رويكرد از طريق بنابراين؛ (731: 7387اسفاد و محسني، 

هاي  و حفاظت از آزادي (773: 7385)بوشهري، شده ممانعت  يخودكامگبروز از  قدرت،

االصول  عليي اشاره شده، نامبمبتني بر  .(335: 7332)آجرلو،  شود مردم تضمين مي

مستقل  يتوسط نهادها ديبا -ييقضا ،يياجرا ،يگذار قانون-گوناگون دولت  يكاركردها

و بر اين اساس معموالً قوا را به قوه  (787-787: 7388، يانيازندر )گرجيصورت بگيرد 

قدرت و  يتساو ياقوا به معن يمتقساز اين رو،  كنند. مقننه، مجريه و قضائيه تقسيم مي

)عميد  است طبق قانون محوله يف مصرح وبر انجام وظا ييتوانا يزانقدرت به م ياعطا يا
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 گيري تصميمضمن  گانه قواي سه است كه و تحقق آن مستلزم آن (372: 7382زنجاني، 

 فيوظا يفايا به (738: 7387)نجفي اسفاد و محسني،  يگرياز د يبر فرمان ايبدون نفوذ و 

: 7337زاده،  )موسي دننشو خارج خود اراتياخت حدود از و دنبپرداز شانخود يقانون

757). 

با پذيرش مباني نظري تفكيك قوا و شيوه تحقق آن، اشاره به اين نكته الزم است 

بلكه  ندارد يتنفسه موضوع يفقوا يا استقالل تفكيك  ،برخي حقوقدانانكه به اعتقاد 

تفكيك يا استقالل قوا  به عبارتي، .(738: 7387)نجفي اسفاد و محسني،  طريقيت دارد

هاي شهروندان  خودكامگي و تضمين حقوق و آزاديطريقي جهت جلوگيري از تنها 

يچه است كهمستلزم آن تفكيك قوا مدنظر از ف اهداز سوي ديگر، حصول ا است.

 هدور از اعمال نفوذ قو به ودخالت مستقيم بر يكديگر نكنند  گانه سه قوايكدام از 

البته، با توجه  .(727: 7385)عميد زنجاني،  بپردازندخود  يف و اختياراتوظا يگر، بهد

پذير نيست و امور قواي  به اينكه در يك نظام سياسي منسجم تفكيك مطلق قوا امكان

شود و  مختلف به يكديگر مرتبط هستند معموالً تفكيك قوا به صورت نسبي حاصل مي

شان داراي ارتباطات وثيقي با قواي  هر يك از قوا در ارتباط با انجام وظايف قانوني

تداخل  ،استقالل قوا به عنوان يك اصلتفكيك يا  اين حال، با پذيرشديگر هستند. با 

و بايد تا  دآي ميمذكور به شمار  اصل بر استثناييبه عنوان  يكديگرنظارت قوا بر  قوا يا

 حد امكان، محدود در نظر گرفته شوند.

قانون اساسي را بايد به عنوان  52در اصل  «قوا استقالل»مبتني بر مقدمات فوق 

و تالش كرد تا به  (38: 7337)لطفي، قلمداد كرد  قوا بين همكاري و تعادل حفظ دنما

ترين  طور نسبي از مزاياي نظريه تفكيك قوا در نظام سياسي ايران بهره برد. مهم

 يكيو دخالت  يبدون برتر گانه بتوانند ي سهقواهاي مورد اشاره نيز آن است كه  مزيت

 و (73-3: 7383)هاشمي، بدهند  خود را انجام هايكار ،يگريد ياراتدر قلمرو اخت

: 7382)عميد زنجاني، بر يكديگر به درستي تنظيم شود  قوا اثرپذيري و اثرگذاري هرابط

375). 
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در نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران با وجود آنكه مجلس شوراي اسالمي به 

رد خاصي بيني شده، در موا ي پيشگذار قانوندار جهت  عنوان مرجع صالحيت

قانون  83و  88اصول  نظارت كند. در اين خصوص، مجريه هقو برصالحيت يافته تا 

جمهور )سؤال و استيضاح( را مشخص  سياسي مجلس بر رئيسدو طريق نظارت  7ياساس

و  ياراتاخت هنسبت به آنچه در حوز تا مكلف شده جمهور رئيس ،اند و بر اين اساس هكرد

 گيرد، پاسخگوي مجلس باشد. ضمانت صورت مي و هيئت وزيران خود هاي يتصالح

 7قانون اساسي 773( اصل 73تواند نهايتاً از طريق مقرر در بند ) اجراي چنين نظارتي نيز مي

عالوه بر طرق نظارتي ذكر شده، به  البته .شود جمهور رئيس بركناري يا عزل منجر به

قانون  55ن طريق مقرر در اصل موجب قانون اساسي مجلس از طرق ديگري، همچو

اصل  ،(كشورتحقيق و تفحص در تمام امور ) 214اصل  ،كشور( محاسبات )ديوان 3اساسي

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
جمهـور و يـا هـر     كل نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از رئيس چهارم يكدر هر مورد كه حداقل » -88اصل  .7

جمهور يا وزيـر موظـف اسـت در     ال كنند رئيسؤيك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان س

جمهور بيش از يـك مـاه و در مـورد     ال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيسؤمجلس حاضر شود و به س

 «.اسالمي شوراي مجلس تشخيص به موجّه عذر با مگر تدده روز به تأخير افوزير بيش از 

 ...  -7بند  -83 اصل

 اجـراي  مقـام  در را جمهـور  رئـيس  اسـالمي  شـوراي  مجلـس  نماينـدگان  از سوم يك حداقل كه درصورتي» -7 بند

 مـدت  ظـرف  بايد جمهور رئيس دهند، قرار استيضاح مورد كشور اجرايي امور اداره و مجريه قوه مديريت وظايف

. بدهـد  كـافي  توضـيحات  شـده،  مطـرح  مسـائل  خصـوص  در و شـود  حاضـر  مجلس در آن طرح از پس ماه يك

 بـه  نماينـدگان  كـل  دوسـوم  اكثريت جمهور، رئيس پاسخ و موافق و مخالف نمايندگان بيانات از پس كه درصورتي

 رهبـري  مقـام  اطـالع  بـه  دهـم  و صـد  يـك  اصـل  ده بند اجراي جهت مراتب دادند، رأي جمهور رئيس كفايت عدم

 .«رسد مي

از   يو  تخلـف   كشـور بـه    عـالي   يـوان د  از حكم  كشور پس  مصالح  با در نظر گرفتن جمهور رئيس  عزل» -773اصل  73. بند 7

 «. هشتاد و نهم  اصل  بر اساس  يو  كفايت عدم  به  ياسالم  يشورا  مجلس  أير يا ، يقانون  يفوظا

  ينحو  به  كه  هايي دستگاه يرو سا  يدولت  هاي شركت ، ، مؤسساتها وزارتخانه  هاي حساب  يهكل  به  محاسبات  يواند -55. اصل 3

از   اي هزينه  يچه  كه كند يم  يحسابرس يا  يدگيرس دارد ميمقرر   قانون  كه  يبيترت  به كنند مي  استفاده كشور  كل  از انحاء از بودجه

و اسناد و  ها حساب،  محاسبات  يوانباشد. د  يدهرس  مصرف  به خود  در محل  يو هر وجه  تجاوز نكرده  مصوب  اعتبارات

  ياسالم  يشورا  مجلس  به خود  نظرات  انضمام  را به  هرسال  بودجه يغتفر  و گزارش  آوري جمع  قانون برابر را  مربوطه  مدارک

 شود.  گذاشته  عموم  در دسترس يدبا  گزارش  ين. اكند  يم  يمتسل

 .دارد امور كشور را  در تمام  و تفحص  تحقيق  حق  اسالمي  شوري  مجلس -21. اصل 4
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 رسيدگي) 337 اصل و (كشور خارجي و داخلي مسائل ههم در نمايندگان اظهارنظر) 847

تواند بر دولت و به طور  مي (قضائيه قوه يا مجريه قوه مجلس، كار طرز از شكايات به

 هارشد قو هاي مستمر از مقامخواهي  اگر پاسخ ،بنابراين 3جمهور نظارت كند. خاص رئيس

از  (28: 7384)عليخاني،  شودتلقي  ارزشجمهور به عنوان يك  مجريه، مخصوصاً رئيس

 اين امر ممكن دانسته شده است. اساسيطرق مذكور در قانون 

 

 گزارش عملکرد ساالنه به هارائ جمهور به الزام رئيس رتیمغا هكنند اثبات دالیل .2

 یمجلس با قانون اساس

گزارش عملكرد ساالنه به  هجمهور به ارائ الزام رئيس منظور اثبات مغايرت به

 در قوا استقالل مبانيمزبور با  سازكار، ابتدا به اثبات مغايرت با قانون اساسي مجلس

عالي  هيئترويكرد ا مزبور ب سازكار مغايرتسپس  شد؛ خواهد پرداخته اساسي قانون

 در زمينه حدود صالحيت نظارتي مجلس بر قوهحل اختالف قوا و نظر مقام رهبري 

 غالب هروي با مزبور سازكار تمغاير ادامه، در .گرفت خواهد قرار بررسي موردمجريه 

 و جايگاهبا  سازكاردر نهايت، مغايرت اين  گيرد و مي قرار بررسي مورد نگهبان شوراي

 شود. بررسي مي اساسي قانون در جمهور رئيس شأن

 

 یاساس قانون در قوا استقالل یمبان با مذكور سازكار رتیمغا .2-1

به  ياساس نيمكتوب، قوان ياساس نيقوان جاديو ا ييدستورگراگسترش مكتب  با

 ساختار و اند هپرداخت ها تيصالح ديكه به تحد آيند ميبه حساب  ياسناد نيتر عنوان مهم

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 .كند اظهارنظركشور   يو خارج  يداخل  مسائل  همه دارد در  و حق  است  مسئول  ملت  در برابر تمام  يندههر نما -84. اصل 7

  به كتباًخود را   يتشكا تواند مي باشد،  داشته  يهقضائ  قوه يا  يهمجر  قوه يا  از طرز كار مجلس  يتيشكا  هر كس -33. اصل 7

  كه  يدهد و در موارد  يكاف  كند و پاسخ  يدگيرس  ياتشكا  ينا  به  است  موظف  كند. مجلس  عرضه  ياسالم  يشورا  مجلس

  را اعالم  يجهنت  متناسب  بخواهد و در مدت ها آن از  يكاف  و پاسخ  يدگيرس  مربوط است  يهقضائ  قوه ياو   يهمجر  قوه  به  شكايت

 برساند.  عامه  اطالع  باشد به  عموم  مربوط به  كه  يو در مورد كند

)راسخ،  :رک ايران اسالمي جمهوري نظام در مجريه قوه بر مقننه قوه نظارت اقسام خصوص در مطالعه تفصيلي . جهت3

7331 :75- 737.) 
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)عميد  اند كرده تنظيم را تياعمال حاكم هنحو و ياسيس ينهادها اراتياخت حدود دولت،

كه  «تياصل صالح» روابط قوا برقانون اساسي  تيحاكم رشيبا پذ .(58: 7382زنجاني، 

 (432: 7328)جعفري لنگرودي،  استاز امور  يا انجام پاره يبرا يقانون ارياخت يبه معن

اي برخوردار است و به منظور حفظ و صيانت از  جهت تنظيم روابط قوا از اهميت ويژه

 به يكديگر به نسبت قوا اقتدار و برتري است الزم سياسي نظام در قدرت توازن وتعادل 

از اين  .نيابد خدشه سياسي نظام انتظام تا بگيرد قرار مربوطه مراجع حراست مورد شدت

 تعادل و موازنه از يسطح درمستقر در نظام سياسي  يقواتوان انتظار داشت كه  طريق مي

 )گرجي شود يخنث در مقابل قوه ديگر ها آن از كدام هر يطلب يبرتر يروين و قرار بگيرند

 .(373: 7388، يانيازندر

 را ناظران دقت و ظرافت و است برخوردار اي ويژه اهميت از ميان اين در آنچه

 و ارتباط در كشور مختلف قواي پويا، سياسي نظام يك در طبيعتاً كه است آن طلبد مي

 قانون كنندگان تدوين صالحديد با و موضوع فراخور به و هستند يكديگر با مؤثر تعامل

و  به عنوان مرجعي كه داراي اقتدار و مقننه به عنوان نمايندگان مردم همعموالً قو ،اساسي

به  توجهكند. در اين خصوص،  مجريه نظارت مي هاي است بر قو هاي گسترده صالحيت

به  ،مقننه اين نكته مهم است كه در صورتي كه مرجع دادرس اساسي بر مصوبات قوه

 گذاريقانون مرجعهم  ومجريه  قوهكه در عين حال هم ناظر بر عملكرد اي  عنوان قوه

مقننه با وضع قوانين مغاير با  هعمالً ممكن است قو نظارت دقيقي نداشته باشد است

ش خارج شود و به حدود صالحيت ساير قوا يقانون اساسي، از حدود صالحيت خو

 خطرتواند تعادل و توازن نظام سياسي را با  تعرض كند. مبتني بر اين دغدغه كه مي

ل استقالل قوا و هر يك از قوا مبتني بر اص  است تا در تفسير صالحيت الزم ،مواجه كند

 قوه يك تفوق و صالحيتدر وجود  هر جا ها با يكديگر آناستثنا بودن تعامل و ارتباط 

 بر در آن زمينه گذاشت. تيصالح وجود عدم بر را اصل دش جاديا يديترد ديگر هقو بر

 شوراي اعضاي اساسي قانون با مجلس مصوبات تطبيق مقام در االصول علياين اساس، 

 ،اساسي قانون سكوت كه كنند تفسير اي گونه به را اساسي قانون اصول بايد نگهبان
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 بر قوا از يكي تفوق و كشور حقوقي نظام در جديد حقوقي وضعيت يك ايجاد موجب

 .(12: 7333، راد يشميابر)الهام و  نشود قوا ساير

 آن گويايايران  اساسي قانون بررسيتر اشاره شد،  طور كه پيشدر اين زمينه همان

« چهارم كل نمايندگان مجلس حداقل يك» ،قانون اساسي 88به موجب اصل  كه است

 كنند و در اين موارد سؤاليكي از وظايف ايشان  درباره جمهور رئيساز  توانند مي

 سؤالو به آن  شود حاضر مجلس در ماه  يك ظرف تا است شده مكلف جمهور رئيس

سوم نمايندگان  حداقل يك» ،اساسي قانون 83بر طبق اصل  . همچنيندهد پاسخ

وظايف مديريت قوه مجريه و اداره »در مقام اجراي  را جمهور رئيستوانند  مي« مجلس

 بايد جمهور رئيسمورد استيضاح قرار دهند و در اين صورت نيز « امور اجرايي كشور

ل ئظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسا

  شده، اشاره هايسازكارعطف توجه به  با لذاتوضيحات كافي بدهد.  ،شده مطرح

جمهور  طور كامل بتوانند از عملكرد رئيس نمايندگان مجلس اين امكان را دارند تا به

 همصوب كه است حالي در اين. دهند قرار يضاحايشان را مورد استحتي كنند يا  سؤال

طريق جديدي از نظارت بر  موجود، قانوني هايسازكار به توجه بدون  مجلس، اخير

هر سال با  مردادماهو آن مقام را مكلف كرده تا  است كردهجمهور را تمهيد  رئيس

حضور در مجلس به ارائه گزارش عملكرد بپردازد و در مقابل نمايندگان از عملكرد 

كه با عطف نظر به اصل استقالل قوا و با توجه به اين در حالي است  .خود دفاع كند

صورت خاص بر  مجريه و به هطرق نظارتي مجلس بر قو ،اينكه قانون اساسي

بيني  پيش اين است كه «تيصالح  عدم»اصل  يه، اقتضاكردجمهور را مشخص  رئيس

مغاير با  ،جمهور هرگونه صالحيت نظارتي جديد براي مجلس نسبت به عملكرد رئيس

قانون اساسي محسوب شود. تعبير ديگر در اين زمينه آن است كه مبتني بر پذيرش اصل 

جمهور را بايد حصري محسوب كرد و بر اين  استقالل قوا، طرق نظارتي مجلس بر رئيس

جمهور در قانون  بر عملكرد رئيس بيني هرگونه طريق جديد جهت نظارت اساس پيش

 .كردساسي قلمداد عادي را مغاير با قانون ا
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سال در جريان اصالحات قانون اساسي در  نكته مهم در اين زمينه آن است كه

پيشنهاد  «مجريه هقو در يريتمد تمركز»و در جريان بررسي اصول مربوط به  7318

جمهور به ارائه گزارش عملكرد ساالنه به  شده بود تا اصلي مبني بر تكليف رئيس

 هر در جمهور رئيس» بيني شود. به موجب اصل مزبور پيشمجلس در قانون اساسي 

 تصميمات و قوانين اجراي زمينه در را مجريه قوه هاي فعاليت گزارش بار يك سال،

 شوراي مجلس اطالع به ها ينا مانند و سياسي  فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، مهم

 رئيس نايباين در حالي است كه در پي پيشنهاد مطروحه،  7.«رساند خواهد اسالمي

بر اين  كند، احضار را جمهور رئيس تواند مي هميشه مجلسمجلس با اين استدالل كه 

 7.شود بيني پيش اساسي قانون دراين موضوع  ندارد ضرورتي هيچ نكته تأكيد كرد كه

 ياساساساسي به در نهايت نيز تنها عده كمي از اعضاي شوراي بازنگري در قانون 

 همزبور در انديش سازكاراين اصل رأي مثبت دادند كه اين امر گوياي عدم پذيرش  يساز

بنابراين، عالوه بر استدالالت ذكر شده، به  3قانون اساسي بوده است. كنندگان تدوين

ي بازنگري قانون اساسي و عدم پذيرش آن توسط قرينه طرح اين موضوع در شورا

جمهور  بيني چنين تكليفي براي رئيس توان معتقد بود كه پيش اعضاي آن شورا نيز مي

واعظي، )كنندگان قانون اساسي بوده است  عادي، در تعارض با مراد تدويندر قانون 

7383 :723). 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 (.7783 سوم: ج ،7383 تندنويسي، اداره قوانين، كل جهت مشاهده اين اصل پيشنهادي رک: )اداره .7

 كنـد  احضـار  را جمهـور  رئيس تواند مي هميشه مجلس اوالً. ندارد اساسي قانون در ضرورتي هيچ نظرمان به ما» .7

 )جهت مشـاهده رک:  .«بگويند بروند بايد هرسال بودجه در برود، تواند مي جمهور رئيس خود بگويد، آنجا برود كه

 (.7783سوم:  ج ،7383 تندنويسي، اداره قوانين، كل اداره

 را اساسـي  قانون در بازنگري جريان در گذار قانون مراد فهم جهت اساسي منبع حقوقدانان، از برخي اينكه رغم . علي3

 نيسـتند  بـازنگري  شـوراي  مذاكرات مشروح به استناد امكان نافي نيز حقوقدانان از دسته اين اما اند، دانسته «مردم اراده»

 .(723: 7383واعظي، : رک نظر اين مشاهده جهت) اند دانسته «اي قرينه» ارزش واجد را آن مفاد و
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 و نظر مقام رهبري قوا اختالف حل عالی هيئترویکرد  با مذكور سازكار رتیمغا .2-2
 عطف با ،7318 سال در ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون اصالح جريان در

 قواي مابين اختالفاتي بعضاً ،كشور امور اداره جريان در كه واقعيت اين به توجه

 حل( ره) خميني امام حضرت همداخل با اختالفات اين ،عمل در و دآم مي  پيش گانه سه

 ،اساسي قانون 773 اصل (2) بند دردر قانون اساسي  بازنگري شوراي 7،شدند مي

 و داد قرار رهبري مقام بر عهده را «گانه سه قواي روابط تنظيم و اختالف حل» صالحيت

 از كه - اساسي نهادهاي اختالفات در الخطاب فصل عنوان به رهبري مقام طريق، اين از

 .(13: 7337رضايي،  )غمامي و خلفشدند  محسوب - نيستند يشدن حل عادي هاي راه

 عالي هيئت رهبري معظم مقام 7333 سال در ،مذكور بند در مقرر صالحيت بر مبتني

 اين در خودشان مشورتي بازوي عنوان بهگانه را  سه قواي روابط تنظيم و اختالف حل

 جهت موضوع گانه، سه قواي بين اختالف بروز صورت در لذا 7.دادند تشكيل زمينه

 نهايي نظر و شود مي ارسال مزبور هيئت براي مشورتي نظر هارائ و كارشناسي بررسي

 .شود مي اعالم رهبري مقام توسط

در خصوص اين صالحيت مقام رهبري ترديدي نيست كه با توجه به جايگاه مقام 

گانه زير نظر ايشان قرار دارند و  قانون اساسي كه قواي سه 52رهبري در اصل 

گانه، در صورت  صالحيت مصرح ايشان مبني بر حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه

االتباع است. لذا،  الزم كشور قواي و مراجع ههم برايبروز اختالف بين قوا، نظر ايشان 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 كـه  اخـتالف  حل هيئت اولين( ره) خميني امام فرمان به 7313 سال در كه است الزم نكته اين به توجه زمينه اين در .7

 نشـر  و تنظيم مؤسسه: رک( ره) خميني امام حكم مشاهده جهت) است شده تشكيل بودند قوا نمايندگان از متشكل

 .(743-748 :چهاردهم ج ،7328 خميني، امام آثار

 اصـل  (2) بنـد  اجـراي  در»: اسـت  شده مقرر شاهرودي هاشمي اهلل آيت حضرت به خطاب ايشان حكم متن در .7

 نظـرات  ارائـه  و بررسـي  منظـور  بـه  گانـه  سـه  قـواي  روابط تنظيم و اختالف حل عالي هيئت اساسي، قانون (773)

 آن اعضاي عنوان به: ... آقايان و جنابعالي شود و مي تشكيل قوه سه روابط تنظيم و اختالف حل موارد در مشورتي

 الزم. بـود  خواهـد  جنابعـالي  عهـده  به مذكور هيئت رياست. شويد مي انتخاب ساله پنج  دوره يك براي عالي هيئت

 را احتمـالي  اختالفـات  و تنظـيم  مطلـوب  نحو به را قوا روابط يكديگر، با تعامل در خود نظام عالي مسئوالن است

 .«آورند عمل به مذكور هيئت با را همكاري كمال و كنند رفع
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 قانون با مجلس مصوبات تطبيق مقام در تا است مكلف نيز نگهبان شوراي حتي

 باشند، كرده اعالم نظري قوا اختالف حل به راجع رهبري مقام كه صورتي در اساسي،

 .دهد قرار خودش نظارت مبناي را اساسي قانون از تفسير و نظر آن

 در و 7337 سال در كه است توجه شايان نكته اين ذكرشده، همقدم به توجه عطف با

 مجلس نظارتي نقش» خصوص در مقننه و مجريه قواي بين آمده پيش اختالف پي

 رسيدگي «راستا اين در مجلس نظارت معاونت مكاتبات و بر قوه مجريه اسالمي شوراي

 گرفت قرار گانه سه قواي روابط تنظيم و اختالف حل عالي هيئت بر عهده موضوع اين به

 در مجلس نظارتی وظایف»: كرد مقرر موضوع اين به رسيدگي از پس مزبور هيئت و

 نامه آيين در مذكور تشريفات طبق بايد وظايف اين و شده محصور و احصا اساسی قانون

 داخلي نامه آيين (23) ماده (7) تبصره موضوع العمل دستور و شود انجام مجلس داخلي

 پي در نيز رهبري معظم مقام دفتر.« باشد مكاتبات گونه اين انجام مستند تواند نمي مجلس

 جهت را نظر اين وقت جمهور رئيس به 73/77/7337 مورخ هنام موجب به مذكور، هنظري

 .كرد ابالغ دولت و مجلس براي اجرا

مزبور كه مبتني الذكر توجه به اين نكته الزم است كه نظر  در مقام تحليل نظر فوق

كبري و  ،صغريبر يك استدالل منطقي از نوع قياس اقتراني صادر شده، از سه جزء 

از نوع در نظر مزبور، قياس صورت گرفته  تشكيل شده است. از سوي ديگرنتيجه 

در نظر هيئت آيد و از اين جهت كبراي قياس به صراحت به شمار مي 7«هالعلّ منصوص»

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 هـو  الـذ  ) بالمعلّل لها اختصاص ال وجه على عامة العلة أن العلة على النص من فهم فان ،(العلة منصوص) اما» .7

 فـيهم  مسـكر،  النـه  الخمر حرم: قال لو ما مثل للفرع، شامالً عاماً يكون الحكم ان فى شكّ فال( القياس فى كاالصل

 القيـاس  مـن  بنـوع  اال الفـرع  الـى  الحكـم  لتعدية وجه فال ذلك، منه يفهم لم إذا و أيضاً مسكرٌ النّه النبيذ حرمة منه

 خاصّـة  األسـود  العنـب  بـل  حلوٌ، أسود لونه ما كلّ ان منه اليفهم فان أسود، النّ حلو العنب هذا: قيل أو مثل الباطل،

 كـون  الـى  بالمعلّـل  خاصّـاً  كـون  من الحكم موضوع ينقلب عامة العلة كون فى النص بظهور أنّه الحقيقة فى و حلو

 نسـتنبط  و االصـل ) المعلّـل  يكون و غيره و( االصل) المعلّل يشمل عاماً الموضوع فيكون العلة، فيه ما كل موضوعه

 الثانيـة  الصـور   فـى  كما. القياس و الحمل مجرد المدرک يكون حتى المشتركة، العلة جهة من الفراع فى الحكم منه

 مـن  و العلـة  عموم فى ظهور له أن إذا فيما يراه حجة يراه فمن العلة، منصوص...  العلة عموم فيها يفهم لم التى أ 

 (.787-784 ج دوم: ،7323 )راجع الي: مظفر،.« القياس نهج على به أخذاً به األخذ كان إذا فيما يراه حجيّته الير 
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 استدالل صغراي شده است. مبتني بر اين مقدمات، هرچند ذكرعالي حل اختالف قوا 

مجريه )دستورالعمل  قوه با مجلس رئيس نظارت معاونت مكاتبات» بر ناظر شده، بيان

 استدالل كبراي اما ؛است بوده «مجلس( داخلي نامه آيين 23 ماده (7) موضوع تبصره

 محصور» بر مبني كلي هقاعد ،عبارتي به يا فرض پيش يك شناسايي از حاكي مزبور كه

، بر است «اساسي قانون در مصرح موارد به اسالمي شوراي مجلس نظارتي وظايف بودن

و از اين جهت الزم است تا شوراي  7همه مصاديق ديگر نيز قابل تطبيق و اعمال است

 نگهبان و ساير مراجع به اين معيار كلي ملتزم باشند.

گزارش عملكرد  هجمهور به ارائ الزام رئيسكه  گرفت نتيجه توان مي ،اساس اين بر

بوده  استنباط قابل اساسي قانون در قوا استقالل مباني ساالنه به مجلس، عالوه بر اينكه از

 هقاعد به گانه سه قواي روابط تنظيم و اختالف حل عالي هيئت تصريح به توجه با است،

كرد آن مغاير با رويين همچن اخير مجلس همصوب مزبور و تأييد آن توسط مقام رهبري،

 .استمرجع و مقام 

 

 نگهبان شوراي هروی با مذكور سازكار رتیمغا .2-3
 عنوان به نگهبان شوراي نظرات بررسي شد، گفته جا به اين تا آنچه بر عالوه

 شوراي مجلس مصوبات تطبيق همچنين و اساسي قانون اصول تفسير رسمي مرجع

 مغاير از حاكي شورا آن غالب هروي ظاهراً كه است آن گوياي اساسي قانون با اسالمي

 در كه است چيزي آن وراي دولت، بر مجلس نظارتي هحوز هتوسع هرگونه دانستن

 رسد مي نظر به گونهاين ادعا، اين اثبات با لذا. است شده تعيين صراحتاً اساسي قانون

 هروي به مقاله، اين بررسي موضوع همصوب تطبيق مقام در نگهبان شوراي ظاهراً كه

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
لكلّ شكل شرطان: فشرط االول ايجاب الصّغري و كليّه الكبري و يشاركه الثـاني فـي ثـاني شـرطيه و يخـتصّ      » .7

يشاركه الثالث أيضاً في أوّلهما و يختصّ بأنّه البدّ فيه من كلّيّ. و بالقو  و  أو بالفعل الكيف، في باختالف المقدّمتين

الجزئية في مقدّمـة   مع الصرف السلب اليجتمع بالثالثة المشتركة بشرطين عدميّين، هما أن االشتراط ينفرد الرابع بعد

 :7388 حلـي،  الـي: عالمـه   )راجع« مع جزئية الصّغري. -اليلزمه سلب   ايجاباً -غيرمنعكسة و ال ايجاب المقدّمتين 

713). 
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 همصوب تطبيق جهت شورا آن عملكرد جهت اين از و نداشته توجه نيز خودش غالب

 .است نقد محل اساسي قانون با مزبور

 نظر (73) بند كرد اشاره بدان توان مي كه مصداقي ترين مهم فوق ادعاي اثبات مقام در

 نظر اين با رابطه در. است نگهبان شوراي 71/8/7333 مورخ 44574/33/33 شماره

 نامه آيين قانون از موادي اصالح طرح 78 ماده كه حالي در ،گفت بايد نگهبان شوراي

 و مجريه قواي رؤساي»  :كرد مقرر 4/8/7333 مصوب اسالمي شوراي مجلس داخلي

 ارائه ضمن مجلس، در حضور با سال هر ارديبهشت پايان تا حداكثر اند موظف قضائيه

 تغييرات و خود نظارت تحت قوه عملكرد از نيز مكتوبي گزارش شفاهي، گزارش

 هماد نگهبان شوراي...«  كنند تقديم اسالمي شوراي مجلس به را قبل سال در هاشاخص

 و (713) ،(751) ،(83) ،(52) اصول جمله از اساسي قانون متعدد اصول مغاير را مزبور

 طرق بودن انحصاري بر كه  فوق نظر از لذا،. شناخت نظارتي اصولبه طور كلي، مغاير 

 توان مي اشاره دارد اساسي قانون در شده مشخص موارد به مجلس نظارتي هاي حوزه و

 گزارش هارائ به جمهور رئيس الزام مرتبه يك ،7333 سال در نگهبان شوراي كه دريافت

 مشابه 7332 سال در ليو كرده اعالم اساسي قانون با مغاير رابه مجلس  ساالنه عملكرد

 .است ندانسته اساسي قانون با مغاير را جمهور رئيس به راجع مزبور همصوب

 تحقيق اين موضوع همصوب با مشابه كامالً اي مصوبه بر ناظر كه فوق نظر بر عالوه

 از غير به - هاييسازكار بيني پيش با تا داشته تالش مجلس ديگري متعدد موارد در است

 براي را الزاماتي يا ضوابط مجريه هقو بر نظارت هحوز در -اساسي قانون در مصرح موارد

 نگهبان شوراي مغايرت با موضوع اين كه كند ايجاد دولتي هاي مقام ساير يا جمهور رئيس

 مجلس داخلي هنام آيين طرح 14 ماده كه حالي در نمونه عنوان به. است شده مواجه

( قانون 23طبق اصل هفتادم )»: بود هكرد مقرر 78/7/7328 مصوب اسالمي شوراي

 صورتي در و دارند را مجلس علني جلسات در حضور حق...  جمهور، رئيس اساسي،

 پيشنهاد با مجلس به جمهور رئيس دعوت. حضورند به مكلف ،بداند الزم مجلس كه

 (73) بند .«برسد حاضر نمايندگان مطلق اكثريت تصويب به بايد نمايندگان از نفر پانزده

 غير كه (14) ماده» كرد: مقرر نگهبان شوراي 8/7/7328 مورخ 4557/77/28 شماره نظر
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 (23) اصل خالف ،هكرد مجلس در حضور به مكلف نيز را ديگري مقامات ،وزرا از

 اصل خالف آمده ماده ذيل در كه نحوي به جمهور رئيس دعوت و است اساسي قانون

 دفاتر ايجاد طرح به راجع 71/1/7318 مورخ 348 شماره نظر در همچنين.« است مذكور

 موجب به اينكه به نظر»: است شده بيان صراحت به مجلس نمايندگان با مردم ارتباط

 به نظر و يكديگرند از مستقل مملكتى گانهسه قوا  ،اساسى قانون هفتم و پنجاه اصل

 شورا  مجلس طريق از كه مجريه قوه در مقننه قوه مداخله و نظارت موارد اينكه

...  و گرديده مشخص اساسى قانون 33 و 83 ،88 ،21 اصول در ،شود مى اعمال اسالمى

 .«است اساسى قانون با مغاير شده تنظيم كه كيفيتى به واحده ماده

عالوه بر موارد ذكرشده، بررسي صالحيت مجلس شوراي اسالمي جهت تذكر دادن 

تبيين رويه غالب شوراي نگهبان مفيد باشد.  جهتتواند  جمهور و وزرا نيز مي به رئيس

داخلي مجلس شوراي  نامه قانون آيين 731توضيح آنكه در حال حاضر و به موجب ماده 

جمهور  توانند به رئيس نمايندگان مجلس مي -با اصالحات بعدي 7323مصوب  7اسالمي

نشده و ممكن بيني  تذكر بدهند و حال آنكه چنين طريقي صراحتاً در قانون اساسي پيش

پذير بودن توسعه طرق  است تأييد مصوبه مزبور توسط شوراي نگهبان حمل بر امكان

 جمهور شود. نظارتي مجلس بر رئيس

 84در مقام رفع شبهه طرح شده بايد به اين نكته توجه كرد كه اوالً، به موجب اصل 

نظر كند و قانون اساسي، هر نماينده حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي اظهار

تواند در قالب تذكر تجلي يابد. ثانياً، بر طبق صراحت  طبيعي است كه اين اظهارنظر مي

داخلي مجلس، صالحيت مذكور مقيد به مواردي شده است كه  نامه قانون آيين 731ماده 

از  ، صالحيت طرح سؤالقانون اساسى 88مطابق اصل  ،يندگاننما يا يندهنما

جمهور و حتي  را دارند. ثالثاً، در موارد متعددي، وقتي مجلس رئيس يروز يا جمهور يسرئ

وزيران را مكلف به ارائه پاسخ مكتوب به تذكر نمايندگان كرده، شوراي نگهبان تكليف 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
( قـانون اساسـى، از   88در كليه موارد  كه نماينـده يـا نماينـدگان مطـابق اصـل هشـتاد و هشـتم )        -731. ماده 7

بـه   مـوردنظر موضـوع   خصـوص  درتواننـد   جمهور يا وزير درباره يكى از وظايف آنان حق سؤال دارند، مى رئيس

 ند.جمهور و وزير مسئول كتباً تذكر ده رئيس
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( 71قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، بر طبق بند ) 52مزبور را مغاير با اصل 

نامه داخلي  طرح آيين»شوراي نگهبان راجع به  8/7/7328مورخ  4557/77/28نظر شماره 

جمهور به جواب دادن به تذكر  الزام وزير و رئيس، شورا 7«مجلس شوراي اسالمي

( نظر 74همچنين، به موجب بند ) ست.نادقانون اساسى  52خالف اصل را نمايندگان 

ادر شوراي نگهبان، مشابه نظر اخير از شورا ص 3/8/7382مورخ  78343/33/82شماره 

 7شده است.

بنا بر مصاديق ذكرشده، ترديدي نيست كه رويه غالب شوراي نگهبان در زمينه 

جمهور، حاكي از  مجريه و به صورت خاص بر رئيس صالحيت نظارتي مجلس بر قوه

حصري بودن طرق نظارت به موارد مصرح در قانون اساسي است و از اين جهت تأييد 

عملكرد ساالنه به مجلس توسط شوراي نگهبان،  جمهور به ارائه گزارش تكليف رئيس

 با رويه غالب آن شورا مغاير است.

 

 اساسی قانون در جمهور رئيس شأن و جایگاه با مذكور سازكار مغایرت .2-4

 رسـمي  مقـام  تـرين  عالي و مجريه هقو رياست شأن دو كشورها رؤسايبه طور كلي، 

 اساسـي  قـانون  اصـالحات زمان  از هرچند .(33: 7337)رستمي و همكاران، دارند  را كشور

تنظـيم  »جمهور )ماننـد   هاي رئيس و به واسطه حذف برخي از صالحيت 7318 سال در

، بـراي مقـام رهبـري    ها آنبيني  و پيش (3قانون اساسي 773در اصل « گانه سهروابط قواي 

 هقـو  رئـيس  به كشور رياست از جمهور رئيس شأن و جايگاه كه رسد مي نظر به گونهاين

 گوياي اساسي قانون در مصرح هاي گزاره از برخي حال، اين با است؛ يافته تقليل مجريه

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
قـانون اساسـى    52به جواب دادن به تذكر نمايندگان خالف اصـل   جمهور رئيسالزام وزير و  (،737)در ماده » -71. بند 7

 «.است

در پاسـخ بـه تـذكرات نماينـدگان،      وزراجمهـور و   (، الزام رئيس737( موضوع تبصره ماده )77ماده )» -74. بند 7

 «.قانون اساسي شناخته شد (52)مغاير اصل 

  قانون  اجراي  و مسئوليت  كشور است  رسمي  مقام  ترين عالي جمهور رئيس  رهبري  از مقام  پس -سابق 773. اصل 3

 شـود  مـي مربوط   رهبري  به مستقيماً  كه  را جز در اموري  مجريه  قوه  و رياست  گانه سه  روابط قواي  و تنظيم  اساسي

 .دارد  بر عهده
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 و جايگـاه  از ايران اسالمي جمهوري سياسي نظام در جمهور رئيس كماكان كه است آن

 ،7اساسـي  قـانون  773 اصـل  صـراحت  به نمونه، عنوان به. است برخوردار اي ويژه شأن

 و شـود  مـي  محسـوب  كشـور  رسمي مقام ترين عالي ،رهبري مقام از پس جمهور رئيس

 اجـراي  مسئوليت» همچون كشورها رؤساي مخصوص هاي صالحيت از برخي كماكان

مـوارد   و 7(721 اصـل ) «ملـي  امنيت عالي شوراي رياست» ،(773 اصل) «اساسي قانون

 تنهـا  عنـوان  بـه  جمهور رئيس اين، بر عالوه. است شده حفظ ايشان براي مشابه ديگري

 عمـومي  يآرا بـاالي  هپشـتوان  از ،اسـت  كشـور  كـل  در مـردم  مستقيم منتخب كه مقامي

 طـرق  از مجلـس  هاسـتفاد  همـواره  كـه  اسـت  شـده  سبب عامل همين و است برخوردار

هـا و تبعـات    دشـواري  بـا  نيـز  ايشـان  از سـؤال  همچون ،اساسي قانون در مصرح نظارتي

 .باشد مواجه سياسي زيادي

ــ ــل همجموع ــده عوام ــا ذكرش ــا دارد اقتض ــه ت ــور ب ــظ منظ ــأن حف ــاه و ش  جايگ

 قـانون  در آنچه بر مازاد نظارتي هايسازكار و طرق تعيين از گذارقانون جمهوري، رياست

. شـود  اكتفـا  اساسـي  قـانون  در مصـرح  هاي حداقل به و كند خودداري شده، تعيين اساسي

 هايسـازكار  از زودهنگـام كـارگيري   بـه  جـاي امكان به حد مجلس تا است بهتر كه همچنان

از راهكارهـاي سياسـي ديگـر جهـت حـل و فصـل        ،جمهـور  رئيساز  استيضاح و سؤال

تـا حـد امكـان     جامعـه  در سياسـي  هـاي  تـنش  بروز از تااشكاالت اجرايي استفاده كند 

 .شود جلوگيري

 23 اصـل  7318 سـال  در اساسـي  قـانون  اصالحات در مبتني بر مقدمات ذكرشده،

 ،كـرد  مـي  فـراهم  مشخصـي  نصـاب  بـا  را جمهور رئيس دعوت امكان كه اساسي قانون

 در حضـور  بـه  مكلـف  را جمهـور  رئـيس  كـه  طرقـي  از يكي جهتبدين و شد اصالح

 جمهـور، رئـيس : »بـود  شـده  مقـرر  سـابق  23 اصل موجب به. شد حذف كرد، مي مجلس

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
  قـانون   اجـراي   و مسـئوليت   اسـت  كشـور   رسمي  مقام  ترين عالي جمهور رئيس  رهبري  از مقام  پس -773. اصل  7

 .دارد  ، بر عهدهشود ميمربوط   رهبري  مستقيماً به  كه  را جز در اموري  مجريه  قوه  و رياست  اساسي

  شوراي»  ملي  و حاكميت  رضيا  و تماميت  اسالمي  از انقالب  و پاسداري  منافع ملي  تأمين منظور  به -721. اصل  7

 ... .شود مي  زير تشكيل  ، با وظايفجمهور رئيس  رياست  به « ملي  امنيت  عالي



 
 18 7338 دوم، تابستان، شماره يازدهمدوره 

 دارنـد  را مجلـس  علني جلسات در شركت حق انفراد به يا اجتماع به وزيران و وزير نخست

 بداننـد،  الزم نماينـدگان  كـه  صـورتي  در و باشـند  داشته همراه را خود مشاوران توانند مي و

 ،كننـد  تقاضـا  هرگـاه  و هسـتند  حضـور  بـه  مكلف وزرا و وزيرنخست و جمهور رئيس

 دعـوت : »داشـت  مـي  مقـرر  نيـز  مزبـور  اصـل  ذيـل  عبارت .«شود مي استماع مطالبشان

 ،7318 سـال  اصـالحات  در اما .«برسد اكثريت تصويب به بايد مجلس به جمهور رئيس

 در وزرا تنهـا  و شـد  حـذف  كالً مزبور اصل استناد به جمهور رئيس تكليف كلي طور به

 .شدند دانسته مجلس در حضور به مكلف نمايندگان تقاضاي صورت

 موافق نمايندگان از برخي اساسي، قانون 23 اصل اصالح جريان در آنكه جالب

 نزد جمهور رئيس شأن و جايگاه هكنند تبيين كه اند داشته بياناتي اصالح، اين

بيشتر  را اساسي قانون با حاضر همصوب مغايرت و بوده اساسي قانون كنندگان تدوين

 قانون بازنگري شوراي مذاكرات مشروح در يزدي خصوص اين در. كند مشخص مي

 كه است نحوي به جمهور رئيس موقعيت كه است اين فرض: »... كند مي بيان اساسي

 به هم تري وسيع هاي مسئوليت يكسري و هست مردم ناحيه از مستقيم انتخاب با

 باشد مكلف ،بشود دعوت مجلس به هرگاه كه باشد قرار اگر شده، گذاشته اش عهده

 اداره كل) «... خورد مي ضربه حقيقت در جمهور رياست شأن آن ،بشود حاضر كه

 لزوم بر موسوي مزبور، هجلس در همچنين،. (357 دوم: ج ،7387 تندنويسي، اداره قوانين،

 اثبات مقام در و كند مي تأكيد مجلس در جمهور رئيس حضور و دعوت سخت بودن

 از سؤال ما ،دارند توجه برادران كه طور همان»: كند مي تأكيد نكته اين بر خود نظر

 وآمد رفت و بشود هايي سؤال دائم كه بگذاريم نبايد راحت خيلي را جمهور رئيس

 و بياورد پايين را او شأن و حيثيت تواند مي سؤال عنوان تحت مجلس به جمهور رئيس

 گرفته سخت مسئله اين ،همين براي .بدهد انجام خوبي به را خودش وظايف نتواند

 ...« كرد سؤال جمهور رئيس از بشود...  ها نماينده كل چهارميك كه شده گفته و شده

مؤمن حتي  اهلل آيت ،همچنين .(355 و 354 دوم: ج ،7387 تندنويسي، اداره قوانين، اداره كل)

 سبب موضوع اين است و كم جمهور رئيس از سؤال براي شده تعيين نصاب معتقد بودند

 يك اينكه: »دارند مي بيان ايشان زمينه اين در. شود مي جمهور رئيس جايگاه تقليل
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 مجلس در را جمهور رئيس و بكنند امضاء آوري جمع بتوانند...  حد اين در تعدادي

 اين ،بدهد جواب را سؤالشان دارند اعتراض كه مطلبي به نسبت بيايد حتماً تا بخواهند

 ...« و اندازد مي انصافاً ،باشد داشته بايد كه اهميتي آن از يمقدار يك را جمهور رئيس

 .(355 دوم: ج ،7387 تندنويسي، اداره قوانين، اداره كل)

مورد   زمان تأييد مصوبهدر  ها آنكه دو تن از ناقلين  شدهاشاره بياناتطبق  بر

و موارد ديگري از اين  اند بودهبه عنوان فقهاي شوراي نگهبان مشغول خدمت بررسي 

جمهور داراي  رئيس ،كنندگان قانون اساسي كه از منظر تدوين استگوياي آن  ،دست

الزام به حضور  ،اي در نظام سياسي كشور است و بر اين اساس شأن و جايگاه ويژه

 صورت سنگين هاي نصابگرفتن  در نظرايشان به مجلس در شرايط استثنايي و با 

مزبور  همصوب تأييد مقام در نگهبان شوراي اعضاي كه است حالي در اين. است گرفته

 موضوع اين و اند نبودهجمهور متصور  يگاهي را براي رئيسظاهراً چنين شأن و جا

 در جمهور رئيس حضور سر در فضاي سياسي جامعه، بر را هايي چالش هر سال تواند مي

 .كند ايجاد مجلس

 

 گيري نتيجه

 عملكرد گزارش هارائ به جمهور رئيس الزام شد، گفته مقاله اين در آنچه بر بنا

 «نامه داخلي مجلس شوراي اسالميالحاق موادي به قانون آيين»قانون  در مجلس به ساالنه

گانه  از آن جهت كه در نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران قواي سه ،5/4/7332مصوب 

مجريه در اصول مختلف قانون اساسي  همستقل از يكديگرند و طرق نظارتي مجلس بر قو

با توجه   همچنين،تعادل و توازن قواست.  زنندهبرهم و  قوا استقالل با مغاير ،بيني شده پيش

 نسبت به ،در موارد مشابه ،گانه عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه هيئتبه اينكه 

 تأكيدقانون اساسي  در مصرح موارد به ،مجريه هبودن طرق نظارتي مجلس بر قو انحصاري

 و نتيجتاً رسيده رهبري معظم ممقا تأييد بهدر حال حاضر اين نظر  به جهت اينكه داشته و

 ، بايد مصوبهاستاالتباع  الزم ي كشورمراجع و نهادها ههم برايمبنا و رويكرد مزبور 

 ذكرشده، داليل بر عالوه. تلقي كرد مباني نظري آن مرجع در اين زمينهرا مغاير با  مجلس
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 با و است تعارض در نيزدر اين خصوص  نگهبان شوراي غالب هروي با نظر مورد همصوب

 اساسي قانون كنندگان تدوين نظر مد آنچه و اساسي قانون در جمهور رئيس شأن و جايگاه

 .ندارد همخواني است بوده

 برايشرايط موجود و به منظور رفع الزام قانوني ايجاد شده  درذكرشده،  هاز ادل فارغ

گزارش  هجمهور جهت ارائ حضور رئيس آنكه از قبل شود مي پيشنهاد ،جمهور رئيس

موضوع اين به يك رويه و عرف حقوق اساسي تبديل شود،  ،مجلس بهعملكرد ساالنه 

عالي حل اختالف و تنظيم روابط  هيئتجمهور براي  طريق رئيس ازاتخاذ تصميم  جهت

و در آنجا به اين موضوع مجدداً رسيدگي شود. مبتني بر آنچه گانه ارسال شود  قواي سه

حل اختالف و تنظيم روابط قوا در اين مقاله گفته شد نيز اين  راجع به رويكرد هيئت عالي

جمهور  رئيسالزام  بيني پذير نبودن پيش رود كه نظر هيئت مزبور حاكي از امكان انتظار مي

با اعالم جهت ارائه گزارش عملكرد ساالنه در مجلس باشد كه در صورت تحقق اين امر، 

الزام قانوني موجود رفع خواهد شد و به تبع  االصول عليمقام رهبري  توسط هيئتنظر آن 

صالحيت نظارتي مجلس شوراي  حدودبيشتر  هرچهگام ديگري در جهت تبيين آن، 

 .خواهد شدبرداشته  مجريه هقواسالمي بر 
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