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گذارقانوننھاددرناھنجارھاینشانه

یمجازیو فضایانقالب فرھنگی عالیمصوبات شوراھامصونیتبر نقدی

در دیوان عدالت اداریتیاز شکا
صفایی1 سیدحسین
محمد درویشزاده2

مقدمه
وانیدتیدر رابطه با عدم صالحیاسالميشود از مصوبه مجلس شوراارائه مییفیدر ابتدا توص
یعاليو شورایانقالب فرهنگیعالياز مصوبات شوراتیبه شکایدگیرسبرايي،عدالت ادار

نخبگان و ی،مراکز پژوهشيکه از سوییهاواکنشي. در ادامه با اشاره بهمجازيفضا
گزارشی مواجه شد،یاسالميمجلس شورایتوجهبیطرح شد و بانیبه ایعلميهاتیشخص
که این طرح را مردود مصلحت نظام صینظارت مجمع تشخیهیأت عالشود از مصوبه میارائه

در نهاد يعالئم ناهنجاروعوارضیینظر شناسااز نقطه،فیمورد توصهیسپس قضاعالم کرد.
از يریجلوگيبرایراه حلییبر شناساتیدر نها.ردیگقرار میلیو تحلیمورد بررسي،گذارقانون
شود.تأکید میها يناهنجارنیتکرار ا

                                                
:Emailاستاد دانشگاه تهران. 1 hsafaii@ut.ac.ir 
Email:darvishzadeh@lawpedia.irوقانون ایران،تهران،ایرانعالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوقدیوانقاضی پیشین.2
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:هیقضتوصیف
ناظر به اًکه مفاددیرسبیبه تصویاسالميدر مجلس شورایطرح1401خرداد 29خیدر تار

و اعتراض نسبت به مصوبات اتیبه شکایدگیرسيبرايعدالت اداروانیدتیعدم صالح«
طرح به عنوان تبصره نیا.بود»يمجازيفضایعاليو شورایانقالب فرهنگیعاليشورا
شنهادیپيعدالت اداروانیدیدادرسنییو آالتیقانون تشکقانون اصالح12ِبه ماده یالحاق

نیابایمراجع پژوهشياز سویتخصصيهامصوبه مخالفتنیاطرحياز ابتدا.شده بود
بود. شده مطرح مصوبه 

طرح،نینسبت به ایدر اظهارنظر کارشناسیاسالميمجلس شوراهايپژوهشمرکزاز جمله 
يشنهادیمخالفت با ماده پيبرالیدل3اظهارنظر نیدر ا1.داده بودتبصره را نیاصالح اشنهادیپ

این شرح است: که متن آن به .ارائه شده بود
قابل ریغرايمجازيفضایعاليو شورایانقالب فرهنگیعاليشوراات ماده مصوبنیتبصره ا«

؛اوالًسدرکه به نظر مییدر حال.کرده استییشناسایقابل ابطال در هیأت عمومریو غتیشکا
يهاصیتشخ-3گذاري و مقررات-2يگذارسیاست-1«مزبور عمالً شامل يمصوبات شوراها

ساز و کار تعیین ي،گذارنظام قانونیکليهااستیاز س3و 2يمطابق بندهاباشد و ی میمصداق
قرار يمقام معظم رهبرحیصرمورد تیقانون اساسع ومقررات با شررتیعدم مغايمناسب برا
نیو همچنیانقالب فرهنگیعالياز مصوبات شوراتیامکان شکاینیبشیلذا پ،گرفته است

وانیدیو قانون در هیأت عمومعبا شررتیاز عدم مغانانیاطمبراييمجازيفضایعاليشورا
.رسدیبه نظر ميضروريمقام معظم رهبریکليهااستیتحقق سيدر راستاي،عدالت ادار

نییتعی،اتیمالتیاز موارد اقدام به وضع معافياریدر بسیانقالب فرهنگیعاليشورا؛اًیثان
در طرح ثالثاً؛.نموده استامثال آندانشجو و رشیدر قانون سنجش و پذرییو تغیاحکام قانون

                                                
و التیدر رابطه با طرح اصالح قانون تشکیاسالميمجلس شورايمرکز پژوهشهایدوم اظهار نظر کارشناسشیرایو. 1
حقوقی، دورهمطالعاتدفتر-ها مجلس مرکز پژوهشتیشده در ساهمنتشر، 4ي، صعدالت اداروانیدیدادرسنییآ

09/02/1401:انتشارتاریخ24017861-1: گزارشمسلسل، شماره708چاپشماره، دومیازدهم، سال
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مقرر ،دارسال شيجهت اظهارنظر مقام معظم رهبرراًیکه اخیانقالب فرهنگیعاليتحول شورا
نباشد که يعدالت اداروانیدر دتیقابل شکایانقالب فرهنگیعاليشده بود که مصوبات شورا

خیدر پاسخ به مصوبه مذکور در تارشانیقرار نگرفت و ايمقام معظم رهبردییمورد تاامرنیا
چیهی،انقالب فرهنگیعاليرا بودن مصوبات شورااالجالزمبا وجود «بیان نمودند 11/12/1400

لوثهاتیو مسئولردینگشورا صورت يسوها ازگاهآن دستیقانوناراتیدر محدوده اختیدخالت
نیبنابرا.داردیانقالب فرهنگیعاليامر داللت بر لزوم نظارت بر مصوبات شورانیاکه » نشود

)،12(ماده )1(از تبصره »یانقالب فرهنگیعاليشورا«:گردد ضمن حذف عبارتمیشنهادیپ
یعاليبه مصوبات شورایدگیرس) «2تبصره (:اصالح گرددریبه شرح زادهمنیا2تبصره 

تحتگذاري در حوزه در خصوص سیاستيمجازيفضایعاليو شورایانقالب فرهنگ
».حکم خارج استنیدو نهاد از شمول انیاز اکیهر تیصالح

ی،لمعيهاتیشخص،اعتراض نخبگان،مزبوریمرجع تخصصیبر اظهارنظر کارشناسعالوه 
؛اما.مطرح شدو در فضاي مجازي ها رسانهقیمصوبه از طرنیدر ارتباط با ایو اجتماعیاسیس

.دیاي نرسجهینتچیبه هیکارشناسياظهارنظرهااما این 
با مصوبه مزبور مرتبطرسماً در واکنش به اعتراضات یاسالميمجلس شورا؛کهتر آنمهم
يمجلس شورایرساناطالعگاهیدر پا30/03/1400خیدر تار. این اطالعیه اي صادر کردهیاطالع
روشن شدن نظورکه به میاسالميمجلس شورایروابط عمومدر اطالعیه .منتشر شدیاسالم

:ده استشدیتاکریبر موارد ز،ارائه شدیافکار عموم
انقالب یعاليشورابر [مصوبات]يعدالت اداروانیدتیموضوع عدم شمول صالح-1«

یعنوان موضوعبه ها رسانهیبر خالف آنچه توسط برخيمجازيفضایعاليو شورایفرهنگ
لیاز زمان تشکهیرونیو همواره استیننبوده و دیجدیاصالً موضوع.شده استییبازنمادیجد
يمانند مجلس شوراهمذکور هايشورانکهیالیوجود داشته است و به دلیعاليشورادونیا

عدالت وانید،شودمییدارند و احکام صادره شان در حکم قانون تلقيگذارقانونساحتیاسالم
دیشاایک یخود ندانسته و جزتیدو نهاد را در صالحنیورود به موضوعات و مصوبات ايادار
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مصوبات چگاهیه. قرار گرفتیبه صورت مستقل مورد بررس،آن هم با مجوز خاص،چند استثنا
از -2. نشده استیبررسيعدالت اداروانیدر ديمجازيو فضایانقالب فرهنگیعاليشورا

در هییقضاهوقت قواستیر؛کهچنان.شده استدیکأتشمولیتعدم نیازینینظر قانون اساس
ها و نامهبیتصوبريعدالت اداروانیدتینگهبان در خصوص صالحياز شورا1383آبان 28
نگهبان و يشورای،انقالب فرهنگیعاليو مصوبات شوراهیقوه قضائ،قوه مقننهيهانامهنییآ

بر اساس . کردریدرخواست تفسیقانون اساس170بر اصل یمصلحت نظام مبتنصیمجمع تشخ
قانون173و 170اصلبر اساس،شدصادر1383ماه يد21نگهبان که در ينظر شورا
که به فرمان رهبر انقالب يمجازيفضایعاليشورااییانقالب فرهنگیعاليشورااساسی،

هیاز شمول قوه مجرلیدلنیباشند و به همهیقوه مجرلیذينهادتواندینم،اندشدهسیتأس
. انجام شوديعدالت اداروانینسبت به مصوبات آنها در دتیشکادیاساس نبانیخارج و بر ا

یانقالب فرهنگیعاليشورا[مصوبات] بريعدالت اداروانیدتیعدم شمول صالحنیهمچن
و در 1385در سال یاسالمياز مصوبه روز گذشته مجلس شوراشیاست و پهمسبوق به سابق

تیفاقد صالحيعدالت اداروانیدیعمومعمالً هیأت ،1360خالل اصالحات و نسخ قانون سال 
که در زین1390در سال نیهمچن. دانسته شدیانقالب فرهنگیعاليابطال مصوبات شورايبرا

در خصوص موارد خارج از يعدالت اداروانیدیمجلس مقرر شده بود که هیأت عمومهیاصالح
نگهبان يشورارادیالیه دلدانسته شود بتیصالحيدارایانقالب فرهنگیعاليشوراتیصالح
تیصالحزین90در سال یاسالميمجلس شورادهدیمصوبه حذف شد که نشان منیاتاًینها
1.»کرده استنفیرا یانقالب فرهنگیعاليناظر بر مصوبات شورايعدالت اداروانید

ظارت نعالیهیأترادیمورد اامای رسید،اسالميمجلس شورابیتصوبه مصوبه نیانهایت در 
.مصلحت نظام قرار گرفتصیمجمع تشخ

                                                
30/03/1401در تاریخ www.majlis.irرسانی مجلس شوراي اسالمی به آدرس پایگاه اطالع. 1
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:جلسهيکه اعضاخصوص حاکی است نیدر ا1مصلحت نظامصیشختمجمعگزارش پایگاه
به مصوبات یدگیدر رسيعدالت اداروانینداشتن دتیراجع به صالحيبندهایبررسضمن«...
اطالق مصوبه ،آراتیبا اکثري ...مجازيفضایعاليو شورایانقالب فرهنگیعاليشورا

یهیأت عالسیموارد توسط رئنیدانستند و مقرر شد ارینظام مغایکليهااستیمجلس را با س
.»نگهبان ابالغ گرددينظارت به شورا

تیدر رابطه با مصونی و سازمانیبر مناقشه نخبگانیانیپاتا این تاریخ ظاهراً بیترتنیبه ا
عدالت وانیو اعتراض در دتیاز شکايمجازيو فضایانقالب فرهنگیعاليمصوبات شورا

.آمده استدیپديادار

یسازمانيهاهنجارو یشناسنظر نشانهنقطهاز هیقضلیتحل

،مجلسيانرژيادیمدت ز؛اوالً،است کهنیشده قابل توجه است افیتوصهیکه در قضیکاتن

اساساًکهمسئله مشغول شده است نیاي کشور به ارسانهيو فضایو تخصصیعلمينهادها
دارد یقانونگاهیجايادارعدالت وانیو اعتراض در دتیمزبور از شکايمصوبات شوراتمصونی

یمصوبات باالدستنیو واضح به آخرصریحمجلس با استناد يهامرکز پژوهشثانیاً؛؟ ریخای

مقام ماتیتصمنینظام و آخریکليهااستیمشخص از سيابنده:از جملهيگذارقانون
گذاريقانوننظام یکليهااستیو سیمزبور را برخالف قانون اساستیمسئولصراحتاًي،رهبر

.دانستند
.اي کشور مطرح شده استرسانهيموضوع در اظهار نظر نخبگان و صاحب نظران در فضانیا

و ونیسیکم،سهیخود را از هیأت رئیمراحل قانونیمصوبه مزبور تمامباز هماین،با وجود؛ثالثاً

نشده یکارشناسيو نظرهایبه اعالنات نخبگانیتوجهچیصحن مجلس گذرانده است و ه
.است

                                                
14/04/1401در تاریخ www.maslahat.ir. پایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام به آدرس 1
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مطرح شده به صورت مفصل يدر پاسخ به انتقادهایاسالميمجلس شورایروابط عمومرابعاً؛

اًمستندات تمامنیا.ارائه کرده استنهیزمنیرا در ایخاصیاظهار نظر کرده و مستندات قانون
هیکه به نظرايگونهبه.روز نشده استبهيزیو سوال برانگنگر بوده و به صورت آشکارگذشته
گذار قانونیکه در اسناد باالدستمصوباتینیآخربهماا.استناد کرده است1383ساليریتفس

.نکرده استیتوجهچیآمده است ه

شورايمجلسبه1398مهردر يگذارقانونیکليهااستیاست که سیدر حالنیاخامساً؛

مخاطب کیدر واقع گذاريی قانونلکيهااستیسکه؛اینترابالغ شده است و مهمیاسالم
یکليهااستیهمه سانینتوان در مدیشا.استیاسالميکه آن هم مجلس شورا.داردیاصل

و خاص نظام ژهیوی،صورت تخصصنیرا به ايمورد،استدهیرسبینظام که تاکنون به تصو
برمفاد آن تیو رعاشوراي اسالمی باشد آن مجلسیکرد که مخاطب اصلدایپيگذارقانون
و بیو جالب آن است که از زمان تصوباشدگذار فرض و واجب و مسلم قانونانیمجلسیتمام

و یدگیچیفاقد پزیگذرد و محتوا و مفاد آن ننمیشتریسال ب2زینیکليهااستیسنیابالغ ا
نسبت به واضح،ایگو،شفافاریو بساستصفحه 2مشتمل بر آن بلکه تمام است.یگستردگ

تیرعادیبایاسالميکه مجلس شوراییهاو اجتنابهااستهو خودهاینبا،دهایبافیتکالبیان
یبا حضور رسمیها در فرایند مشارکتاستیسنیابیتصو؛نکهیاخصوصاً.استاقدام کردهکند 
انیمجلسيدر حوزه کارایگواریبسییاست و تابلوبوده یاسالميمجلس شوراندگانینمابرخی

ریو ساهاونیسیکم،سهیهیأت رئ،ندگانیدر ذهن و ذکر نماهموارهدیکه بااستفراهم کرده
عمل وهیشی،اسالميساسنامه مجلس شوراو ایبه مثابه قانون اساسوباشديگذارفعاالن قانون

.کندنییآنها را تع

58اصول متعدد قانون اساسی نیز در این مصوبه نادیده گرفته شده است. نظیر اصل سادساً؛ 

(اختیار مجلس شوراي اسالمی 71(اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراي اسالمی) و اصل 
(ممنوعیت 105مقرر در قانون اساسی) و اصل براي وضع قانون در عموم مسایل و در حدود 
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14شوراها از اتخاذ تصمیم مخالف موازین اسالم و قوانین کشور) و عالوه بر آن در بند 
صراحتاً تصریح شده است بر:گذاري،سیاستهاي کلی قانون

رعایت صالحیت ذاتی قواي سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهاي «
سازوکار کارآمد قانونی الزم براي بینی پیشلی و بازنگري در قوانین موجود این نهادها و عا

». تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادي
ها تاکید شده است بر:همین سیاست3در بند همچنین

ند] با قوانن تر از قوانین دارتعیین سازوکار مناسب براي عدم مغایرت مقررات [که جایگاهی پایین«
طبقه بندي هرم «... ها تاکید شده است بر این سیاست5و همچنین در بخشی از بند ». اساسی

قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر قانون اساسی حسب مورد از طریق سیاستها،
» .مجلس شوراي اسالمی

در زیرارفتیپذتوان نمیها را استیسنیو عدم توجه و عدم التفات به ایفرض فراموشسابعاً؛

بندهاي حیصری چگونگی نقض اسالميمجلس شوراهايپژوهشمرکزیاظهارنظر کارشناس
1توضیح داده شده است.مصوبه نیبا اگذاري کلی قانونهااستیسمشخصی از 

استناد روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی به برخی تفاسیر قانون اساسی بدون توجه به ثامناً؛

گذاري که متأخر بر آن به تصویب رسیده است و یا استناد به نص سیاستهاي کلی نظام قانون
گذار جمهوري اسالمی ایران (ره) یا رهبر معظم انقالب اینکه شوراهاي مزبور با فرمان بنیان

به »فرمان تشکیل این نهادها«ست بدون توجه به این نکته است که صدور تشکیل شده ا

نیست و این نظارت براي پاسداري از حکومت قانون »نظارت قضایی«ها از معناي معافیت آن

که ناموس حاکمیت و ملت است ضروري بوده و بارها در کالم و فرامین مقام معظم رهبري به 

مجلس در راس «گذار جمهوري اسالمی فرمودند که بنیانگونه آن تصریح شده است و همآن
»امور است.

                                                
گذاريهاي کلی قانوناز سیاست5و 3-2-14. نگاه شود به بندهاي 1
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مجمعنظارت یهیأت عالرادیبا اتیو البته در نها!!رسدیمبیمصوبه مزبور به تصوبا وجود این 
:شمارش کردریرا به شرح زهایینشانهتوان میجهیدر نت!شودمصلحت نظام مواجه میصیتشخ

و یترین ضوابط و قواعد باالدستها از مهمونیسیکماعضاي،سهیرئهیأت،مجلسندگانینما-1
آنها يبر اجرایو توافقلیتما،از آنهایبا وجود آگاهایالزم را ندارند و یآگاهوظایفشان حاکم بر 

.دنریبگدهیندارند و بنا دارند آنها را ناد
و ونیسیدر کمبیو تصوسهیوصول توسط هیأت رئاعالماز مرحله طرحکیبیفرایند تصو-2

یطرحيجلوتواندیشده است که نمیطراحيابه گونهسگیري در صحن مجلأيسپس ر
.ردیا بگریو اسناد باالدستیبا مسلمات قانون اساسمعارض 

مستند به حیهرچند به صورت صریاسالميمجلس شورايمرکز پژوهشهاياظهار نظرها-3
اساساً خوانده ایو ردیگقرار نمیندگانینماتیالتفات و عنا،توجهمورد ،دهبویاسناد باالدست

.شودنمی
نسبت به ضوابط و سهیو هیأت رئندگانیاز نمايشتریبیآگاه،هاو رسانهاجتماعی نخبگان -4

.دهندمراجع تذکر مینیدارند و به موقع به ايگذارقانونیقواعد باالدست
شوراي در مجلس یتذکر نخبگان و مراکز پژوهشرشیعدم پذرد دمتعایو یعدم آگاه-5

.شودمجلس مییی روابط عمومیو پاسخگوهیبه صدور اطالعیاي است که منتهگونهبهاسالمی 
يگذارنظام قانونیکليهااستیمصوبه با سنیمخالفت اصریحبه مستندات هیچ پاسخیاما

.شودارائه نمی
چیو آنها هاستتیها فاقد اهمرسانهاعتراض وو مجلس جنجالندگانینمایاز نظر برخ-6
همه نیبا وجود ااین طرح تصویببه مراجع مزبور ندارند و لذا فرایند ییپاسخگويبرایفیتکل

.شودطی میمخالفت 
خودشان بیتوجه به مراحل بعد از تصويبرایتیاهمچیهیاسالميمجلس شوراندگانینما-7

نگهبان با يشوراایمصلحت نظام صیمصوبه در مجمع تشخنیدهند که انمییتیندارند و اهم
.مواجه شودیچه مسائل و مشکالت
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ها و هیأت ونیسیکمی،اسالميکه مربوط به صرف وقت مجلس شوراینیو سنگیملنهیهز-8
هدر نهیزمنیشود و در انمیتیریمصرف و مداي یانهو صرفه جونهیبه صورت بهشودیمسهیرئ

و ابیمنابع کمهزینه ونیو ارزش اتیمشهود است که با توجه به اهمامريیرفت منابع مل
.ردیقرار گتوجهموردالزم است متیگران ق

وجود یو رسمیو نظر نخبگانیومبه افکار عمندگانیآور نماتوجه الزاميبرايساز و کار-9
یاحتمال ط،شدیمصلحت نظام مواجه نمصیفرایند اگر با مصوبه مجمع تشخنیا. وندارد

.شدن آن وجود داشتیفرایند قانون
نشانگان . حتی برخی از این دهدرا نشان نمییمناسبتیوضعاًنشانگان تمامنیاست ایهیبد

باألخص ها و ونیسیکميو اعضاندگانیبه نماها انتساب آنآنقدر ناپسند و ناهنجار هستند که 
.رسدیو معقول به نظر نممنطقیی،اسالميرامجلس شوسهیهیأت رئ
یراضیو عوارض و عالئمهانشانهنیبه چنکه حتی یک نفر از نمایندگاناست دیبعبسیار 
تیاما واقعدانند.میناپسند و ناروا يامرراهانشانهنیادر درون خود از آنها کیهر یقیناً !!باشند

اتفاق افتاده است -فرایند گزارش شدنیکه از ایفیتوصبا توجه به -است که مصوبه مذکور نیا
کند. پس ضروري است که . انکار این واقعیت هیچ مشکلی را حل نمیموجود استیتیو واقع

گونه قضایا و با همفکري صاحبان تجارب و دلسوزانی که گذاري با بررسی اینمدیران نهاد قانون
حلی براي این عوارض و اختالالت راهند،در مجلس شوراي اسالمی و مراکز پژوهشی هست

کارکردي مجلس شوراي اسالمی بجویند و به توجیه یا انکار این قضایا نپردازند. که شیخ اجل،
سعدي شیرازي فرمود:

شــفا بایدت داروي تلــخ نوشروز دارو فروشچه خوش گفت یک
پندز سـعدي ستان تلـخ داروي ــودمندـــربتی بایـدت سـر شــاگ
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A Critique of the Immunity of the Decrees of the Supreme 
Councils of the Cultural Revolution and Cyberspace from 

Complaints Being Lodged before the Court of Administrative 
Justice

Seyyed Hossein Safaei1

Mohammad Darvishzadeh2

Abstract:
First, a description is given of the decree issued by the Islamic Consultative 
Assembly regarding the lack of jurisdiction of the Court of Administrative 
Justice to deal with complaints made concerning decrees made by the 
Supreme Council of the Cultural Revolution and the Supreme Council of the 
Cyberspace.
Following that description, and with reference to the negative reactions of 
research centers, elites, and scholars to this plan, which were ignored by the 
Islamic Consultative Assembly, a report is presented on the decree issued by 
the High Supervisory Body of the Expediency Council, rejecting this plan.
In conclusion, the aforementioned case is examined and analyzed with the 
aim of identifying negative consequences and signs of dysfunction in the 
working of the legislative body. Finally, the importance of identifying a 
means to prevent the recurrence of these dysfunctions is stressed.
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