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مقدمه
ر موکراسیهای نهانندگی ،قوۀ مقننه امنۀ وسیعی از امور شامل قانونگذاری ،بحث و مذاکره،
بهعنوان کارکر اصلی و نظارت بر عهلکر ستگاههای امرانی و بو مه ،تحقیب و تفحص ر امور
هانش ررساهی
سهی
کشور و نظانر اننوا بهعنوان کارکر های فرعی را بر عوده ار  .ملسات مجلس ،ننهاانش
سات و
ملساات
رساهیت مل
شکیل و ر سهیت
انفای کارکر های موم مذکور قوۀ مقننه بهشهار میرو  .کیفیت تتشاکیل
چگونگی برگزار ی انوا از مهله امور موم ر نحوۀ انفای وظانف پارلهان محسوب میشو  .اصال
 96قانون اساسی انران ر انن خصوص مقرر می ار  ...« :مذاکرات مجلس شورای اس می باباناد
ند
علنی باشد و گزارش کامل ان از طرنب را نو و روزنامۀ رسهی برای اط ع مر منتشر شو .» ...
کی از طارو
طرو
که ننکای
چراکاه
اصل علنی بو ن مذاکرات مجلس امری منرقی و موم بهنظار مایرساد ،چرا
که مار
مر
تضهین حقوو و ازا یهای شوروندی ،علنی بو ن ملسات مجلس است .بدننترتیب کاه
لس ر انانظاار
ظار
مجلاس
نسبت به کیفیت کار منتخبان خو اگاهی پیدا می کنند و ر انن صورت کار مج
بو  .ب شاک
شک
هد باو
خواهاد
عا قرار میگیر و افکار عهومی قا ر به ارزنابی کر ار سیاسی نهانندگان خوا
به ممساائل
سائل
نان را باه
برقراری چنین ارتباطی مومب ارتقا و رشد فکری و سیاسی مر میشو و ااناان
سیاسی -امتهاعی خونش ع قهمند میساز  .از سوی نگر ،راه را برای تبا ل نظرها بین مر و
نهانندگان منتخب خو باز میگذار ؛ ر انن حالت مجلس با رک مفاهیم و افکار عهومی ،قا ر
لوان  ،ففوام
وم
ها و لاوان
طرحهاا
به تصونب قوانین متناسب و معقول خواهد بو و ر صورت تأنید نوانی طارح
که ر
قانون و ر نتیجه امرای ان تسویل میشو (هاشهی .)113 :1339 ،انن ر حالی است کاه
مر از
قوو مار
حقاوو
هر مامعۀ موکراتیک ،به لیل مسائلی چون امنیت ملی 1مهکن است بعضی از ح
مهله حب بر اط ع از مذاکرات و مصوبات مجلس ،به حکم قانون تابع محدو نتهانی با خصلت
استثنانی گر (هاشهی)139 :1339 ،؛ بدننمعنا که ر شرانری برگزاری ملسات علنی مجلس
مشهول انن استثناست ،ازاننرو ،اصل  96مقرر کر ه است ...« :ر شرانط اضرراری ،رصورتیکه
رعانت امنیت کشور انجاب کند ....،ملسۀ غیرعلنی تشکیل میشو  .»...با تومه به شاهای فاوو
ر نوشتار حاضر به تحلیل شرانط و انین تشکیل ملسۀ غیرعلنی مجلس موضوع اصل  96قانون
اساسی انران پر اخته خواهد شد و ر انن زمینه سؤال اصلی تحقیاب کاه انگیازۀ نگاارش انان
مختصر بو ه ،انن است که انین تشکیل ملسۀ غیرعلنی مجلس چگونه صورت قانونی مایناباد
بهمنظور پاسخ به پرسش مررحشده – که تاکنون ر تحقیقی مستقل بدان پر اخته نشده است-
با روش توصیفی-تحلیلی ضرورت مربوط به تشکیل ملسۀ غیرعلنای تجزناهوتحلیال مایشاو .
سپس انین شکل گیری تشکیل ملسۀ غیرعلنی ،با تومه به قوانین و مقررات واکاوی میشاو و
ر نوانت مومترنن نتانج بحث ههراه با پیشنوا هانی ارائه خواهد شد.
1. National Security
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ضرورت تشکیل جلسۀ غیرعلنی
باهععناوان
نوان
کناد ،به
انجااب ک ند،
کشاور ان جاب
امنیات ک شور
رعانات امن یت
کاه رعا نت
اصل  96تنوا به شرانط اضرراری رصورتی که
مختال
تل
شور را مخ
یت ککشاور
امنیات
که امن
مومبات م لسۀ غیرعلنی تصرن کر ه است ،زنرا شرانط اضرراری کاه
ند و
افکنناد
خاطره افکن
به ممخااطره
شور را باه
ضعیت ککشاور
میکند ،مومترنن و حا ترنن مسائلیاند که میتوانند ووضاعیت
لیلی بر محدو نت ازا ی شوروندان باشند.
که ممخال
خل
ضرراری کاه
شرانط ااضارراری
شهول شارانط
قانونگذار اساسی ضابرۀ خاصی را ر خصوص موار ممشاهول
امنیت می شو  ،مدنظر قرار ندا ه است ،ههین امر به طرنب نگر امکان نقض حقوو و ازا یهای
مندرج ر قانون اساسی را فراهم میساز  .بنابرانن الز است شرانط اضرراری بررسی شو .
حقوقدانان ر تعرنف اضررار معهوالً ان را مترا ف ضرورت و ر نک معنی بهکار میبرند .از
گر ر ماور
مور
ست ،ممگار
نظر لغوی و از نظر فقوی اضررار از موار اباحۀ محرمات و تحرنم وامبات ااسات،
ضرورت را
ضررار و ضارورت
ماء نا خون (التقیه فی الدماء) .حقوقدانان کیفری نیز اغلب ر اثار خو ااضاررار
ست:
کر ه ااسا
نف کار
تعرناف
نه تعر
گوناه
نکی انستهاند (نوربوا .)339 :1332 ،برتلهی حالت اضرراری را اننگو
«اقداماتی است که هدف ان حهانت از کشور ر مقابل هجو نظامی میباشد که مهکن است ر
قررات قاانونی
قانونی
ضرراری را ممقاررات
لت ااضارراری
حالات
کل کشور نا بخشی از ان اع گر » .مورنس هورنو نیز حا
می اند که از پیش برای تأمین نظم کشور برقرار میشو و بر تقونت قوۀ مجرنه بهواسرۀه انتقال
(الشاواربی .)93 :2333 ،ر واواقاع
قع
ست» (ال شواربی،
ستوار ااسات
قدرت نیروی انتظامی به نیروی نظامی ارتشی ااساتوار
شرانط اضرراری حالت بحرانی است که ر ان کشور بهنحوی رگیر مشک تی است که ززنادگی
ندگی
عا ی شوروندان را تحت الشعاع خو قرار می هد .رگیری با اشرار اخل ،عد تعا ل اقتصا ی،
شی از
های ناناشای
شاشهاای
اغتشااش
ها ،اغت
گرفتاریهای ناشی از منگ سر و تحرنم ولت توسط نگر ولتهاا،
خاص و
اخت فات قومی و نظانر ان ،از مهله موار ی است که ولت ناگزنر از استقرار نظا های خااص
عات ،تتظااهرات،
ظاهرات،
مربوعاات،
قت مربو
موقات
سبی و مو
یت ننسابی
مهنوعیات
ند مهنوع
مانناد
محدو کنندۀ بعضی حقوو و ازا یها مان
مه باه
به
توماه
شهی .)231 :1331 ،باابا تو
(هاشاهی،
امتهاعات نا پاره ای از فعالیت ها نا ازا ی اقتصا ی باشد (ها
تأثیرات شرانط اضرراری بر مامعه ،ملسات مجلس قانونگذاری مهکن است برای رعانت مصال و
منافع عهومی بهصورت غیرعلنی برگزار شو نا حتی به زمان نگری موکول گر .
که از ان ناناشای
شی
عا های کاه
ر قانون اساسی انران ر اصول  96و  26از اضررار و حالت فووالالعاا
موماب
مب
ضرراری مو
شرانط ااضارراری
می شو  ،سخن به میان امده است .با تومه به اصل  96رصورتیکه شارانط
حالی ااسات
ست
لرهه به امنیت کشور شو  ،تشکیل ملسۀ غیرعلنی مجلس تجونز میشو ؛ انن ر حاالی
شک رک صاحی
صحی
که حدو و ثغور شرانط اضرراری ر قوانین موضوعه تعرنف نشده است .بیشاک
اضررار و شرانط تحقب ان تنوا با تبیین معنای امنیت و شرانط ناامن میسر خواهد بو .
نکته ای ک باند بدان اشاره شو انن است ،ههان طورکه ذکر شد ،شرانط اضرراری زمانی به
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شرانط
طول شاران
یت ر طاول
امنیات
نن رو امن
ازانان
تشکیل ملسۀ غیرعلنی منتج می شو که مخل امنیت باشد ،ازا
ست و چاه
چه
چیسات
یت چی
امنیات
اضرراری انجا میشو  .سؤالی که ر اننجا مررح میشو انن است که امن
خصانصی باند اشته باشد تا به تشکیل ملسۀ غیرعلنی منجر شو
ر پاسخ باند گفت که امنیت عبارت است از توانانی نک ملت بارای حفاظات از ارزشهاای
حیاتی اخلی ر مقابل تودندات (خارمی و اخلی) و اتخاذ سیاستها و تصاهیهات الز بارای
حهانت از انن ارزش ها ر مقابل تودنادات (اخاوان کااظهی .)22-29 :1339،بناابرانن امن یت
امنیات
مقابال
بل
فرا را ر مقا
شئونات اافارا
مال و شائونات
مان ،ماال
شند ماان،
کوشاند
عرصهای است که ر ان نوا های امنیتی میکو
تودندها و ناامنیها مصون نگاه ارند .برخی معتقدند انن مفوو با مفاهیهی چون امنیت عهومی
و مصلحت عهومی قرابت ار (راسخ و بیات .)296 :1362 ،به نظر عده ای امنیت توسط ولات
و هیأت حاکهه و به نظر عدهای نگر با مشارکت مر ر مامعه تعیین و امرا میشو (ن ظری،
(نظاری،
21 :1336ا .)23بنابرانن تعرنف مامعی از اصر ح امنیات ر سات نیسات و رباارۀ مفواو
قیب و امنۀ کاربر ان اخت فنظر ومو ار  .اما ندگاههای نونن باهطاور عهاده مبتنایبار
مشارکت مر هستند .به طور کلی پانبندی افرا و نوا های مامعاه باه ارزشهاا و هنجارهاای
پذنرفته شده ر فرهنگ مامعه نوعی مصونیت امتهاعی را انجا میکند که بهتبع مومب امنیت
پاندار میگر (نز انی و صا قی .)22 :1336 ،ازاننرو ر اصال  96و ر شارانری کاه امنیات
کشور ر مخاطره باشد و امکان پیشگیری از ان با تصاونب قاانون ،شاور و ماذاکرۀ نهاننادگان
مجلس احساس شو  ،میتوان به ور از انظار عهومی و برای مقابله با تودندات اخلی و خارمی
ملسۀ غیرعلنی برگزار کر .
امنیت به عنوان مفوومی کلی و با قابلیت تفاسیر مختلف ،ر حالتی میتواند بهعنوان ماانعی
بیرونی ،انجا محدو نت بر تشکیل ملسۀ علنی موضوع اصل  96را تومیه کند که ر مامعهای
مر ساالر شکل گرفته باشد .ر انن حالت ،بیتر ناد ،امنیات ملای تکیاهگااهی محکام بارای
تضهین ازا ی های بنیا نن ر مامعه خواهد بو  .ر غیر انن صورت ،امنیت به ابزاری خررنااک
ر ست حکومت ها تبادنل خواهاد شاد تاا باا تفاسایر موساع و سوءاساتفا ه از ان ،حقاوو و
ازا یهای بنیا نن را نقض نا امنۀ شهول ان را محدو کنند.

شرایط و آیین تشکیل جلسۀ غیرعلنی توسط مجلس شورای اسالمی
ا امۀ اصل  96شرانط و انینی را به عناوان اساتثنانی بار اصال علنای باو ن ماذاکرات مجلاس
پیش بینی کر ه که مرابب ان ملسات مجلس از حالت علنی به حالات غیرعلنای تغییار شاکل
می نابد .ر انن زمینه مقرر شده ...« :ر شرانط اضرراری ،رصاورتیکاه رعانات امنیات کشاور
انجاب کند ،به تقاضای رئیس مهوور نا نکی از وزرا ناا ه نفار از نهاننادگان ،ملساۀ غیرعلنای

تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس949 ...

تشکیل می شو  .مصوبات ملسۀ غیرعلنی ر صورتی معتبر است که با حضور شورای نگوبان ،به
تصونب سه چوار مجهوع نهانندگان برسد .گزارش مصوبات انن ملساات باناد پاس از برطارف
شدن شرانط اضرراری برای اط ع عهو منتشر گر » .انن شرانط بهترتیبی کاه ر اصال ناا
شده و انین نامۀ اخلی مجلس شورا ذکر شده ،به و سته تقسیم میشوند .1 :شرانط پایش از
تشکیل ملسۀ غیرعلنی و  .2شرانط پس از تشکیل ملسۀ غیرعلنی.

 .1شرایط پیشبینیشده پیش از تشکیل جلسۀ غیرعلنی
پیش از تشکیل ملسۀ غیرعلنای مجلاس ،شارانری ر اصال  96و اناینناماۀ اخلای مجلاس
پیشبینی شده است که ر صورت عد رعانت ان تشکیل ملسۀ غیرعلنی ومو ندار .

 .1 .1در شرایط اضطراری که رعایت امنیت کشور ایجاب کند
به مومب اصل  ،96نخستین شرط برای تقاضای تشکیل ملسۀ غیرعلنی ان اسات کاه شارانط
اضرراری انن مسئله را اقتضا کناد .اماا منظاور از شارانط اضارراری چیسات کلهاۀ شارانط
اضرراری ر پیشناونس اصال اولیاه (اصال  )21رج نشاده باو و پاس از مباحثاات فاراوان
نهانندگان مجلس بررسی نوانی قانون اساسی بدان اضافه شد .اما نکتۀ شانان ذکر انن است کاه
کلهۀ اضرراری ر اصل  ،96حالت کلی و کشداری ار و مصا نب بسیاری را شاامل مایشاو ؛
لیکن نه ر قانون اساسی و نه ر قوانین عا ی ،مصا نب شرانط و اوضاع و احوال اضرراری برای
تشکیل ملسۀ غیرعلنی ذکر نشده است .ر مجلس بررسی نوانی قانون اساسی نهاننادگان نیاز
بر انن امر تأکید اشتند که کلهۀ اضرراری بسیار کشدار است؛ ازاننرو باند بین صاور مختلاف
تفکیک قائل شد ،بهطوری که ر امور اخلای ،تومیاه حالات اضارراری بارای تشاکیل ملساۀ
غیرعلنی بدون اشکال می نهاند .اما برای مسائل خارمی و بررسی و تصاونب عقاو و قرار ا هاا
نباند غیرعلنی باشد .برخی اعضا نیز پس از ان پیشنوا کر ند که ر مور قرار ا های اقتصا ی
خارمی مجلس به حالت علنی برگزار شو  ،زنرا وامد خرراتی خواهد باو (مانناد لغاو قارار ا
نظامی با شوروی سابب) و مار باناد از ان مرلاع باشاند (ص . . . .ب .ن .قاانون اساسای،
 ،1391ج  .)1332 :3با تومه به انچه ذکر شد ،بهنظار مایرساد ماذاکرات نهاننادگان مجلاس
بررسی نوانی قانون اساسی نیز ،گره از ابوا ماوار اضارراری و مصاا نب ان بااز نکار ه اسات،
چراکه به اعتقا بسیاری از اعضا غیرعلنی بو ن تنوا میتواند محدو به مسائل اخلی اضرراری
باشد و ر امور مربوط به روابط خارمی بهونژه انعقا قرار ا های بینالهللی نهایتاوان ملساات
مجلس را به حالت غیرعلنی برگزار کر و تنوا اخت فنظری که بین اعضا ر انن مسائله وماو
اشته ،نوع قرار ا ها به لحاظ نظامی بو ن ،سیاسی نا اقتصا ی بو ن انواست .ر مجهاوع انان
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امر نهیتواند کلی گرانی کلهۀ شرانط اضرراری را برطرف کند و الز باو قانونگاذار باا تادونن
قانون عا ی مصا نب شرانط اضرراری را بهمنظور برگزاری ملسۀ غیرعلنی تبیاین مایکار  .ر
انیننامۀ اخلی مجلس (ما ۀ  133و تبصرههای  1و  )2نیز تنوا به ذکر ههان شرانط مذکور ر
اصل  96با مزئیات بیشتر اکتفا شده است.
اما مسئلۀ نگر حائز اههیت ر خصوص شرانط اضرراری انن اسات کاه تشاخیص شارانط
اضرراری به عودۀ چه کسی است ر پاسخ به انن پرساش برخای از اعضاای مجلاس بررسای
نوانی قانون اساسی ،مقا تشخیص هندۀ حالت اضرراری را مقا رهبری انساته بو ناد تاا بار
اختیارات انن مقا افزو ه شو  ،حتی ر پیشنونس اصل اولیه (اصل  )21نیاز شاورای رهباری
برای پیشنوا تشکیل ملسۀ غیرعلنی مقا صال تعیین شده بو  ،لیکن با مخالفت عدهای نگر
از نهاننادگان انان پیشاانوا ر شاد (ص . . . .ب .ن .قاانون اساساای ،1391 ،ج .)1333 :3
بهنظر میرسد از نک طرف اصل  96که مقاماتی چون رئیسمهوور و هر نک از وزرا نا ه نفر از
نهانندگان مجلس ،را وامد شرانط برای پیشنوا تشکیل ملسۀ غیرعلنای پایشبینای کار ه ،از
طرف نگر ما ۀ  133انین نامۀ اخلی مجلس ر انن خصوص مقرر اشته اسات « :ر صاورت
اضررار  ،...به تقاضای کتبی رئیس مهوور نا نکی از وزرا نا ه نفر از نهانندگان ،ملسۀ غیرعلنی
تشکیل میشو  .»....بنابرانن ،رئیس مهوور ،هر نک از وزنران کابینۀ وی نا ه نفر از نهاننادگان
مجلس میتوانند به صورت کتبی تقاضای خو را به مجلس تقدنم کنند .اماا شارانط اضارراری
مذکور ر انن اصل ،چاه تفااوتی باا شارانط اضارراری ماذکور ر اصال ( 26موضاوع مسائلۀ
محدو نتهای ضروری) ار ر پاسخ به انن پرسش میتوان و نظرناه را مرارح کار ؛ نکای
شباهت و اصل  96و  26قانون اساسی به طور کلی و نگری تفاوت و اصل به لحاظ محتوانی.
مرابب نظرنۀ اول ،شرانط اضرراری مذکور ر اصل  96قیقا ههان شرانط ماذکور ر اصال 26
قانون اساسی است و تفاوتی با هم ندارند .ر واقع با پذنرش انن امر باند اذعان کر که اصل 96
زنرمجهوعااهای از اصاال  26تلقاای ماایشااو و ولاات ر کلیااۀ شاارانط اضاارراری کااه باارای
محدو نتهای ضروری اع میکند ،میتواند تقاضای تشکیل ملساۀ غیرعلنای را هام مرارح
کند ،زنرا مرابب اصل  26وقتی شرانط اضرراری برقرار است ،محادو نتهاانی بار ازا یهاای
شوروندان و از مهله حب بر اگاهی از مذاکرات مجلس اعهال مایشاو ؛ پاس ولات مایتواناد
پیشنوا ملسۀ غیرعلنی را هم بر مبنای شرانط اضرراری اصل  26مررح کناد .مراابب نظرناۀ
و  ،شرانط اضرراری مذکور ر اصول  26و  96با هم تفااوت ارناد ،زنارا اوال الزماۀ پاذنرش
نظرنۀ اول ان است که ر مدت محدو نتهای ضروری کاه ماوقتی و باه مادت  33روز اسات،
ولت به طور مساتهر حاب پیشانوا تشاکیل ملساات باهصاورت غیرعلنای را ار و چنانچاه
محدو نتهای ضروری ه م ههواره مور تأنید مجلاس نیاز قارار گیار  ،مهکان اسات ملساات
غیرعلنی ا امه نابد .بی شک انن امر با حقوو و ازا یهای شاوروندان باهوناژه حاب اگااهی بار
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اط عات ،ر تناقض اشکار است؛ ثانیا ر اصل  26شرانط اضرراری مترا ف کلهۀ «منگ» ذکر
شده است؛ نعنی ر حالت مناگ و شارانط اضارراری مانناد مناگ ،اماا ر اصال  96شارانط
اضرراری ر کنار واژۀ امنیت ذکر شده که از کلهۀ مناگ بسایار کلایتار اسات؛ ثالثاا شارانط
اضرراری مذکور ر اصل  26بهمنظور برقراری محدو نتهای ضروری بر کلیۀ ازا یها باهوناژه
رفتوامد کلیۀ مر کشور نا حداقل نقرهای خاص و منرقه نا شور بخصوصی است ،رحالیکه
شارانط اضاارراری مااذکور ر اصال  96بااهمنظااور تشااکیل ملساۀ غیرعلناای مجلااس و صاارفا
محدو کنندۀ ازا ی اط عات و حب بر اگااهی از ماذاکرات مجلاس شاوروندان تشاخیص ا ه
می شو ؛ رابعا پیشنوا کنندۀ شرانط اضرراری برای برقراری محدو نتهای ضروری ر اصل 26
صرفا ولت به معنای اخص شامل قوۀ مجرنه است ،رحالیکه ر اصل  96ع وهبر مقامات قاوۀ
مجرنه ،ه نفر از نهانندگان مجلس نیز حب پیشنوا ملسۀ غیرعلنی را ارند .با تومه باه انچاه
ذکر شد ،به اعتقا نونسندگان از انجا که ر انن خصوص قرننۀ روشنی ر قانون اساسای اناران
ومو ندار و قوانین عا ی نیز مزئیات ان را بهطور قیب بیان نکر هاند ،نهایتاوان باهروشانی
ا عا کر که شرانط اضرراری ر هر و اصل ر نک معنا و مفوو فرض شدهاند.
از نگر شرانری که مرابب ان می توان تقاضای تشکیل ملسۀ غیرعلنی را مرارح کار  ،ان
است که امنیت کشور مو مبی برای تشکیل ان محسوب شاو  .اماا مقصاو از امنیات ر اصال
نا شده چیست مصا نب ان ،چه موار ی را شامل می شو ر پاسخ باند گفت تاکنون قاانونی
که به تفکیک مصا نب امنیت ر اصل  96را بیان کناد ،باه تصاونب قانونگاذار نرسایده اسات،
ازاننرو ر نگاه اول میتوان مفوومی کلی را ر نظر گرفت که شامل تها سروح امنیات ملای،
فر ی ،گروهی و بین الهللی است .نکتۀ حائز اههیت ر انن خصوص ان اسات کاه ر اصال 96
ذکر شده ... « :ر شرانط اضرراری رصورتی که رعانت امنیت کشور انجاب کند ،»...ازاننرو انن
سؤال مررح است که اع شرانط اضرراری برای تشکیل ملسۀ غیرعلنی انا منوط باه رعانات
امنیت کشور است و حتها باند شرانط اضرراری بهمنظور رعانت امنیت کشور اع شو نا انکه
به صورت مستقل هم ر شرانط اضرراری و بدون تومه به امنیت کشور ،ملسۀ غیرعلنی برگازار
کر ر پاسخ به پرسشهای مذکور میتوان و حالت را مرارح کار ؛ حالات اول اننکاه اعا
شرانط اضرراری برای تشکیل ملسۀ غیرعلنی ،عرف به رعانت امنیت کشور است؛ نعنی شرانط
اضرراری باند بهگونه ای حا باشد که امنیت کشور را با خرر موامه ساز و بارای ملاوگیری از
خسارات احتهالی به امنیت کشور ر ههۀ ابعا  ،ضاروری اسات کاه ملساۀ مجلاس باه حالات
غیرعلنی راند .با پذنرش انن نظر چنانچه شرانط اضرراری ر انن حد از لزو نباشد ،به بیاان
نگر امنیت کشور را به خرر نینداز  ،لزومی به تشکیل ملسۀ غیرعلنی نیست .حالت و انکاه
اع شرانط اضرراری با تومه به قسهت اخیر اصل  96که مقرر اشته...« :گازارش و مصاوبات
انن ملسات باند پس از برطرف شدن شارانط اضارراری بارای اطا ع عهاو منتشار شاو ،»...
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مستقل از رعانت امنیت کشور هم میتواند مررح شو  .به بیان نگر مقاماات ماذکور ر اصال
چنانچه تشخیص هند که شرانط اضرراری پیش امده است ،میتوانند پیشنوا خو را مبنیبر
برگزاری غیرعلنی ملسۀ مجلس مررح کنند ،زنرا ههانگونهکه گفته شد ،هام واژۀ اضارراری و
هم واژۀ امنیت هر و قابلیت تفاسیر متعد ارناد ،چاهبساا شارانط اضارراری پایشاماده باه
تشخیص مقامات مذکور ،ر حال حاضر مومب خررهانی بارای امنیات کشاور نگار  ،اماا ر
اننده ههان شرانط ،مومب شو خساراتی سنگینی به امنیت کشور وار اند .بنابرانن تشاخیص
شرانط اضرراری خو بهتنوانی می تواند مومبی برای پیشنوا ملسۀ غیرعلنی باشد .به اعتقاا
نونسندگان ،حالت و با تومه به تفسیر شورای نگوبان و انیننامۀ اخلی مجلاس کاه هار و
مقرر اشتهاند بهمحض تقاضای مقامات پیشبینیشده مجلس باه حالات غیرعلنای رمایاناد،
حال برای رعانت امنیت کشور باشد نا خیر ،با شرانط حال حاضر کشور سازگارتر است.

 .2 .1ضرورت تشکیل جلسۀ غیرعلنی به تقاضای مقامات خاص پیشبینیشده
نکی نگر از شرانط پیشبینی شده ،ضرورت تشکیل ملساۀ غیرعلنای ،لازو تقاضاای مقاماات
پیشبینیشده ر اصل  96و انیننامۀ اخلی مجلاس اسات؛ بناابرانن ،صارفا باه رخواسات و
تقاضای برخی مقامات پیشبینی شده ر اصل مذکور امکانپذنر است که هر نک بهترتیب احصا
شدهاند .پیش از تصونب قانون اساسی سال  93شورای نگوبان نیاز ر نظرناۀ تفسایری شاهارۀ
 6263مورخ  1392 /2 /11مقامات صال برای تقاضاای ملساۀ غیرعلنای را بادننگوناه مقارر
اشتهاند« :مستفا از اصل  96قانون اساسی انن است کاه ر شارانط اضارراری رصاورتیکاه
رعانت امنیت کشور انجاب کند ،مقامات صال برای تقاضای ملسۀ غیرعلنی؛ نخستوزنر نا نکی
از وزرا نا ه نفر از نهانندگان میباشند و باند طبب تقاضای انوا ملسۀ غیرعلنای تشاکیل شاو
ولی پس از تشکیل ملساۀ غیرعلنای رصاورتی کاه اکثرنات مجلاس شاورای اسا می النال
تقاضاکننده را نسبت به ومو شرانط اضرراری کافی ندانست ،موضوع ر ملسۀ علنی قابلطرح
و رسیدگی خواهد بو » .ر انن تفسیر شورای نگوبان با کلهاات مشاابوی ر اصال  ،96تفسایر
مربوطه را ارائه کر ه و به لیل انکه تفسیر مذکور پیش از باازنگری قاانون اساسای ر ساال 93
ارائه شده ،تنوا بهمای رئیسمهوور از نخستوزنر نا بر ه شده است .اما نکتۀ بسیار ظرنفی ر
تفسیر ومو ار و ان انن است که اصل  96صراحتا الزامی ر پذنرش تقاضای رئایسمهواور،
وزرا و ه نفر از نهانندگان مجلس برای پذنرش ملسۀ غیرعلنی پیشبینی نکار ه و از واژۀ باناد
استفا ه نکر ه است ،رحالی که تفسیر شورای نگوبان مؤند انن امر است که به صارف تقاضاای
رخواستکنندگان باند ملسه به حالت غیرعلنی راند .غدغۀ برخی از اعضای مجلس بررسای
نوانی قانون اساسی نیز ر خصوص تشکیل ملسۀ غیرعلنی ،گنجاندن کلهۀ «باند» از نک طرف
و «مهکن است تشکیل شو » از سوی نگر بو ؛ بنابرانن با مهلۀ «تشکیل مایشاو » موافقات
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حاصل شد (ص . . . .ب .ن .قانون اساسی ،1391 ،ج  .)319 :1بهنظر میرساد تفسایر شاورا
امنه اصل نا شده را گسترش ا ه است.
 .1 .2 .1تقاضای رئیسجمهور
اولین مقامی که ر اصل  96اختیار پیشنوا ملسۀ غیرعلنای را ار  ،رئایسمهواور اسات .ر
قانون اساسی مصوب  1323و پیش از بازنگری سال  ،1393پیشنوا تشکیل ملسۀ غیرعلنی ،از
مهله اختیارات نخستوزنر بو که با حذف پست نخستوزنری ر بازنگری سال  ،1393انن امر
ر حیرۀ اختیارات رئیسمهوور قرار گرفت .اما سؤال قابل طرح ر انن خصوص ان است که به
چه علت رئیس مهوور ارای چنین اختیاری شده است ر پاسخ به پرسش مذکور باناد گفات
که برخی از قوانین اساسی ،از اخت ط و گونه مجرنۀ رناستی و پارلهانی ،نوع سومی از مجرناه
را به نا نیههرناستی-نیههپارلهانی 1پانهگذاری کار ه اناد .بناابرانن ر اناران ،از ان موات کاه
رئیس مهوور مستقیها توسط مر انتخاب میشو  ،نظاا رناساتی و از ان موات کاه اعضاای
هیأت ولت (وزنران) منتخب رئیس مهوور و مور اعتها مجلس شورای اس می قرار میگیرند
(اصل  ،)133پارلهانی است که می توان ان را نیههرناستی – نیهاهپارلهاانی انسات (هاشاهی،
 .) 292-299 :1339با تومه به انچه گفته شاد ،ساپر ن اختیاار تقاضاای ملساۀ غیرعلنای باه
رئیسمهوور از نک ساو باه لیال ههکااری ا سات کاه میاان قاوای مقنناه و مجرناه ر نظاا
رناسات
ست
حهاانتی رنا
نقاش ح هانتی
به ن قش
ند باه
نیههرناستی -نیههپارلهانی انران ومو ار و از ساوی نگار باباناد
مهوور ر پاسداری از حقوو ملت اشاره کر  .بر انن اساس ،قانون اساسی براساس تعود اخ قی
و تکلیف قانونی ،وی را به حهانت از حقوو ملت از مهله ر شرانط اضرراری موظف کر ه است
نت و
حهانات
قا ر حها
نن ممقاا
فت اانان
ند گگفات
(هاشهی .)232 :1331 ،ربارۀ تعود اخ قی رئیس مهوور باباناد
تفسایر
سیر
پاسداری از حقوو ملت ،سوگند نا میکند (اصل  121قانون اساسی) .انن سوگند بنا به تف
شورای نگوبان ،شرعاً اثر حقوقی بر ان مترتب است2؛ ع وهبر انن موار  ،قانون اساسی بهع نوان
عناوان
وور را
مهواور
ئیسمه
ست و ررئایس
لت ااسات
منشور ملی و عالی ترنن سند سیاسی و حقوقی ،متضهن حقوو مملات
امنیات
یت
طبب اصل  ،113مسئول امرای قانون اساسی می اند .مومتر اننکه رناست شورای عالی امن
ملی با وی است؛ شورانی که تعیین سیاستهای فاعی و امنیتی ،ههاهنگی امور کشور با تدابیر
لی بار
بر
اخلای
خارمی و اخ
ندات خاارمی
تودنادات
فاعی ا امنیتی و بوره گیری از امکانات کشور را برای مقابله با تود
شور را از
عوده ار  .شورای مذکور از مقامات بلندپانۀ لشکری و کشوری تشکیل شده است و ککشاور
لحاظ امنیتی و سیاسی ،مور بررسی واقعبینانه ای قرار می هد؛ بنابرانن رئیسمهوور میتوا ند
تواناد
برگازاری
گزاری
خل بر
که ممخال
ر ملسات شورا ،نسبت به اوضاع و احوال کشور و حالت منگ و ناارامیها کاه
1. Semipresidential - Semiparliamentary

 .2نظر شرعی شهارۀ  2933مورخ  1392/12/9فقوای شورای نگوبان به رئیسمهوور.
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ملسۀ غیرعلنی اند ،احاطۀ کامل نابد (هاشهی .)229 :1339 ،ما ۀ  133انیننامۀ اخلی مجلس
ر مور چگونگی تقاضای رئیسمهوور و موافقت ر مور ان ،مقرر اشته « :ر صورت اضاررار
که رعانت امنیت کشور انجاب کند ،به تقاضای کتبی رئیسمهوور.....ملساۀ غیرعلنای تشاکیل
می شو  .ر انن صورت ،تقاضاکننده(گان) ا لۀ خونش را مبنیبر ومو شرانط اضررار و اقتضای
امنیت کشور و ر نتیجه لزو برگزاری ملسۀ غیرعلنی مجلس ،حداکثر تا مدت پاانز ه قیقاه،
متوالیا و نا متناوبا ر و نوبت ،ارائه و سپس نک نفر بهعنوان مخالف حداکثر تاا پاانز ه قیقاه
صحبت می کند ،ر صورت تصونب وسو حاضران ،کاار رسایدگی ر ملساۀ غیرعلنای ا اماه
مینابد .ر غیر انن صورت ،ملسه به حالت علنی بازگشته و به روال عا ی عهل خواهد کر ».
 .2 .2 .1درخواست هر یک از وزیران
نکته ای ر خصوص اختیار تشکیل ملسۀ غیرعلنی توسط مقامات قوۀ مجرنه مذکور ر اصال
 96ومو ار ؛ مسئلۀ اول اننکه براساس اصل  ،96هر نک از وزرا می توانناد تقاضاای ملساۀ
غیرعلنی کنند و طبب اص حیۀ ما ۀ  11انین نامۀ اخلای هیاأت ولات« :تقاضاای تشاکیل
ملسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسا می توساط هار ناک از وزرا باا توماه باه اختیااری کاه
رئیس مهوور مرابب اصل  131ر موت ههاهنگ ساختن تصهیم های وزنران ار  ،باا اطا ع
مقا رناست مهووری صورت میگیار » .حاال باناد ناد چنانچاه وزارتخاناه ای (باه النال
گوناگون مانند عزل از طرف رئیس مهوور نا از طرف مجلس) وزنر نداشته باشد؛ انا سرپرست
وزارتخانه (قسهت اخیر اصل  ) 132نیز از انان اختیاار (تقاضاای تشاکیل ملساۀ غیرعلنای)
برخور ارند نا خیر از و منظر می توان به انن پرسش پاسخ ا ؛ پاسخ نخست اننکه ،اشتن
عنوان وزنر برای تقاضای ملسۀ غیرعلنی الزامی است و وزنر بو ن ر اصال فاوو موضاوعیت
ار و انن وزرا هستند که به سبب اشتن رأی اعتها مجلس ،می توانند انن تقاضا را بنهانند.
پاسخ و انن است که با تومه به اننکه لیل پاذنرش تقاضاای وزنار بارای تشاکیل ملساۀ
غیرعلنی ،ر اصل  « 96رعانت امنیت کشور ر شرانط اضرراری» بیان شده است ،به محاض
حصول انن و شرط ،وزرا می توانند تقاضای ملسۀ غیرعلنی کنند .ههچنین عنوان «وزنر» ر
اصل مذکور  ،فاقد موضوعیت است و طرنقیت ار  ،چراکه وزرا از انن نظر می توانناد تقاضاای
ملسۀ غیرعلنی کنند که ر رأس وزارتخانه قرار ارند و به امور مرباوط باه وزارتخاناۀ تحات
سرپرستی اشراف ارند .بنابرانن کسانی که ر مانگاه وزنر قرار اشته باشند نیز میتوانند ر
صورت حصول شرانط مومو ر اصل  96تقاضای ملسۀ غیرعلنی کنناد .ازانان رو سرپرسات
وزارتخانه نیز از انن اختیار برخور ار است .ههچناین مهکان اسات سرپرسات ماور نظر باه
رخواست خو نا به رخواست مجلس ،ر ملسۀ مجلس حاضار شاو و ر حاین ساؤال ناا
گزارش امور توسط وی ،مور ی به ومو اناد کاه سرپرسات ان را از مهلاه مساائل امنیتای
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ارزنابی کند و از انجا که نهانندگان از موضوعی که سرپرست وزارتخانه قصد صاحبت کار ن
ر مور ان را ار بی خبرند ،سرپرست نیز باند از انن اختیار برخاور ار باشاد .البتاه مهکان
است گفته شو که سرپرست می تواند انن امر را از نهانندگان رخواست کند تا انوا تقاضاای
ملسۀ غیرعلنی کنند؛ اما از انجای کاه گااهی وضاعیتهاای فاوری ای امکاان ههااهنگی باا
نهانندگان مجلس را به ست نهی هد ،انن راهکار ههیشه عهلی نیست .مسئلۀ و اننکه انا
طرح سؤال نا استیضاح (رئیس مهوور نا وزرا) توسط نهانندگان ر ملساۀ غیرعلنای مهکان
ا ست قوانین موضوعۀ انران ر انن زمینه ساکت است .ر نظا حقاوقی انگلساتان انان امار
پیشبینی شده و مقامات عالی قوۀ مجرنه ر تحوالت ناگوانی و شرانط اضرراری ،پاساخگوی
ر ملساۀ غیرعلنای هساتند (House of Commons
فوری پرساش هاای نهاننادگان مار
) . Information Office, 2010: 12لیکن با تومه باه اصاول  33و  36قاانون اساسای پاس از
صول ماذکور
مذکور
طرح استیضاح نا سؤال رئیس مهوور نا وزنر باند ر ظرف مولت قانونی که ر ااصاول
مشخص شده است ،ر مجلس حاضر شوند و ر خصوص مسائل مررح شده توضیحات کاافی
کافی
ارائه هند .لف مجلس ر اصول مذکور به طور مرلب امده است و می توان گفت طرح ساؤال
سؤال
نا استیضاح ر ملسۀ غیرعلنی هیچ مهانعت قانونی نهی تواند اشته باشد .بنابرانن اگر وزنر نا
ملساۀ
سۀ
ضاح ر مل
استیضااح
سؤال ناانا استی
طرح ساؤال
رئیس مهوور نا ه نفر از نهانندگان تشخیص هند که طارح
غیرعلنی باشد ،می توانند انن رخواست را به مجلس ارائه هند.
 .3 .2 .1تقاضای ده نفر از نمایندگان
با تومه به اصل  ،96انیننامۀ اخلی مجلس و نظرنات تفسیری شورای نگوباان ،باهطاور کلای
نهانندگان مجلس ر خصوص برگزاری غیرعلنی ملسات چوار نقش اساسی ارناد کاه نکای از
انوا پیش از تشکیل ملسۀ غیرعلنی است (تقاضای تشکیل ملسۀ غیرعلنی) و ساه ماور نگار
پس از تشکیل ملسۀ غیرعلنی (تصونب ا امۀ مذاکرات نهانندگان ر ملسۀ غیرعلنای ،تصاونب
مصوبات ملسات غیرعلنی و تشخیص رفع شرانط اضارراری بارای انتشاار مصاوبات غیرعلنای)
موضوعیت مینابند که ر ذنل هر نک از انن بررسی میشو .
نخستین نقشی که نهانندگان پیش از تشاکیل ملساۀ غیرعلنای انفاا مایکنناد ،تقاضاای
تشکیل ملسۀ غیرعلنی است .مرابب اصل  ،96ه نفر از نهانندگان ساومین مقاا صاال بارای
تقاضای تشکیل ملسۀ مجلس هستند .انن اختیار نهانندگان از نک سو ناشی از ونژگی برمستۀ
نیههپارلهانی نظا سیاسی و نفوذ و اقتدار قوۀ مقننه بر سانر قوا و از نگر ساو باه لیال اختیاار
صرف قانونگذاری است که ر نظا سیاسی انران تنوا نوا قانونگذار انن قوه باهشاهار مایاناد.
ازاننرو می تواند با رک شرانری که برای امنیت کشور حائز اههیت است ،ملساات خاو را باه
حالت غیرعلنی راور  .ما ۀ  133انیننامۀ اخلی مجلس ر انان خصاوص مقارر اشاته « :ر
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صورت اضررار که رعانت امنیت کشور انجاب کند ،به تقاضاای کتبای  ...ه نفار از نهاننادگان،
ملسۀ غیرعلنی تشکیل میشو .»....

 .2شرایط پیشبینیشده پس از تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسالمی
پس از انکه تقاضای تشکیل ملسۀ غیرعلنای باا موافقات مواماه شاد ،باه موماب اصال  96و
انین نامۀ اخلی مجلس ،شرانری ومو ار که باند مراعات شو  .انن شرانط بهترتیب بررسای
شده است:

 .1 .2ضرورت حضور اعضای شورای نگهبان جهت اعتبار مصوبات جلسۀ غیرعلنی
به استنا اصل  61قانون اساسی که مقرر اشته« :کلیۀ مصوبات مجلس شورای اس می باند باه
شورای نگوبان فرستا ه شو  ،»...قانون اساسی اوال مجلس را بدون ومو شورای نگوباان ارای
اعتبار قانونی ندانساته (مگار ر ماور تصاونب اعتبارناماۀ نهاننادگان و انتخااب شاش نفار از
حقوقدانان شورای نگوبان)(اصل )63؛ ثانیا از نک طرف اصل  1کلیۀ قاوانین و مقاررات مادنی،
مالی ،مزانی ،اقتصا ی و ...را مرلقا براساس موازنن اس می معتبر انسته و تشاخیص ان را باه
شورای نگوبان محول کر ه و از طرف نگر به استنا اصل  ،22مجلس نهیتواند قوانینی وضاع
کند که با اصول و احکا مذهب رسهی کشور نا قانون اساسی مغانرت اشته باشاد و تشاخیص
انن امر به عودۀ شورای نگوبان است .اصل  96نیز ،نکی از شرانط موم بارای تصاونب مصاوبات
مجلس ر ملسات غیرعلنی را ،حضور اعضای شورای نگوبان انسته اسات .باهنظار مایرساد،
احتهاال حضور شورای نگوبان به سبب حساسیت مسئله برای پیشبر تصونب قانون با تومه باه
شرانط ونژهای است که به منظور رعانت امنیت کشور انجا شده و انان ضارورت موماب شاده
است که شورای نگوبان برای اظوارنظر ر مور مصوبات ملسات مذکور حضور ناباد تاا مصاوبه
اعتبار پیدا کند .تبصرۀ  1ما ۀ  133انین نامۀ اخلای مجلاس ر انان خصاوص مقارر اشاته:
«مصوبات ملسۀ غیرعلنی ر صورتی معتبر اسات کاه باا حضاور شاورای نگوباان باه تصاونب
سهچوار مجهوع نهانندگان برسد».

 .2 .2تصویب سهچهارم مجموع نمایندگان
تصونب مصوبات ملسۀ غیرعلنی با نصاب سه چوار مجهوع نهانندگان نکای نگار از شارانری
است که مرابب اصل  96پس از تشکیل ملسۀ غیرعلنی برای تصونب مصوبات مربوطه ،ضروری
است؛ ازانن رو ر مرنان ملسۀ غیرعلنی چنانچه مصاوبهای ماور ماذاکره قارار گیار  ،مصاوبۀ
نا شده باند با نصاب خاص سه چوار مجهوع نهانندگان به تصونب برسد تا صاورت قاانونی باه
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خو بگیر  .نصاب اخیر ،از ان موت مقرر شده که از تشکیل ملسات غیرعلنی اصوال ملاوگیری
شو و زمینه را برای برخی مصلحتگرانیهای سیاسی و ر نتیجه قرع رابرۀ مر باا ساتگاه
زمامداری فراهم ننهاند (هاشهی .)111 :1339 ،نکتۀ نگر ر خصوص نصااب ماذکور ر اصال
 96ذکرشده ،انن است که بهنظر می رسد ر برخی شرانط خاص باند نک اساتثنا بارای نصااب
مذکور ر نظر گرفت ،زنرا نصاب مجهوعی نا شده گاهی مهکن است ر مجلس به لیل غیبات،
استعفا ،مرخصی و ...نهانندگان حاصل نشو و شرانط باهگوناه ای باشاد کاه نیااز کشاور بارای
تصونب فوری طرح نا النحه ای انچنان موم باشد که تأخیر ر انن مسئله سبب لرهه به مصال
کشور ،استق ل و تهامیت ارضی شو ؛ اما قانون ماذکور حالات اساتثنانی را پایشبینای نکار ه
است .بنابرانن ر انن موار  ،بوتر بو قانونگذار بهمای نصاب سهچواار مجهاوع نهاننادگان ،از
سهچوار نهانندگان حاضر استفا ه میکر تا هم نصاب پیشبینیشده ر قانون اساسی محقاب
و زمینۀ تخلف از ان انجا نشو و هم مصال کشور ،حف استق ل و تهامیت ارضای کشاور باا
اخت ل موامه نشو .
نکتۀ پانانی ر انن زمینه انن است که قسهت اخیر اصل  96مقرر اشاته...« :مصاوبات ملساۀ
غیرعلنی ر صورتی معتبر است که باا حضاور شاورای نگوباان باه تصاونب ساهچواار مجهاوع
نهانندگان برسد .»...به نظر باز هم ر تدونن انن اصل نوعی بی قتای صاورت گرفتاه ،زنارا کلهاۀ
«حضور» بسیار مبوم است؛ به بیان نگار اناا صارفا حضاور فیزنکای شاورای نگوباان ر ملساۀ
غیرعلنی مجلس م ک است و اعضای شورای نگوبان حب شور و اظوارنظر ندارند ر انن صورت
فلسفۀ اصل  61ر مور ضرورت ارسال کلیۀ مصوبات به شاورای نگوباان ،ضارورت انربااو کلیاۀ
قوانین با شرع و قانون اساسی و علت ومو ی شورای نگوباان زنرساوال مایرو  .بناابرانن مسالها
قانون اساسی انران چنین فرضی را نهیپذنر  .فرض ومی که میتوان مررح کر انان اسات کاه
کلهۀ «حضور» ر اصل نا شاده اعام از حضاور و اظواارنظر ر ماور مصاوبۀ مجلاس ر ملساۀ
غیرعلنی است تا اگر ان را مخالف مقررات اس می و قانون اساسی تشخیص هند ،وباره تقاضاای
تجدندنظر را ر ان بنهانند .مؤند انن فرض اصال  62اسات کاه مقارر اشاته« :اعضاای شاورای
نگوبان بهمنظور تسرنع ر کار میتوانند هنگا مذاکره ربارۀ النحاه ناا طارح قاانونی ر مجلاس
حاضر شوند و مذاکرات را استهاع کنند .اما طارح ناا النحاۀ فاوری ر ساتور کاار مجلاس قارار
میگیر  ،اعضای شورای نگوبان باند ر مجلس حاضر شوند و نظر خو را اظوار کنند»؛ با تومه به
اننکه ر ملسات غیرعلنی نیز شرانط اضرراری پیش میاند که مهکان اسات باهصاورت فورنات
رامده باشد نا مستلز تسرنع ر رسیدگی باشند ،ازاننرو اعضای شورای نگوبان باناد ر مجلاس
حاضر شوند و ر خصوص مصوبۀ ملسۀ غیرعلنی اظوارنظر کنند .بهنظر میرسد قانونگذار ر اصال
 96الز بو  ،حداقل ر کنار واژۀ «حضور» به واژۀ «اظوارنظر» نیز تصرن میکر .
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 .3 .2مقررات مربوط به مصوبات جلسات غیرعلنی
از انجا که ملسات غیرعلنی مجلس ر واقع مبین حالتی اضرراری است که برای رعانت امنیت
کشور و عد خسارات احتهالی به ان برگزار میشو  ،ازاننرو ارای شرانط خاص و ونژهای است
که ر انیننامۀ اخلی مجلس بهطور ضهنی و پراکنده ذکر شدهاند.
 .1 .3 .2مقررات مربوط به شور مصوبات جلسۀ غیرعلنی
به مومب ما ۀ  112انیننامۀ اخلی مجلس« :بررسی و تصونب کلیۀ طارحهاا و لاوان عاا ی،
نکشوری است بهمز موار ی که ر انن انیننامه نحوۀ رسیدگی مشخص شده و نا به تشخیص
هیئت رئیسه بررسی انوا به صورت وشوری ضرورت اشته باشد» ،بنابرانن ر اصل طرحهاا ناا
لوانحی که ر ملسۀ غیرعلنی نیز بررسی میشوند ،از انجا که ر انیننامۀ اخلای مقرراتای ر
انن خصوص ذکر نشده ،اصوال بهصورت نک شوری و حتی مهکن است به تشخیص هیأت رئیسه
بهصورت وشوری هم بررسی شوند.
 .2 .3 .2مقررات مربوط به عادی یا فوری بودن مصوبات جلسۀ غیرعلنی
به مومب ما ۀ  193انیننامۀ اخلی مجلس« :اصل بر عا ی بو ن رسایدگی طارحهاا و لاوان
است .بنابرانن فورنت انوا باند مبین ضرورت و نا حالت استثنانی و مستند به النل ذنل باشد:
 .1نکفورنت :نیاز فوری مامعه و اولونت طرح و نا النحۀ مور نظر نسابت باه ساانر ماوار
مرروحااه؛  .2وفورناات؛ ضاارورت ملااوگیری از وقااوع خسااارت احتهااالی و فااوت فرصاات؛
 .3سه فورنت؛ حالت کام اضرراری و حیاتی برای مقابلاه سارنع باا خساارت حتهای» .شاانان
توضی است که چون به مومب اصل  96قانون اساسی ملسات غیرعلنی باند ر صاورت وماو
شرانط اضرراری که برای رعانت امنیت کشور ضروری است ،برگزار شو و نیاز از انجاا کاه باه
مومب ما ۀ  193انیننامۀ اخلی مجلس سهفورنت طرحها و لوان  ،زمانی مررح مایشاو کاه
حالت اضرراری برای مقابله با خسارتهای حتهی پیش امده است ،باهنظار مایرساد تشاکیل
ملسۀ غیرعلنی ر شرانط اضرراری مذکور ر اصل  96و طرح سهفورنت طرحهاا ناا لاوان ر
شرانط اضرراری مذکور ر ما ۀ  193انیننامۀ اخلی مجلس ههپوشانی ارند ،بنابرانن اصل بر
عا ی بو ن طرحها و لوان مور مذاکره ر ملسۀ غیرعلنی استثنا میپذنر و نگار نهایتاوان
ان را عا ی تلقی کر  ،زنرا نا مامعه فورا به انن طرحها و لوان نیازمند است و چنین طرحهاا و
لوانحی نسبت به نگر موار اولونت ارند که ر انن صورت طرح نا النحه بهصورت نکفورنتی
و نکشوری بررسی می شاو  ،ناا اننکاه ر شارانط اضارراری ضارورت ملاوگیری از خساارت
احتهالی به امنیت کشور پیش میاند که ر انن صورت مصوبه بهصاورت وفاورنتی ر ساتور
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کار قرار می گیر و ر نوانت شرانط اضرراری بهوقوع پیوسته حالت کاام اضارراری و حیااتی
برای مقابلۀ سرنع با خسارت حتهی نسبت به امنیت کشور پیش مایاور کاه طارح ناا النحاه
بهصورت سهفورنتی باند بررسی شو .

 .4 .2انتشار گزارش و مصوبات جلسۀ غیرعلنی پس از رفع شرایط اضطراری
شرط نوانی پس از پانان ملسۀ غیرعلنی مجلس ان اسات کاه پاس از برطارف شادن شارانط
اضرراری ،هم گزارش مذاکرات نهانندگان و هم مصوباتی که ر انن ملسات به تصونب رسیده،
برای اط ع عهو مر کشور منتشر شوند .با تومه به انکاه واژۀ «گازارش» مجازا از مصاوبات
ذکرشده و واژهای کلی است ،بهنظر میرسد منظور از ان با تومه به تبصرۀ ماا ۀ  22اناینناماۀ
اخلای مجلاس شاامل نراب ،بحاثهاای اخال ساتور ،بحاثهاای ملساات کهیسایونهاا،
اظوارنظرهانی که برای اعهال اصل  31انجا میگیر و سانر موار نظارتی و قاانونی اسات .اماا
ر مور مصوبات باند گفت که منظور از انن واژه ر اصل نا شده ،صرفا مصوباتی اسات کاه ر
ملسۀ غیرعلنی به تصونب می رسد ،شورای نگوبان ر مور ان اظوارنظر مایکناد و تنواا باناد
برای امضای رئیسمهوور و انتشار به وی اب غ شو .
نکتۀ حائز تومه ر اصل  96انن است که به نظر ر تدونن ان نوعی بی قتی صورت گرفتاه
انن است که شرانط اضرراری اصوال تا چه مدتی باند به طول بکشد و چنانچه ر طول ملسات
غیرعلنی قانونی به تصونب برسد و شرانط اضرراری و رعانت امنیت کشور ههچنان ا امه اشته
باشد ،مر تا چه زمانی از قوانینی که ر ملسۀ غیرعلنای باه تصاونب رسایده اسات ،نااگااه و
بی خبر باشند ،چراکه هنگامی باند انتظار امرای قانون را اشت که مفا ان منتشار شاو و باه
اط ع عهو برسد ،زنرا تا شخص حقوو و تکالیف خو را نداند ،چگونه میتاوان او را باه لحااظ
تخلف از قانون مسئول انست ازانن رو الزمۀ امرای قانون انتشاار ان اسات و پایش از انتشاار
قانون ،ههه به ان ماهل محسوب می شوند (کاتوزناان .)131 :1332 ،بناابرانن مراابب ماا ۀ 3
قانون مدنی انتشار قوانین ر روزنامۀ رسهی کشور صورت میگیر و ر واقع فرض میشو کاه
مر به انن ترتیب از قانون مرلع شدهاند (مورپور .)213 :1362 ،از طرف نگر ،ماا ۀ  2قاانون
مدنی انران مقرر اشته« :قوانین  12روز پس از انتشار ر سراسر کشور الز االمراست مگر انکه
ر خو قانون ترتیب خاصی برای موقع امرا مقرر شده باشد» .پس ر فرضی که هناوز شارانط
اضرراری به مدت نامعلومی ا امه نافته و قوانینی ر ملسۀ غیرعلنی مجلس به تصونب رسایده
است ،مر چگونه باند از قانون تصونب شده اط ع نابند ،چراکه هنوز شرانط اضرراری به پانان
نرسیده تا بتوان مصوبات نا شده را برای اط ع عهو منتشر کر  .با تومه به اننکه قانون مادنی
قدمت بیشتری نسب ت به قانون اساسی انران ار و ر واقع قانون اساسی پس از قانون مدنی به
تصونب رسیده است ،انن نقیصه را می توان از طرنب اص ح قوانین ماذکور برطارف سااخت .ر

 909فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،94شمارۀ  ،2تابستان 8941

مذاکرات مجلس بررسی نوانی قانون اساسی ،برخی اعضا مقصو از روزنامۀ رسهی را روزناماهای
خبری انستهاند که از لحاظ حقوقی بتوان به ان اساتنا کار و انتشاار ان را ر روزناماههاای
روزمره مانند کیوان و اط عات را کافی ندانسته بو ند (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسای
نوانی قانون اساسی ،1391 ،ج .)319 :1
نکتۀ شانان ذکر نگر ان است که امروزه با توماه پیشارفت فنااوریهاای ناونن ر زمیناۀ
رسانه های گروهی ههچون تلونزنون ،اننترنت ...و نظر به مخاطبان گستر های که ر میان مر
ارند ،بهنظر می رسد ،انتشار مصوبات مجلاس از طرناب را ناو و روزناماۀ رساهی کاه ر اصال
نا شده ع وه بر ملسات علنی به قرننه شامل انتشار گزارش و مصاوبات ملساات غیرعلنای هام
میشو  ،روش های روزامدی نباشد ،چراکه ر نیای امروز مخاطب را نو بسایار کهتار از نگار
رسانه هاست و بسیار بعید است که روزنامۀ رسهی کشور هم اغلاب اوقاات باه نقااط ور سات،
مانند شورستان ها و مناطب ور از پانتخت و به ست افرا باسوا و تحصیلکر ه برسد .از نگر
سو مهکن اس ت افرا ی را که سوا خواندن و نوشتن ندارند ،با نوعی ب تکلیفی اط ع از قاوانین
منتشرشده که مربوط به انان است ،موامه ساز  .مثال ملهوس ر انن زمینه قاانون هدفهنادی
نارانههاست که کلیۀ اقشار کم رامد را تحت پوشش قرار می هاد ناا قاوانین مرباوط باه بیهاۀ
روستانشینان و ک ارگران که بعضا ارای مخاطباانی محارو از ساوا خوانادن و نوشاتن اسات.
بنابرانن ر حال حاضر نهی توان و طرنب نا شده را ،روش مناسبی برای انتشار قوانین و بهتباع
اط ع مر انست .ر انن زمینه تاکنون قانونی به تصونب نرسیده است ،زنرا طرو ذکرشده ر
اصل  96به احتهال زنا بهصورت تهثیلی ذکر شدهاناد .ر ساال  1326رناسات وقات مجلاس
شورای اس می ر استع شهارۀ  /22نظر تفسایری شاورای نگوباان را ر خصاوص انتشاار
مذاکرات مجلس از طرنب نکصد نسخه از صورت مشروح مذاکرات هر ملسه ر روزنامۀ رسهی و
گزارشی فشر ه حاوی تها نکات و تصهیهات متخذه ر هار ملساه موات انتشاار ر روزناماۀ
رسهی ،خواستار شد و اع کر « :اصل  96قانون اساسی صراحت ار که باناد گازارش کامال
مذاکرات مجلس شورای اس می از طرنب را نو و روزنامۀ رسهی منتشر شو  .بنابرانن اکتفا به و
طرنب پیشنوا شده خ ف قانون اساسی میباشد» .باند انن نکته را نا اور شد که تفسیر ماذکور
به رستی بر نص قانون اساسی صحه گذاشته است ،زنرا اصل  96تنوا و طرنب نا شده را بارای
انتشار گزارش کامل مذاکرات مجلس پیشبینی کر ه است ،اما بهنظر میرسد قانونگذار ر قالب
قوانین عا ی چون انیننامۀ اخلی مجلس میتوانست طرو نگری که روزامدترند برای انتشاار
مذاکرات مجلس پیش بینی کند ،چراکه فلسفۀ وضع قوانین ارگانیکی که نباله و مکهال قاانون
اساسی به شهار می انند ،انضاح اصول کلی و تکهیل قانون اساسای اسات ،لاذا بررسای قاوانین
عا ی نشان خواهد که اصول و قواعد مندرج ر قانون اساسی ،تا چاه انادازه باهصاورت نظاری
صرف باقی ماندهاند نا چه اندازه از طرنب قانونگذاری عا ی از قوه باه فعال رامادهاناد (قاضای،
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 .)122 :1333نکتۀ نگر ر مور مقا تشخیص هندۀ رفاع شارانط اضارراری اسات .ر انان
خصوص اصل  96صراحتی ندار  ،اما تبصرۀ  2ما ۀ  133انیننامۀ اخلی مجلس مقارر اشاته:
« تشخیص رفع شرانط اضرراری برای انتشار مذاکرات و مصوبات ملسات غیرعلنی برای اطا ع
عهو با مجلس است که با پیشنوا حداقل ه نفر از نهانندگان و مذاکره بهنحو مقرر ر ههاین
ما ه ،ر ملسۀ غیرعلنی و تصونب اکثرنات حاضارنن ر مجلاس عهلای مایگار » .بناابرانن
ههانگونه که ه نهانندۀ مجلس اختیار پیشانوا ملساۀ غیرعلنای را ارناد ،باهماوازات ان ه
نهاننده هم مقا صال تشخیص رفع شرانط اضارراری باهمنظاور انتشاار ماذاکرات و مصاوبات
ملسات غیرعلنی تلقی میشوند.
ر پانان باند افزو که با تومه به فحوای ما ۀ  123انیننامۀ اخلی مجلس که مقارر کار ه
است «:نصاب رأیگیری ر مجلس ...ر موار مختلف باه شارح زنار مایباشاد - ...«:اکثرنات
وسو نهانندگان حاضر -2... :تصونب تشکیل ملسۀ رسهی غیرعلنای مجلاس باا رعانات ماا ۀ
 133انن انیننامه »...و ههچنین مفا ما ۀ  133که مقارر اشاته ...« :ر صاورت اضاررار کاه
رعانت امنیت کشور انجاب کند ،به تقاضای کتبی ...ملسۀ غیرعلنی تشاکیل مایشاو  .ر انان
صورت ،تقاضاکنندگان ا لۀ خونش را مبنی بر ومو شرانط اضرراری و اقتضای امنیت کشاور و
ر نتیجه لزو برگزاری غیرعلنی ملسۀ رسهی مجلس ...ارائاه و  ...ر صاورت تصاونب وساو
حاضران ،کار رسیدگی ر ملسۀ غیرعلنی ا امه مینابد»...؛ به نظر میتوان ملسات غیرعلنای را
به و ستۀ رسهی غیرعلنی و غیررسهی غیرعلنی تقسیم کر  .اما نکتۀ شانان تومه انان اسات
که هیچ سازوکاری ر مور رسهی ناا غیررساهی باو ن ملساۀ غیرعلنای و تفااوت انان و و..
پیشبینی نشده و تنوا به ذکر تصونب با نصاب وسو حاضاران بارای تشاکیل ملساۀ رساهی
غیرعلنی اکتفا شده است.
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 96را توسعه ا هاند .بنابرانن پیشنوا می شو اوالً قانونگذار به تدونن قانونی ر زمینۀ اصل 96
یت بز ااناد؛
ند؛
امنیات
مبا رت ورز و راه را برای هر گونه تفسیر و ابوا از مفاهیم شرانط اضرراری و امن
که گااهی
گاهی
نی کاه
غیرعلنای
سۀ غیرعل
ملساۀ
صوبات مل
صونب ممصاوبا
ثانیاً نصاب سه چوار مجهوعی نهانندگان برای تتصاونب
مای ان از
باهماای
گار و به
اصا ح گر
نشاو  ،ا ص
و...حاصال ن شو
اساتعفا و...حا صل
غیبات ،ا ستعفا
چاون غی بت،
مهکن است به النلی چون
سه چوار نهانندگانی که حاضرند استفا ه کر ؛ ثالثاً با پیشرفت فناوریهای نونن ر عصر حاضر
اننترنتای
تی
طرو نگری ع وه بر را نو و روزنامۀ رسهی کشور ،ههچون تلونزنون نا وبسانتهای اننترن
را به روش های انتشار گزارش ملسات غیرعلنی و حتی علنی باند افزو  ،زنرا ر انن اصل ،انانچاه
چه
چاه ر
نهاننادگان چه
ماذاکرات نهان ندگان
شاوروندان از مذاکرات
مار و شوروندان
اگااهی مر
اسات ،ا گاهی
توماه ا ست،
بسیار حائز اههیت و تو مه
حب ان
نابرانن حاب
ست ،ببناابرانن
ملسات علنی و چه ر ملسات غیرعلنی پس از رفع شرانط اضرراری ااسات،
است که به طرو معهول و متداول روز به اط عات سترسی نابند.
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