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 چکیده

بر مبنای قانون اساسی، قوۀ مقننه از قوای حاکم و ارکان اصلی نظاا  مهواوری اسا می اناران     
قوو و ازا یانن رکن، نکی از تهویدات موم برای حفا  حقاوو و ازا ی  ملسات ملسات است. برگزاری علنی  ف  ح های هاای  انن رکن، نکی از تهویدات موم برای ح

بهعهومی، اگاهی از مرنان امور و نظارت بر عهلکر  نهانندگان مار   باه   مر    میشاهار مای  عهومی، اگاهی از مرنان امور و نظارت بر عهلکر  نهانندگان   ر عاین   رو .رو .شهار 
صورتیشرانط اضارراری و  رصاورتی  حال، تشکیل ملسات علنی مجلس  ر  ضرراری و  ر به کاه امنیات کشاور را باه     شرانط ا شور را  یت ک که امن

 هد. انان تحقیاب بار ان    الشعاع قرار میشک محیط و فضای کشور را تحت، بیمخاطره بینداز مخاطره بینداز 
تحلیلی، علل و عوامل تشکیل ملسۀ غیرعلنی را تبیین کند و  ر پرتو  -است تا با روش توصیفی
شاده  بینای ، مذاکرات مجلس بررسی نوانی قانون اساسی و شرانط پیش96نگاه تحلیلی بر اصل 

 ر پاناان نیاز    .اوی کناد گیاری ملساۀ غیرعلنای مجلاس را واکا      ر سانر قوانین، اناین شاکل  
 شو .پیشنوا هانی برای اص ح نظا  حقوقی تشکیل ملسۀ غیرعلنی ارائه می
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 مقدمه
قوۀ مقننه  امنۀ وسیعی از امور شامل قانونگذاری، بحث و مذاکره، قوۀ مقننه  امنۀ وسیعی از امور شامل قانونگذاری، بحث و مذاکره، های نهانندگی،  ر  موکراسی

های امرانی و بو مه، تحقیب و تفحص  ر امور های امرانی و بو مه، تحقیب و تفحص  ر امور ن کارکر  اصلی و نظارت بر عهلکر   ستگاهن کارکر  اصلی و نظارت بر عهلکر   ستگاهعنواعنوابهبه
سهی ملسات مجلس، نهاانش رساهی     .عنوان کارکر های فرعی را بر عوده  ار عنوان کارکر های فرعی را بر عوده  ار کشور و نظانر اننوا بهکشور و نظانر اننوا به هانش ر ملسات مجلس، ن

سات و تشاکیل و رساهیت ملساات و    کیفیت رو . رو . شهار میشهار میانفای کارکر های موم مذکور قوۀ مقننه بهانفای کارکر های موم مذکور قوۀ مقننه به سهیت مل شکیل و ر ت
اصال  شو . شو . ی انوا از مهله امور موم  ر نحوۀ انفای وظانف پارلهان محسوب میی انوا از مهله امور موم  ر نحوۀ انفای وظانف پارلهان محسوب میچگونگی برگزارچگونگی برگزار

ند مذاکرات مجلس شورای اس می باناد    »... ار : مقرر میقانون اساسی انران  ر انن خصوص قانون اساسی انران  ر انن خصوص  96 مذاکرات مجلس شورای اس می با
 «.«.علنی باشد و گزارش کامل ان از طرنب را نو و روزنامۀ رسهی برای اط ع مر   منتشر شو  ... علنی باشد و گزارش کامل ان از طرنب را نو و روزنامۀ رسهی برای اط ع مر   منتشر شو  ... 

طرو چراکاه نکای از طارو    رساد،  نظار مای  ذاکرات مجلس امری منرقی و موم بهاصل علنی بو ن م کی از  که ن چرا
مر   ترتیب کاه مار     های شوروندی، علنی بو ن ملسات مجلس است. بدننهای شوروندی، علنی بو ن ملسات مجلس است. بدننتضهین حقوو و ازا یتضهین حقوو و ازا ی که  ترتیب 

ظار کنند و  ر انن صورت کار مجلاس  ر انظاار   نسبت به کیفیت کار منتخبان خو  اگاهی پیدا مینسبت به کیفیت کار منتخبان خو  اگاهی پیدا می لس  ر ان کنند و  ر انن صورت کار مج
شک ه ارزنابی کر ار سیاسی نهانندگان خواهاد باو . ب شاک    گیر  و افکار عهومی قا ر بگیر  و افکار عهومی قا ر بعا  قرار میعا  قرار می بو . ب  هد  ه ارزنابی کر ار سیاسی نهانندگان خوا

سائل شو  و اناان را باه مساائل    برقراری چنین ارتباطی مومب ارتقا و رشد فکری و سیاسی مر   میبرقراری چنین ارتباطی مومب ارتقا و رشد فکری و سیاسی مر   می به م نان را  شو  و ا
ساز . از سوی  نگر، راه را برای تبا ل نظرها بین مر   و ساز . از سوی  نگر، راه را برای تبا ل نظرها بین مر   و مند میمند میامتهاعی خونش ع قهامتهاعی خونش ع قه  -سیاسیسیاسی

نن حالت مجلس با  رک مفاهیم و افکار عهومی، قا ر نن حالت مجلس با  رک مفاهیم و افکار عهومی، قا ر گذار ؛  ر اگذار ؛  ر انهانندگان منتخب خو  باز مینهانندگان منتخب خو  باز می
طرحبه تصونب قوانین متناسب و معقول خواهد بو  و  ر صورت تأنید نوانی طارح  وم هاا و لاوان ، فوام    به تصونب قوانین متناسب و معقول خواهد بو  و  ر صورت تأنید نوانی  لوان ، ف ها و 

که  ر (. انن  ر حالی است کاه  ر  113113: : 13391339شو  )هاشهی، شو  )هاشهی، قانون و  ر نتیجه امرای ان تسویل میقانون و  ر نتیجه امرای ان تسویل می (. انن  ر حالی است 
مر   از مهکن است بعضی از حقاوو مار   از     1ملیملی لیل مسائلی چون امنیت  لیل مسائلی چون امنیت هر مامعۀ  موکراتیک، بههر مامعۀ  موکراتیک، به قوو  مهکن است بعضی از ح

هانی با خصلت هانی با خصلت حکم قانون تابع محدو نتحکم قانون تابع محدو نت  مهله حب بر اط ع از مذاکرات و مصوبات مجلس، بهمهله حب بر اط ع از مذاکرات و مصوبات مجلس، به
برگزاری ملسات علنی مجلس معنا که  ر شرانری معنا که  ر شرانری (؛ بدنن(؛ بدنن139139: : 13391339استثنانی گر   )هاشهی، استثنانی گر   )هاشهی، 
که که  ر شرانط اضرراری،  رصورتی ر شرانط اضرراری،  رصورتی»... »... مقرر کر ه است: مقرر کر ه است:   996رو، اصل رو، اصل ازاننازاننمشهول انن استثناست، 

با تومه به شاهای فاوو   ...«. ...«. شو  شو  رعانت امنیت کشور انجاب کند،.... ملسۀ غیرعلنی تشکیل میرعانت امنیت کشور انجاب کند،.... ملسۀ غیرعلنی تشکیل می
قانون  96شرانط و انین تشکیل ملسۀ غیرعلنی مجلس موضوع اصل   ر نوشتار حاضر به تحلیل

انگیازۀ نگاارش انان     زمینه سؤال اصلی تحقیاب کاه  اساسی انران پر اخته خواهد شد و  ر انن 
ناباد   مختصر بو ه، انن است که انین تشکیل ملسۀ غیرعلنی مجلس چگونه صورت قانونی مای 

 -که تاکنون  ر تحقیقی مستقل بدان پر اخته نشده است –شده منظور پاسخ به پرسش مررحبه
شاو .  وتحلیال مای  تحلیلی ضرورت مربوط به تشکیل ملسۀ غیرعلنای تجزناه  -با روش توصیفی

شاو  و  گیری تشکیل ملسۀ غیرعلنی، با تومه به قوانین و مقررات واکاوی میپس انین شکلس
 ترنن نتانج بحث ههراه با پیشنوا هانی ارائه خواهد شد. ر نوانت موم

                                                           
1. National Security 
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 ضرورت تشکیل جلسۀ غیرعلنی  
بهکاه رعانات امنیات کشاور انجااب کناد، باه       تنوا به شرانط اضرراری  رصورتیتنوا به شرانط اضرراری  رصورتی  9696اصل اصل  ند،  جاب ک شور ان یت ک نت امن نوان عناوان  که رعا ع

تل لسۀ غیرعلنی تصرن  کر ه است، زنرا شرانط اضرراری کاه امنیات کشاور را مختال     مومبات ممومبات م شور را مخ یت ک که امن لسۀ غیرعلنی تصرن  کر ه است، زنرا شرانط اضرراری 
ند و توانند وضاعیت کشاور را باه مخااطره افکنناد و      اند که میاند که میترنن و حا ترنن مسائلیترنن و حا ترنن مسائلیکند، مومکند، موممیمی خاطره افکن به م شور را  ضعیت ک توانند و

  لیلی بر محدو نت ازا ی شوروندان باشند. لیلی بر محدو نت ازا ی شوروندان باشند.

ضرراری قانونگذار اساسی ضابرۀ خاصی را  ر خصوص موار  مشاهول شارانط اضارراری     شرانط ا شهول  خل کاه مخال   قانونگذار اساسی ضابرۀ خاصی را  ر خصوص موار  م که م
های های شو ، مدنظر قرار ندا ه است، ههین امر به طرنب  نگر امکان نقض حقوو و ازا یشو ، مدنظر قرار ندا ه است، ههین امر به طرنب  نگر امکان نقض حقوو و ازا یامنیت میامنیت می

 ساز . بنابرانن الز  است شرانط اضرراری بررسی شو . ساز . بنابرانن الز  است شرانط اضرراری بررسی شو . مندرج  ر قانون اساسی را فراهم میمندرج  ر قانون اساسی را فراهم می
از از   برند.برند.کار میکار میحقوقدانان  ر تعرنف اضررار معهوالً ان را مترا ف ضرورت و  ر نک معنی بهحقوقدانان  ر تعرنف اضررار معهوالً ان را مترا ف ضرورت و  ر نک معنی به

مور  نظر لغوی و از نظر فقوی اضررار از موار  اباحۀ محرمات و تحرنم وامبات اسات، مگار  ر ماور      گر  ر  ست، م نظر لغوی و از نظر فقوی اضررار از موار  اباحۀ محرمات و تحرنم وامبات ا
ضرورت را  ماء نا خون )التقیه فی الدماء(. حقوقدانان کیفری نیز اغلب  ر اثار خو  اضاررار و ضارورت را    ضررار و   ماء نا خون )التقیه فی الدماء(. حقوقدانان کیفری نیز اغلب  ر اثار خو  ا

سگوناه تعرناف کار ه اسا    (. برتلهی حالت اضرراری را انن(. برتلهی حالت اضرراری را انن339339: : 13321332اند )نوربوا، اند )نوربوا، نکی  انستهنکی  انسته کر ه ا نف  نه تعر ت: ت: گو
باشد که مهکن است  ر باشد که مهکن است  ر اقداماتی است که هدف ان حهانت از کشور  ر مقابل هجو  نظامی میاقداماتی است که هدف ان حهانت از کشور  ر مقابل هجو  نظامی می»»

قانونی مورنس هورنو نیز حالات اضارراری را مقاررات قاانونی     «. «. کل کشور نا بخشی از ان اع   گر  کل کشور نا بخشی از ان اع   گر   قررات  ضرراری را م لت ا مورنس هورنو نیز حا
واسرۀه انتقال واسرۀه انتقال شو  و بر تقونت قوۀ مجرنه بهشو  و بر تقونت قوۀ مجرنه به اند که از پیش برای تأمین نظم کشور برقرار می اند که از پیش برای تأمین نظم کشور برقرار میمیمی
ستدرت نیروی انتظامی به نیروی نظامی ارتشی اساتوار اسات  قق ستوار ا شواربی، )الشاواربی،  « « درت نیروی انتظامی به نیروی نظامی ارتشی ا قع (.  ر واقاع  9393: : 23332333)ال (.  ر وا

ندگی نحوی  رگیر مشک تی است که زنادگی  شرانط اضرراری حالت بحرانی است که  ر ان کشور بهشرانط اضرراری حالت بحرانی است که  ر ان کشور به نحوی  رگیر مشک تی است که ز
 هد.  رگیری با اشرار  اخل، عد  تعا ل اقتصا ی،  هد.  رگیری با اشرار  اخل، عد  تعا ل اقتصا ی، الشعاع خو  قرار میالشعاع خو  قرار میعا ی شوروندان را تحتعا ی شوروندان را تحت

شاشهاا، اغتشااش  ی ناشی از منگ سر  و تحرنم  ولت توسط  نگر  ولتی ناشی از منگ سر  و تحرنم  ولت توسط  نگر  ولتهاهاگرفتاریگرفتاری شی از هاای ناشای از   ها، اغت های نا
خاص و های خااص و  اخت فات قومی و نظانر ان، از مهله موار ی است که  ولت ناگزنر از استقرار نظا اخت فات قومی و نظانر ان، از مهله موار ی است که  ولت ناگزنر از استقرار نظا  های 

ظاهرات، ها مانناد مهنوعیات نسابی و موقات مربوعاات، تظااهرات،       محدو کنندۀ بعضی حقوو و ازا یمحدو کنندۀ بعضی حقوو و ازا ی عات، ت قت مربو سبی و مو یت ن ند مهنوع ها مان
شهی، ها نا ازا ی اقتصا ی باشد )هاشاهی،  الیتالیتای از فعای از فعامتهاعات نا پارهامتهاعات نا پاره به (. باا توماه باه    231231: : 13311331ها نا ازا ی اقتصا ی باشد )ها مه  با تو  .)

تأثیرات شرانط اضرراری بر مامعه، ملسات مجلس قانونگذاری مهکن است برای رعانت مصال  و تأثیرات شرانط اضرراری بر مامعه، ملسات مجلس قانونگذاری مهکن است برای رعانت مصال  و 
 صورت غیرعلنی برگزار شو  نا حتی به زمان  نگری موکول گر  .صورت غیرعلنی برگزار شو  نا حتی به زمان  نگری موکول گر  .منافع عهومی بهمنافع عهومی به

عا هالعاا ه ضررار و حالت فووضررار و حالت فوواز ااز ا  2626و و   9696 ر قانون اساسی انران  ر اصول  ر قانون اساسی انران  ر اصول  شی ای کاه از ان ناشای   ال که از ان نا ای 
مب که شارانط اضارراری موماب     رصورتی رصورتی  9696شو ، سخن به میان امده است. با تومه به اصل شو ، سخن به میان امده است. با تومه به اصل میمی ضرراری مو شرانط ا که 

ست شو ؛ انن  ر حاالی اسات   غیرعلنی مجلس تجونز میغیرعلنی مجلس تجونز می  لرهه به امنیت کشور شو ، تشکیل ملسۀلرهه به امنیت کشور شو ، تشکیل ملسۀ حالی ا شو ؛ انن  ر 
صحی  شاک  رک صاحی    است. بیاست. بینشده نشده   که حدو  و ثغور شرانط اضرراری  ر قوانین موضوعه تعرنفکه حدو  و ثغور شرانط اضرراری  ر قوانین موضوعه تعرنف شک  رک 

 اضررار و شرانط تحقب ان تنوا با تبیین معنای امنیت و شرانط ناامن میسر خواهد بو .اضررار و شرانط تحقب ان تنوا با تبیین معنای امنیت و شرانط ناامن میسر خواهد بو .
طورکه ذکر شد، شرانط اضرراری زمانی به طورکه ذکر شد، شرانط اضرراری زمانی به ای ک باند بدان اشاره شو  انن است، ههانای ک باند بدان اشاره شو  انن است، ههاننکتهنکته
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ننشو  که مخل امنیت باشد، ازانان تشکیل ملسۀ غیرعلنی منتج میتشکیل ملسۀ غیرعلنی منتج می شرانرو امنیات  ر طاول شاران   شو  که مخل امنیت باشد، ازا طول  یت  ر  ط ط رو امن
چه شو  انن است که امنیات چیسات و چاه    شو . سؤالی که  ر اننجا مررح میشو . سؤالی که  ر اننجا مررح میاضرراری انجا  میاضرراری انجا  می ست و  یت چی شو  انن است که امن

 خصانصی باند  اشته باشد تا به تشکیل ملسۀ غیرعلنی منجر شو  خصانصی باند  اشته باشد تا به تشکیل ملسۀ غیرعلنی منجر شو  
هاای  امنیت عبارت است از توانانی نک ملت بارای حفاظات از ارزش    ر پاسخ باند گفت که ر پاسخ باند گفت که

ها و تصاهیهات الز  بارای   خلی( و اتخاذ سیاستحیاتی  اخلی  ر مقابل تودندات )خارمی و  ا
یت امنیات  (. بناابرانن  22-29: 1339ها  ر مقابل تودنادات )اخاوان کااظهی،   حهانت از انن ارزش امن

بل کوشاند ماان، ماال و شائونات افارا  را  ر مقابال       ای است که  ر ان نوا های امنیتی میای است که  ر ان نوا های امنیتی میعرصهعرصه فرا  را  ر مقا شئونات ا مال و  مان،  شند  کو
مفوو  با مفاهیهی چون امنیت عهومی  برخی معتقدند انن ارند.  ارند. ها مصون نگاهها مصون نگاهتودندها و ناامنیتودندها و ناامنی

ای امنیت توسط  ولات  (. به نظر عده296: 1362و مصلحت عهومی قرابت  ار  )راسخ و بیات، 
ظری، )نظاری،  شو  ای  نگر با مشارکت مر    ر مامعه تعیین و امرا میو هیأت حاکهه و به نظر عده )ن

ت نیسات و  رباارۀ مفواو     بنابرانن تعرنف مامعی از اصر ح امنیات  ر  سا  (. (. 2323اا2121: : 13361336
بار  طاور عهاده مبتنای   های نونن باه نظر ومو   ار . اما  ندگاه قیب و  امنۀ کاربر  ان اخت ف

هاا و هنجارهاای   طور کلی پانبندی افرا  و نوا های مامعاه باه ارزش  مشارکت مر   هستند. به
تبع مومب امنیت بهکند که شده  ر فرهنگ مامعه نوعی مصونیت امتهاعی را انجا  میپذنرفته
و  ر شارانری کاه امنیات     96رو  ر اصال  . ازانن((2222  :13361336نز انی و صا قی، نز انی و صا قی، گر   )پاندار می

کشور  ر مخاطره باشد و امکان پیشگیری از ان با تصاونب قاانون، شاور و ماذاکرۀ نهاننادگان      
خلی و خارمی  ور از انظار عهومی و برای مقابله با تودندات  اتوان به مجلس احساس شو ، می
 ملسۀ غیرعلنی برگزار کر .

عنوان ماانعی  تواند بهعنوان مفوومی کلی و با قابلیت تفاسیر مختلف،  ر حالتی میامنیت به
ای را تومیه کند که  ر مامعه 96بیرونی، انجا  محدو نت بر تشکیل ملسۀ علنی موضوع اصل 

گااهی محکام بارای    منیات ملای تکیاه   تر ناد، ا گرفته باشد.  ر انن حالت، بیساالر شکل مر  
های بنیا نن  ر مامعه خواهد بو .  ر غیر انن صورت، امنیت به ابزاری خررنااک  تضهین ازا ی

ها تبادنل خواهاد شاد تاا باا تفاسایر موساع و سوءاساتفا ه از ان، حقاوو و           ر  ست حکومت
 های بنیا نن را نقض نا  امنۀ شهول ان را محدو  کنند.  ازا ی

 

 آیین تشکیل جلسۀ غیرعلنی توسط مجلس شورای اسالمیشرایط و 
عناوان اساتثنانی بار اصال علنای باو ن ماذاکرات مجلاس         شرانط و انینی را به 96ا امۀ اصل 

بینی کر ه که مرابب ان ملسات مجلس از حالت علنی به حالات غیرعلنای تغییار شاکل     پیش
کاه رعانات امنیات کشاور     رصاورتی  ر شرانط اضرراری،  »...نابد.  ر انن زمینه مقرر شده: می

مهوور نا نکی از وزرا ناا  ه نفار از نهاننادگان، ملساۀ غیرعلنای      انجاب کند، به تقاضای رئیس
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شو . مصوبات ملسۀ غیرعلنی  ر صورتی معتبر است که با حضور شورای نگوبان، به تشکیل می
پاس از برطارف    چوار  مجهوع نهانندگان برسد. گزارش مصوبات انن ملساات باناد  تصونب سه

ترتیبی کاه  ر اصال ناا     انن شرانط به«. شدن شرانط اضرراری برای اط ع عهو  منتشر گر  
. شرانط پایش از  1شوند: تقسیم مینامۀ  اخلی مجلس شورا ذکر شده، به  و  سته شده و انین

 . شرانط پس از تشکیل ملسۀ غیرعلنی.2تشکیل ملسۀ غیرعلنی و 

 

 پیش از تشکیل جلسۀ غیرعلنی شدهبینیشرایط پیش .1
ناماۀ  اخلای مجلاس    و اناین  96پیش از تشکیل ملسۀ غیرعلنای مجلاس، شارانری  ر اصال     

 شده است که  ر صورت عد  رعانت ان تشکیل ملسۀ غیرعلنی ومو  ندار .بینی پیش

 

 در شرایط اضطراری که رعایت امنیت کشور ایجاب کند .1. 1
ای تقاضای تشکیل ملسۀ غیرعلنی ان اسات کاه شارانط    ، نخستین شرط بر96مومب اصل  به

اضرراری انن مسئله را اقتضا کناد. اماا منظاور از شارانط اضارراری چیسات  کلهاۀ شارانط         
(  رج نشاده باو  و پاس از مباحثاات فاراوان      21ناونس اصال اولیاه )اصال     اضرراری  ر پیش

ذکر انن است کاه  تۀ شانان نهانندگان مجلس بررسی نوانی قانون اساسی بدان اضافه شد. اما نک
شاو ؛  ، حالت کلی و کشداری  ار  و مصا نب بسیاری را شاامل مای  96کلهۀ اضرراری  ر اصل 

و احوال اضرراری برای  لیکن نه  ر قانون اساسی و نه  ر قوانین عا ی، مصا نب شرانط و اوضاع
نهاننادگان نیاز   تشکیل ملسۀ غیرعلنی ذکر نشده است.  ر مجلس بررسی نوانی قانون اساسی 

رو باند بین صاور مختلاف   بر انن امر تأکید  اشتند که کلهۀ اضرراری بسیار کشدار است؛ ازانن
که  ر امور  اخلای، تومیاه حالات اضارراری بارای تشاکیل ملساۀ        طوریتفکیک قائل شد، به

ا نهاند. اما برای مسائل خارمی و بررسی و تصاونب عقاو  و قرار ا ها   غیرعلنی بدون اشکال می
از ان پیشنوا  کر ند که  ر مور  قرار ا های اقتصا ی نباند غیرعلنی باشد. برخی اعضا نیز پس 

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،       

رساد ماذاکرات نهاننادگان مجلاس     نظار مای  (. با تومه به انچه ذکر شد، به1332: 3، ج 1391
بررسی نوانی قانون اساسی نیز، گره از ابوا  ماوار  اضارراری و مصاا نب ان بااز نکار ه اسات،       

تواند محدو  به مسائل  اخلی اضرراری چراکه به اعتقا  بسیاری از اعضا غیرعلنی بو ن تنوا می
تاوان ملساات   الهللی نهای ونژه انعقا  قرار ا های بینامور مربوط به روابط خارمی به باشد و  ر

نظری که بین اعضا  ر انن مسائله وماو    مجلس را به حالت غیرعلنی برگزار کر  و تنوا اخت ف
 اشته، نوع قرار ا ها به لحاظ نظامی بو ن، سیاسی نا اقتصا ی بو ن انواست.  ر مجهاوع انان   
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گرانی کلهۀ شرانط اضرراری را برطرف کند و الز  باو  قانونگاذار باا تادونن     واند کلیتامر نهی
کار .  ر  منظور برگزاری ملسۀ غیرعلنی تبیاین مای  قانون عا ی مصا نب شرانط اضرراری را به

( نیز تنوا به ذکر ههان شرانط مذکور  ر 2و  1های و تبصره 133نامۀ  اخلی مجلس )ما ۀ انین
 زئیات بیشتر اکتفا شده است. با م 96اصل 

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      

 هندۀ حالت اضرراری را مقا  رهبری  انساته بو ناد تاا بار     نوانی قانون اساسی، مقا  تشخیص
( نیاز شاورای رهباری    21نونس اصل اولیه )اصل تیارات انن مقا  افزو ه شو ، حتی  ر پیشاخ

ای  نگر شده بو ، لیکن با مخالفت عده برای پیشنوا  تشکیل ملسۀ غیرعلنی مقا  صال  تعیین
(. 1333: 3، ج 1391از نهاننادگان انان پیشاانوا  ر  شاد )ص.  .  .  . ب. ن. قاانون اساساای،     

مهوور و هر نک از وزرا نا  ه نفر از که مقاماتی چون رئیس 96طرف اصل سد از نک رنظر میبه
بینای کار ه، از   نهانندگان مجلس، را وامد شرانط برای پیشنوا  تشکیل ملسۀ غیرعلنای پایش  

 ر صاورت  » نامۀ  اخلی مجلس  ر انن خصوص مقرر  اشته اسات:  انین 133طرف  نگر ما ۀ 
مهوور نا نکی از وزرا نا  ه نفر از نهانندگان، ملسۀ غیرعلنی تبی رئیساضررار ...، به تقاضای ک

مهوور، هر نک از وزنران کابینۀ وی نا  ه نفر از نهاننادگان  بنابرانن، رئیس«. شو ....تشکیل می
صورت کتبی تقاضای خو  را به مجلس تقدنم کنند. اماا شارانط اضارراری    توانند بهمجلس می

)موضاوع مسائلۀ    26ه تفااوتی باا شارانط اضارراری ماذکور  ر اصال       مذکور  ر انن اصل، چا 
توان  و نظرناه را مرارح کار ؛ نکای     های ضروری(  ار    ر پاسخ به انن پرسش میمحدو نت

طور کلی و  نگری تفاوت  و اصل به لحاظ محتوانی. قانون اساسی به 26و  96شباهت  و اصل 
 26 قیقا  ههان شرانط ماذکور  ر اصال    96اصل مرابب نظرنۀ اول، شرانط اضرراری مذکور  ر 

 96قانون اساسی است و تفاوتی با هم ندارند.  ر واقع با پذنرش انن امر باند اذعان کر  که اصل 
شااو  و  ولاات  ر کلیااۀ شاارانط اضاارراری کااه باارای  تلقاای ماای 26ای از اصاال زنرمجهوعااه
ملساۀ غیرعلنای را هام مرارح     تواند تقاضای تشکیل کند، میهای ضروری اع   میمحدو نت

هاای  هاانی بار ازا ی  وقتی شرانط اضرراری برقرار است، محادو نت  26کند، زنرا مرابب اصل 
تواناد  شاو ؛ پاس  ولات مای    شوروندان و از مهله حب بر اگاهی از مذاکرات مجلس اعهال مای 

ظرناۀ  مررح کناد. مراابب ن   26شرانط اضرراری اصل  پیشنوا  ملسۀ غیرعلنی را هم بر مبنای
با هم تفااوت  ارناد، زنارا اوال  الزماۀ پاذنرش       96و  26 و ، شرانط اضرراری مذکور  ر اصول 

روز اسات،   33های ضروری کاه ماوقتی و باه مادت     نظرنۀ اول ان است که  ر مدت محدو نت
صاورت غیرعلنای را  ار  و چنانچاه    طور مساتهر حاب پیشانوا  تشاکیل ملساات باه       ولت به
م ههواره مور  تأنید مجلاس نیاز قارار گیار ، مهکان اسات ملساات        های ضروری همحدو نت

وناژه حاب اگااهی بار     های شاوروندان باه  شک انن امر با حقوو و ازا یغیرعلنی ا امه نابد. بی
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ذکر « منگ»شرانط اضرراری مترا ف کلهۀ  26اط عات،  ر تناقض اشکار است؛ ثانیا   ر اصل 
شارانط   96رراری مانناد مناگ، اماا  ر اصال     شده است؛ نعنی  ر حالت مناگ و شارانط اضا   

تار اسات؛ ثالثاا  شارانط     اضرراری  ر کنار واژۀ امنیت ذکر شده که از کلهۀ مناگ بسایار کلای   
وناژه  ها باه های ضروری بر کلیۀ ازا یمنظور برقراری محدو نتبه 26اضرراری مذکور  ر اصل 

که ا شور بخصوصی است،  رحالیای خاص و منرقه نوامد کلیۀ مر   کشور نا حداقل نقرهرفت
منظااور تشااکیل ملساۀ غیرعلناای مجلااس و صاارفا   بااه 96شارانط اضاارراری مااذکور  ر اصال   

محدو کنندۀ ازا ی اط عات و حب بر اگااهی از ماذاکرات مجلاس شاوروندان تشاخیص  ا ه      
 26های ضروری  ر اصل شو ؛ رابعا  پیشنوا کنندۀ شرانط اضرراری برای برقراری محدو نتمی

بر مقامات قاوۀ  ع وه 96که  ر اصل صرفا   ولت به معنای اخص شامل قوۀ مجرنه است،  رحالی
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   

روشانی  تاوان باه  اند، نهای طور  قیب بیان نکر همو  ندار  و قوانین عا ی نیز مزئیات ان را بهو
 اند.  ا عا کر  که شرانط اضرراری  ر هر  و اصل  ر نک معنا و مفوو  فرض شده

توان تقاضای تشکیل ملسۀ غیرعلنی را مرارح کار ، ان   از  نگر شرانری که مرابب ان می
مبی برای تشکیل ان محسوب شاو . اماا مقصاو  از امنیات  ر اصال      است که امنیت کشور مو

شو    ر پاسخ باند گفت تاکنون قاانونی  نا شده چیست  مصا نب ان، چه موار ی را شامل می
را بیان کناد، باه تصاونب قانونگاذار نرسایده اسات،        96که به تفکیک مصا نب امنیت  ر اصل 

ا  ر نظر گرفت که شامل تها  سروح امنیات ملای،   توان مفوومی کلی ررو  ر نگاه اول میازانن
 96الهللی است. نکتۀ حائز اههیت  ر انن خصوص ان اسات کاه  ر اصال    فر ی، گروهی و بین

رو انن ، ازانن«که رعانت امنیت کشور انجاب کند...... ر شرانط اضرراری  رصورتی» ذکر شده: 
ملسۀ غیرعلنی انا منوط باه رعانات   سؤال مررح است که اع   شرانط اضرراری برای تشکیل 

منظور رعانت امنیت کشور اع   شو  نا انکه امنیت کشور است و حتها  باند شرانط اضرراری به
صورت مستقل هم  ر شرانط اضرراری و بدون تومه به امنیت کشور، ملسۀ غیرعلنی برگازار  به

؛ حالات اول اننکاه اعا      توان  و حالت را مرارح کار   های مذکور میکر    ر پاسخ به پرسش
شرانط اضرراری برای تشکیل ملسۀ غیرعلنی، عرف به رعانت امنیت کشور است؛ نعنی شرانط 

ای حا  باشد که امنیت کشور را با خرر موامه ساز  و بارای ملاوگیری از   گونهاضرراری باند به
حالات   خسارات احتهالی به امنیت کشور  ر ههۀ ابعا ، ضاروری اسات کاه ملساۀ مجلاس باه      

بیاان  غیرعلنی  راند. با پذنرش انن نظر چنانچه شرانط اضرراری  ر انن حد از لزو  نباشد، به 
 نگر امنیت کشور را به خرر نینداز ، لزومی به تشکیل ملسۀ غیرعلنی نیست. حالت  و  انکاه  

ات گازارش و مصاوب  »...که مقرر  اشته:  96اع   شرانط اضرراری با تومه به قسهت اخیر اصل 
، «انن ملسات باند پس از برطرف شدن شارانط اضارراری بارای اطا ع عهاو  منتشار شاو ...       
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 نگر مقاماات ماذکور  ر اصال    بیان  تواند مررح شو . بهمستقل از رعانت امنیت کشور هم می
بر توانند پیشنوا  خو  را مبنیامده است، میچنانچه تشخیص  هند که شرانط اضرراری پیش 

که گفته شد، هام واژۀ اضارراری و   گونهعلنی ملسۀ مجلس مررح کنند، زنرا ههانبرگزاری غیر
اماده باه   بساا شارانط اضارراری پایش    هم واژۀ امنیت هر  و قابلیت تفاسیر متعد   ارناد، چاه  

تشخیص مقامات مذکور،  ر حال حاضر مومب خررهانی بارای امنیات کشاور نگار  ، اماا  ر      
راتی سنگینی به امنیت کشور وار  اند. بنابرانن تشاخیص  اننده ههان شرانط، مومب شو  خسا

تواند مومبی برای پیشنوا  ملسۀ غیرعلنی باشد. به اعتقاا   تنوانی میشرانط اضرراری خو  به
نامۀ  اخلی مجلاس کاه هار  و    نونسندگان، حالت  و  با تومه به تفسیر شورای نگوبان و انین

اناد،  شده مجلس باه حالات غیرعلنای  رمای    بینیشمحض تقاضای مقامات پیاند بهمقرر  اشته
 حال برای رعانت امنیت کشور باشد نا خیر، با شرانط حال حاضر کشور سازگارتر است. 

 

 شدهبینیضرورت تشکیل جلسۀ غیرعلنی به تقاضای مقامات خاص پیش. 2. 1

قاماات  شده، ضرورت تشکیل ملساۀ غیرعلنای، لازو  تقاضاای م    بینینکی  نگر از شرانط پیش
نامۀ  اخلی مجلاس اسات؛ بناابرانن، صارفا  باه  رخواسات و       و انین 96شده  ر اصل بینیپیش

ترتیب احصا پذنر است که هر نک بهشده  ر اصل مذکور امکانبینیتقاضای برخی مقامات پیش
شورای نگوبان نیاز  ر نظرناۀ تفسایری شاهارۀ      93اند. پیش از تصونب قانون اساسی سال شده

گوناه مقارر   مقامات صال  برای تقاضاای ملساۀ غیرعلنای را بادنن     1392/ 2/ 11رخ مو 6263
کاه  قانون اساسی انن است کاه  ر شارانط اضارراری  رصاورتی     96مستفا  از اصل »اند:  اشته

وزنر نا نکی رعانت امنیت کشور انجاب کند، مقامات صال  برای تقاضای ملسۀ غیرعلنی؛ نخست
باشند و باند طبب تقاضای انوا ملسۀ غیرعلنای تشاکیل شاو     انندگان میاز وزرا نا  ه نفر از نه

کاه اکثرنات مجلاس شاورای اسا می  النال       ولی پس از تشکیل ملساۀ غیرعلنای  رصاورتی   
طرح تقاضاکننده را نسبت به ومو  شرانط اضرراری کافی ندانست، موضوع  ر ملسۀ علنی قابل

، تفسایر  96نگوبان با کلهاات مشاابوی  ر اصال     ر انن تفسیر شورای «. و رسیدگی خواهد بو 
 93 لیل انکه تفسیر مذکور پیش از باازنگری قاانون اساسای  ر ساال     مربوطه را ارائه کر ه و به

بر ه شده است. اما نکتۀ بسیار ظرنفی  ر  وزنر نا مهوور از نخستمای رئیسشده، تنوا بهارائه 
مهواور،  راحتا  الزامی  ر پذنرش تقاضای رئایس ص 96تفسیر ومو   ار  و ان انن است که اصل 

بینی نکار ه و از واژۀ باناد   وزرا و  ه نفر از نهانندگان مجلس برای پذنرش ملسۀ غیرعلنی پیش
صارف تقاضاای    که تفسیر شورای نگوبان مؤند انن امر است که بهاستفا ه نکر ه است،  رحالی

اند.  غدغۀ برخی از اعضای مجلس بررسای  کنندگان باند ملسه به حالت غیرعلنی  ر رخواست
طرف  از نک« باند»نوانی قانون اساسی نیز  ر خصوص تشکیل ملسۀ غیرعلنی، گنجاندن کلهۀ 

موافقات  « شاو  تشکیل مای »از سوی  نگر بو ؛ بنابرانن با مهلۀ « مهکن است تشکیل شو »و 
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رساد تفسایر شاورا    نظر می(. به319: 1، ج 1391حاصل شد )ص.  .  .  . ب. ن. قانون اساسی، 
  امنه اصل نا شده را گسترش  ا ه است.

 
 جمهورتقاضای رئیس .1. 2. 1

مهواور اسات.  ر   اختیار پیشنوا  ملسۀ غیرعلنای را  ار ، رئایس   96اولین مقامی که  ر اصل 
، پیشنوا  تشکیل ملسۀ غیرعلنی، از 1393و پیش از بازنگری سال  1323قانون اساسی مصوب 

، انن امر 1393وزنری  ر بازنگری سال وزنر بو  که با حذف پست نخستارات نخستمهله اختی
طرح  ر انن خصوص ان است که به مهوور قرار گرفت. اما سؤال قابل  ر حیرۀ اختیارات رئیس

مهوور  ارای چنین اختیاری شده است   ر پاسخ به پرسش مذکور باناد گفات   چه علت رئیس
، از اخت ط  و گونه مجرنۀ رناستی و پارلهانی، نوع سومی از مجرناه  که برخی از قوانین اساسی

موات کاه   اناد. بناابرانن  ر اناران، از ان    گذاری کار ه پانه 1پارلهانینیهه-رناستیرا به نا  نیهه
موات کاه اعضاای    شو ، نظاا  رناساتی و از ان   مهوور مستقیها  توسط مر   انتخاب میرئیس

گیرند مهوور و مور  اعتها  مجلس شورای اس می قرار میب رئیسهیأت  ولت )وزنران( منتخ
پارلهاانی  انسات )هاشاهی،    نیهاه  –رناستی توان ان را نیهه(، پارلهانی است که می133)اصل 
(. با تومه به انچه گفته شاد، ساپر ن اختیاار تقاضاای ملساۀ غیرعلنای باه        299-292: 1339
سات کاه میاان قاوای مقنناه و مجرناه  ر نظاا          لیال ههکااری ا  ساو باه  مهوور از نک رئیس
ستباناد باه نقاش حهاانتی رناسات     پارلهانی انران ومو   ار  و از ساوی  نگار   نیهه -رناستینیهه هانتی رنا قش ح به ن ند    با

مهوور  ر پاسداری از حقوو ملت اشاره کر . بر انن اساس، قانون اساسی براساس تعود اخ قی مهوور  ر پاسداری از حقوو ملت اشاره کر . بر انن اساس، قانون اساسی براساس تعود اخ قی 
 ر شرانط اضرراری موظف کر ه است  ر شرانط اضرراری موظف کر ه است و تکلیف قانونی، وی را به حهانت از حقوو ملت از مهله و تکلیف قانونی، وی را به حهانت از حقوو ملت از مهله 

نت و مهوور باناد گفات انان مقاا   ر حهانات و      (.  ربارۀ تعود اخ قی رئیس(.  ربارۀ تعود اخ قی رئیس232232: : 13311331)هاشهی، )هاشهی،  قا   ر حها نن م فت ا ند گ مهوور با
سیر قانون اساسی(. انن سوگند بنا به تفسایر    121121کند )اصل کند )اصل پاسداری از حقوو ملت، سوگند نا  میپاسداری از حقوو ملت، سوگند نا  می قانون اساسی(. انن سوگند بنا به تف

نوان عناوان  وار ، قانون اساسی بهوار ، قانون اساسی بهبر انن مبر انن م؛ ع وه؛ ع وه2شورای نگوبان، شرعاً اثر حقوقی بر ان مترتب استشورای نگوبان، شرعاً اثر حقوقی بر ان مترتب است ع
ئیسترنن سند سیاسی و حقوقی، متضهن حقوو ملات اسات و رئایس   منشور ملی و عالیمنشور ملی و عالی ست و ر لت ا وور را مهواور را  ترنن سند سیاسی و حقوقی، متضهن حقوو م مه

یت تر اننکه رناست شورای عالی امنیات   اند. موم اند. موم، مسئول امرای قانون اساسی می، مسئول امرای قانون اساسی می113113طبب اصل طبب اصل  تر اننکه رناست شورای عالی امن
شور با تدابیر شور با تدابیر های  فاعی و امنیتی، ههاهنگی امور کهای  فاعی و امنیتی، ههاهنگی امور کملی با وی است؛ شورانی که تعیین سیاستملی با وی است؛ شورانی که تعیین سیاست

بر گیری از امکانات کشور را برای مقابله با تودنادات خاارمی و  اخلای بار      فاعی ا امنیتی و بوره فاعی ا امنیتی و بوره  لی  خارمی و  اخ ندات  گیری از امکانات کشور را برای مقابله با تود
شور را از شده است و کشاور را از  عوده  ار . شورای مذکور از مقامات بلندپانۀ لشکری و کشوری تشکیل عوده  ار . شورای مذکور از مقامات بلندپانۀ لشکری و کشوری تشکیل  شده است و ک

ند تواناد  مهوور میمهوور میسس هد؛ بنابرانن رئی هد؛ بنابرانن رئیای قرار میای قرار میبینانهبینانهلحاظ امنیتی و سیاسی، مور  بررسی واقعلحاظ امنیتی و سیاسی، مور  بررسی واقع توا
گزاری ها کاه مخال برگازاری    و احوال کشور و حالت منگ و ناارامیو احوال کشور و حالت منگ و ناارامی ر ملسات شورا، نسبت به اوضاع  ر ملسات شورا، نسبت به اوضاع  خل بر که م ها 
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نامۀ  اخلی مجلس انین 133ما ۀ (. (. 229229: : 13391339اند، احاطۀ کامل نابد )هاشهی، اند، احاطۀ کامل نابد )هاشهی، ملسۀ غیرعلنیملسۀ غیرعلنی
ت اضاررار   ر صور»مهوور و موافقت  ر مور  ان، مقرر  اشته:  ر مور  چگونگی تقاضای رئیس

مهوور.....ملساۀ غیرعلنای تشاکیل    که رعانت امنیت کشور انجاب کند، به تقاضای کتبی رئیس
بر ومو  شرانط اضررار و اقتضای شو .  ر انن صورت، تقاضاکننده)گان( ا لۀ خونش را مبنیمی

امنیت کشور و  ر نتیجه لزو  برگزاری ملسۀ غیرعلنی مجلس، حداکثر تا مدت پاانز ه  قیقاه،   
عنوان مخالف حداکثر تاا پاانز ه  قیقاه    متوالیا  و نا متناوبا   ر  و نوبت، ارائه و سپس نک نفر به

کند،  ر صورت تصونب  وسو  حاضران، کاار رسایدگی  ر ملساۀ غیرعلنای ا اماه      صحبت می
 «.نابد.  ر غیر انن صورت، ملسه به حالت علنی بازگشته و به روال عا ی عهل خواهد کر می
 
 درخواست هر یک از وزیران. 2. 2. 1

ای  ر خصوص اختیار تشکیل ملسۀ غیرعلنی توسط مقامات قوۀ مجرنه مذکور  ر اصال  نکته
توانناد تقاضاای ملساۀ    ، هر نک از وزرا می96ومو   ار ؛ مسئلۀ اول اننکه براساس اصل  96

شاکیل  تقاضاای ت »نامۀ  اخلای هیاأت  ولات:    انین 11غیرعلنی کنند و طبب اص حیۀ ما ۀ 
ملسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسا می توساط هار ناک از وزرا باا توماه باه اختیااری کاه          

های وزنران  ار ، باا اطا ع    ر موت ههاهنگ ساختن تصهیم131مهوور مرابب اصل رئیس
ای )باه  النال   حاال باناد  ناد چنانچاه وزارتخاناه     «. گیار  مقا  رناست مهووری صورت می
مهوور نا از طرف مجلس( وزنر نداشته باشد؛ انا سرپرست یسگوناگون مانند عزل از طرف رئ
( نیز از انان اختیاار )تقاضاای تشاکیل ملساۀ غیرعلنای(       132وزارتخانه )قسهت اخیر اصل 

توان به انن پرسش پاسخ  ا ؛ پاسخ نخست اننکه،  اشتن برخور ارند نا خیر  از  و منظر می
است و وزنر بو ن  ر اصال فاوو موضاوعیت    عنوان وزنر برای تقاضای ملسۀ غیرعلنی الزامی 

توانند انن تقاضا را بنهانند. سبب  اشتن رأی اعتها  مجلس، می ار  و انن وزرا هستند که به
پاسخ  و  انن است که با تومه به اننکه  لیل پاذنرش تقاضاای وزنار بارای تشاکیل ملساۀ       

محاض   شده است، بهن بیا« رعانت امنیت کشور  ر شرانط اضرراری» 96غیرعلنی،  ر اصل 
 ر « وزنر»توانند تقاضای ملسۀ غیرعلنی کنند. ههچنین عنوان حصول انن  و شرط، وزرا می

توانناد تقاضاای   ، فاقد موضوعیت است و طرنقیت  ار ، چراکه وزرا از انن نظر میاصل مذکور
ملسۀ غیرعلنی کنند که  ر رأس وزارتخانه قرار  ارند و به امور مرباوط باه وزارتخاناۀ تحات     

توانند  ر سرپرستی اشراف  ارند. بنابرانن کسانی که  ر مانگاه وزنر قرار  اشته باشند نیز می
رو سرپرسات  تقاضای ملسۀ غیرعلنی کنناد. ازانان   96نط مومو   ر اصل صورت حصول شرا

وزارتخانه نیز از انن اختیار برخور ار است. ههچناین مهکان اسات سرپرسات ماور نظر باه       
مجلس حاضار شاو  و  ر حاین ساؤال ناا        رخواست خو  نا به  رخواست مجلس،  ر ملسۀ

ان را از مهلاه مساائل امنیتای     ومو  اناد کاه سرپرسات   گزارش امور توسط وی، مور ی به



 944...   تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس

ارزنابی کند و از انجا که نهانندگان از موضوعی که سرپرست وزارتخانه قصد صاحبت کار ن   
خبرند، سرپرست نیز باند از انن اختیار برخاور ار باشاد. البتاه مهکان      ر مور  ان را  ار  بی

کند تا انوا تقاضاای  تواند انن امر را از نهانندگان  رخواست است گفته شو  که سرپرست می
ای امکاان ههااهنگی باا    هاای فاوری  کاه گااهی وضاعیت   غیرعلنی کنند؛ اما از انجای  ملسۀ

 هد، انن راهکار ههیشه عهلی نیست. مسئلۀ  و  اننکه انا نهانندگان مجلس را به  ست نهی
مهوور نا وزرا( توسط نهانندگان  ر ملساۀ غیرعلنای مهکان    طرح سؤال نا استیضاح )رئیس

ست  قوانین موضوعۀ انران  ر انن زمینه ساکت است.  ر نظا  حقاوقی انگلساتان انان امار     ا
شده و مقامات عالی قوۀ مجرنه  ر تحوالت ناگوانی و شرانط اضرراری، پاساخگوی   بینیپیش

 House of Commons)هاای نهاننادگان مار    ر ملساۀ غیرعلنای هساتند       فوری پرساش 

Information Office, 2010: 12)   قاانون اساسای پاس از     36و  33. لیکن با تومه باه اصاول
مذکور مهوور نا وزنر باند  ر ظرف مولت قانونی که  ر اصاول ماذکور   رئیسرئیسطرح استیضاح نا سؤال  صول  مهوور نا وزنر باند  ر ظرف مولت قانونی که  ر ا

کافی شده توضیحات کاافی  شده است،  ر مجلس حاضر شوند و  ر خصوص مسائل مررحشده است،  ر مجلس حاضر شوند و  ر خصوص مسائل مررحمشخص مشخص  شده توضیحات 
سؤال توان گفت طرح ساؤال  و میو می  طور مرلب امده استطور مرلب امده استارائه  هند. لف  مجلس  ر اصول مذکور بهارائه  هند. لف  مجلس  ر اصول مذکور به توان گفت طرح 

تواند  اشته باشد. بنابرانن اگر وزنر نا تواند  اشته باشد. بنابرانن اگر وزنر نا نا استیضاح  ر ملسۀ غیرعلنی هیچ مهانعت قانونی نهینا استیضاح  ر ملسۀ غیرعلنی هیچ مهانعت قانونی نهی
سۀ مهوور نا  ه نفر از نهانندگان تشخیص  هند که طارح ساؤال ناا استیضااح  ر ملساۀ      رئیسرئیس ضاح  ر مل نا استی سؤال  طرح  مهوور نا  ه نفر از نهانندگان تشخیص  هند که 

 توانند انن  رخواست را به مجلس ارائه  هند. توانند انن  رخواست را به مجلس ارائه  هند. غیرعلنی باشد، میغیرعلنی باشد، می
 
 تقاضای ده نفر از نمایندگان .3. 2. 1

طاور کلای   نامۀ  اخلی مجلس و نظرنات تفسیری شورای نگوباان، باه  ، انین96با تومه به اصل 
نهانندگان مجلس  ر خصوص برگزاری غیرعلنی ملسات چوار نقش اساسی  ارناد کاه نکای از    

ر   نگار  انوا پیش از تشکیل ملسۀ غیرعلنی است )تقاضای تشکیل ملسۀ غیرعلنی( و ساه ماو  
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(      

 شو .نابند که  ر ذنل هر نک از انن بررسی میموضوعیت می
کنناد، تقاضاای   لساۀ غیرعلنای انفاا مای    نخستین نقشی که نهانندگان پیش از تشاکیل م  

،  ه نفر از نهانندگان ساومین مقاا  صاال  بارای     96تشکیل ملسۀ غیرعلنی است. مرابب اصل 
سو ناشی از ونژگی برمستۀ تقاضای تشکیل ملسۀ مجلس هستند. انن اختیار نهانندگان از نک 

 لیال اختیاار   و از  نگر ساو باه   پارلهانی نظا  سیاسی و نفوذ و اقتدار قوۀ مقننه بر سانر قوانیهه
اناد.  شاهار مای  صرف قانونگذاری است که  ر نظا  سیاسی انران تنوا نوا  قانونگذار انن قوه باه 

تواند با  رک شرانری که برای امنیت کشور حائز اههیت است، ملساات خاو  را باه    رو میازانن
 ر »خصاوص مقارر  اشاته:    نامۀ  اخلی مجلس  ر انان  انین 133حالت غیرعلنی  راور . ما ۀ 



 8941 تابستان، 2، شمارۀ 94فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    900

صورت اضررار که رعانت امنیت کشور انجاب کند، به تقاضاای کتبای ...  ه نفار از نهاننادگان،     
 ....«.شو  ملسۀ غیرعلنی تشکیل می

 

 شده پس از تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسالمیبینیشرایط پیش. 2
و  96موماب اصال   شاد، باه    از انکه تقاضای تشکیل ملسۀ غیرعلنای باا موافقات مواماه    پس 
ترتیب بررسای  نامۀ  اخلی مجلس، شرانری ومو   ار  که باند مراعات شو . انن شرانط بهانین

 شده است:  
 

 ضرورت حضور اعضای شورای نگهبان جهت اعتبار مصوبات جلسۀ غیرعلنی .1. 2
 می باند باه  کلیۀ مصوبات مجلس شورای اس»قانون اساسی که مقرر  اشته:  61به استنا  اصل 

، قانون اساسی اوال  مجلس را بدون ومو  شورای نگوباان  ارای  ...«شورای نگوبان فرستا ه شو  
اعتبار قانونی ندانساته )مگار  ر ماور  تصاونب اعتبارناماۀ نهاننادگان و انتخااب شاش نفار از          

ت مادنی،  کلیۀ قاوانین و مقاررا   1طرف اصل  (؛ ثانیا  از نک63حقوقدانان شورای نگوبان()اصل 
مالی، مزانی، اقتصا ی و... را مرلقا  براساس موازنن اس می معتبر  انسته و تشاخیص ان را باه   

تواند قوانینی وضاع  ، مجلس نهی22شورای نگوبان محول کر ه و از طرف  نگر به استنا  اصل 
کند که با اصول و احکا  مذهب رسهی کشور نا قانون اساسی مغانرت  اشته باشاد و تشاخیص   

نیز، نکی از شرانط موم بارای تصاونب مصاوبات     96انن امر به عودۀ شورای نگوبان است. اصل 
رساد،  نظار مای  مجلس  ر ملسات غیرعلنی را، حضور اعضای شورای نگوبان  انسته اسات. باه  

سبب حساسیت مسئله برای پیشبر  تصونب قانون با تومه باه  احتهاال  حضور شورای نگوبان به
منظور رعانت امنیت کشور انجا  شده و انان ضارورت موماب شاده     ت که بهای اسشرانط ونژه

است که شورای نگوبان برای اظوارنظر  ر مور  مصوبات ملسات مذکور حضور ناباد تاا مصاوبه    
نامۀ  اخلای مجلاس  ر انان خصاوص مقارر  اشاته:       انین 133ما ۀ  1اعتبار پیدا کند. تبصرۀ 

اسات کاه باا حضاور شاورای نگوباان باه تصاونب          مصوبات ملسۀ غیرعلنی  ر صورتی معتبر»
 «.  چوار  مجهوع نهانندگان برسدسه
 

 چهارم مجموع نمایندگانتصویب سه .2. 2
چوار  مجهوع نهانندگان نکای  نگار از شارانری    تصونب مصوبات ملسۀ غیرعلنی با نصاب سه

، ضروری پس از تشکیل ملسۀ غیرعلنی برای تصونب مصوبات مربوطه 96است که مرابب اصل 
ای ماور  ماذاکره قارار گیار ، مصاوبۀ      رو  ر مرنان ملسۀ غیرعلنی چنانچه مصاوبه است؛ ازانن

چوار  مجهوع نهانندگان به تصونب برسد تا صاورت قاانونی باه    نا شده باند با نصاب خاص سه
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موت مقرر شده که از تشکیل ملسات غیرعلنی اصوال  ملاوگیری   خو  بگیر . نصاب اخیر، از ان
های سیاسی و  ر نتیجه قرع رابرۀ مر   باا  ساتگاه   گرانیو زمینه را برای برخی مصلحت شو 

(. نکتۀ  نگر  ر خصوص نصااب ماذکور  ر اصال    111: 1339زمامداری فراهم ننهاند )هاشهی، 
رسد  ر برخی شرانط خاص باند نک اساتثنا بارای نصااب    نظر میذکرشده، انن است که به 96

 لیل غیبات،  زنرا نصاب مجهوعی نا شده گاهی مهکن است  ر مجلس بهمذکور  ر نظر گرفت، 
ای باشاد کاه نیااز کشاور بارای      گوناه استعفا، مرخصی و... نهانندگان حاصل نشو  و شرانط باه 

ای انچنان موم باشد که تأخیر  ر انن مسئله سبب لرهه به مصال  تصونب فوری طرح نا النحه
بینای نکار ه   اما قانون ماذکور حالات اساتثنانی را پایش     کشور، استق ل و تهامیت ارضی شو ؛

چواار  مجهاوع نهاننادگان، از    مای نصاب سهاست. بنابرانن  ر انن موار ، بوتر بو  قانونگذار به
شده  ر قانون اساسی محقاب  بینیکر  تا هم نصاب پیشچوار  نهانندگان حاضر استفا ه میسه

صال  کشور، حف  استق ل و تهامیت ارضای کشاور باا    و زمینۀ تخلف از ان انجا  نشو  و هم م
 اخت ل موامه نشو . 

مصاوبات ملساۀ   »...مقرر  اشاته:   96نکتۀ پانانی  ر انن زمینه انن است که قسهت اخیر اصل 
چواار  مجهاوع   غیرعلنی  ر صورتی معتبر است که باا حضاور شاورای نگوباان باه تصاونب ساه       

 قتای صاورت گرفتاه، زنارا کلهاۀ      ر تدونن انن اصل نوعی بیبه نظر باز هم  «. نهانندگان برسد...
 نگار اناا صارفا  حضاور فیزنکای شاورای نگوباان  ر ملساۀ         بیان بسیار مبوم است؛ به « حضور»

غیرعلنی مجلس م ک است  و اعضای شورای نگوبان حب شور و اظوارنظر ندارند   ر انن صورت 
ات به شاورای نگوباان، ضارورت انربااو کلیاۀ       ر مور  ضرورت ارسال کلیۀ مصوب 61فلسفۀ اصل 

رو . بناابرانن مسالها    قوانین با شرع و قانون اساسی و علت ومو ی شورای نگوباان زنرساوال مای   
توان مررح کر  انان اسات کاه    پذنر . فرض  ومی که میقانون اساسی انران چنین فرضی را نهی

ماور  مصاوبۀ مجلاس  ر ملساۀ       ر اصل نا شاده اعام از حضاور و اظواارنظر  ر    « حضور»کلهۀ 
غیرعلنی است تا اگر ان را مخالف مقررات اس می و قانون اساسی تشخیص  هند،  وباره تقاضاای  

اعضاای شاورای   »اسات کاه مقارر  اشاته:      62تجدندنظر را  ر ان بنهانند. مؤند انن فرض اصال  
طارح قاانونی  ر مجلاس     توانند هنگا  مذاکره  ربارۀ النحاه ناا  منظور تسرنع  ر کار مینگوبان به

حاضر شوند و مذاکرات را استهاع کنند. اما طارح ناا النحاۀ فاوری  ر  ساتور کاار مجلاس قارار         
؛ با تومه به «گیر ، اعضای شورای نگوبان باند  ر مجلس حاضر شوند و نظر خو  را اظوار کنندمی

صاورت فورنات   اند که مهکان اسات باه   اننکه  ر ملسات غیرعلنی نیز شرانط اضرراری پیش می
رو اعضای شورای نگوبان باناد  ر مجلاس    رامده باشد نا مستلز  تسرنع  ر رسیدگی باشند، ازانن

رسد قانونگذار  ر اصال  نظر میحاضر شوند و  ر خصوص مصوبۀ ملسۀ غیرعلنی اظوارنظر کنند. به
 .  کر نیز تصرن  می« اظوارنظر»به واژۀ « حضور»الز  بو ، حداقل  ر کنار واژۀ  96
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 مقررات مربوط به مصوبات جلسات غیرعلنی .3. 2
از انجا که ملسات غیرعلنی مجلس  ر واقع مبین حالتی اضرراری است که برای رعانت امنیت 

ای است رو  ارای شرانط خاص و ونژهشو ، ازاننکشور و عد  خسارات احتهالی به ان برگزار می
 اند.راکنده ذکر شدهطور ضهنی و پنامۀ  اخلی مجلس بهکه  ر انین

 
 مقررات مربوط به شور مصوبات جلسۀ غیرعلنی. 1. 3. 2
هاا و لاوان  عاا ی،    بررسی و تصونب کلیۀ طارح »نامۀ  اخلی مجلس: انین 112مومب ما ۀ به 
شده و نا به تشخیص نامه نحوۀ رسیدگی مشخص مز موار ی که  ر انن انینشوری است بهنک

هاا ناا   ، بنابرانن  ر اصل طرح«صورت  وشوری ضرورت  اشته باشدهرئیسه بررسی انوا ب هیئت
نامۀ  اخلای مقرراتای  ر   شوند، از انجا که  ر انینلوانحی که  ر ملسۀ غیرعلنی نیز بررسی می

رئیسه شوری و حتی مهکن است به تشخیص هیأت صورت نکانن خصوص ذکر نشده، اصوال  به
 صورت  وشوری هم بررسی شوند.به
 
 مقررات مربوط به عادی یا فوری بودن مصوبات جلسۀ غیرعلنی. 2. 3 .2
هاا و لاوان    اصل بر عا ی بو ن رسایدگی طارح  »نامۀ  اخلی مجلس: انین 193مومب ما ۀ به 

 است. بنابرانن فورنت انوا باند مبین ضرورت و نا حالت استثنانی و مستند به  النل ذنل باشد:  
ظر نسابت باه ساانر ماوار      ه و اولونت طرح و نا النحۀ مور نفورنت: نیاز فوری مامعنک .1

 قااوع خسااارت احتهااالی و فااوت فرصاات؛    وفورناات؛ ضاارورت ملااوگیری از و  .2مرروحااه؛ 
شاانان  «. فورنت؛ حالت کام   اضرراری و حیاتی برای مقابلاه سارنع باا خساارت حتهای     سه .3

علنی باند  ر صاورت وماو    قانون اساسی ملسات غیر 96مومب اصل  توضی  است که چون به
شرانط اضرراری که برای رعانت امنیت کشور ضروری است، برگزار شو  و نیاز از انجاا کاه باه     

شاو  کاه   ها و لوان ، زمانی مررح مای فورنت طرحنامۀ  اخلی مجلس سهانین 193مومب ما ۀ 
د تشاکیل  رسا نظار مای  امده است، باه های حتهی پیش حالت اضرراری برای مقابله با خسارت

هاا ناا لاوان   ر    فورنت طرحو طرح سه 96ملسۀ غیرعلنی  ر شرانط اضرراری مذکور  ر اصل 
نامۀ  اخلی مجلس ههپوشانی  ارند، بنابرانن اصل بر انین 193شرانط اضرراری مذکور  ر ما ۀ 

ن تاوا پذنر  و  نگار نهای  ها و لوان  مور  مذاکره  ر ملسۀ غیرعلنی استثنا میعا ی بو ن طرح
هاا و  ها و لوان  نیازمند است و چنین طرحان را عا ی تلقی کر ، زنرا نا مامعه فورا  به انن طرح

فورنتی صورت نکلوانحی  نسبت به  نگر موار  اولونت  ارند که  ر انن صورت طرح نا النحه به
شاو ، ناا اننکاه  ر شارانط اضارراری ضارورت ملاوگیری از خساارت         شوری بررسی میو نک
صاورت  وفاورنتی  ر  ساتور    اند که  ر انن صورت مصوبه بهالی به امنیت کشور پیش میاحته
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پیوسته حالت کاام   اضارراری و حیااتی    وقوعگیر  و  ر نوانت شرانط اضرراری بهکار قرار می
اور  کاه طارح ناا النحاه     برای مقابلۀ سرنع با خسارت حتهی نسبت به امنیت کشور پیش مای 

 باند بررسی شو .  فورنتیصورت سهبه
 

 انتشار گزارش و مصوبات جلسۀ غیرعلنی پس از رفع شرایط اضطراری. 4. 2
از برطارف شادن شارانط    شرط نوانی پس از پانان ملسۀ غیرعلنی مجلس ان اسات کاه پاس    

اضرراری، هم گزارش مذاکرات نهانندگان و هم مصوباتی که  ر انن ملسات به تصونب رسیده، 
مجازا از مصاوبات   « گازارش »   کشور منتشر شوند. با تومه به انکاه واژۀ  برای اط ع عهو  مر

ناماۀ  اناین  22رسد منظور از ان با تومه به تبصرۀ ماا ۀ  نظر میای کلی است، بهذکرشده و واژه
هاا،  هاای ملساات کهیسایون   هاای  اخال  ساتور، بحاث     اخلای مجلاس شاامل نراب، بحاث     
گیر  و سانر موار  نظارتی و قاانونی اسات. اماا      میانجا 31اظوارنظرهانی که برای اعهال اصل 

 ر مور  مصوبات باند گفت که منظور از انن واژه  ر اصل نا شده، صرفا  مصوباتی اسات کاه  ر   
کناد و تنواا باناد    رسد، شورای نگوبان  ر مور  ان اظوارنظر مای ملسۀ غیرعلنی به تصونب می

 شو .  مهوور و انتشار به وی اب غبرای امضای رئیس
 قتی صورت گرفتاه  انن است که به نظر  ر تدونن ان نوعی بی 96نکتۀ حائز تومه  ر اصل 

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 

مر   تا چه زمانی از قوانینی که  ر ملسۀ غیرعلنای باه تصاونب رسایده اسات، نااگااه و        باشد،
خبر باشند، چراکه هنگامی باند انتظار امرای قانون را  اشت که مفا  ان منتشار شاو  و باه    بی

تاوان او را باه لحااظ    اط ع عهو  برسد، زنرا تا شخص حقوو و تکالیف خو  را نداند، چگونه می
رو الزمۀ امرای قانون انتشاار ان اسات و پایش از انتشاار     انون مسئول  انست  ازاننتخلف از ق

 3(. بناابرانن مراابب ماا ۀ    131: 1332شوند )کاتوزناان،  قانون، ههه به ان ماهل محسوب می
شو  کاه  گیر  و  ر واقع فرض میقانون مدنی انتشار قوانین  ر روزنامۀ رسهی کشور صورت می

قاانون   2(. از طرف  نگر، ماا ۀ  213: 1362اند )مورپور، یب از قانون مرلع شدهترتانن  مر   به
االمراست مگر انکه روز پس از انتشار  ر سراسر کشور الز  12قوانین »مدنی انران مقرر  اشته: 

پس  ر فرضی که هناوز شارانط   «.  ر خو  قانون ترتیب خاصی برای موقع امرا مقرر شده باشد
امعلومی ا امه نافته و قوانینی  ر ملسۀ غیرعلنی مجلس به تصونب رسایده  اضرراری به مدت ن

شده اط ع نابند، چراکه هنوز شرانط اضرراری به پانان است، مر   چگونه باند از قانون تصونب
نرسیده تا بتوان مصوبات نا شده را برای اط ع عهو  منتشر کر . با تومه به اننکه قانون مادنی  

ت به قانون اساسی انران  ار  و  ر واقع قانون اساسی پس از قانون مدنی به قدمت بیشتری نسب
توان از طرنب اص ح قوانین ماذکور برطارف سااخت.  ر    تصونب رسیده است، انن نقیصه را می
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ای مذاکرات مجلس بررسی نوانی قانون اساسی، برخی اعضا مقصو  از روزنامۀ رسهی را روزناماه 
هاای  لحاظ حقوقی بتوان به ان اساتنا  کار  و انتشاار ان را  ر روزناماه    اند که از خبری  انسته

روزمره مانند کیوان و اط عات را کافی ندانسته بو ند )صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسای  
 (.  319: 1، ج 1391نوانی قانون اساسی، 

میناۀ  هاای ناونن  ر ز  ذکر  نگر ان است که امروزه با توماه پیشارفت فنااوری   نکتۀ شانان 
ای که  ر میان مر   های گروهی ههچون تلونزنون، اننترنت... و نظر به مخاطبان گستر هرسانه

رسد، انتشار مصوبات مجلاس از طرناب را ناو و روزناماۀ رساهی کاه  ر اصال        نظر می ارند، به
بر ملسات علنی به قرننه شامل انتشار گزارش و مصاوبات ملساات غیرعلنای هام     نا شده ع وه

های روزامدی نباشد، چراکه  ر  نیای امروز مخاطب را نو بسایار کهتار از  نگار    و ، روششمی
هاست و بسیار بعید است که روزنامۀ رسهی کشور هم اغلاب اوقاات باه نقااط  ور سات،      رسانه

کر ه برسد. از  نگر ها و مناطب  ور از پانتخت و به  ست افرا  باسوا  و تحصیلمانند شورستان
ت افرا ی را که سوا  خواندن و نوشتن ندارند، با نوعی ب تکلیفی اط ع از قاوانین  سو مهکن اس

منتشرشده که مربوط به انان است، موامه ساز . مثال ملهوس  ر انن زمینه قاانون هدفهنادی   
 هاد ناا قاوانین مرباوط باه بیهاۀ        رامد را تحت پوشش قرار میهاست که کلیۀ اقشار کمنارانه

ارگران که بعضا   ارای مخاطباانی محارو  از ساوا  خوانادن و نوشاتن اسات.       روستانشینان و ک
تباع  توان  و طرنب نا شده را، روش مناسبی برای انتشار قوانین و بهبنابرانن  ر حال حاضر نهی

اط ع مر    انست.  ر انن زمینه تاکنون قانونی به تصونب نرسیده است، زنرا طرو ذکرشده  ر 
رناسات وقات مجلاس     1326اناد.  ر ساال   صورت تهثیلی ذکر شدهزنا  بهاحتهال به  96اصل 

/   نظر تفسایری شاورای نگوباان را  ر خصاوص انتشاار      22شورای اس می  ر استع   شهارۀ 
مذاکرات مجلس از طرنب نکصد نسخه از صورت مشروح مذاکرات هر ملسه  ر روزنامۀ رسهی و 

متخذه  ر هار ملساه موات انتشاار  ر روزناماۀ      گزارشی فشر ه حاوی تها  نکات و تصهیهات 
 کامال  گازارش  باناد  که  ار  صراحت اساسی قانون 96 اصل»رسهی، خواستار شد و اع   کر : 

  و به اکتفا بنابرانن شو . منتشر رسهی و روزنامۀ را نو طرنب از اس می شورای مجلس مذاکرات

ن نکته را نا اور شد که تفسیر ماذکور  باند ان«. باشدمی اساسی قانون خ ف طرنب پیشنوا شده
تنوا  و طرنب نا شده را بارای   96 رستی بر نص قانون اساسی صحه گذاشته است، زنرا اصل به

رسد قانونگذار  ر قالب نظر میبینی کر ه است، اما بهانتشار گزارش کامل مذاکرات مجلس پیش
نگری که روزامدترند برای انتشاار  توانست طرو  نامۀ  اخلی مجلس میقوانین عا ی چون انین
بینی کند، چراکه فلسفۀ وضع قوانین ارگانیکی که  نباله و مکهال قاانون   مذاکرات مجلس پیش
انند، انضاح اصول کلی و تکهیل قانون اساسای اسات، لاذا بررسای قاوانین      اساسی به شهار می

صاورت نظاری   ازه باه عا ی نشان خواهد که اصول و قواعد مندرج  ر قانون اساسی، تا چاه اناد  
اناد )قاضای،   اند نا چه اندازه از طرنب قانونگذاری عا ی از قوه باه فعال  راماده   مانده صرف باقی
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 هندۀ رفاع شارانط اضارراری اسات.  ر انان      (. نکتۀ  نگر  ر مور  مقا  تشخیص122: 1333
 اشاته:  نامۀ  اخلی مجلس مقارر  انین 133ما ۀ  2صراحتی ندار ، اما تبصرۀ  96خصوص اصل 

تشخیص رفع شرانط اضرراری برای انتشار مذاکرات و مصوبات ملسات غیرعلنی برای اطا ع  »
نحو مقرر  ر ههاین  عهو  با مجلس است که با پیشنوا  حداقل  ه نفر از نهانندگان و مذاکره به

بناابرانن  «. گار   ما ه،  ر ملسۀ غیرعلنی و تصونب اکثرنات حاضارنن  ر مجلاس عهلای مای     
ماوازات ان  ه  که  ه نهانندۀ مجلس اختیار پیشانوا  ملساۀ غیرعلنای را  ارناد، باه     هگونههان

منظاور انتشاار ماذاکرات و مصاوبات     نهاننده هم مقا  صال  تشخیص رفع شرانط اضارراری باه  
 شوند.  ملسات غیرعلنی تلقی می

قارر کار ه   نامۀ  اخلی مجلس که مانین 123 ر پانان باند افزو  که با تومه به فحوای ما ۀ 
 اکثرنات  - »... باشاد: مای  زنار  شارح  باه  مختلف  ر موار  مجلس...  ر گیریرأی نصاب» است:

رعانات ماا ۀ    باا  مجلاس  غیرعلنای  رسهی ملسۀ تشکیل تصونب -2حاضر: ... نهانندگان  وسو 
 ر صاورت اضاررار کاه    »... که مقارر  اشاته:    133و ههچنین مفا  ما ۀ « نامه...انن انین 133

شاو .  ر انان   منیت کشور انجاب کند، به تقاضای کتبی... ملسۀ غیرعلنی تشاکیل مای  رعانت ا
بر ومو  شرانط اضرراری و اقتضای امنیت کشاور و  صورت، تقاضاکنندگان ا لۀ خونش را مبنی

 ر نتیجه لزو  برگزاری غیرعلنی ملسۀ رسهی مجلس ...ارائاه و ...  ر صاورت تصاونب  وساو      
توان ملسات غیرعلنای را  ؛ به نظر می«نابد...ملسۀ غیرعلنی ا امه میحاضران، کار رسیدگی  ر 

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..        

با نصاب  وسو  حاضاران بارای تشاکیل ملساۀ رساهی       نشده و تنوا به ذکر تصونب بینیپیش
 غیرعلنی اکتفا شده است.

 

 گیریگیرینتیجه

  صاورت علنای  ملسات مجلاس باه  برگزاری برگزاری   اضرراری و برای تأمین امنیت کشور،.  ر شرانط .  ر شرانط 11
لس مناسب نیست. بنابرانن  ر شرانط اضرراری که مهکن است پاس از برگازاری ملساات مجلاس      سات مج گزاری مل پس از بر مناسب نیست. بنابرانن  ر شرانط اضرراری که مهکن است 

وت رخرر بیفتد، بوتر اسات بارای موضاوعات موام  ر موات      امنیت، نظم و منافع عهومی کشور  امنیت، نظم و منافع عهومی کشور   وم  ر م ضوعات م برای مو ست  رخرر بیفتد، بوتر ا
 صورت غیرعلنی برگزار شو .صورت غیرعلنی برگزار شو .اعهال حاکهیت، ملسات بهاعهال حاکهیت، ملسات به

که ، شرانط  شواری را برای تحقب تشکیل ملسۀ غیرعلنی مقارر کار ه اسات کاه     9696. اصل . اصل 22 ست  کر ه ا قرر  ، شرانط  شواری را برای تحقب تشکیل ملسۀ غیرعلنی م
شکیل و راحتی نتوان حب بر اط ع مر   از اقادامات مجلاس را از اناان سالب کار ؛ بارای تشاکیل و        بهبه برای ت کر ؛  سلب  نان  لس را از ا قدامات مج راحتی نتوان حب بر اط ع مر   از ا

شورای مهوور ناا وزرا، نهاننادگان مجلاس و شاورای     ای ملسۀ غیرعلنی،  خالت رئیسای ملسۀ غیرعلنی،  خالت رئیسبهبهتصونب مصوتصونب مصو لس و  ندگان مج نا وزرا، نهان مهوور 
فر از مهوور، نکای از وزرا ناا  ه نفار از    نگوبان الز  است. پیشنوا  تشکیل ملسۀ غیرعلنی، با رئیسنگوبان الز  است. پیشنوا  تشکیل ملسۀ غیرعلنی، با رئیس نا  ه ن کی از وزرا  مهوور، ن
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ندگان نهانندگان است. برای تصونب پیشنوا  تشکیل ملسۀ غیرعلنی، رأی موافب  وساو  نهاننادگان    سو  نهان نهانندگان است. برای تصونب پیشنوا  تشکیل ملسۀ غیرعلنی، رأی موافب  و
سۀ  هنادۀ احتارا  قانونگاذار باه مقولاۀ برگازاری ملساۀ        ب پانین، نشانب پانین، نشانحاضر الز  است. انن نصاحاضر الز  است. انن نصا گزاری مل لۀ بر به مقو گذار  ترا  قانون ندۀ اح  ه

به ای  ر میان باشد، باند باه  که مصوبهکه مصوبهغیرعلنی  ر شرانط اضرراری و امنیتی است، ولی  رصورتیغیرعلنی  ر شرانط اضرراری و امنیتی است، ولی  رصورتی ای  ر میان باشد، باند 
سو ( چوار  مجهوع نهانندگان برسد. اما مهکن است مجلس با حاداقل نصااب ) وساو (    تصونب سهتصونب سه صاب ) و حداقل ن چوار  مجهوع نهانندگان برسد. اما مهکن است مجلس با 

شرانری ی ومو  نخواهد  اشت. بوتر است  ر چنین شارانری  ااتشکیل شو ،  نگر امکان تصونب مصوبهتشکیل شو ،  نگر امکان تصونب مصوبه ی ومو  نخواهد  اشت. بوتر است  ر چنین 
سهنصاب ساه  شو . چواار  مجهاوع نهاننادگان حاضار بارای بررسای و تصاونب پیشانوا  مقارر شاو .           نصاب  قرر  شنوا  م صونب پی سی و ت برای برر ضر  ندگان حا هوع نهان وار  مج چ
ظر که مجلس پیشنوا  را تصونب کند، شورای نگوبان که  ر مجلاس حاضار اسات، نظار      رصورتی رصورتی ست، ن ضر ا لس حا که مجلس پیشنوا  را تصونب کند، شورای نگوبان که  ر مج

پسئه خواهد  ا . پاس شده اراشده اراقانون اساسی  ر مور  مصوبۀ تصونبقانون اساسی  ر مور  مصوبۀ تصونب  2222و و   11خو  را مرابب اصول خو  را مرابب اصول  از از   ئه خواهد  ا . 
سهای به تصونب رسد، باناد باا نصااب ساه    ان چنانچه مصوبهان چنانچه مصوبه صاب  با ن ند  شد و چواار  مجهاوع نهاننادگان باشاد و     ای به تصونب رسد، با ندگان با هوع نهان وار  مج چ

صوبات و...را ههچنین تشخیص اننکه شرانط اضرراری رفع شده تا مجلس نتیجۀ ماذاکرات و مصاوبات و...را    مذاکرات و م ههچنین تشخیص اننکه شرانط اضرراری رفع شده تا مجلس نتیجۀ 
نبه اط ع مر   برساند نیز به عودۀ نهانندگان است. بناابرانن باناد گفات کاه نقاش نهاننا       قش نهان که ن فت  ند گ نابرانن با دگان دگان به اط ع مر   برساند نیز به عودۀ نهانندگان است. ب

سیار مجلس از تقاضای تشکیل ملسۀ غیرعلنی گرفتاه تاا تشاخیص رفاع شارانط اضارراری بسایار         ضرراری ب شرانط ا فع  شخیص ر تا ت ته  مجلس از تقاضای تشکیل ملسۀ غیرعلنی گرف
 است.است.  9696تر و مؤثرتر از سانر مقامات مذکور  ر اصل تر و مؤثرتر از سانر مقامات مذکور  ر اصل پررنگپررنگ
بل شارح قابال   بر مسائل نا شده، انتقا اتی هم بدننبر مسائل نا شده، انتقا اتی هم بدنن. افزون. افزون33 هیچ طارح اسات: الاف( تااکنون هایچ      شرح قا تاکنون  لف(  ست: ا طرح ا

نی را  قت مزئیات تشکیل ملساۀ غیرعلنای را   بهبهبه تصونب نرسیده است تا به تصونب نرسیده است تا   9696قانونی  ر مور  اصل قانونی  ر مور  اصل  سۀ غیرعل  قت مزئیات تشکیل مل
عد  و اند، زنرا مهکان اسات تفاسایر متعاد  و     حساب میحساب میبینی کند. انن امر نوعی خأل قانونی بهبینی کند. انن امر نوعی خأل قانونی بهپیشپیش سیر مت ست تفا کن ا اند، زنرا مه

حدو  و های مختلف از انن اختیار، حب بر اط ع شوروندان را از مذاکرات مجلس محادو  و  سوءاستفا هسوءاستفا ه های مختلف از انن اختیار، حب بر اط ع شوروندان را از مذاکرات مجلس م
صورت ا سرپرست ا اره شو ،  ر انان صاورت    لیل عزل وزنر ب لیل عزل وزنر بای بهای بهتضییع ساز ؛ ب( چنانچه وزارتخانهتضییع ساز ؛ ب( چنانچه وزارتخانه نن  ا سرپرست ا اره شو ،  ر ا

سؤال و تکلیف قانونی وی برای تقاضای تشکیل ملسۀ غیرعلنی نامشخص اسات؛ ج( وضاعیت ساؤال و     ضعیت  ست؛ ج( و تکلیف قانونی وی برای تقاضای تشکیل ملسۀ غیرعلنی نامشخص ا
ست؛ عنوان ابزارهای نظارتی نهانندگان بر قوۀ مجرنه،  ر ملسۀ غیرعلنی مشخص نیسات؛  تذکر و...بهتذکر و...به عنوان ابزارهای نظارتی نهانندگان بر قوۀ مجرنه،  ر ملسۀ غیرعلنی مشخص نی

صل ۀ غیرعلنی  امنۀ اصال  نامۀ  اخلی به نظر  ر مور  تشکیل ملسنامۀ  اخلی به نظر  ر مور  تشکیل ملس ( تفسیر شورای نگوبان و انین ( تفسیر شورای نگوبان و انین ۀ غیرعلنی  امنۀ ا
  9696شو  اوالً قانونگذار به تدونن قانونی  ر زمینۀ اصل شو  اوالً قانونگذار به تدونن قانونی  ر زمینۀ اصل اند. بنابرانن پیشنوا  میاند. بنابرانن پیشنوا  میرا توسعه  ا هرا توسعه  ا ه  9696

ند؛ مبا رت ورز  و راه را برای هر گونه تفسیر و ابوا  از مفاهیم شرانط اضرراری و امنیات بز اناد؛    یت بز ا مبا رت ورز  و راه را برای هر گونه تفسیر و ابوا  از مفاهیم شرانط اضرراری و امن
صوباچوار  مجهوعی نهانندگان برای تصاونب مصاوبا  ثانیاً نصاب سهثانیاً نصاب سه صونب م گاهی ت ملساۀ غیرعلنای کاه گااهی     چوار  مجهوعی نهانندگان برای ت که  نی  سۀ غیرعل ت مل

بهمهکن است به  النلی چاون غیبات، اساتعفا و...حاصال نشاو ، اصا ح گار   و باه         گر   و  ص ح  شو ، ا صل ن ستعفا و...حا بت، ا چون غی مای ان از ماای ان از  مهکن است به  النلی 
های نونن  ر عصر حاضر های نونن  ر عصر حاضر چوار  نهانندگانی که حاضرند استفا ه کر ؛ ثالثاً با پیشرفت فناوریچوار  نهانندگانی که حاضرند استفا ه کر ؛ ثالثاً با پیشرفت فناوریسهسه

تی های اننترنتای  انتانتسسبر را نو و روزنامۀ رسهی کشور، ههچون تلونزنون نا وببر را نو و روزنامۀ رسهی کشور، ههچون تلونزنون نا وبطرو  نگری ع وهطرو  نگری ع وه های اننترن
چه های انتشار گزارش ملسات غیرعلنی و حتی علنی باند افزو ، زنرا  ر انن اصل، انچاه  را به روشرا به روش های انتشار گزارش ملسات غیرعلنی و حتی علنی باند افزو ، زنرا  ر انن اصل، ان

چه  ر بسیار حائز اههیت و توماه اسات، اگااهی مار   و شاوروندان از ماذاکرات نهاننادگان چاه  ر          ندگان  مذاکرات نهان شوروندان از  مر   و  گاهی  ست، ا مه ا بسیار حائز اههیت و تو
حب املسات علنی و چه  ر ملسات غیرعلنی پس از رفع شرانط اضرراری اسات، بناابرانن حاب ا    نابرانن  ست، ب ن ن ملسات علنی و چه  ر ملسات غیرعلنی پس از رفع شرانط اضرراری ا

 است که به طرو معهول و متداول روز به اط عات  سترسی نابند. است که به طرو معهول و متداول روز به اط عات  سترسی نابند.  
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