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مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اکنون به نهادی تاثیرگذار در 
تصمیمات کشور تبدیل شده است به طوری که به عنوان مثال 
ایران  پیوستن  الیحه ای  درحال بررسی  هم اکنون  مجمع  این 
به اف ای تی اف است که دولتی ها تاثیر آن بر اقتصاد کشوررا 
ترکیبی  امروز  غیرقابل انکارمی دانند.مجمع تشخیص مصلحت 
ابتدای  درحالی که  دارد  بزرگ  و  وسیع  تشکیالتی  و  کامل 
تاسیس شاید بتوان آن را درحد یک گعده روسای قوا برای 

حل مشکالت تعریف کرد. 

ریشه هایی که تاسیس مجمع را کلید زد
نظام های  ایدئولوژیک در تعیین مقررات و فرایندهای قانونی 
عالوه بر توجه به حل مشکل یا اجرای آنچه جامعه مقرراتش 
را طلب می کند، الزاماتی ایدئولوژیک دارند و تالش می کنند 

تمامی تصمیمات آنها را نقض نکنند. 
انقالب اسالمی هم که نظامی برپایه ایدئولوژی برآمده از اسالم 
بود، از این قاعده مستثنی نبود. به همین دلیل ازهمان ابتدای 
شورای  مجلس  به  بعدها  که  ملی  شورای  مجلس  تشکیل 
اسالمی تغییر نام داد، تاکید بر الزامات ایدئولوژیک در تایید 
یا رد قوانین مصوب نمایندگان مجلس در شورای نگهبان خود 
را نشان داد. فقهای شورای نگهبان که معموال از طیف سنتی 
جریان فقهی تشکیل شده بودند، براساس و با معیارهای فقه 
سنتی مصوبات مجلس را به محک می کشیدند و طبعا بسیاری 
از مصوبات تایید نمی شد. طبق قانون درصورتی که مصوبه ای 
به  دوباره  باید  شده بود  مواجه  شورای نگهبان  عدم تایید  با 
مجلس برمی گشت و اصالح شده و دوباره به شورای نگهبان 
و مجلس هردو  مواردی شورای نگهبان  در  اما  ارسال می شد 
بر نظرات خود تاکید می کردند و قانون معطل می شد؛همین 
یعنی  شورای ملی  مجلس  رییس وقت  که  شد  باعث  مساله 
به  ای  نامه  طی   1360 درسال  علی اکبرهاشمی رفسنجانی 

رهبر فقید انقالب خواستار ارائه راه حلی در این زمینه شد. 

نامه هاشمی و گالیه از یک بن بست

را  ریاست مجلس  زمان  علی اکبرهاشمی رفسنجانی که در آن 
به عهده داشت، در نامه ای به امام نوشت که مصوباتی از مجلس 
به شورا می رود و شورا آن را رد می کند و اصرار طرفین بر 
نظر خود، باعث سردرگمی نظام قانون گذاری کشور شده است. 
متن نامه رفسنجانی در 5 مهر 1360 به حضرت امام به این 

شرح است: 
آیت اهلل العظمی   حضرت   شریف  محضر      »بسمه تعالی، 

امام خمینی، مدظلّه العالی 

  چنانکه خاطرمبارک مستحضراست قسمتی از قوانین که در 
تنظیمات  لحاظ  به  به تصویب     می رسد  مجلس شورای اسالمی 
کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که برحسب 
احکام ثانویه     به طورموقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط 
است     که  جهاتی  و  اسالم،  سیاست های  و  احکام  اجرای  به 
با  رابطه  در  و  نمی باشد  آنها  ترک  به  راضی  مقدس  شارع 
که  مقام    رهبری  تنفیذ  و  والیت  اِعمال  به  قوانین  این گونه 
طبق قانون اساسی هم قوای سه گانه را تحت نظر دارند، احتیاج 
پیدامی شود.علیهذا تقاضا    دارد مجلس شورای اسالمی را دراین 
موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.                                                             
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 رییس مجلس شورای اسالمی، اکبر هاشمی رفسنجانی    

پاسخ مهم و کلیدی امام به نامه هاشمی
  حضرت امام در پاسخ به نامه هاشمی، اصلی روشن و دقیق 
را به عنوان راهکار معرفی کردند که به نظرمی رسد، می توانست 

راهی برای برون رفت از مشکل به صورت اصولی باشد. 
ایشان در پاسخ نوشت: 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم 

  آنچه در حفظ نظام جمهوری اسالمی دخالت دارد که فعل یا 
ترک آن موجب     اختالل نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که 
ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و     آنچه فعل یا ترک آن 
مستلزم َحَرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت   
  وکالی مجلس شورای اسالمی، با تصریح به موقت بودن آن 
مادام که موضوع محقق     است، و پس از رفع موضوع خود به 
باید  آن؛     و  اجرای  و  تصویب  در  مجازند  شود،  می  لغو  خود 
تصریح شود که هریک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز 
نمود مجرم شناخته     می شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی 

می شود.والسالم علیکم و رحمةاهلل وبرکاته. 
  19 مهرماه 1360 
  روح اهلل الموسوی الخمینی «

در این نامه حضرت امام »اکثریت وکالی مجلس« را معیار 
تلقی کرده و نظر آنها را قابل قبول دانسته و پا را فراتر گذاشته 
و اعالم می کند که مجریانی که اجرا نکنند، مجرم شناخته 

خواهندشد. 

این نامه نگاری ها بی فایده بود
این قاعده ای روشن بود اما ظاهرا مشکل را حل نکرد، علت 
سنتی  فقه  متولیان  نفوذ  در  به نظرمی رسد  را  آن  حل نشدن 
اتفاقات  به  نگاهی  و  دانست  باید  نگهبان  شورای  فقهای  و 
دوم  نامه  تا   60 سال های  فاصله  در  اجرا  و  قانون گذاری  در 
هاشمی رفسنجانی به همراه سایر سران نظام، نشان می دهد که 
نه تنها فقهای شورای نگهبان به این قاعده پایبند نشدند حتی 
نمایندگان مجلس و مجریان نیز نتوانستند آن را عملی کنند. 

نامه دوم در آستانه تشکیل مجمع
امام  حضرت  به  نظام  سران  توسط  که  دومی  نامه  در 
»مجمع  سریع تر  هرچه  تشکیل  خواستار  آنها  شد،  نوشته 

چه
تاریخ

اکبر بیاتی
روزنامه نگار 

 از نهاد داوری 
تا نهادی فراتر از 

همه قـوا
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تشخیص مصلحت نظام« شدند و تاکید کردند که نبود چنین 
سازوکاری چه مشکالتی را فراهم کرده است. 

متن این نامه نشان می دهد که شکایت های دولت و مجلس 
به عملکرد شورای نگهبان، امام را بر آن داشته بود که مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را تشکیل دهد. نامه سران قوا خواستار 

تسریع در تشکیل این مجمع شد. 
این نامه در 17 بهمن 66 توسط سران نظام نوشته شد. متن 

این نامه به شرح زیر است : 
  »بسمه تعالی 

آیت اهلل العظمی  حضرت  عظیم الشأن،  رهبر  مقدس    محضر 
امام خمینی ـ دامت برکات وجوده الشریف 

نظری  لحاظ  از  مبارک،  وجود  آن  اخیر  اظهارات  سایة    در 
اسالمی  ادارۀ     جامعة  و  قانون گذاری  راه  در  که  مشکالتی 
انتظار  که  همان گونه  و  شده؛  برطرف  خوْرد  می  به چشم 
قرار  مورد     اتفاق نظرصاحبنظران  راهنمایی ها  این  می رفت 
گرفت. مساله ای که باقی مانده شیوۀ اجرایی اِعمال حق حاکم 
لوایح  درحال حاضر  است.  حکومتی  احکام  در     موارد  اسالمی 
قانونی ابتدا در وزارتخانه های مربوط، و سپس در     کمیسیون 
شور  مورد  هیأت دولت  در جلسة  و سپس  دولت،  در  مربوط 
شور  دو  معموالً  مجلس،  تصویب     در  از  پس  و  قرارمی گیرد. 
کارشناسان  حضور  با  که  دارد،  تخصصی  کمیسیون های  در 
دولت و بررسی     نظرات متخصصان، که معموالً پس از اعالم و 
انتشار به کمیسیون ها می رسد، انجام می شود. و معموالً یک   
بررسی  مورد  مطالب،  تناسب  به  کمیسیون،  چند  در    الیحه 
همة  که  علنی     دارد،  جلسة  در  شورهم  دو  و  می گیرد.  قرار 
آن  در  مربوط  وزارتخانه های  معاونان  یا  وزرا  و  نمایندگان 
اظهارنظرمی کنند  تناسب     تخصص ها  به  و  می کنند،  شرکت 
و پیشنهاد اصالحی می دهند. و اگر کار به صورت طرح شروع 
در  ولی  ندارد،  همراه  را  دولت  کارشناسی  گرچه     ابتدا  شود، 
کارشناسان    لوایح،  همانند  عمومی،  جلسة  و  کمیسیون ها 
  مربوط نظرات خود را مطرح می کنند. پس از تصویب نهایی، 
شورای نگهبان هم نظرات خود را در     قالب احکام شرعی یا 
قانون اساسی اعالم می دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را 
تأمین می نماید. و     در مواردی ازنظر مجلس قابل تأمین نیست، 
نمی توانند      توافق  شورای نگهبان  و  مجلس  دراین صورت  که 
کنند.وهمین جاست که نیاز به دخالت والیت فقیه و تشخیص 
از  فراوانی  موارد  گرچه  پیش     می آید.  حکم حکومتی  موضوع 
کارشناسان  نظرات  از  ناشی  اختالف  نمونه ها درحقیقت  این 
را  قوانین اساسی  کلیات  یا  احکام اسالم  که     موضوع  است 
تعیین    درصدد  جنابعالی  که  یافته ایم  اطالع  می کند.  خلق 
مجلس  اختالف  حل نشدن  درصورت  که  هستید    مرجعی 
یا  اساسی  قانون    یا  شرع مقدس  ازنظر  شورای نگهبان،  و 
بیان کند.  را  تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی 
درصورتی که دراین خصوص     به تصمیم رسیده باشید، باتوجه به 
اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بالتکلیف 

مانده،     سرعت عمل مطلوب است. 
  عبدالکریم موسوی ـ سیدعلی خامنه ای ـ احمد خمینی ـ 
میرحسین موسوی ـ اکبرهاشمی رفسنجانی  «

نظر فقهی کلیدی امام 
که می توانست حالل مشکالت باشد

با اعالم تشکیل مجمع  نامه  این  به  امام در پاسخ  و حضرت 
تشخیص مصلحت نظام و اعضای آن نوشتند:  

    
  »بسم اهلل الرحمن الرحیم 

نظر  زیر  مراحل  این  طی  از  پس  اینجانب  نظر  به    گرچه 
کارشناسان، که در تشخیص این     امور مرجع هستند، احتیاج 
به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، درصورتی که   

  بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق 
حاصل نشد، مجمعی     مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان 
توسلی،    هاشمی،     اردبیلی،  خامنه ای،  حجج اسالم:  وحضرات 
موسوی خوئینی ها، و جناب آقای میرحسین موسوی، و وزیر   
  مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسالمی تشکیل گردد؛ 
و درصورت لزوم از     کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید 
این  اکثریتِ     اعضای حاضِر  رأی  از مشورت های الزم،  و پس 
مجمع  این  در  )خمینی(  احمد   قرارگیرد.  موردعمل  مجمع 
شرکت می نماید تا     گزارش جلسات به اینجانب سریع تر برسد.

   حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور 
از آن موجب شکست اسالم  مهمه ای است که گاهی     غفلت 
عزیز می گردد. امروز جهان اسالم نظام جمهوری    اسالمی ایران 
را تابلوی تمام نمای حل معضالت خویش می دانند. مصلحت 
درمقابل  مقاومت  که  است  مهمه ای  امور  مردم     از  و  نظام 
در     زمان های  را  زمین  پابرهنگان  اسالم  است  ممکن  آن 
و  مستکبرین  امریکایی  اسالم  و  برد،  سؤال  زیر  دورونزدیک 
ایادی داخل و  با     پشتوانة میلیاردها دالر توسط  را  متکبرین 
خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال     می خواهم تا دراین 

مرحلة حساس آقایان را کمک فرماید. 
  به تاریخ 17بهمن ماه 1366 
  روح اهلل الموسوی الخمینی «

کارشناسی  عمق  دادن  نشان  برای  نظام  نامه، سران  این  در 
تخصصی  کمیسیون های  در  مجلس  و  دولت  تصمیمات 
درنهایت می گویند با این وجود شورای نگهبان »رد« می کند و 
بر آن هم اصرار می کند و از امام خواستند که زودتر آن مجمع 
که قرار است تشکیل شود را راه بیندازند اما جالب است که 
به  در کمیسیون ها  تصویب  فرآیند  آن  امام می گویند گرچه 
نظرش کافی است اما برای حل مشکل، مجمع را راه می اندازد 
اعضای  درکنار  مجمع  عضو  به عنوان  هم  را  نظام  سران  و 

شورای نگهبان قرار می دهد.

 ***

اولین مجمع با تعداد کم و وظیفه ای مشخص
دور اول 66 تا 68 

در ترکیبی که حضرت امام در مجمع شکل می دهند، شش 
نفر از فقهای شورای نگهبان دربرابر هفت نفر از سران ممکلت 
همان طور  می شوند  تصمیم گیر  مربوطه  وزیرموضوع  به عالوه 
که مشاهده می شود این ترکیب به نفع سران سه قوه است و 
همان مصوبه ای بیرون می آید که مجلس بر آن اصرار کرده بود. 
آیت اهلل  رییس جمهوروقت  با  آن  ریاست  که  مجمع  اولین 
خامنه ای بود، با این ترکیب راه افتاد و تا سال 68 که حضرت 
امام رحلت کردند، این ترکیب حفظ شد. در آن سال ها مجمع 
تنها یک وظیفه داشت و آن هم داوری بین موارد اختالفی 
میان مجلس و شورای نگهبان بود. با این مجمع تقریبا مشکل 

حل شد. 
خود،  تشکیل  درابتدای  تشخیص مصلحت نظام  مجمع  البته 
جایگاه قانونی نداشت و به همین دلیل در سال 68 در بازنگری 
برعهده  نیز  قبلی، دووظیفه دیگر  قانون اساسی عالوه وظیفه 

مجمع 
تشخیص مصلحت نظام 
درابتدای تشکیل خود، 
جایگاه قانونی نداشت 

و به همین دلیل 
در سال 68 در بازنگری 

قانون اساسی
عالوه بر وظیفه قبلی

دو وظیفه دیگر نیز 
برعهده آن گذاشته 
شد و با سه وظیفه 

»حل اختالف میان مجلس و 
شورای نگهبان«

 »حل معضالت نظام« 
و»مشاوره در اموری 

که رهبری ارجاع می کند«، 
جایگاه قانونی 

پیدا کرد.
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آن گذاشته شد و با سه وظیفه »حل اختالف میان مجلس و 
اموری  در  و»مشاوره  نظام«  معضالت  شورای نگهبان«، »حل 

که رهبری ارجاع می کند«، جایگاه قانونی پیدا کرد. 

***
 از نهاد داوری تا نهادی فراتر از همه قوا

در  که  خامنه ای  آیت اهلل  رهبری  و  امام  حضرت  رحلت  با 
به نظرمی رسید  می شد،  محسوب  مجمع  رییس  قبلی  مجمع 
باید ترکیب مجمع و رییس آن تغییر کند. به همین دلیل در 
مجمع  برای  جدیدی  ترکیب  مقام معظم رهبری   1368 مهر 
تشخیص مصلحت برای سه سال آینده انتخاب کرد و ریاست 
آن را هم به علی اکبرهاشمی رفسنجانی سپرد که در این زمان 
او رییس جمهورکشور بود. از ترکیب قبلی مجمع همه افراد در 
ترکیب فعلی بجز خود مقام معظم رهبری و آیت اهلل عبدالکریم 
آن  به  هم  جدیدی  افراد  و  داشتند  عضویت  موسوی اردبیلی 
اضافه شدند. در ترکیب جدید »آقای مهدوی کنی، آقای حاج 
آقای  خمینی،  سّیداحمد  حاج  آقای  صانعی،  یوسف  شیخ 
حاج سّیدمحّمد موسوی خوئینی، آقای حاج شیخ محّمدعلی 
حاج  آقای  صانعی،  حسن  شیخ  حاج  آقای  موّحدی کرمانی، 
شیخ محّمدرضا توّسلی، آقای حاج شیخ عبدا هلل  نوری و جناب 
انتخاب شده بودند وهمین طور در  آقای میرحسین موسوی« 
در  مجلس  مربوطه  کمیسیون  رییس  حقوقی  شخصیت های 

موضوع هم به ترکیب اضافه شده بود. 

هاشمی در اوج قدرت 
ادامه   71 سال  تا  تشخیص مصلحت نظام  دورازمجمع  این 
با  همزمان  هاشمی  اینکه  دلیل  به  دوره  دراین  داشت. 
ریاست مجمع، ریاست جمهوری کشور را هم برعهده داشت، 
اقدامات و فعالیت های مجمع تشخیص مصلحت نظام در سایه 

ریاست جمهوری قرارداشت.

***
افزایش تدریجی وظایف و اعضای مجمع

دورسوم 71 - 75
برای چهار سال  تغییراتی  با  آبان 1371 دورسوم مجمع  در 
که  بود  شرایطی  در  هم  مجمع  دوراز  این  شدند؛  منصوب 
رییس مجمع همان رییس جمهور بود و مجمع در هماهنگی 

کامل با دولت فعالیت می کرد. دورسوم تا 75 ادامه داشت و 
برنامه دوم  مهم ترین دستاورد آن تصویب سیاست های کلی 

توسعه در آبان 72 بود. 
اعضای حقیقی مجمع در این دور به شرح زیر بودند: 

آقای حاج شیخ حسن  آقای مهدوی کنی،  آیات وحجج اسالم: 
صانعی، آقای حاج سیداحمد خمینی، آقای حاج سیدمحمد 
موسوی خوئینی ها، آقای حاج شیخ محمدعلی موحدی کرمانی، 
عبداهلل  شیخ  حاج  آقای  توسلی،  محمدرضا  حاج شیخ  آقای 
دکتر  آقای  جناب  و  روحانی  حسن  شیخ  حاج  آقای  نوری، 

حسن حبیبی و جناب آقای میرحسین موسوی.
در این ترکیب، دیگر خبری از آیت اهلل یوسف صانعی نبود که 
آن زمان با حضور در حوزه و تدریس درس خارج، به عنوان یک 

مرجع تقلید رساله عملیه هم منتشر کرده بود. 

فصل جدایی مجمع و دولت 
دور چهارم 75 - 80 

با  در اسفند 75 مجمع تشخیص مصلحت نظام در دورچهارم 
ترکیب پرتعدادتری نسبت به قبل انتخاب شد؛ در این ترکیب 
که  حقیقی  شخصیت های  حقوقی،  شخصیت های  بر  عالوه 

انتخاب شده بودند، به شرح زیر بودند:  
نجف آبادی،  امینی  مهدوی کنی،  هاشمی رفسنجانی،  آقایان 
حبیبی،  حسن  امامی کاشانی،  جنتی،  احمد  طبسی،  واعظ 
حسن  محمدی ری شهری،  والیتی،  موسوی،  میرحسین 
عسگراوالدی،  موسوی خوئینی ها،  روحانی،  حسن  صانعی، 
میرسلیم،  مصطفی  الریجانی،  علي  دری نجف آبادی، 
فیروزآبادی،  نبوی،  مرتضی  عبدا…نوری،  توسلی محالتی، 
محسن  هاشمی،  محّمد  نامدارزنگنه،  بیژن  آقازاده،  غالمرضا 

نوربخش، محسن رضائی )دبیر مجمع(.
همچنین ترکیب جدید برای 5 سال آینده انتخاب شده بودند. 
در ترکیب این دوره تعداد افراد طیف اصولگرا که در آن زمان 

راستی خوانده می شدند، در ترکیب بیشتر شده بود. 
این دور از مجمع با یک اتفاق بزرگ همراه بود، از سال 1376 
و با ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی ، برای اولین بار بود 
واگذار  رییس جمهور  از  غیر  شخصی  به  مجمع  ریاست  که 
اداره  باالی  سطح  در  را  اختالفاتی  مرور  به  این  و  شده بود 
رییس  نسبی  همراهی  به  باتوجه  البته  کرد.  ایجاد  کشور 
و سوم مجمع  با هاشمی رفسنجانی دوردوم  اصالحات  دولت 

چه
تاریخ

نظام های  ایدئولوژیک
 در تعیین مقررات و 
فرایندهای قانونی 
عالوه بر توجه 
به حل مشکل 
یا اجرای آنچه جامعه 
مقرراتش را طلب می کند، 
الزاماتی ایدئولوژیک دارند 
و تالش می کنند 
تمامی تصمیمات 
آنها را نقض نکنند.
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تشخیص مصلحت نظام با کمترین تنش روبرو بود اما در دولت 
بعدی یعنی دولت احمدی نژاد اختالفات باال گرفت به طوری 
که گفته می شود احمدی نژاد در بیشتر جلسات مجمع حاضر 

نشد و از رفتن به آن خودداری می کرد. 

تمرکز هاشمی بر مجمع 
و تصویب سیاست های کلی بسیار

آن،  سال های  بیشتر  در  هاشمی  که  مجمع  از  دوره  این  در 
دیگر رییس جمهور نبود، تعداد سیاست های کلی که مجمع 
تصویب کرد از حجم باالیی برخوردار است که نشان می دهد 

هاشمی تمرکز بیشتری روی مجمع داشته است.
انتخاب  برای  که  درپیامی  مقام معظم رهبری  برهمین مبنا 
دورپنجم مجمع صادر کردند، فعالیت های دورچهارم مجمع 
در شکل  تشخیص مصلحت نظام  مجمع  گفتند:  و  ستودند  را 
راه  در  بحمداهلل  گذشته  سال  پنج  طی  جدید،  ترکیب  و 
وظایف سه گانه  مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
به  را  ارزشمندی  و  مهم  و خدمات  برداشت  بلندی  گام های 

کشور و مردم تقدیم کرد.

مصوبات مجمع در این دوره 
در سال 1377 

اطالع رسانی  شبکه های  بخش  در  نظام  کلی  سیاست های   -
رایانه ای. )ابالغی - مصوب1377/07/11 (

- سیاست های کلی نظام در بخش انرژی. )ابالغی - مصوب 
)1377/07/11

- سیاست های کلی نظام در بخش  امنیت  اقتصادی. )ابالغی- 
مصوب 1377/10/23 (

در سال 78 
)ابالغی  توسعه.  سوم   ساله  پنج  برنامه   کلی  سیاست های   -

مصوب 1378/02/12(
طبیعی.  منابع   بخش   در  نظام   کلی  سیاست های   -

)ابالغی1379/11/3 - مصوب1378/3/2 (
آب.  منابع   بخش   در  نظام   کلی  سیاست های   -

)ابالغی1379/11/3 - مصوب 1378/5/9 (
- سیاستهای  کلی  نظام  در بخش  معدن. )ابالغی1379/11/3- 

مصوب 1378/7/17 (
مذاهب. و  اقوام   بخش   در  نظام   کلی   سیاست های    -

)مصوب1378/11/2 (
در سال 79 

)ابالغی  حمل ونقل.  بخش   در  نظام  کلی  سیاست های 
1379/11/3 - مصوب 1379/2/3 (

قضایی.  امنیت   بخش   در  نظام  کلی  سیاست های  
)ابالغی1381/7/28 -مصوب 1379/8/28 (

اجتماعی. مشارکت   بخش   در  نظام  کلی  سیاست های 
)مصوب1379/11/8(

و در سال هشتاد سیاست های کلی نظام در بخش امنیت ملی 
در پنج حوزه )داخلی، خارجی، دفاعی، فرهنگی و اقتصادی(. 

)مصوب1380/10/8( را به تصویب رساند و ابالغ کرد. 

***
دور پنجم 80 - 85

آغاز جدالی بزرگ بین دولت و مجلس
شدند،  منصوب   85 تا   80 سال های  بین  که  دورپنجم  در 

اعضای حقیقی افراد زیر بودند:
»هاشمی رفسنجانی«  آقایان  حضرات:  و  آیات  و  حجج اسالم 
جنتی«،  »احمد  طبسی«،  »واعظ  امینی نجف آبادی«،   «،
)در  حبیبی«  »موحدی کرمانی«،»حسن  »امامی کاشانی«، 

»میرحسین  فروبست(،  جهان  از  دیده   1391 12بهمن 
»محمدی ری شهری«،  والیتی،  علی اکبر  آقای  موسوی«، 
»حبیب اهلل  روحانی«،  صانعی«،»حسن  حسن  شیخ  »حاج 
جهان  از  دیده   1392 14آبان  عسگراوالدی«)در 
الریجانی«،»مصطفی  »علی  »دری نجف آبادی«،  فروبست(، 
دیده   1386 27بهمن  »توسلی محالتی«)در  میرسلیم«، 
»فیروز آبادی«،  نبوی«،  »مرتضی  فروبست(،  جهان  از 
هاشمی«،  »محمد  نامدارزنگنه«،  »بیژن  »غالمرضاآقازاده«، 
»محسن رضایی«، »علی اکبرناطق نوری«، »محمدرضاعارف«، 
مظفر«،  »حسین  انصاری«،  »مجید  حدادعادل«،  »غالمعلی 

»محمدرضا باهنر« و »محمدجواد ایروانی «.
البته مهدی کروبی که به عنوان رییس مجلس شورای اسالمی 
مجلس  بر  ریاستش  اتمام  با  داشت،  حضور  مجمع  در 
درآمد.  مجمع  حقیقی  عضویت  به  مقام معظم رهبری  ازسوی 
سیدمحمد خاتمی هم به عنوان عضو حقیقی منصوب شد اما 

از حضور در مجمع ممانعت کرد. 
این دوره از مجمع هم به ریاست هاشمی رفسنجانی تشکیل 
انتخابات سال 84 رقابت را به محمود  او در  شد درحالی که 
احمدی نژاد باخته بود و اختالف نظر زیادی بین این دو وجود 
داشت، این دوره و دوره بعد مجمع در تنش با دولت بود و 

رییس جمهور هم از حضور در آن خودداری می کرد. 
سیاست های کلی مصوب دراین دوره : 

مصوبات سال 1381
شهرسازی. بخش  در  نظام  کلی  سیاست های   -

)مصوب1381/7/27 ()ابالغی 1389/11/29 (
- سیاست های کلی نظام در بخش مسکن.)مصوب1381/9/2(

)ابالغی1389/11/29 (

مصوبات سال 1382
و  مخابراتی  ارتباطات  بخش  در  نظام  کلی  سیاست های   -

پستی.)مصوب 1382/02/06(
 1404 افق  در  ایران  جمهوری اسالمی  چشم انداز   -

هجری شمسی. )ابالغی1382/8/13 - مصوب 1382/7/26(
توسعه.  چهارم  برنامه  درمورد  نظام  کلی  سیاست های   -

)ابالغی1382/9/11 - مصوب 1382/8/10(
سرمایه گذار. تشویق  درخصوص  نظام  کلی  سیاست های   -

)مصوب1382/9/8- ابالغی89/11/29(

مصوبات سال 1383
فناوری. توسعه  و  رشد  برای  نظام  کلی  سیاست های   -

)مصوب1383/1/22(
 44 اصل  درخصوص  نظام  کلی  سیاست های    -
 – )ابالغی1384/3/1  جمهوری اسالمی ایران.  قانون اساسی 

مصوب1383/9/21 (
- سیاست های کلی نظام در بخش مالی.)مصوب 1383/2/12(

- سیاست های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی 
)مصوب  تحقیقاتی.  مراکز  و  آموزش عالی  بخش  در   کشور 

)1383/12/ 15

مصوبات سال 1384
کاهش  و  پیشگیری  برای  نظام  کلی  سیاست های   -
غیرمترقبه. حوادث  و  طبیعی  سوانح  از  ناشی  خطرات 

)ابالغی1384/6/25- مصوب1384/2/3 (
کشاورزی.)مصوب  بخش  در  نظام  کلی  سیاست های   -

84/4/11 - ابالغی1391/9/29(
صنعت.)مصوب22  بخش  در  نظام  کلی  سیاست های   -

دوره چهارم مجمع
 با یک اتفاق بزرگ 

همراه بود، 
برای اولین بار 

ریاست  مجمع  
به  شخصی غیر از 

رییس جمهور 
واگذار شده بود
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چه
/1384/5- ابالغی 91/9/29 (تاریخ

همبستگی  و  وحدت  درخصوص  نظام  کلی  سیاست های   -
ملی.)مصوب 1384/11/15(

- سیاست های کلی نظام برای حفظ شأن و استقالل قضات.
)مصوب 1384/12/27(

مصوبات سال 1385
برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار  - سیاست های کلی نظام 
ایثارگران.)مصوب1385/2/16( امور  ساماندهی  و  جهاد  و 

)ابالغی1389/11/29(
- سیاست های کلی بند » ج« اصل 44 قانون اساسی. )ابالغی- 

مصوب1385/4/12 (
موادمخدر.  با  مبارزه  درخصوص  نظام  کلی  سیاست های   -

)ابالغی1385/9/5- مصوب 1385/7/12 (

مصوباتی مهم که اجرا نشدند
که  بسیارمهمی  سیاست های  از  یکی  نوشتیم  که  همان طور 
فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب  از  این دور  در 
و ابالغ شد، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بود اما 
رییس  اختالفات  قربانی  مصوبه  این  که  گفت  بتوان  شاید 
و  شد  رییس وقت جمهور  و  تشخیص مصلحت نظام  مجمع 
تاثیر  کشور  صنایع  و  اقتصاد  در  می رفت  تصور  که  آن گونه 
و  قدرت  روزافزون  شدن  کمرنگ  به دلیل  ازسویی  نگذاشت. 
نفوذ آیت اهلل هاشمی در ساختار قدرت، طبعا مصوبات مجمع 
هم بیش از پیش به محاق رفت. یکی دیگر از سیاست های 
این دوره مجمع تصویب شد، چشم انداز  بسیارمهمی که در 
بود  هجری شمسی   1404 افق  در  جمهوری اسالمی ایران 
 44 اصل  ابالغی  بهترازسیاست های  سرنوشتی  هم  آن  که 
دشواری  مسائل  و  مشکالت  برخی  و  نیافت  قانون اساسی 
که کشور در سال های اخیر با آن مواجه بود، حاکمیت را از 
فعالیت های  از  این دور  بازداشت.   به آن سیاست ها  رسیدن 
در  مجمع  اعضای  انتصاب  حکم  در  چنانچه  هم  مجمع 
دورهفتم می توان دید، موردرضایت رهبر معظم انقالب بوده 
از تصویب سیاست های کلی در  است و ایشان در پیام خود 

این دور از مجمع تشکر و قدردانی می کنند.

***
دور ششم 85 - 90

تشدید اختالفات و قدرت گرفتن بیشتر یک جناح در مجمع 
شخصیت های حقیقی عضو عبارتند از:

آیات و حجج اسالم:
آقای هاشمی رفسنجانی، آقای حاج شیخ احمد جنتی، آقای 
سیدمحمود  آقای  نجف آبادی،  امینی  آقای  طبسی،  واعظ 
علی اکبر  آقای  موحدی کرمانی،  آقای  هاشمی شاهرودی، 
حسن  آقای  صانعی،  حسن  شیخ  حاج  آقای  ناطق نوری، 
غالمحسین  آقای  دری نجف آبادی،  قربانعلی  آقای  روحانی، 
آقای غالمرضا  آقای محمود محمدی عراقی،   ، محسنی اژه ای 

مصباحی مقدم و آقای مجید انصاری.
محمدی،  آقا  علی  آقای  آقازاده،  غالمرضا  آقای  حضرات:  و   
آقای  باهنر،  محمدرضا  آقای  ایروانی،  محمدجواد  آقای 
غالمعلی حدادعادل، آقای حسن حبیبی )در 12 بهمن 1391 
دیده از جهان فروبست(، آقای داود دانش جعفری، آقای پرویز 
داودی، آقای محسن رضایی، آقای محمدحسین صفارهرندی،  
جهان  از  دیده   1392 آبان   14 )در  عسگراوالدی  حبیب اهلل 
فروبست(، آقای محمدرضا عارف، آقای محمد فروزنده، آقای 
حسین  آقای  الریجانی،  علی  آقای  فیروزآبادی،  سیدحسن 
میرسلیم،  سیدمصطفی  آقای  محمدی،  حسین  آقای  مظفر، 
آقای صادق  آقای علی اکبر والیتی،  نبوی،  آقای سیدمرتضی 

واعظ زاده و آقای احمد وحیدی.
در این دور از مجمع ، دبیر شورای عالی امنیت ملی که در آن 
زمان سعید جلیلی بود به صورت شخصیت حقوقی به عضویت 

مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد. 
این دور از فعالیت مجمع با حوادث 88 همزمان بود و تشدید 
اختالفات دو جناح سیاسی کشور، به حذف جناح اصالح طلب 
از مناصب حکومتی منجر شد و طبعا وزن جریان اصالح طلب 

در مجمع هم با کاهش مواجه شد. 

مصوبات دور ششم 
مصوبات سال 1386

- سیاست های کلی نظام اداری )ابالغی1389/1/14 - مصوب 
)1386/2/15

)1386/6/13  ( کشور  پدافندغیرعامل  کلی  سیاست های   -
)ابالغی 1389/11/29 (

- الیحه بودجه ی سال 1387 کل کشور )1386/11/29(

مصوبات سال 1387
مصوب )ابالغی-  توسعه  پنجم  برنامه  کلی  سیاست های   - 

)1387/10/ 21 

مصوبات سال 1388
- سیاست های کلی قضایی پنج ساله)ابالغی1388/9/2 (

مصوبات سال 1389
- سیاست های کلی نظام اداری )ابالغی و مصوب1389/1/14(

 - )ابالغی  مصرف  الگوی  اصالح  کلی  سیاست های   -
مصوب1389/4/14 (

تبادل  و  تولید  فضای  امنیت  بخش  در  کلی  سیاست های   -
اطالعات )ابالغی1389/11/29(

مصوبات سال 1390
- سیاست های کلی نظام در اشتغال)ابالغی- 1390/4/28(

- سیاست های کلی آمایش سرزمین )ابالغی – 1390/9/21 (
و  دفاعی  خودکفایی  درخصوص  نظام  کلی  سیاست های   -

امنیتی )ابالغی -29 /91/9(

***
دور هفتم 90 - 96

شخصیت های حقوقی اضافه شده:
دبیر  حقوقی  شخصیت  بر  دورعالوه  این  در 
به  نیز  ستادکل نیروهای مسلح  رییس  شورای عالی امنیت ملی، 

عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد. 
اشخاص حقیقی عضو مجمع:

آیات و حجج اسالم:
شیخ  حاج  آقای  هاشمی شاهرودی،  سّیدمحمود  حاج  آقای 
موحدی کرمانی،  آقای  امینی نجف آبادی،  آقای  جنتی،  احمد 
آقای  صانعی،  حسن  شیخ  حاج  آقای  ناطق نوری،  آقای 
سّیدابراهیم  آقای  مجتهدشبستری،  آقای  محسنی اژه ای، 
آقای  محّمدی عراقی،  آقای  دّری نجف آبادی،  آقای  رئیسی، 

مجید انصاری و آقای مصباحی مقدم.
و حضرات:

محمود  آقای  آقامحّمدی،  علی  آقای  آقازاده،  غالمرضا  آقای 
محّمدرضا  آقای  ایروانی،  محّمدجواد  آقای  احمدی نژاد، 
باهنر، آقای احمد توّکلی، آقای سعید جلیلی، آقای غالمعلی 
حّدادعادل، آقای داود دانش جعفری، آقای پرویز داودی، آقای 
محّمدحسین  آقای  صدر،  سّیدمحمد  آقای  رضائی،  محسن 
فروزنده،  محّمد  آقای  عارف،  محّمدرضا  آقای  صفارهرندی، 
آقای  قالیباف،  محّمدباقر  آقای  فیروزآبادی،  آقای سّیدحسن 

یکی از سیاست های 
بسیارمهمی

  که در دور پنجم 
مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تصویب 
و ابالغ شد،
 سیاست های کلی

 اصل 44 
قانون اساسی بود
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سّیدمصطفی  آقای  مظّفر،  حسین  آقای  محّمدی،  حسین 
سّیدمرتضی  آقای  میرمحّمدی،  سّیدمحّمد  آقای  میرسلیم، 
نبوی، آقای علی اکبر والیتی، آقای صادق واعظ زاده و آقای 

احمد وحیدی.

زلزله بزرگ در مجمع 
در این دوره مجمع شاید بتوان گفت بزرگ ترین اتفاق برای 
بود،  سال   27 که  هاشمی رفسنجانی  علی اکبر  و  افتاد  آن 
ریاست مجمع را برعهده داشت، چشم از جهان فروبست. با 
موحدی کرمانی  مقام معظم رهبری،  هاشمی رفسنجانی؛  مرگ 
هم  که  موحدی کرمانی  برگزید.  مجمع  موقت  ریاست  به  را 
حقیقی  شخصیت های  از  یکی   ، دارد  سن  سال   89 اکنون 
باسابقه در مجمع و از سال 68 عضو مجمع بود، او در آخرین 
انتخابات  یعنی  بود  انتخاباتی که هاشمی خود شرکت کرده 
مجلس خبرگان در لیست انتخابی هاشمی هم بود، هرچند با 

او رابطه خوبی نداشت.
با مرگ هاشمی، این دور از مجمع یک سال دیگر هم ماند. 
روند  و  بود  مجمع  به  بزرگی  ضربه  هاشمی  مرگ  به هرحال 
به طوری که  انداخت  سرعت  از  را  کلی  سیاست های  تصویب 
خواهیم گفت تعداد سیاست های کلی تصویبی در سال های 

بعد کاهش قابل مالحظه ای یافت.  

مصوبات سال 1391
- سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی 

)ابالغی -1391/11/24 (

مصوبات سال 1392
ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش  - سیاست های کلی 

کشور )ابالغی -1392/2/5 (
- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی)ابالغی -1392/11/30(

نظام  کلی  سیاست های  اجرای  حسن  بر  نظارت  مقررات   -
)ابالغی – 1392/12/24(

مصوبات سال 1393
- سیاست های کلی سالمت ) ابالغی1393/1/18(
- سیاست های کلی جمعیت )ابالغی 1393/2/30(

- سیاست های کلی علم و فناوری )ابالغی 1393/6/29(

مصوبات سال 1394
)ابالغی  توسعه«  ششم  »برنامه  کلی  سیاست های   -

)09/04/1394
- سیاست های کلی»محیط زیست« )ابالغی 26/08/1394(

مصوبات سال1395
- سیاست های کلی خانواده)ابالغی 1395/6/13(

- سیاست های کلی انتخابات )ابالغی 1395/7/24(

دور هشتم 96 - ...
یک دوره و دو رئیس

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  هشتم  دوره  حقوقی  اعضای 
به شرح زیر است: 

آیات و حجج اسالم:
شیخ  حاج  آقای  هاشمی شاهرودی،  سّیدمحمود  حاج  آقای 
موحدی کرمانی،  آقای  امینی نجف آبادی،  آقای  جنتی،  احمد 
آقای  صانعی،  حسن  شیخ  حاج  آقای  ناطق نوری،  آقای 
سّیدابراهیم  آقای  مجتهدشبستری،  آقای  محسنی اژه ای، 
آقای  محّمدی عراقی،  آقای  دّری نجف آبادی،  آقای  رئیسی، 

مجید انصاری و آقای مصباحی مقدم.
و حضرات:

محمود  آقای  آقامحّمدی،  علی  آقای  آقازاده،  غالمرضا  آقای 
محّمدرضا  آقای  ایروانی،  محّمدجواد  آقای  احمدی نژاد، 
باهنر، آقای احمد توّکلی، آقای سعید جلیلی، آقای غالمعلی 
حّدادعادل، آقای داود دانش جعفری، آقای پرویز داودی، آقای 
محّمدحسین  آقای  صدر،  سّیدمحمد  آقای  رضائی،  محسن 
فروزنده،  محّمد  آقای  عارف،  محّمدرضا  آقای  صفارهرندی، 
آقای  قالیباف،  محّمدباقر  آقای  فیروزآبادی،  آقای سّیدحسن 
سّیدمصطفی  آقای  مظّفر،  حسین  آقای  محّمدی،  حسین 
سّیدمرتضی  آقای  میرمحّمدی،  سّیدمحّمد  آقای  میرسلیم، 
نبوی، آقای علی اکبر والیتی، آقای صادق واعظ زاده و آقای 

احمد وحیدی.
دور نهم مجمع هنوز به پایان نرسیده است و احتمال می رود 
که در انتهای سال آینده ، دور جدید معرفی شوند اما در این 
دور آیت اهلل هاشمی شاهرودی که زمانی رییس قوه قضائیه هم 
بود به ریاست مجمع برگزیده شد اما با شدت گرفتن بیماری 
ایشان تعداد جلسات مجمع هم کاهش یافت  تا آن که آیت اهلل 
شاهرودی در 3 دی 1397 در سن 70 سالگی چشم از جهان 
آیت اهلل  مقام معظم رهبری طی حکمی  او  از  پس  و  فروبست 

صادق آملی الریجانی را به ریاست مجمع برگزید. 
هم آیت اهلل شاهرودی و هم آیت اهلل آملی الریجانی در سوابق 
دارند، هردوی  را  بر مجمع تشخیص مصلحت  ریاست   ، خود 

آنها ایرانی االصل بوده اما در عراق متولد شده اند . 
حدود  هم اکنون  و  است   1339 متولد  آملی الریجانی  صادق 

شصت سال سن دارد. 

تقابل مجمع و دولت 
قابل توجه،  نکات  از  یکی  مجمع  فعالیت  از  دور  این  در 
ای  اف  به  ایران  پیوستن  ماندن طرح  معطل  یا  عدم تصویب 
تی اف است. مجمع یک بار این مصوبه را نه تصویب کرد و 
نه تایید و درنهایت از دور خارج کرد. اما با درخواست دولت و 
موافقت مقام معظم رهبری این مصوبه دوباره در مجمع درحال 

بررسی است. 
باتوجه به تفوق جریانات اصولگرا در مجمع، برخی معتقدند 
از  این مصوبه در مجمع تصویب نخواهد شد مگر آن که  که 

باال دستور بیاید. 
بعد از مرگ آیت اهلل هاشمی ، مجمع به دلیل گرایش بیشتر 
اعضا به مخالفت با دولت، دربرابر خواسته های دولت تا جای 
بین  مناسبی  رابطه  هم اکنون  و  کرده اند  ایستادگی  ممکن 

دولت و مجمع وجود ندارد. 

 از نهاد داوری تا نهادی فراتر از همه قوا
بود  قرار  تاسیس  درابتدای  تشخیص مصلحت نظام  مجمع 
کند  ایفا  را  مجلس  و  شورای نگهبان  میان  داوری  نقش  تنها 
به عهده  زیادی  وظایف  قانون اساسی،  در  بازنگری  از  بعد  اما 
مجمع،  یافتن  قوت  در  نباید  البته  و  شد  گذاشته  مجمع 
نادیده را  هاشمی  مانند  یکی  درجه  و  پرنفوذ  شخصیت   نقش 

گرفت. جایگاه مجمع در دوره هاشمی چنان رشد کرد که برخی آن 
را به عنوان قوه چهارم کشور می شناختند. اما با مرگ او به نظرمی رسد 
این جایگاه هم تضعیف شده است و دیگر مجمع، آن نقش کلیدی را 
در مناسبات کشور ایفا نمی کند. از نکات جالب این دوره، انتصاب 
است  مقام معظم رهبری  ازسوی  مجمع  دبیری  به  رضایی  محسن 
اما  بود  دبیر مجمع  قبل، محسن رضایی  درحالی که در دوره های 

این سمت توسط ایشان تفویض نشده بود. 

مصوبات سال1398:
 سیاست های کلی نظام قانون گذاری )ابالغی 06 /1398/07(

مجمع تشخیص
 مصلحت نظام 

در ابتدای تاسیس 
قرار بود تنها نقش داوری 

میان شورای نگهبان و 
مجلس را ایفا کند
اما بعد از بازنگری 

در قانون وظایف زیادی 
بر عهده مجمع

 گذاشته شد


