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 يدهكچ
ريزی از لوازم مديريت است و در مديريت دولتی در چارچوب خاصی تحت عنوان هبرنام

هاست. اولین ركن اركان و روابط میان آن یگیرد كه دربرگیرندهريزی صورت مینظام برنامه
 ها قرار دارد. آن رأسی در قانون اساساالجراست كه اين نظام، اسناد حقوقی الزم

دهنده به محتوای ها و راهبردهای كلی جهتاهداف، آرمان بر تعیینی عالوهقانون اساس
 روشكند. اين مقاله با استفاده از ها، در تعیین ساير اركان آن نظام نیز نقش مهمی ايفا میبرنامه
 یجمهوری قانون اساسی در پی بررسی چیستی و چگونگی اين دو بعد در لیتحل -یفیتوص

از نظر تعیین اهداف و  رانيا یاسالم یجمهوری ون اساسقانرسد نظر میاست. به رانيا یاسالم
تنظیم ساير اركان  در خصوص. اما تاز غنای كافی برخوردار اسريزی راهبردهای كلی برنامه

ريزی در بسیاری برنامه يا اشاره به مفهوم يا لوازم برنامه یريزی، با وجود ذكر واژهنظام برنامه
های اين نظام رغم عدم تبیین ويژگیع ابهام دارد و علیموضوكلیات ی، قانون اساساز اصول 

جمهور سیرئ نشده است؛ بلکه صرفاًارجاع نیز  امر به قانون عادیاين  ی،قانون اساسدر 
ی آن را به ديگری واگذار كند. ادارهتواند مسئول امور برنامه و بودجه شناخته شده است كه می

 یاسالم یجمهوری قانون اساساركان اصلی آن از  ريزی منسجم وبر اين اساس نظام برنامه
كارگیری نامناسب واژگان مربوط و تفکیک امور برنامه از عالوه به. بهستینقابل برداشت  رانيا

 دولت بر ابهام موضوع افزوده است. یبرنامه

 .ريزیی، نظام برنامهقانون اساسدولت،  یريزی، برنامهبرنامه، برنامه :گان کليدیواژ
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 قدمهم
ها، ايدئولوژی، آرمان حاكمیت و اقتدار عمومی، بر مبنای یكنندهعنوان اعمالها بهدولت

شوند، ی و ساير اسناد باالدستی متجلی میاساس قانونخود كه در  یاصول و اهداف كالن جامعه
ه دلیل وجود يک رشتشود، مگر بهكنند، زيرا اجتماع و هیأت رهبری آن ايجاد نمیفعالیت می

ريزی و تنظیم امور و ها كه ضرورت نظم و ثبات را برای تحقق خود و برنامهاهداف و آرمان
هیأت حاكمه شامل قوای مقننه، مجريه، قضايیه و ساير نهادهای حاكمیتی اقتضا دارند  سیتأس

 ها ناچار از ترسیمها، دولتاين اصول و آرمان ی(. در سايه121: 1711)اسکندری و دارابکاليی، 
های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی، تر در تمام زمینهاهداف و راهبردهای جزئی

قضايی و غیره هستند و بايد اين قابلیت را داشته باشند كه پیوسته در اهداف و راهبردهای خود 
ی مهم هامؤلفهريزی از . برنامهپذيردريزی صورت میتجديدنظر كنند. اين عملیات طی برنامه

ترين واحد سیاسی است. عنوان مهمها برای مديريت كشور بهمديريت و از ابزارهای اصلی دولت
 (. 31: 1731صدرآبادی، ريزی است )حسینی سند برنامه، خروجی فرايند برنامه

شود. ند كه معانی متعددی از آن به ذهن متبادر میامفاهیمی یريزی از زمرهبرنامه و برنامه
توان برخورداری برنامه از انواع گوناگون زمانی، مکانی، اين تشتت معنا را میيکی از داليل 

 یموضوعی و مانند آن در سطوح مختلف دانست و دلیل ديگر ممکن است به اشتراک لفظی واژه
شود. با بیان آن معانی عرفی متفاوتی به ذهن متبادر می نکهيا چهريزی بازگردد؛ برنامه و برنامه

سینما و تلويزيون و افتتاح  یكه اين لفظ در زبان فارسی برای مفاهیم متفاوتی از برنامهی اگونهبه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جعل شده است. به تعبیری برنامه  یتوسعه یدانشگاه تا برنامه

كند معنای يک طرح يا پروژه را نیز می یشود و از ديگر سو برنامه افادهمرادف هدف خوانده می
كارگیری آن (. با توجه به تفاوت كاربرد اين اصطالح در بین عموم مردم با به7: 1731توفیق، )

توان دو معنای عام و خاص برای آن در نظر گرفت. كاربرد عرفی همان توسط متخصصان، می
تخصصی در علوم مديريت و اقتصاد معنای خاص آن است كه در اين مقاله،  كاربردمعنای عام و 

ريزی وجود م موردنظر قرار دارد. از نظر تخصصی نیز تعريف واحدی از برنامه و برنامهاين مفهو
توان برنامه را فرايندی هوشمندانه دانست كه طی آن (. اما می21: 1733زنوز، ندارد )هادی

مديريت يک نظام )سیستم(، اهداف نظام را برای زمان موردنظر تعیین و راهبردها و 
های موجود و را با توجه به محدوديت شدهنییتعیری برای نیل به اهداف گهای تصمیمچارچوب
 (.1: 1731بار و طاهری، كند )آتشبینی طی برنامه مشخص میقابل پیش

تعبیر  1ريزیگیرد كه از آن به نظام برنامهريزی در چارچوبی صورت میدر مجموع برنامه
ريزی مطلوب را فراهم اگون تحقق برنامههای گونشود و از اركانی تشکیل شده كه زمینهمی
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ای از قوانین و مقررات، سازمان و تشکیالت، فرايند و تشريفات تهیه كنند. اين اركان مجموعهمی
گیرد. بر اين ها در يک كشور را در برمیو تدوين، چگونگی اجرا، نظارت و ارزشیابی برنامه

ی حقوق یهاهيپا وزير دانست: مبانی ريزی را واجد پنج ركن توان نظام برنامهاساس می
 یريزی دربرگیرندهمدخل، فرايند برنامههای ذیاالجرا، ساختار سازمانی شامل انواع دستگاهالزم

مراحل و تشريفات تنظیم برنامه، قالب برونداد برنامه و محتوای مفاد برنامه كه همگی مانند 
(، از ابعاد 11: 1731فنی )قاسمی و همکاران،  سیاسی و یبر برخورداری از دو جنبهبودجه، عالوه

  2های مختلف اين علم را دارند.حقوقی نیز برخوردارند و قابلیت بررسی در گرايش
ی، قانون اساساز میان اركان يادشده، قواعد بنیادين ارتباط وثیقی با حقوق اساسی دارد و 

قواعد و  ی( كه متضمن كلیه110: 1731ترين هنجار حقوقی هر كشور )كلسن، عنوان بنیادیبه
مقرراتی است كه قدرت، انتقال و اجرای آن شامل روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت، 

سرشکن شدن قدرت در میان  یها و همچنین نحوهنهادهای سیاسی كشور و طرز تنظیم آن
ترين محل مهم(، 117: 1737پناهی، كند )قاضی شريعتفرمانروايان و فرمانبران را تعیین می

بافت جغرافیايی و شکل شود. از جمله تعیین ريزی محسوب میتالقی نظام سیاسی با نظام برنامه
 جايگاه برنامه بسزايی بر ریتأثی، قانون اساس درمندرج  هر كشورحقوقی  یخانوادهو  حکومت

ريزی از رنامهی با بقانون اساس(. ارتباط 32-73: 1731در نظام حقوقی آن كشور دارد )الينرت، 
ی كه در قانون اساسها، اهداف و راهبردهای مصرح در دو منظر قابل بررسی است؛ آرمان

ی، باالترين هنجار اساس قانوندر  شدهمشخصشوند و سازوكارهای ها متجلی میريزیبرنامه
نیز ی قانون اساسای ی اول به اصول برنامهشوند. دستهريزی محسوب میساز برای برنامهنظام

شوند كه چون مستقیماً قابل اجرا نیستند، بايد برای اجرای آن قانون وضع شود )الينرت، تعبیر می
دوم به  یند. اما دستهاريزی مصداق بارز آن(. قانون برنامه يا قوانین واجد برنامه73-73: 1731

كه صالحیت يابد سیاسی كشور و ارتباط قوا و نهادها با يکديگر ارتباط می-ساختار حقوقی
 ی( و حد بهینه33-30: 1713گیرد )مولر، گیری دولتی و خصوصی را در برمیهای تصمیمحلقه

 (. 30: 1737 نز،یهان دولتی و خصوصی است )نفعیذمندی از نظرهای تمام آن مستلزم بهره
مبتنی بر  صراحتبه، نظام اقتصادی كشور را رانيا یاسالم یجمهوری اساس قانون 33اصل 

از منظر  يادشده یبررسی دو جنبه. بنابراين است دهترسیم كر« ريزی منظم و صحیحنامهبر»
 زی در ايران است. رينظام برنامه یاز لوازم مطالعه ی،اساس قانون

 قانونريزی مصرح در برنامه یپرسش اصلی اين مقاله چیستی اهداف عالیه زمینه نيا در
ی است كه اساس قانونريزی مستفاد از نظام برنامهو چگونگی  رانيا یاسالم یجمهوری اساس

های جاری كشور ضرورت آن را ريزی و اجرای برنامهآثار مهم آن بر ارتقای كیفیت برنامه
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ناپذيری كشور با وجود شصت رسد يکی از مشکالت توسعهنظر میبه نکهيا چهكند. ايجاب می
ريزی توجهی به نظام برنامه، بی7امهريزی از طريق تصويب قانون برنبرنامه یسال سابقه

ی و ساير اساس قانونمطلوب است كه بخشی از آن حاصل فقدان برقراری ارتباط منطقی میان 
حقوقی كشور نیز  یتنها قانونگذار، بلکه جامعهريزی است. نهسازی برنامههنجارهای نظام

ی اثر مستقلی در زمینه های حقوقی كشورتوجه چندانی به اين موضوع نداشته و در نگاشته
توان شود. اما میی يافت نمیاساس قانونريزی و تبیین ارتباط آن با بررسی حقوقی نظام برنامه

ها در برخی از های حقوقی مفاد برنامهاز ماحصل آثار حقوق اساسی، حقوق مالی و بررسی
بر تبیین تحلیلی، عالوه-گیری از روش توصیفیمقاالت استفاده كرد. بنابراين تالش شده با بهره

، 3یقانون اساسعرفی در م یهايا مف تخصصیدر مفهوم  ريزیهای برنامه يا برنامههكاربرد واژ
و نظام  یقانون اساسای دو بعد اصول برنامه ريزی ازطی دو بند مفاهیم مرتبط با نظام برنامه

 یزيربرنامه یراهبردها بند اول تحت عنوان .شوندبررسی  یقانون اساسريزی موردنظر برنامه
ی را كه بر قانون اساس، اهداف مصرح در اصول رانيا یاسالم یجمهور یقانون اساس در

ريزی ندارد؛ گیرد و اهمیت چندانی در ساختار نظام برنامهدر برمی رگذارندیتأثها محتوای برنامه
 یجمهور یون اساسقانريزی مستفاد از نظام برنامهروحجم كمتری دارد. اما بند دوم ازاين
نظام  در خصوصصراحت را هدف قرار داده است. در جزء اول آن، اصولی كه به رانيا یاسالم
شوند. پس از آن اصولی كه غیرمستقیم كنند، بررسی میريزی حکمی صادر میبرنامه

موضوع بررسی جزء دوم هستند تا در نهايت  دهند،قرار می ریتأثساختارهای اين نظام را تحت 
قرار گرفته يا ی قانون اساسمند مورد توجه صورت نظامريزی بهشخص شود آيا نظام برنامهم

 است. نظم منطقی در آن تبلور يافته تبعیت از بدون 

 رانیا یاسالم یجمهوری اساس قانونریزی در راهبردهای برنامه. 1

ها، بیان آرمان یبرا در برخی از موارد یقانون اساسدر ريزی های برنامه يا برنامهواژه
 یمقدمهتوان به میاين موارد از جمله است.  كار رفتهبهی قانون اساس اهداف و راهبردهای

 لهیاز وساينکه اسالم و  دراقتصاد بودن  لهیوساتکا بر ی اشاره كرد كه ضمن قانون اساس
 یبرنامه» ته استشدامقرر  ،داشت توانیدر راه وصول به هدف نم يیجز كارا یانتظار

 یمتفاوت انسان یهاتیبروز خالق یمناسب برا ینهیفراهم كردن زم یحکومت اسالم یاقتصاد
 رفع و افراد یهمه برای كار ايجاد و متناسب و مساوی امکانات نیتأم جهتنيبد است و
 به رسیدن برای اسالمی حکومت یوظیفه «او تکاملی حركت استمرار جهت ضروری نیازهای

  .است شده لقیت مذكور یبرنامه
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 از خانواده، پاسداری تشکیل كردن آسان جهت در ريزیبرنامه بر ضرورتنیز  11 در اصل
شده و به  دیتأك اسالمی اخالق و حقوق یپايه بر خانوادگی روابط استواری و آن قداست

، های كالنشود منظور سیاستگذاریاز آن، مشخص می یشذكر قوانین و مقررات پ یقرينه
 زمینهگیری است. بديهی است در اين گذاری و به بیان كلی، تصمیماری و مقرراتقانونگذ

اين اساس محورهای حمايت از زن و ی باشد. بر ریگجهتتطابق با اين  ريزی نیز بايد دربرنامه
 های موضوع اين اصل انجام پذيرد. ريزینیز بايد در راستای برنامه 21خانواده مصرح در اصل 

قانون ترين اصول ، از مهمرانيا یاسالم یجمهور اقتصاد یمبان ذكر قامم در 37اصل 
ريزی برنامه»رسد عبارت می نظربهشود. ريزی اقتصادی محسوب میبرنامه یدر زمینهی اساس

ريزی اشاره دارد. اما عبارت به مفهوم خاص برنامه 2مذكور در بند « عمومی اقتصاد كشور
منصرف « شکل و محتوا و ساعت كار»عبارت  یبه قرينه 7بند  مصرح در« اقتصادی یبرنامه»

از اين اصل استنباط  آنچه. استاز مفهوم خاص و به معنای تنظیم شرايط مربوط به اشتغال 
اقتصاد بر ساير شئون فردی و  ناپذيرانکار ریتأثريزی اقتصادی و شود ضرورت برنامهمی

 عنوانبه 33اين اساس تحلیل اصل ست. بر هانوار اقتصاد نسبت به آو نقش مقدمهاجتماعی 
 . خواهد شدپذير امکانی قانون اساسبیت اصول اقتصادی شاه

سه بخش دولتی، تعاونی  یبر پايه رانيا یاسالم ینظام اقتصادی جمهور» 33اصل مطابق صدر 
های در اين اصل ضمن تعیین بخش«. ريزی منظم و صحیح استوار استو خصوصی با برنامه

ريزی در ايجاد آن اشاره شده و بديهی است اقتصادی كشور، به نقش برنامهنظام مختلف 
، هامؤلفهها، انواع، عناصر، كار رفته و تمام ويژگیريزی در اين اصل به مفهوم خاص آن بهبرنامه

های بخشريزی بايد به تمايز اندركاران نظام برنامهرو دستابعاد و آثار آن مدنظر بوده است. ازاين
ها توجه كافی مبذول ريزی برای هر يک از آنبرنامه یمختلف اقتصادی و تفاوت در محتوا و نحوه

ی را قانون اساستوان نظام اقتصادی موردنظر رسد با تکیه بر اين دو اصل مینظر میدارند. به
ولت حق بر اين اساس حداقل از باب نظارت، د(. 31: 1733ارشادی يا مختلط دانست )محقق، 

 (. 303 :1731 برگ،دنون و تهوونیاسپ و وگنیگرون) خواهد داشتمداخله در اقتصاد را 
 آن برای یساختن برنامه و فراهم نظامی آموزش به امکانات نیز به لزوم توجه دولت 111 اصل

 یعملیاتی دولت در زمینه یاشاره دارد. برنامه در اين اصل به طرح و نقشه كشور افراد یهمه
 ها مورد توجه واقع شود. آموزش نظامی همگانی اشاره داشته است كه بايد در محتوای برنامه

كار رفته، با عنايت به به هاآنريزی در های برنامه يا برنامهبر موارد مذكور كه واژهعالوه
ی ريزمحتوايی نظام برنامه یهامؤلفهتوان ، میو روح حاكم بر آنی قانون اساسمجموع اصول 

كشور و  یبه اهداف و راهبردهای كالن ادارهكرد كه  استنباطرا از تعداد ديگری از اصول نیز 
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شوند. ريزی تلقی میبرنامه یاصلی و الزمه یاز اجزا و رندنظام سیاسی و اقتصادی آن اشاره دا
و  یرندقرار گ مدنظرهای جاری نیز د در برنامهنتوانبديهی است اين اهداف و راهبردها می

 7اصل  11مثال بند  های جزئی فراهم شود. برایار و روشها با استفاده از ابزتحقق آن یزمینه
بر بیان راهبرد كلی عالوه« غیرضرور تشکیالت حذف و صحیح اداری نظام ايجاد»مبنی بر 

 مدتكوتاهو حتی  مدتمیانبلندمدت،  هایهدف برنامه عنوانبهتواند ، مییاسالم یجمهور
های دولتی به بخش و با حکم به ادغام چند وزارتخانه يا انتقال بخشی از شركتود تلقی ش

نظر در راه تحقق اين هدف گام برداشت. بر اين اساس بهمربوطه،  یخصوصی در برنامه
سرلوحه قرار دادن  از طريق ،ريزینظام برنامه در خصوصی قانون اساسكلی  ینظريه رسدمی

های ريزیملت، مبانی حاكمیت، نظام اقتصادی و سیاست خارجی در برنامهاصول كلی، حقوق 
ی اشاره قانون اساس 2ذيل اصل  «ب»بند توان به كالن و ادواری تجلی يابد. بر سبیل مثال می

 در تالش و بشری یپیشرفته تجارب و فنون و علوم از استفاده» با استفاده از عبارتكرد كه 
بر مبانی ارزشی در مسیر نیل به  یاسالم یجمهورنظام  یتکیههای به يکی از راه ،«هاآن پیشبرد

و با تکیه بر موضوعات مصرح  يادشدهكند. اين اهداف در انتهای اصل می توجه خوداهداف 
 د. باشها ريزیو برنامه هایاستگذاریستمام  یبايد سرلوحه وقابل دستیابی است  7در اصل 

بر موازين اسالم بر تمام  مقررات و قوانین یمبنی بر لزوم ابتنای كلیه 3همچنین حکم اصل 
 یآرابه اتکا  با كشور اموری اداره. ردیقرار گ مدنظرها بايد ريزیامور حاكم است و در تمام برنامه

و  3، سازوكارهای اجرايی امر به معروف و نهی از منکر مصرح در اصل 0موضوع اصل  عمومی
نیز از لوازم  1مطابق اصل  كشور امور یاداره و گیریتصمیم اركان عنوانبه نقش شوراها

ريزی رعايت شود و اين نهادها نقش عملی خود با برنامه هاريزی هستند كه بايد نسبت آنبرنامه
در نیز توجه شود تا  33 اصل یريزی ايفا كنند. در اين خصوص بايد به مقررهرا در برنامه

 هایها و توزيع فعالیتاستان در سطح ملی از درآمدهای و استفاده از منابع طبیعی یربردابهره
 هر منطقه كهیطوردر كار نباشد، به كشور، تبعیض مختلف ها و مناطقاستان میان اقتصادی

 .دباش داشته در دسترسرا  الزم و امکانات فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمايه
ها موردنظر قرار گیرد. حکم ريزیراهبرد كلی حفاظت از محیط زيست بايد در تمام برنامه

 محیط آلودگی با كه آن غیر و اقتصادی هایفعالیت»گیری از عبارت با بهره 11ذيل اصل 
 ارد. د دیتأكاين مهم  بر ،«است ممنوع كند، پیدا مالزمه آن جبران قابل غیر تخريب يا زيست

ريزی روابط دهی برنامهسیاست خارجی نیز جهت در خصوص 111تا  112و  13اصول 
ها بسیارند كه كند. از اين دست اصول به فراخور انواع برنامهالمللی كشور را مشخص میبین

 بايد مورد توجه واقع شوند. 
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 یجمهوری اساس قانونریزی مستفاد از نظام برنامه ساختار. 2
 نرایا یاسالم

ی قانون اساسريزی ايران و اركان آن پیش از ساير قوانین و مقررات، از نظام برنامهساختار 
قانون . به بخشی از اين نظام مستقیماً در گرفته استترين هنجار حقوقی نشأت عنوان عالیبه

اين  شده درمشخص كشور یاسیس و یحقوق اختارسی اشاره شده و بخش ديگر آن از اساس
خواهند ی موجود را پر خألهاها، دوم، قوانین، مقررات و رويه یپذيرد. در درجهمی ریتأث قانون
 شوند. های مربوط بررسی می. در زير طی دو جزء بخشكرد

 ریزیبرنامهنظام  خصوص دری اساس قانونتصریح اصول  .1ـ2
ساختار  یريزی، متعرض جنبههای برنامه و برنامهی با ذكر واژهقانون اساسبرخی اصول 

نقش نهادهای  در خصوص 113و  111 ،111 اند كه عبارت از اصولريزی شدهنظام برنامه
ريزی دولتی در نظام جايگاه برنامه یدرباره 173و  120ريزی و اصول غیرمتمركز در برنامه

 ريزی هستند. برنامه
 استان در يا شهرستان شهر، بخش، انتخابی ده، شوراهای به نقش نظارتی 111اصل -الف
 امور ساير و آموزشی فرهنگی، بهداشتی، عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، هایبرنامه سريع پیشبرد
ترين مباحث يکی از مهم عنوانبهمناطق مربوط اختصاص يافته و به عدم تمركز محلی  رفاهی

 ترين موضوعات حقوق اساسی و حقوق اداری اشاره داردمديريتی كشور و از كلیدی
های نگارش يافته است كه گويی برنامه یاگونهبهاصل اين متن  (.33: 1731زاده، )رضايی

آن به  سريع پیشبرد برایاند و تنها گوناگون از پیش و توسط مرجع صالح مربوط تهیه شده
 ،ذيل اصل حکمالبته به . شوراهای منتخب آنان نیاز است و نظارت مردم مشاركت و همکاری

 تابعیت وی اسالم یجمهور نظام و ارضی تمامیت و ملی وحدت اصول رعايت مقننه با یقوه
ده است. اختیارات شوراها ش و ها، وظايفمکلف به تعیین حدود صالحیت مركزی، حکومت

ريزی چه در مفهوم عام و چه به مفهوم خاص آن را در تواند اختیار برنامهبنابراين قانونگذار می
ريزی اين شوراها د. اما از منطوق اصل صالحیت برنامهاين شوراها اعطا كن امور محلی به

همچنین (. 330: 1731اين نظرند )هاشمی،  ديمؤقوانین عادی مربوط نیز  ؛شوداستنباط نمی
اندركاران اصلی و ارتباط آن با ساير دست یزی و نحوهريجايگاه اين شوراها در نظام برنامه

 تبیین شود.  دقتبهفرعی بايد 
 111 موجب اصلبه ، است هااستان شوراهای نمايندگان از مركب كه هااستان عالی شورای

 رفاهی و عمرانی هایبرنامه یتهیه در همکاری جلب و تبعیض از مأموريت جلوگیریق.ا 
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بر نظارت بر اجرای . اين اصل عالوهيابدمی را هاآن هماهنگ اجرای بر نظارت و هااستان
نگری و هماهنگی شوراهای محلی و بر جامع ردبرنامه نیز اشاره دا یها، به تهیههماهنگ برنامه

مصرح در اين اصل  یرسد برنامهمی نظربهكند. می دیتأكهای عمرانی و رفاهی برنامه یدر تهیه
يکی از بازيگران  عنوانبهها را رفته و اين اصل شورای عالی استان كاردر معنای خاص آن به

اين اساس  بر (.127: 1731)امامی و استوارسنگری،  شور برشمرده استك ريزینظام برنامه
حصر همین دو عنوان بلکه از باب  دلیلبهها نه برنامه یافزودن قیود عمرانی و رفاهی به واژه

ر امور اجتماعی و اهداف موردنظر در كشور بوده و در مقام بیان بیشتشمول اين دو اصطالح بر 
 از جلوگیری منظوربهريزی و اهداف آن بايد ی ملزومات برنامهاين موضوع است كه تمام

به رو ازاينها صورت گیرد. همکاری مناطق مختلف و با استفاده از ظرفیت آن جلب و تبعیض
نگری جامع یشود تا كارويژهمی سیتأسنمايندگی از تمامی شوراهای محلی كشور، شورايی 

ريزی ملی در گیری كالن و برنامهته باشد و در تصمیممحلی را در كنار مصالح ملی در نظر داش
حدود صالحیت خود ايفای نقش كند. البته مطابق ذيل اين اصل در نهايت قانونگذار حدود 

 كند. ها و اختیارات اين نهاد را مشخص میصالحیت
به شکلی از عدم تمركز فنی اشاره دارد كه در قالب شوراهايی مركب از  113 اصل
 قسط شود و هدف از آن تأمینن واحدهای شغلی دولتی و غیردولتی تشکیل مینمايندگا
واحدهای مربوط  در امور پیشرفت در هماهنگی ايجاد و هابرنامه یتهیه در همکاری و اسالمی

 یشورای ديگری را در مرحله 111اين اصل نیز همانند اصل  (.17: 1731)عباسی،  است
نمايندگان اطراف  از مركب شوراهايی ؛كنددخیل و مقرر می هابرنامه یسازی و تهیهتصمیم
امثالهم تشکیل شود. از اين اصل  و خدماتی اداری، آموزشی، های اقتصادی يا واحدهایفعالیت

 واحدهای در»ريزی به مفهوم خاص آن موردنظر نبوده و عبارت شود برنامهاستنباط می
ريزی را در واحدهای يادشده و كه برنامه ستاتقییدی  یاضافه« كشاورزی و صنعتی تولیدی،

توان نقش مهم و كند. با وجود اين، مستفاد از اين اصل، میمربوط به آن منحصر می یحوزه
و كرد ريزی اقتصادی را اثبات ويژه برنامهريزی كالن بهنهادهای عدم تمركز فنی در برنامه مؤثر
ريزی دولتی در كشور اين نهادها را در برنامه قانون عادی مورد اشاره در اصل، نقش موجببه 

 ارتقا داد. 
محلی و فنی در نهادهای عدم تمركز  صالحیت یحیطهتوان گفت در مجموع می

شود. همچنین ممکن است اين نهادها ريزی به مفهوم عام تلقی میبرنامه نوعیبهگیری تصمیم
 برایند. كنريزی به مفهوم خاص امهفنی و محلی فعالیت خود اقدام به برن ینسبت به حوزه

عمرانی شهر مربوط را با درنظر گرفتن تمامی  یمثال ممکن است شورای اسالمی شهر برنامه



 
 
 

 ی جمهوری اسالمی ایرانقانون اساسریزی در نظام برنامه 
 

 

01 

برای اجرا  117تهیه كند و مطابق اصل اسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره سی یهامؤلفه
يند مربوط و اريزی و فربرنامهد. جايگاه اين نهادها در نظام كنبه مقامات دولت مركزی ابالغ 

از موضوعات اساسی  ، ملی و كالنی جامعهابرنامه دربا دولت مركزی  هاآنارتباط  ینحوه
 اين نوشتار خارج است. یريزی است كه از حیطهنظام برنامه

. هستند ريزیبرنامهنظام  در خصوصی قانون اساسترين اصول مهم 173و  120اصول -ب
 ی. با عنايت به قرينهداردريزی در تنظیم نظام برنامه صراحت بیشتری 120ل اصاز اين میان، 

توان نتیجه گرفت معنای خاص برنامه در اين اصل مورد توجه بودجه در كنار برنامه، می یواژه
در واگذار شده است.  جمهورسیرئصورت توأمان به و مسئولیت اين دو موضوع به بوده

 توجه است: ايانشاين اصل چند نکته  خصوص
اصول كه كلیات موضوع تعیین و  بسیاری ازمقنن اساسی در  یبرخالف رويه -اول

اصل از اين امر خودداری شده است. شود، در اين یات مربوط به قانون عادی واگذار میئجز
 یجابه قانون در برنامه اصول ینیبشیپرسد اين امر از اولويت و فوايدی از جمله نظر میبه

 محدود یبرا قانون یریكارگبهو  یموقت یجابه یدائم مقررات وضع، یررسمیغ باتیترت
(، 00: 1731برخوردار بود )الينرت،  هيمجر و مقننه یقوا توسط قدرت از سوءاستفاده ساختن

اما در نگارش كنونی كه  نسبت به بودجه صادر شده است. 12كمااينکه چنین حکمی طی اصل 
ی قانون اساستوان نتیجه گرفت فته نیز نمیرقرار گ جمهورسیرئ یعهدهیت امر بر اً مسئولصرف

و هیچ مقام و مرجع  است دهكرواگذار  جمهورسیرئتمام امور مربوط به برنامه و بودجه را به 
را  جمهورسیرئهای تواند در اين امر مداخله كند يا صالحیتنمیمقننه  یاز جمله قوهديگری 
نیست. ی قانون اساسنیاز از ساير اصول و روح حاكم بر یر يک اصل بیزيرا تفسسازد، محدود 

 در اسالمی شورای مجلس»كه اشعار داشته  11اصل  موجببه توان گفت بر همین اساس می
 12 اصل موجببه كه « كند وضع قانون تواندمی اساسی قانون در مقرر حدود در مسائل عموم

 داشته مغايرت اساسی قانون يا كشور رسمی مذهب احکام و اصول اباين قوانین تنها نبايد 
را سلب نکند، نسبت به تنظیم  جمهورسیرئتواند در حدودی كه مسئولیت ، قانونگذار میباشد

يند مربوط را مشخص كند. ممکن است اين نظر مغاير اه و فركردريزی قانون وضع نظام برنامه
زيرا در مجموع  ،تلقی شود جمهورسیرئسئولیت امر به هدف قانونگذار در اعطای م

 1.كندرا محدود می جمهورسیرئحیت قانونگذاری صال
از ی قانون اساسد، زيرا باش مذكورايراد  ممکن است رافع مسئولیت، یواژهكاربرد  -دوم

ی را رياست يا مديريت امور برنامه و بودجه استفاده نکرده، بلکه مسئولیت به معنای پاسخگوي
ريزی كه اندركاران برنامهبر ساير دست جمهورسیرئ یرياست عالیه یبه وی سپرده كه از جنبه
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كاربرد  یتوان به قرينهاين نظر، می ديمؤ عنوانبهخواهد بود.  پذير، توجیهانددولتی غلبا
مدير تمام را مسئول و  جمهورسیرئتوان د كه با الحاق اين واژه، میكراشاره « امور» یواژه

ريزی برنامه یيعنی وی باالترين مقام رسمی در زمینه ؛امور مرتبط با برنامه و بودجه دانست
و مسئولیت برقراری اين نظام و  باشد ريزی اشراف داشتهو بايد به كلیت نظام برنامه است

و  هاو در مقابل كاستی بگیردعهده  تقسیم وظايف آن مطابق ساير قوانین و مقررات را بر
معنا نیست كه مديريت نظام اما اين بدين ،ربط پاسخگو باشدايرادات وارده به نهادهای ذی

اين نتیجه از مذاكرات و دولت قرار دارد.  جمهورسیرئريزی و تمامی اركان آن در اختیار برنامه
نامه و ی امور بركنندهی نیز قابل استخراج است كه تمركز بر سازمان ادارهقانون اساسبازنگری 

 یجمهوری قانون اساسبازنگری شورای مذاكرات مشروح دهد )صورت بودجه را نمايش می
توان به اصل دلیل ديگر می عنوان(. به1000: 7و ج 1110-1132: 2، ج 1703، رانيا یاسالم

در  جمهورسیرئمبنی بر مسئولیت  120د كه در عین حکم اصل كراشاره ی قانون اساس 12
 در قانون كه ترتیبیكشور به كل یساالنه یبودجه»كند: ر برنامه و بودجه، مقرر میامو یزمینه

 تسلیم اسالمی شورای مجلس به و تصويب رسیدگی و برای تهیه دولت شود از طرفمقرر می
لذا سکوت  .«خواهد بود مقرر در قانون نیز تابع مراتب بودجه تغییر در ارقام گردد. هر گونهمی

قانونگذار و وضع قانون عادی در  یريزی نیز مانع از مداخلهبرنامه در خصوصی قانون اساس
ريزی، مراحل تهیه و اجرای يند برنامهارسد با توجه به فرمی نظربهشود. بنابراين اين زمینه نمی

اما  ،كندعالیت میف جمهورسیرئكه زير نظر  شته باشددولت قرار دا یعهده برنامه مستقیماً بر
توسط متناسب با سطح و نوع برنامه، ساير مراحل شامل تصويب و نظارت بر اجرای برنامه، 

 قانونی یوظايف محولهندادن انجام  در صورت جمهورسیرئو  ودمرجع خاص خود اعمال ش
  د.كناز خود سلب مسئولیت نتايج سوء مربوط،  اعالم تذكر وبا تواند می، توسط مراجع مربوط

 یمعناست كه برخالف ساير امور اجرايی كه در حیطهمستقیماً بدين یواژه -سوم
دولتی برای  یسسهؤقانون، وزارتخانه يا م موجببه اما  ،مجريه قرار دارد یهای قوهصالحیت

در گیرد، عهده می تصمیمات دولتی، نهاد ديگری مسئولیت امر را بر براساسآن ايجاد شده يا 
عهده دارد و  مستقیماً مسئولیت امر را بر جمهورسیرئبرنامه و بودجه،  امور خصوص

دولتی يا شركت دولتی  یسسهؤتواند برای اين موضوعات وزارتخانه، مقانونگذار رأساً نمی
ای كه با ، وزارتخانه1703در سال ی قانون اساسدر عمل نیز پس از بازنگری كند.  سیتأس

 به استنادی و قانون اساسدلیل مغايرت با (، به33: 1701کی، )بان دكرهمین نام فعالیت می
به سازمان تغییر يافت  جمهورسیرئی و با حکم قانون اساس یبازنگر یشورا مذاكرات مشروح
 .(212-203: 1731زاده و همکاران، )فالح
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د و يا مستقیماً اين امور را اداره كن تواندمی جمهورسیرئ» :داردذيل اصل اشعار می -چهارم
نیز بايد از ساير اصول « ديگری» یدر تفسیر واژه ،«بگذارد ديگری یعهده به را هاآن یاداره

در فارغ از ايجاد تشکیالت خاص، « ديگری»، ممکن است 123. مطابق اصل كرداستمداد 
توان برای تصدی چنین قرار گیرد يا طبق قانون می جمهورسیرئيا مشاور سمت معاون 

يا غیر  جمهورسیرئكه زير نظر معاون يا مشاور  دكرسازمان يا نهاد دولتی ايجاد  ای،وظیفه
 .ها اداره شودآن

ده و بینی نشی برای عدم اجرای حکم پیشاين اصل ضمانت اجرای مستقلدر  -پنجم
مشمول ساير تنها درستی ايفا نکند، ئولیت خود را در اين زمینه بهمس جمهورسیرئ كهیدرصورت
 . خواهد شد 33و  33های اجرايی مانند ضمانت اجرای سیاسی موضوع اصول ضمانت
 و تعیین را دولت مشیخط و برنامه وزيران، همکاری با جمهورسیرئ 173 اصلموجب به 
دولت، پس از مشورت و برخورداری  سیرئ عنوانبه جمهورسیرئيعنی  ؛كندمی اجرا را قوانین

نکته قابل  چنداين اصل  در خصوصكند. می ارائهخود را دولت  یاز همکاری وزرا، برنامه
 توجه است. 

منظور از برنامه در اين اصل، با وجود اشاره به مفهوم خاص برنامه، رسد می نظربه -اول
ريزی جامع يا حتی بخشی كه در قالب نظام برنامه ینامه به مفهوم مصطلح شامل برنامهبر

برنامه و كاربرد آن در معنای  یوحدت معنا از واژهپذيرد، نباشد و با وجود صورت می
ها و در نیل به آن یمجريه و شیوه یتخصصی، مقصود اين اصل اهداف و راهبردهای قوه

سیاسی  یزيرا حضور دولت در صحنه ،مجريه باشد یقوه عنوانبهدولت  یمجموع برنامه
مدونی است كه توسط دولت  یبرنامه نیست و زبان گويای آن پذيربدون برنامه توجیه

و به ( 111: 1731)هاشمی،  شودمی ارائهها سیاسی به مردم و نمايندگان آن یصورت بیانیهبه
مجلس ی اعتماد موردنظر رأهنگام اخذ داخلی مجلس  ینامهقانون آيین 213 یموجب ماده

 جمهورسیرئتا  یستريزی نبرنامه یاما دولت تنها بازيگر عرصهگیرد. ی قرارمیاسالم یشورا
با همکاری وزيران در اين خصوص اقدام كند. در اين اصل برای ساير قوا نیز در تهیه، تصويب 

بینی نشده و حتی امکان نظارت خاص بر اين موضوع وجود ندارد و و اجرای آن نقشی پیش
مل محتگنجد. های سیاسی، قانونی و مالی مینظارت بر آن در چارچوب كالن انواع نظارت

كه بايد توسط  باشدريزی منظور، ايفای تکالیف مربوط به دولت در نظام برنامه است
 اينکهچه  ؛با همکاری وزيران تعیین شود. اما اين توجیه نیز قابل پذيرش نیست جمهورسیرئ

 دولت، مطابق قوانین و مقررات وظايفی را بر یهای اجرايی زيرمجموعههر يک از دستگاه
 جمهورسیرئتوان مديريت تمام اين امور را به ند و نمیامکلف به انجام آنعهده دارند كه 
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ها و فعالیت یسپرد. همچنین قید دولت پس از عبارت مربوط، نشان از اين دارد كه تنها برنامه
ريه مج یقوه یهای زيرمجموعهاقدامات دولت و اهداف و راهبردهای مربوط در دستگاه

مجريه اشاره  یقوه عنوانبهدولت  یعبارتی اين اصل به برنامهموردنظر قرار داشته است. به
فعالیت دولت و متناسب با تقويم  یدارد. بر اين اساس بايد عمر اين برنامه را محدود به دوره

 سیاسی آن دانست.
 یاسالم یس شورامجلها در صورت پیشینی به مردم و نمايندگان آناين برنامه به -دوم

مجلس به دولت خواهد بود. تا جايی كه ضرورت برنامه د اماعت یرأعرضه شده و مبنای 
ورد توجه داخلی مجلس م ینامهقانون آيین 213 یتشکیل دولت، در ماده یمقدمه عنوانبه

 دولت را نیز یمکلف شده هنگام معرفی وزيران، برنامه جمهورسیرئو قانونگذار قرار گرفته 
بايد دائماً خطوط  جمهورسیرئرو . ازاين(113-111: 1731هاشمی، ) دكنبه مجلس تسلیم 

ها و كاری خويش، رعايت اولويت یهای خود را گوشزد كند تا وزرا نیز در حوزهكلی برنامه
 (. 100: 1737ندوشن، را بنمايند )جعفری جمهورسیرئمبانی موردنظر 

رو وحدت ها پیشگیری كرد. ازاينتعارض احکام آنها و بايد از تشتت برنامه -سوم
 یبرنامه. اما در شرايط كنونی، خواهد بودحل دولت بهترين راه یمصطلح و برنامه یبرنامه

كشور و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در نظام  یدر راستای برنامه ددولت باي
 ،قوه يا نهاد ديگری قرار دارد یعهده ن، بردر اموری كه مطابق قانونبايد لذا  ،ريزی باشدبرنامه

دولت گذارده شده  یعهده قوانین و مقررات بر موجببه وظايفی كه در مقابل مداخله كند و 
 . ردیقرار گكشور  یتواند جزئی از برنامه، در نتیجه میدآن مغفول بماندر 

، با تصويب اصل پس از انقالب اسالمی ارتباط اين دو اصل بايد توجه داشت در خصوص
عنوان نوع جديدی به رسمیت شناخته بهدولت  ی، برنامه1713ی مصوب قانون اساسدر  173

برنامه به مجلس نشده بود )جمشیدی،  یی اليحهارائهشد و در هیچ اصلی دولت ملزم به 
، اصل یقانون اساسدر بازنگری  120با تصويب اصل متناسب  بودبهتر رو (. ازاين31: 1731
شد كه با سازوكار ملی شناخته می یدولت، همان برنامه یشد و برنامهمینیز اصالح  173

ابزاری از حکم  یكه استفادهگونهگرفت. همانحقوق اساسی مورد نظارت مجلس نیز قرار می
ی مورد تصريح قرار گرفته قانون اساسدر مذاكرات بازنگری  120برای اجرای اصل  173اصل 

 120 دلیل لزوم پر كردن جای خالی اصلر مورد آن حاصل شده است، اما بهو توافق ضمنی د
 تعیین برنامهدر برابر  جمهورسیرئامور برنامه و بودجه با وظايف كلی  یپیشین و ارتباط اداره

، دو 173اصل بر هیأت وزيران موضوع  جمهورسیرئدر راستای رياست  دولت مشیخط و
ی قانون اساسبازنگری  شورایمذاكرات  مشروح)صورت  اصل به شکل كنونی تصويب شدند
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توان با جمع با تركیب كنونی نیز، می البته (.1011-1003: 7، ج 1703، رانيا یاسالم یجمهور
دولت از نظر اهمیت و  یكه برنامه تیبرتد. بدينكرجلوگیری  پراكندگیاين دو مفهوم، از 

گیرد قرار می ملیهای برنامهعنوان بخشی از و به در چارچوب، ريزی ذيلمورد برنامه یحوزه
د. همچنین با هدمیكشور را مدنظر قرار  مسائلكه تمام قوا و نهادهای سیاسی و نیز عموم 

ها، در عمل اين دو برنامه منطبق با مجريه در تهیه و اجرای اين برنامه یتوجه به نقش فعال قوه
عموم  یرابطهاز نظر محتوا، ممکن است  بنابراين. تنخواهند داشگرند و مغايرتی با هم يکدي

اما برای حفظ مصلحت كشور بايد از برقراری  ،برقرار شود هاآنو خصوص مطلق میان 
ها اجتناب شود. شايد به همین دلیل از وجه يا تباين میان آنعموم و خصوص من یرابطه

یت شناخته شده و در عمل مقرر شده ريزی در كشور، تنها يک نوع برنامه به رسمابتدای برنامه
 یسابقه .و به تصويب مجلس برسد ودها در قالب اليحه توسط دولت تهیه شبود برنامه

قانون  موجبكه به  گرددريزی به پیش از انقالب بازمیبرنامه در خصوصتصويب قانون 
ين موضوع از هرچند ا ،تقنینی نیز برخوردار شد یپشتوانهاز  1711برنامه و بودجه مصوب 

 رسد. نظر میجهاتی قابل انتقاد به
ی عالی امنیت مل یاعضای شورايکی از  ول امور برنامه و بودجهئمسنیز  110اصل در 

اما اين  ،. بديهی است منظور از برنامه در اين اصل مفهوم خاص آن استشودمحسوب می
ول امور برنامه ئمسضويت كند و تنها به عريزی مقرر نمینظام برنامه در خصوصاصل حکمی 

در نیز اين اصل  اگرچه كند. قابل ذكر استی اشاره میعالی امنیت مل یشورادر  و بودجه
اصالح همزمان اين اصل و اصل  يافته، با وجودالحاق ی قانون اساسبه  1703بازنگری سال 

 زيرااست، دقت كافی را مبذول نداشته  آندر تدوين ی قانون اساس، شورای بازنگری 120
ی برشمرده مل تیامنی عال یشورای اعضا یدر زمرهمستقالً را مسئول امور برنامه و بودجه 

امکان  سپرده و جمهورسیرئمسئولیت امور برنامه و بودجه را به  120كه اصل درصورتی است،
اين مسئولیت را  جمهورسیرئاگر  . بنابراينده استبینی كرواگذاری به شخص ديگری را پیش

وافی به مقصود  110اصل  1مجريه مصرح در بند  یقوه سیرئيگری واگذار نکند، عنوان به د
تفويض توسط  در صورت»يا « 120مطابق اصل »، بهتر بود با عبارتی مانند اين فرض. با است

 شد. میمقید « جمهورسیرئ
و برای دهد ريزی را پوشش نمیبديهی است اصول مذكور تمام ابعاد ساختاری نظام برنامه

ترسیم صحیح اين نظام، بايد عمومات نظام حقوقی و سیاسی كشور بررسی شود. در جزء آتی 
ريزی عنوان مکمل نظام برنامهی بهقانون اساسنظام حقوقی و سیاسی از  یكنندهاصول تنظیم

 شوند. تبیین می
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 یاساس قانونریزی و سایر اصول ارتباط برنامه .2ـ2
ی و روح قانون اساسبايد مجموع اصول ی قانون اساسريزی در مهبرای استنباط نظام برنا

كه  ريزیهای برنامه يا برنامهواژه فاقد اصول . بر اين اساسردیقرار گحاكم بر آن مورد توجه 
های حقوقی نظام با ايجاد چارچوب حقوقی حاكمیت و روابط قوا و نهادهای سیاسی، بنیان

 شوند. بررسی زير  ، درندنكريزی را تنظیم میبرنامه
 زيربا برشمردن قوای حاكم در كشور و فعالیت  11تفکیک قوا مصرح در اصل مدل  -اول

كند. بر اين ريزی را نیز مقرر میبرنامهنظام نوعی تفکیک وظايف در ، بهامر یمطلقه واليت نظر
د، احساس شتقنین  شود. اگر نیاز بهمجريه واگذار می یريزی به قوهاساس امور اجرايی برنامه

قضايیه اعمال خواهد كرد.  یمقننه صالحیت خواهد داشت و نظارت قضايی را نیز قوه یقوه
آن مقام موضوع های كالن ابالغی پیرو سیاست واين قوا از نظر طولی ذيل رهبری قرار دارند 

قوای  هایند. ساير اصولی كه حدود صالحیتازدپروظايف خود میبه انجام  111اصل  1بند 
 بر همین منوال موردنظرند.  ،ندكنگانه را تعیین میسه

مجلس تقنینی  یاست كه حیطه 11اصل  ،بخشصالحیتترين اصول از جمله مهم -دوم
شرطی كه ، بهدانسته اساسی قانون در مقرر حدود در مسائل عمومرا تام و در  یاسالم یشورا

ضروری ريزی برنامهنظام د. لذا تقنین برای نباشی قانون اساسمغاير شرع و  12وفق اصل 
ها در ترين ابزار دولتنظران، قانون مهمای از صاحبعده نظربه تا جايی كه  .خواهد بود

پذير و با توجه به امکان، حتی تصويب قانون برنامه نیز (11تا: )توفیق، بی ريزی استبرنامه
  برخی شرايط مفید و ضروری خواهد بود.

طرح نمايندگان  موجببه آغاز فرايند را با ابتکار دولت طی اليحه يا  13 اصل -سوم
 مجلس به وزيران هیأت تصويب از پس قانونی لوايح»كند. بر اين اساس مجلس اعالم می

 شورای مجلس در ،نمايندگان از نفر پانزده حداقل پیشنهاد به قانونی هایطرح و شودمی تقديم
ريزی با توجه به تصريح اصل برنامه در خصوصرسد می نظربهاما  .«است طرح قابل اسالمی

 تأملمحل طرح  یارائهصالحیت نمايندگان مجلس در  در خصوصاين حکم تخصیص ، 120
ابتکار عمل  تالزمی با انحصار بودجه و برنامه امور در جمهورسیرئ مسئولیتباشد. اگرچه 

، اين 1711ه ندارد، در عمل به استناد قانون برنامه و بودجه مصوب اليح یدولت در ارائه
فارغ از پیشنهاد اليحه توسط تواند نمیخارج شده و  یاسالم یمجلس شورااختیار از دسترس 

قابل اين امور قانون وضع كند.  در خصوصنمايندگان،  یپیشنهاد از طريق طرحو  رأساًدولت، 
شورای نگهبان بارها مورد  سویدولت از توسط اليحه  یائهاربر الزام قانونگذار ذكر است 

، 2/3/1717مورخ  1131 یشماره اتيبه نظرتوان نمونه می ده است. برایايراد واقع ش
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و  10/3/1730مورخ  27111/71/30 ی، شماره71/3/1713مورخ  1313/21/13 یشماره
 .(727-721: 1731، و همکاران زادهموسی) اشاره كرد 23/1/33مورخ  70201/71/33 یشماره

اقتصادی، اجتماعی و  یششم توسعه یسالهپنج یقانون برنامه 123 یمی در مادهچنین الزا اما
نشده شناخته ی قانون اساس 13مغاير اصل  1731مصوب  رانيا یاسالم یجمهورفرهنگی 

ی اساسقانون مطابق حکم قانون عادی مصوب پیش از انقالب كه با  صورت هر در .است
اكنون نیز ی مقرر شده و همین الزامنشده، چنمطابقت داده  رانيا یاسالم یجمهور

  االجراست.الزم
با اشاره به تعیین سازوكار مالیاتی و بودجه در قانون عادی، يکی از  12و  11اصول  -چهارم

قرار  مورد اشارهای را در خصوص منابع درآمدی و هزينهريزی ی برنامههامؤلفهترين مهم
های ريزی، تعیین منابع مالی الزم برای هزينهبرنامه یهمچنین با عنايت به اينکه الزمه ند.دهمی

های مجلس در اين زمینه محدود ، صالحیت11موجب اصل هاست، به مربوط به اجرای برنامه
در  اننمايندگ كه و پیشنهادها و اصالحاتی قانونی هایطرح»موجب اين اصل  شود. بهمی

 عمومی یهزينه يا افزايش درآمد عمومی تقلیل كنند و بهمی عنوان قانونی لوايح خصوص
 كاهش جبران طريق در آن كه است برخوردار در مجلس طرح یتقابلاز  یانجامد، در صورتمی

ی نیز كه مشمول افزايش ريزرو برنامهازاين«. باشد شده جديد نیز معلوم یهزينه درآمد يا تأمین
ی قابلیت طرح خواهد داشت كه محل جبران آن در صورت، تنها خواهد شدهزينه يا كاهش درآمد 

های سنواتی يا محل درآمد مشخص شود. با توجه به اينکه محل جبران نیز بايد در قوانین بودجه
ودجه تدوين های آينده و بدون وجود قانون بای كه برای سالخاصی مشخص شود، برنامه

ی اليحه قابل بررسی و تصويب است. البته ممکن است ارائهشود نیز تنها با ابتکار دولت و می
محل جبران كاهش درآمد يا افزايش هزينه فارغ از رديف خاصی در قانون بودجه و با اشاره به 

ه اصل رسد با توجه بنظر میمنبع بیرونی درآمدی يا درآمدهای اختصاصی طرح شود، اما به
در نهايت تنها از طريق درج در لوايح  هاشنهادیپ(، اين 211: 1731وحدت بودجه )رستمی، 

سالیانه و تصويب آن قابل پذيرش باشد تا از بروز مشکالت عدم انطباق برنامه و بودجه  یبودجه
البته اين امر نافی (. 03: 1731ها جلوگیری شود )قاسمی و همکاران، و عدم تحقق برنامه

ساير تغییرات در لوايح پیشنهادی نیست و مطابق  در خصوصالحیت تام تقنینی مجلس ص
، مجلس حق هر گونه دخل و تصرف و اعمال رانيا یاسالم یجمهورعمومات نظام حقوقی 

تواند با اصالح، حذف و اضافه تغییرات اساسی در متون اليحه را دارد و در مقام تصويب می
ظر خود را به تصويب برساند تا جايی كه برخالف انتقادات وارده، در نسبت به اليحه، مفاد موردن

ی تغییر داده يا بر شمار مواد آن كلبهدولت را  یی اليحهاسالم یمجلس شوراموارد بسیاری 



 

 
 73/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

55 

 یبرنامه یافزوده و در نهايت مفاد موردنظر خود را به تصويب رسانده است. برای مثال اليحه
ماده به  71كشور طی  یششم توسعه یکام موردنیاز برای برنامهششم توسعه، تحت عنوان اح

 0ماده به تصويب رسید. 123ی تقديم شد، اما متن نهايی شامل اسالم یمجلس شورا

صالحیت مجلس در تصويب لوايح برنامه، بررسی امکان  در خصوصديگر  ینکته -پنجم
 31موجب اصل  بهين خصوص تفويض اختیار قانونگذاری به شخص يا نهاد ديگر است. در ا

 خود داخلی هایكمیسیون به را قوانین بعضی وضع اختیار تواندمی ضروری موارد درمجلس 
 آزمايشی صورتبه ،دكنمی تعیین مجلس كه مدتی در قوانین اين صورت نيا در كند، تفويض

امکان تفويض صالحیت  نابراينب .بود خواهد مجلس با هاآن نهايی تصويب و شودمی اجرا
نیاز به تقنین  در صورتای داخلی مجلس وجود دارد، زيرا هها به كمیسیونتصويب برنامه

توانند در قالب قوانین آزمايشی كه ماهیتاً ند، میاها موقتبرنامه اينکهها، با توجه به برای برنامه
 صالحديد مجلس وابسته خواهد بودشوند، به تصويب برسند و اين امر تنها به موقت تلقی می

قانون  133 یبه حکم مادهالبته امکان تحقق اين موضوع با توجه  (،102: 1737)میرزايی، 
تصويب قوانین موقتی صرفاً از  ی وجود ندارد. همچنیناسالم یمجلس شوراداخلی  ینامهآيین

 ن موقت تصويب كند. قوانی رأساًتواند و مجلس نیز می یستها نطريق تفويض به كمیسیون
 از پس ايران اسالمی جمهوری نظام كلی یهاسیاست تعیین 111اصل  1بند  -ششم
 است ی برشمردهرهبرمقام  راتااختی و وظايفرا از  نظام مصلحت تشخیص مجمع با مشورت

ال توسط آن مقام اعم زین هاسیاستاين  اجرای حسن بر نظارتاين اصل  2و مطابق بند 
ی قانون اساسگیرد. های كالن صورت میراهبردها و سیاست یريزی بر پايه. برنامهخواهد شد

و تعیین تعدادی ديگر  كردهها و راهبردها را ذكر و ساير اسناد باالدستی برخی از اين سیاست
ای هبرنامه یند. در عمل نیز مقام رهبری برای تهیهكنالح مربوط واگذار میصرا به مرجع ذی

 عنوانبهتواند كنند كه میناسب با همان برنامه را ابالغ میهای كلی مت، سیاستمدتمیان
 تلقی شوند. های موقت سیاست

ريزی و مصلحت نظام است. در تعبیر عام از مصلحت، موضوع ديگر ارتباط برنامه-هفتم
در ما تعیین مصلحت (، ا171: 1733شوند )عمیدزنجانی، ها برای مصالح كشور تنظیم میبرنامه

توسط  111 اصل 3 بند مطابق ،نیستند شدنیحل عادی طرق از كهحل معضالت نظام  خصوص
ی بر اسالم یمجلس شوراو در موارد اصرار  نظام مصلحت صیتشخ مجمعمقام رهبری از طريق 

ون قانرغم اعالم شورای نگهبان مبنی بر مغايرت با شرع و مصالح موجود در مصوبات خود علی
رو يادشده قرار دارد. ازاين مجمع تیصالح دری قانون اساس 112موجب اصل ی، به اساس

ريزی نیز محدود به موارد مزبور است. در برنامه نظام مصلحت صیتشخاختیارات مجمع 
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مورد اختالف مجلس و  یقانون برنامه در خصوصمجلس  یموادی از مصوبه كهیدرصورت
برنامه و اختالفات مربوط به اجرای آن به يکی از  كهیدرصورتا شورای نگهبان قرار گیرد ي

 . خواهد بودمعضالت نظام بدل شود، با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل حل 
كند مقرر می 117اصل ريزی نیز قابل تأمل است. مجريه در نظام برنامه ینقش قوه -هشتم

 بر شود،می مربوط رهبری به مستقیماً كه وریام در جز را مجريه یقوه رياست، جمهورسیرئ
از های مقام رهبری ذكر نشده و در شمار صالحیتها كه اجرای برنامه روازاين .دارد عهده
قرار  جمهورسیرئو مجريه  یقوه یعهده بر ،شودهای اجرايی محسوب میترين فعالیتمهم
كه تلقی شود  چنین رار گیرد، ممکن استمورد توجه ق 120د. اگر اين اصل در كنار اصل دار

د گیرمجريه انجام  یكه بايد توسط قوه رندامور اجرايی قرار دا یامور برنامه و بودجه در حوزه
 ،رسدنمی نظربه. اما اين برداشت صحیح است جمهورسیرئ یعهده و مسئولیت آن مستقیماً بر

مجريه قرار  یصالحیت قوه یدر حیطه صرفاً امری اجرايی نیست كه تنهاريزی زيرا برنامه
كه ذكر گونههمانيابد و سیاسی ارتباط می داشته باشد، بلکه به تمام قوا و بسیاری از نهادهای

 به كه قرار گرفته است جمهورسیرئ یعهده مسئولیت امور مربوط بر 120مطابق اصل شد، 
  .ری واگذار كندتواند تصدی اين وظیفه را به ديگذيل اصل يادشده می حکم

 معاونانی خود قانونی وظايف انجامتواند برای می جمهورسیرئ 123مطابق اصل  -نهم
امور برنامه و بودجه تعیین و منصوب كند.  یتواند معاونی برای ادارهمی روازاين، باشد داشته

ای امور وزارتخانه بر سیتأسامکان  در خصوص 177 اصلذيل  ، بر حکم120 تصريح اصلاما 
ای برای امور برنامه وزارتخانه سیتأستخصیص وارد نموده و  نگذارقانو توسطبرنامه و بودجه 
 رئیس و مشاور سمت تغییراول قانون  یدر نتیجه ماده. ی استقانون اساسو بودجه مغاير 

 زارتو نظر ريز بهزيستی سازمان گرفتن قرار و بودجه و برنامه وزير به بودجه و برنامه سازمان
از (. 200-201: 1731زاده و همکاران، نسخ شده است )فالح 10/11/1707 مصوب بهداری

نظارت  ،يا استیضاح وزرا سؤالد كه با طرح كر توان به نظارت مجلس اشارهمی اين امرآثار 
ريزی، با توجه به برنامه یاما در زمینه د.وشاعمال میها بر وزارتخانه 33و  33موضوع اصول 

تفويض موضوع به ديگری از  با وجودقرار دارد،  جمهورسیرئموضوع تحت مديريت  هاينک
يا استیضاح قرار گیرد كه  سؤالمورد  جمهورسیرئ، بايد مطابق اصول يادشده ویجمله معاون 

 افتد. ندرت اتفاق میو به است از وزرا دشوارتر سؤالبه استیضاح و در عمل نسبت 
 با ضرورت برحسب ،خاص موارد در تواندمی جمهورسیرئ»، 121اصل  موجببه  -دهم
 اين در. نمايد تعیین مشخص اختیارات با ويژه نمايندگان يا ،نماينده وزيران هیأت تصويب

 وزيران هیأت و جمهورسیرئ تصمیمات حکم در مذكور نمايندگان يا نماينده تصمیمات موارد
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با تصويب  جمهورسیرئد كرتوان تصور می 120ن اصل و اصل لذا با جمع اي .«بود خواهد
خود تفويض  یويژه یت وزيران مسئولیت بخشی از امور برنامه و بودجه را به نمايندهأهی

توان امور ، نمیضرورت و وجود خاص مواردبه  121كند. اما با توجه به انحصار موضوع اصل 
 ،دكرواگذار  جمهورسیرئ یويژه یبه نماينده ،است یدائمكه موضوعی را برنامه و بودجه 

ت وزيران أبرنامه و بودجه كه با تصويب هی یموضوعات خاص حوزه در خصوصمگر 
 پذير خواهد بود. امکان

های اجرايی و مستقل اشاره نامهبه صالحیت دولت در تصويب آيین 173 اصل -يازدهم
ريزی به مفهوم عام هستند. بر اين اساس نامهبر نوعیبهذكر است تصمیمات دولتی  شاياندارد. 
مصرح در  اجرايی هاینامهآيین تدوين مأمور وزيری يا وزيران هیأت كه مواردی برعالوه
 اجرای تأمین و اداری وظايف انجام برای، دولت نیز حق دارد شودمیبرنامه و غیر آن  قوانین
 وزيران از يک هر. بپردازد نامهآيین و نامهتصويب وضع به یادار هایسازمان تنظیم و قوانین

 بخشنامه صدور و نامهآيین وضع حق وزيران هیأت مصوبات و خويش وظايف حدود در نیز
و در  داردقرار  173دولت موضوع اصل  یتمام اين مقررات در راستای برنامه .دارد را

ت أريزی به مصوبات هیرتباط ديگر اين اصل با نظام برنامهچارچوب آن قابل تنظیم است. اما ا
برنامه  در خصوصدولتی  قاماتم یيک از وزرا يا بخشنامه های دولت، هروزيران، كمیسیون

و  اسنادريزی محسوب شده و تحت عنوان ريزی است كه بخشی از نظام برنامهو برنامه
 ند. شوی تلقی میزيربرنامه نظام در یاهيپا مقررات

 لوايح یتهیه به ،یهيقضا یقوه سیرئ وظايفذكر  مقامدر  113 اصل 2بند  -دوازدهم
لوايح تنظیمی اين قوه پس از  زمینه. در اين كندمیاشاره  اسالمی جمهوری با متناسب قضايی

در امور قضايی محسوب به مفهوم عام ريزی برنامه نوعیبه، یاسالم یمجلس شوراتصويب در 
های كشور های كالن، بايد با برنامهی از برنامهئجز بخشی يا یبرنامه عنوانشود و بهمی

آن قوه  سیرئقضايیه به مفهوم خاص، ابالغی  یهای قوههماهنگی داشته باشد. اگرچه برنامه
 . نخواهد بود مستثنانیز از اين حکم 

شده در قالب های تصويبنامهبر تواندمی اداری عدالت ديوان 111 اصلمطابق  -سیزدهم
های اجرايی قوانین مربوط به برنامه يا نامهمانند آيین دولتی هاینامهها و آيیننامهتصويب

از  يا خارج مغاير شرع و قانون كهیدرصورت را 173و  173های دولت موضوع اصول برنامه
های نوعی نظارت قضايی بر برنامهوسیله باشد، ابطال كند؛ بدين مجريه یقوه حدود اختیارات
 شود. دولت اعمال می

 سامانريزی را ، كلیات نظام برنامهیقانون اساسدر در مجموع عمومات نظام حقوقی مقرر 



 
 
 

 ی جمهوری اسالمی ایرانقانون اساسریزی در نظام برنامه 
 

 

51 

، تنظیم روابط قوا و نهادهای حاكمیتی و یقانون اساساف مصرح در دد كه از حدود اهبخشمی
 رود. فراتر نمی هاآنهای تعیین صالحیت

 هاشنهاديپگيری و تيجهن. 3
ها و چگونگی ی برای برنامهقانون اساسی از دو منظر اهداف قانون اساسبا بررسی تحلیلی 

شود قانون اساسی از نظر ترسیم اهداف ريزی، مشخص میساختارهای اساسی نظام برنامه
با عنايت به ويژه های گوناگون، از غنای الزم برخوردار است. بهها در زمینهمحتوايی برنامه

های گیری محتوای برنامهنقش دولت در اقتصاد، جهت در خصوصی قانون اساسديدگاه 
 . گرفته استقرار  مورد توجه 33و  37اقتصادی در مقدمه و اصول 

 «ريزیبرنامه»و  «برنامه»های واژهريزی، با وجود كاربرد ساختار نظام برنامه در خصوصاما 
تخصصی  مفهومبه ی نیز افاده نشده، برخی معنای واحد هامام آنتدر در تعدادی از اصول كه 

قانون  اصول كنند. تعدادی از سايررسد نظم مشخصی را دنبال نمینظر میاشاره دارند كه به
نظام  در خصوصتوانند تصوير مناسبی ی نیز ضمن تعیین ساختارهای اساسی كشور، میاساس

در  ريزیبرنامه كنند. البته در شرايط عدم اشاره به نظام ائهاری قانون اساسمستفاد از  یزيربرنامه
مقامات دولتی،  یی، با عنايت به اصول شفافیت، دوام و جلوگیری از سوءاستفادهقانون اساس

 در اندركاران و ساير مقررات مربوط، دستريزینظام برنامه یهامؤلفه و چارچوببهتر بود 
ام صالحیت ع به استنادی، قانون اساس وجود سکوت شد. اگرچه بامی قانون عادی تعیین

 كهیدرصورتهای قانون عادی در اين زمینه، توان از ظرفیت، مییاسالم یمجلس شوراتقنینی 
نباشد،  120اصل نسبت به اين امر موضوع  جمهورسیرئمسئولیت ی از جمله قانون اساسمغاير 

انقالب کم قانون عادی مصوب پیش از به ح طوركه در شرايط حاضرهمان .اری كردبردبهره
ی از سوريزی، پس از تقديم اليحه مستقیم در فرايند برنامه یمقننه طی مداخله یی، قوهاسالم

ها را منحصراً بر عهده دارد كه ضرورت، افاده و چارچوب آن محل دولت، تصويب برنامه
ی شدهمشخصارچوب در چ دولتمناقشات حقوقدانان است. پس از تصويب قانون برنامه، 

ی خود مصرح در هابرنامه الزم، های اجرايیها و دستورالعملنامهآيین بر تنظیمی، عالوهقانون
كند و در مواردی كه نیاز به تصويب قانون جديد يا اصالح قوانین را نیز تدوين می 173اصل 

در ايجاد  ها در مجلس،يب طرحيند تصواطی اليحه يا مشاركت در فرسابق احساس كند، 
 . جويدمیمربوط مشاركت حیط حقوقی مقانونی موردنیاز و مبانی 

در  جمهورسیرئ یتمسئولكه  120اصل شايان يادآوری است تفکیک امور برنامه در 
در  173 اصل دولت موضوع یاز برنامه، ريزی كشور را مدنظر قرار دادهنظام برنامه یمجموعه
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از  ريزی كشور سابقه نداشته ودر تاريخ برنامه يهمجر یعملیاتی قوه یبرنامه خصوص
های شکلی است كه متناسب با محدوديت 1703ی در سال قانون اساسابتکارات بازنگری 

صورت تنظیم شده است. اين تفکیک در عمل دوگانگی در نظام چینش اصول، بدين
وم وحدت نظام مزبور و كه با توجه به لز خواهد داشتها را در پی ريزی و تشتت برنامهبرنامه

و نظارت  ديیتأها و ضرورت مجريه در تهیه و تنظیم برنامه یبديل قوههمچنین نقش بی
ی، بايد از آن اجتناب شود. اگرچه با عنايت به مشروح مذاكرات جلسات اسالم یمجلس شورا

آن  رسد اين موضوع موردنظر شورای بازنگری نبوده و تمركز نمايندگاننظر میمربوط، به
و پاسخگويی وی در  جمهورسیرئامور مربوط توسط  یسازمانی اداره یشورا، صرفاً بر جنبه
های دولتی در هیأت وزيران به رياست دستگاه یسو و هماهنگی برنامه برابر مجلس از يک

عنوان مصرح در هر دو اصل به ی. بنابراين بهتر است ضمن تفسیر، برنامهبوده استوی 
شود و تهیه می جمهورسیرئكه توسط دولت و با مسئولیت  گرفته شوددرنظر  مفهومی واحد

 ارائهی اسالم یمجلس شورابه  ديیتأدر صورت وجود حکم قانون عادی برای تصويب يا 
ی هنگام اسالم یمجلس شوراپیشنهادی دولت به  یتوان برنامهشود. با اين تعبیر حتی میمی

ابتدايی  یداخلی مجلس را برنامه ینامهآيین 213 یدهی اعتماد وزيران موضوع مارأاخذ 
مقننه رسیده و بازنگری آن در طول دوران فعالیت  یقوه ديیتأدولت تلقی كرد كه ابتدائاً به 

اعمال تغییرات  در صورتكه  خواهد گرفتمجريه نیز موضوع نظارت مجلس قرار  یقوه
ی امکان قانون اساسدر ساير اصول  اجراهای مصرحعمده يا تخلف از اجرای آن، ضمانت

ی اسالم یمجلس شورامقننه،  ی. همچنین براساس صالحیت عام قوهافتيخواهند اعمال 
تواند هر گونه قانونی را كه با پر كردن خألهای تقنینی يا رفع قوانین متعارض، محیط می

 ید. نقش نظارتی قوهها را تسهیل كند، به تصويب برسانريزی را ارتقا و اجرای برنامهبرنامه
 ريزی مجراست. قضايیه نیز مطابق عمومات نظام حقوقی كشور در نظام برنامه

بر اتخاذ تمركز محلی و فنی در سطوح گوناگون نیز عالوه گانه، نهادهای عدمدر كنار قوای سه
 ريزی به مفهوم خاصجغرافیايی و فنی مربوط كه ممکن است برنامه یتصمیماتی كه در حوزه

 ريزی مشاركت دارند. مدخل در فرايند برنامههای ذیعنوان بخشی از سازمانشود، بهتلقی می
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 ها یادداشت
1. Planning system 

 ريزی در جمهوری(، ابعاد حقوقی نظام برنامه1731برای اطالع بیشتر ر.ک: ابراهیمی، محمود ) .2

 حقوق و علوم سیاسی.  ین، دانشکدهدكتری حقوق عمومی، دانشگاه تهرا یايران، رساله اسالمی

 به تصويب رسید.  1721عمرانی كشور در سال  یسالهپنج یاولین قانون برنامه .7

و  111، 173، 120، 113، 111، 111، 33، 37، 11مقدمه و اصول در  یزيربرنامههای برنامه و واژه .3
 كار رفته است.ی بهقانون اساس 110

 . 201-231و  131-133: 1731زاده و همکاران، و مخالفان ر.ک: فالحبرای اطالع از نظرهای موافقان  .1

  http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/981380ر.ک:  .0
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 بعمنا
 ،درآمدی بر حقوق اساسی، (1711) اسکندری، محمدحسین و اسماعیل دارابکاليی .1

 اول.  چسمت،  :تهران

 .1میزان، چ چهاردهم، ج  تهران:، داریحقوق ا (،1731)امامی محمد و كورش استوارسنگری  .2

 ،1و  3، ش برنامه و توسعه یمجله، «بازنگری و بیان يک تجربه»(، 1701بانکی، محمدتقی ) .7
  .1701بهار 

، تهران: ریزی در برخی از کشورهاطرح پژوهشی بررسی برنامه تا(،)بی توفیق، فیروز .3
 ها. مركز پژوهش

ریزی با تأکید بر تجربه شوروی ر در برنامهچند کشو یتجربه(، 1737) --------- .1
زش و پژوهش مديريت و عالی آمو یسسهؤم :، تهرانجنوبی یسابق، فرانسه، هند و کره

 ريزی. برنامه
 :تهران ،آن یندهیآ اندازچشم و رانیا در یزیربرنامه(، 1731) ----------- .0

 . یزيربرنامه و تيريمد پژوهش و آموزش یعال یسسهؤم

، تهران: تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه(، 1737اكبر )ندوشن، علیریجعف .1
 ی، چ اول. انقالب اسالمانتشارات مركز اسناد 

ريزی در ايران، حقوق اقتصادی در نظام برنامه یشناسبیآس»(، 1731) جمشیدی، علیرضا .3
 یوانین برنامهمجموعه مقاالت نخستین همایش نقد و تحلیل ق، «سیاستگذاری عمومی

 . 33-11صص ، میزان، چ اول :، تهراناز منظر حقوق اقتصادی سالهپنج

های قانون برنامه در ها و شاخصهمفهوم، ويژگی»(، 1731) صدرآبادی، ايرجحسینی .3
مجموعه ، «های حقوقی ايران و فرانسه، حقوق اقتصادی در سیاستگذاری عمومینظام

ساله از منظر حقوق پنج یقوانین برنامه مقاالت نخستین همایش نقد و تحلیل
 . 113-33اول، صص  چمیزان،  :، تهراناقتصادی

  .، تهران: میزان، چ اول(7حقوق اداری)(، 1731) زاده، محمدجوادرضايی .11

(، 1703) رانيا یاسالم یجمهور یقانون اساس یبازنگر یصورت مشروح مذاكرات شورا .11
 . 7و  2ی، چ اول، ج اسالم یشورامجلس  روابطی و امور فرهنگ كل یاداره

 دوم.  چدادگستر،  :، تهرانحقوق اداری(، 1731) عباسی، بیژن .12

 :تهران )مصلحت(، فقه سیاسی، قواعد فقه سیاسی (،1733عمیدزنجانی، عباسعلی ) .17
  .3، ج اول چامیركبیر، 
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تفکیک تقنین و اجراء، تحلیل مرزهای (، 1731محمد و همکاران )زاده، علیفالح .13
، تهیه و تنظیم: مركز تحقیقات شورای حیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریهصال

انتشارات معاونت تدوين، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی  :نگهبان، تهران
 . اول چرياست جمهوری، 

ریزی در بودجه(، 1731) محمد و عباس مخبر ،خضری ؛علی ،پناهی ؛قاسمی، محمد .11
نژاد، اكبر شبیریتحت نظارت علمی علی )نظرسنجی(، اندرکاراندجه و دستایران؛ بو

 ی، چ اول.اسالم یمجلس شوراهای مركز پژوهش :تهران

 زان،یم :تهران ،یاسیس ینهادها و یاساس حقوق ،(1737) ابوالفضل ،یپناهعتيشر یقاض .10
 .دوازدهم چ

 .ششموچ سی نتشار،ا ی، شركت سهامعلم حقوق یمقدمه (،1732) ناصر ان،يكاتوز .11

 ،حقوقی( ینظریه مسائلحقوقی ناب )مدخلی به  ینظریه (،1731) كلسن، هانس .13
 ول. ا چاللهی، تهران: سمت، اسماعیل نعمت یترجمه

، ای بر اقتصاد نهادگرامقدمه(، 1731برگ )دنآنت ون و گرونیوگن، جان؛ اسپیتهوون، آنتون .13
 ی، چ اول.اسالم یمجلس شوراهای وهشاصالن قودجانی، تهران: مركز پژ یترجمه

 ایهای بودجهریزی در جهان، چارچوب حقوقی نظامبودجه(، 1731) الينرت، يان .21
 یمجلس شوراهای مركز پژوهش :افشین خاكباز، تهران یترجمه تطبیقی(، ی)مطالعه

 ی، چ اول.اسالم

ی سالمی جمهوری قانون اساسنظام اقتصادی از منظر »(، 1733محقق، محمدجواد ) .21
 .113-31، صص ، ارديبهشت33، ش معرفت یماهنامه ،«ايران

، رانیا یاسالم یجمهور دردادرسی اساسی (، 1731) همکارانزاده، ابراهیم و موسی .22
: میتنظ و هیته (،7983-7953) نگهبانی شورا نظرات پرتو در یقانون اساس اصول
 مقررات و نیقوان انتشار و حیتنق، نيتدو معاونت :هران، تنگهبانی شورا قاتیتحق مركز

 رياست جمهوری.

محمدی، تهران: حمیدرضا ملک ی، ترجمهسیاستگذاری عمومی(، 1713مولر، پیر ) .27
 دادگستر، چ اول. 

بر معنی و اوصاف قانون  دیتأكقانون و اعتبار زمانی آن با » (،1737) میرزايی، اقبالعلی .23
 . 111-131، هار، ب31، ش 13، سال حقوقی دادگستری یمجله، «موقت
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قبل از  ی)دوره ریزی اقتصادی در ایرانبررسی نظام برنامه(، 1733) زنوز، بهروزهادی .20
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حقوق اساسی جمهوری سالمی ایران، )حاکمیت و  (،1731) محمد دیسهاشمی،  .21
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