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 یاجرانظارت بر  و تیماه ،مفهوم
 نظام یکل یها استیس

 

 *1یجهرم یبهادر یعل، 1یغالم یعل

 

 رانیا، تهران، (السالم هیعل) و حقوق دانشگاه امام صادق یاسالممعارف  دانشکده اریاستادـ 1
 رانیاقم، قم،  سیپرددانشگاه تهران،  یعمومحقوق  یدکتر یدانشجو -1

 

 51/1/5931: رشیپذ  51/5/5931: افتیدر

 دهیچک
 یها عرصهدر همه  کشور یکل یریگ جهت یمبناچارچوب و  یحاونظام  یکل یها استیس

قانون  کصدودهمیبه موجب بند اول از اصل  یرهبرمقام معظم  یازسو کهاست  یحکومت
و  ها دستگاه فیوظااصول و اهداف نظام با  نیب یوندیپ ةو همچون حلق شود یم نییتع یاساس

 کشورانضباط در  جادیا ها استیس نیا یاصل. هدف ندینما یم فایانقش  یکومتح ینهادها
 خواهند بود. زیننظام  یکلهندسه  کننده مشخص کهشده  یمعرف

 نیا یاجرا حسنبر به لزوم وجود نظارت  یاساسقانون  کصدودهمیبند دوم اصل 
مشخص  که فهیوظ نیادانسته است.  یرهبرمقام  ةبر عهد زینو آن را  کرده دیتأک ها استیس

 نیتدورا از منظر  ها استیسشدن  ییاجرا تیاهمو  هاستتسایس یالزام تیماه ةسازند
 صیتشخمجمع به  کصدودهمیاصل  لیذ، مطابق سازد یمروشن  یاساسقانون  کنندگان

 واگذار شده است. مصلحت نظام
 تیاهمو  یمبان نییتبنظام و  یکل یها استیس تیماهمفهوم و  لیتحلمقاله حاضر پس از 

را مورد نقد  ها استیس نیا یاجرانظارت بر حسن  یکنون وةیش، ها آن یاجرانظارت بر حسن 
 است. قرار داده دیکأتآن را مورد  وهیشدر  یبازنگرلزوم قرارداده و 

 .، نظارتتیماهنظام، مفهوم،  یکل یها استیس :ها دواژهیکل

                                                                                                                                        
 E-mail: a.bahadori.j@gmail.com     نويسنده مسئول مقاله  *
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 مقدمه
 یحقوقنهاد  سیتأساقدام به  یاساسون قان کصدودهمیاصل اول و دوم از  یبندها

 یاجراو نظارت بر حسن  بیتصومرجع  نیتببنظام و  یکل یها استیسبا عنوان  یدیجد
 نموده است. ها آن

با  مشورتاز  پسرا  رانیا یاسالم یجمهور نظام یکل یها استیس نییتع بندها نیا 
به  تیعنابا  ها استیس نیاسپرده است.  یرهبربه مقام  نظام مصلحت صیتشخمجمع 
در نظام  ییباال گاهیجاخود از  یقانونو منبع  صادرکنندهمرجع  یحقوق گاهیجامحتوا، 

 ،یگذار استیسبه مفهوم  ینگاهبا  گاهیجا نیابرخوردارند.  رانیا یاسالم یجمهور یحقوق
دوچندان  یتیاهم یحقوقنهاد  نیا یطراحاز  یاساسو اهداف قانونگذار  استیس تیماه

 ینهادها یتمام یسورا از  ها آن یاجرابودن اعمال و  یالزام، گاهیجا نیا ة. مطالعابدی یم
شدن  ییاجرارا در جهت  کشور یاساس یقوالزوم دقت نظر نهادها و  نیهمچنو  یحکومت

 .سازد یمنمودار  ها آنهرچه بهتر 
شدن نصوص  ییاجرامناسب به منظور  یاجراتوجه داشت وجود ضمانت  دیبااما 

 یابیدستلوازم  نیتر مهم ةآور بوده و از جمل الزام یها مقرره یها یژگیواز  یکیاالجرا،  الزم
الزمه غافل نبوده  نیااز  زین یاساسقانون  (1).روند یممقررات به اهداف خود به شمار  نیا

 دیتأک ها استیس نیا یاجرابه لزوم وجود نظارت بر حسن  کصدودهمیو در بند دوم اصل 
به  زینرا  ها آن یاجرا، نظارت بر حسن ها استیس نیا گاهیجابه  تیعناا و ب است کرده
 .نموده است ضیتفو یرهبرمقام 

اصل  لیذمطابق  یرهبر اراتیاختبودن  ضیتفوبه قابل  تیعناراستا و با  نیهمدر 
 صیتشخنظام را به مجمع  یکل یها استیس یاجرانظارت بر حسن  فهیوظ شانیا، کصدودهی

مقررات نظارت بر حسن »نظارت،  نیااعمال  یراستادر  کهاند نموده ضیفوت مصلحت نظام
 است. دهیرس شانیا دییتأشده و به  هیته مذکورمجمع  هیته« های کلی نظام اجرای سیاست
 نیا یاجراحسن  نیتضمبه منظور  یتوجهاقدام درخور  تاکنونمتأسفانه  نیابا وجود 

 کهشائبه را به وجود آورد  نیااست  ممکنمسأله  نیاصورت نگرفته است.  ها استیس
در  که ها استیس نیاشدن  ییاجراآن بر لزوم  دیتأکو  یاساسبرخالف انتظار قانون 

، باشد یم زینقانون  نیامقرر در اصول مختلف  یاسالمنظام  یها آرماناهداف و  یراستا
و  ریمسختن خود را در مشخص سا یقیحق گاهیجانظام عمالً نتوانسته  یکل یها استیس
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 یابیدستدر جهت  یراهکاربه دست آورده و  کشورمختلف  یها بخش حرکت یکلاصول 
 یکنون تیوضعاصالح  یبرا باشد. یاساسمقرر در اصول دوم و سوم قانون  یها آرمانبه 

احساس  ها استیس نیا شتریبساختن هرچه  ییاجرامجدد به منظور  یریتداب دنیشیاندبه  ازین
 . شود یم

 ها آن گاهیجانظام و  یکل یها استیسمختصر مفهوم  یتیماه لیتحلنوشتار پس از  نیادر 
، لزوم ها استیس نیا بیتصوبه هدف از  ینگاه، با رانیا یاسالم یجمهور یحقوقدر نظام 

، تیماهبه  تیعناو با  دهیگردمحرز  ها استیس نیا یاصلو مخاطبان  ها آنشدن  ییاجرا
، ها استیس نیامخاطبان  نیتر یاصلمرجع ناظر بر حسن اجرا و  ،میتنظ، منبع صدور و گاهیجا
 وهیشنظر در  دیتجدمورد نقد قرار گرفته و بر لزوم  ها استیس یاجرانظارت بر حسن  وةیش

 شده است. دیتاک یکنون

 نظام یکل یها استیس و مفهوم تیماه ـ1
ه عنوان مختلف به س لیذنظام،  یکل یها استیس یحقوقبا نهاد  شتریب ییآشنابه منظور 

و  ها استیس نیا یشکلو  ییمحتوانظام، مفهوم  یکل یها استیس خچةیتار یاجمال یبررس
از منظر حقوق  نیهمچنو  کشور تیریمددر روند  ها آن تیاهم یاختصار نیتبب تینهادر 

 پرداخت. میخواه رانیا یاسالم یجمهور یاساس

 یاجمال خچهیتار ـ1ـ1
بود و تنها  نکرده« سیاستهای کلی نظام»به مفهوم  یا ارهاش 1911مصوب  یاساسقانون 

 ازدهمیمحدود بود به اصول  یمشخط  میتنظو  یاستگذاریسموضوعات مرتبط با بحث 
  کلی  سیاست  است  موظف  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت» داشت یم انیب که یاساسقانون 

 و چهارم یسو  کصدی  نیهمچنو « دهدقرار   اسالمی  و اتحاد ملل  ائتالف  خود را بر پایه
 (1)بود. هیمجر قوهدرون  ییاجرا یاستگذاریسناظر به  که

 انیبمختلف به  یخیتار یها برهه)ره( در ینیخمدر عمل، امام  نیابا وجود 
 یا مادهفرمان هشت  شانیا 1931آذرماه  12مثال، در  یبرا. پرداختند یمنظام  یها استیس

  (9).کردندصادر  کشور ییقضاشدن نظام  یسالماخود را در خصوص لزوم 

تحت عنوان  1932مهرماه  11 خیتاردر  ییها استیس نیچن یها نمونه نیبارزتراز  یکی
  (2)امام صادر شد. یازسو« های کلی نظام اسالمی در دوران بازسازی کشور سیاست»
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 یکل یاه استیس نییتع تیصالح حیتصر، لزوم یاساسدر قانون  یبازنگر ةدر مرحل
 ةادار یمشخط  نییتعو  یحکومت یقواو  کشوربه  یکل یده جهتبه منظور  کهنظام 

و  دهیرس یاساسدر قانون  یبازنگر یشورا یاعضا بیتصو، به گردند یمابالغ  حکومت
 (1)شد. میتنظ کصدودهمیاصل  کیبه عنوان بند 
 یاعضااز منظر  ها استیس نیا گاهیجاو  تیاهمبه  تیعنابند و با  نیا میتنظبا وجود 

و به منظور  نکرده اکتفاشورا به بند اول  نیا یاعضا، یاساسدر قانون  یبازنگر یشورا
 رساندند. بیتصوبه  زیناصل را  نیابند دوم  کشوردر سطح  ها آن یاجراحسن  نیتضم

 یپو در  یپرسهمه  یبرگزاربا  یاساسدر قانون  یبازنگر ةشدن مرحل یینهاپس از 
نظام در دستور  یکل یها استیس نیتدومصلحت نظام،  صیتشخمجمع  رت یجد تیفعال
و  یبررسمورد  جیتدربه  1922سال  یابتدااز  ها استیس نیامجمع قرار گرفت و  کار

 ارسال شدند. یرهبرمقام  یبراو ابالغ  دییتأمجمع قرار گرفته و جهت  بیتصو
 که اند دهیرسجمع م بیتصودر موضوعات مختلف به  یکل استیس کیو چهل تاکنون

 یرهبر دییتأاصالحات به  یبرخبا اعمال  استیس وچهار ستیبتعداد  تاکنون انیم نیااز 
 (3).اند شدهو ابالغ  دهیرس

 نظام یکل یها استیسمفهوم  ـ1ـ2
 میمفاهاز جمله  شود یم ادی زین یعموم یمشخط  میتنظاز آن تحت عنوان  که یاستگذاریس

 .شود یمبه آن پرداخته  یاسیسو بعضاً در علوم  تیریمددر علم  شتریب کهاست  یا رشته انیم
 یمتک آورده و آن رابه شمار  یاسیس تیریمداز امور  را یاستگذاریس تیریمد دیاسات

 فیتعردر  شانیا (2).اند دانسته کنترل، نظارت و یسازمانده، یزیربرنامه  به اصول مهم
 :اند کرده انیب یعموم یها یمشخط  ای یعموم یها استیس

 اند شور وضع شدهکصالح در  ه به وسیله مراجع ذیکهای عمومی، اصولی هستند  مشیخط»
 (1)«نند.ک های الزم در جامعه را راهبری می الگو و راهنما، اقدامات و فعالیت کو به عنوان ی

و  نیتدو یمختلف یها گاهیجادر ابعاد و  ایاست در امور مختلف  ممکن ها استیس نیا
را به  ها استیس ای ها یمشانواع خط  دیاساتاز  یبرخ لیدل نیهمردند. به عرضه گ

مصلحت  صیتشخمجمع  ای (3)اند کرده یبند میتقس ینیوتقن ییاجرا، ییقضا یها یمش خط
 یبند میتقس ییاجراو  یکل یها استیسرا به  ها آن ها استیسخود از  فیتعردر  زیننظام 

 (10)نموده است.
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 ارکانو ناظر به تمام  یقانون صالحیذمرجع  یسواز  ها ستایس نیا که یهنگام
سیاستهای »تحت عنوان  ها آناز  توان یمنظام باشند  تیکلصادر شده و متوجه  حکومت

 برنامهبراساس آن دولت و مجلس در ابعاد مختلف در ضمن  که، کرد ادی« کلی نظام
و به تبع  یگذار استیس کومتح ارکان ریساو  هیقضائقوه  نیچن همآن و  رینظساله و  پنج
 (11).کنند یم یریگ میتصمآن 

مفهوم  شود یمبه آن پرداخته  تیریمددر علم  که یعموم یمش خط ای استیس جهینتدر 
داشته و نسبت به آن « لی نظامکهای  سیاست»نسبت به مفهوم  یتر گسترده اریبسو دامنه 

و  شود یم یدولت کوچکاره اد کیهم شامل  یعموم استیس ای یمش خط رایزاعم است؛ 
در علم حقوق سخن از  که یهنگاماما  (11).کند یمصدق  یحکومت ینهادهاهم درباره 

است  ییها یمشخط  ای ها استیسمقصود آن دسته از  دیآ یم انیمنظام به  یکل یها استیس
 در ابعاد گوناگون باشد. رانیا یاسالم یجمهورنظام  یکل یها یریگناظر به جهت  که

آن را  یکشوردارامر  در یگذار استیس فیتعردر  یعمومحقوق  دیاسات لیدل نیهمبه 
دولت اعمال و  یکل اتیمقتضدر آن  که اند دانسته ینیموازو ارائه ضوابط و  نیتدو، نییتع

 تیتثبدولت در درجه اول  یکل استیسشود و منظور از  نیتأمملت  یجمعمصالح 
 یجمعو منظور از مصالح  کشورغور استقالل ، استقرار نظم و حفظ حدود و ثتیحاکم

، یخدمات، یصنعت، یفرهنگ، یاقتصاد، یاجتماعمتنوع  یها استیس یریکارگ بهملت 
 (19)ملت برآورده شود. یها خواستهاست تا در آن  رهیغو  یبهداشت، یکشاورز

مسائل  که کرد فیتعر اتیاجرائها و  آرمان یانیمحلقه  توان یمرا  ها استیس نیا
 اکثر ینید حکومت کیدر  لیدل نیهمبه  (12).کند یم کینزدها  را به آرمان ییرااج
در نظام  یاسالم حاکم که چرادارند  یجدارتباط  حاکمها با  در همه بخش ها استیس
 طیشراو  اتیواقعآرمانها با  یتالقعطف  ةنظام و نقط تیاسالمو منبع  یاصل، نماد ینید

 یکل یها استیس نیتدو آنکه یاصل لیدلداشت  انیب توان یم. لذا رود یمجامعه به شمار 
 (11)امر باشد. نیهمگذاشته شده است  هیفق یول اریاختدر  یاساسدر قانون 
« شورکها و اهداف  آرمان»تحت عنوان  یاسیس یاصلتوجه داشت غالب خطوط  دیباالبته 

اصول و اهداف و  نیا تر یجزئ نییتبشده است اما به منظور  نییتع یاساستوسط قانون 
ها،  اهداف و آرمان نیابه  دنیرسدر راه  کشور یها یمش خطو  ها یریگ جهت نییتع نیهمچن

 ها استیس نیا. دینما یم« لی نظامکهای  سیاست» نیتدواقدام به  یاسالمرهبر انقالب 
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 یزیر برنامهچارچوب آن  است تا در کشورمختلف  یقوا ییاجرا یها طرح یبرا ییراهنما
 کمک یکل یها استیسداشت  انیب توان یم نیبنابرا. ندینما نیتدورا  کشورررات و مق

  (13).ردیگقرار  یاساسگانه در جهت اهداف قانون  سه یقوا ییاجرا یها برنامهتا  کند یم
قانون  خشکچارچوب  گردد یمموجب  قتیحقنظام در  یکل یها استیسوجود نهاد 

 یرهبرجامعه برخوردار بوده و  ریمتغ طیشراو  اتیواقعبا  یشتریباز انعطاف و تناسب  یاساس
 صیتشخدر نهاد مجمع  که کارآزمودگانصاحبنظران و  یمشورتاز نظرات  یریگ بهرهبتواند با 

و  نییتبمصلحت و ضرورت اقدام به  ودیق، و با درنظر گرفتن اند آمدهمصلحت نظام گرد هم 
 .دیبنما ها استیس نیادر قالب  کشور یانآرمتر اصول و اهداف  نمودن هرچه مناسب ییاجرا

 کصدودهیدر باب بند اول اصل  یعمومحقوق  دیاساتاز  یبرخ کهاست  لیدل نیهمبه 
 اند: داشته انیبنظام است  یکل یها استیس نیتدوبر  یمبن یرهبر تیصالحمتضمن  که

اساسی البد قانون کم بر اصل والیت فقیه به کدر حقیقت با افزایش این بند روح حا»
ومت )سه قوه( کجدید دمیده شد و رهبر بدین وسیله در الیه میانه بین قانون اساسی و ح

بعدی موازین شرعی،  نگاه سه کقرار گرفت. او براساس این بند موظف بود براساس ی
ند تا قوه مقننه در آن کلی سه قوه را مقرر کهای  قانون اساسی و مصلحت سیاست

  (12)«ند.کرابطه با سه قوه مشخص  شور را درکچارچوب، قوانین 
 نیا ةدهند شنهادیپو  کننده میتنظبه عنوان مرجع  زین مصلحت نظام صیتشخمجمع 

 ها استیسبودن  یا واسطه تیخاص نیابه  یکل یها استیسخود از  فیتعردر  ها استیس
 است. کردهعمل اشاره  ةو عرص ییاجرا میمفاهو اهداف نظام و  ها آرمان انیم

 فیتعرمصلحت نظام در  صیتشخمجمع  19/10/1923مصوبه مورخ  کیبند 
 :دارد یم انیب یکل یها استیس

ها قرار  آرمان  ها و اهداف پس از مجموعه برای تحقق آرمان لی[کهای  ]سیاست »
کنند و آن  را به مفاهیم اجرایی نزدیک می ها گیرند و حاوی اصولی هستند که آرمان می

گانه، نیروهای  نمایند، اعم از قوای سه درون نظام عمل می هایی هستند که در سیاست
 (11).«کل فعالیت دارند  باشند که در درون جامعه چنین نیروهایی می مسلح، صدا و سیما و هم

دانسته و در  یفرابخشو  یبخش یکل یها استیسشامل را  یکل یها استیسمصوبه  نیا
 :ددار یماشعار  زین یکل استیسنوع  دو نیا فیتعر

 چند بخش حرکتاز نظام،  یآرمان ایهدف  کهاست  یموارد، در یفرابخش یکل یها استیس»
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 یکل یها استیس نیتدوبه  ازین اهداف ایوصول به آن هدف  یبراو  ردیگ یبرم دررا 
 .گردد یم نیتدو ها استیس نیا و برنامه چند بخش در قالب ییاجرا یها استیسو  باشد یم

 کی حرکتاز نظام،  یآرمان ایهدف  کهاست  یمواردر ، دیبخش یکل یها استیس
 یها استیس نیتدو ازمندین اهداف ایوصول به آن هدف  یبراو  ردیگ یبرمبخش را در 

 (13).«باشد یمآن بخش  یکل
 امکان ،یکل یها استیس نیا لیذ ییاجرا یها استیس فیتعرمصوبه با  نیا

 را به منظور تحقق ییاجرا یها دستگاهو  کشورمختلف  یقوا ییاجرا یاستگذاریس

 است.  کرده دییتأشناخته و  تیرسمبه  یقانون و با در نظر گرفتن مقررات یکل یها استیس
 یکل یریگ جهت یمبناچارچوب و  ییمحتوانظام از منظر  یکل یها استیس جهینتدر 
اصول و اهداف  نیب یوندیپو حلقه  کند یممشخص  یحکومت یها عرصهرا در همه  کشور

(10)است. یحکومت ینهادهاو  ها دستگاه فیوظاظام با ن
 

در تبصره  توان یموجه  نیبهترنظام را به  یکل یها استیس فیتعر زین یشکلاز منظر 
« های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست( »1ماده )

 :کردت، مشاهده اس دهیرس یرهبرمقام معظم  دییتأبه  10/3/1912 خیتاردر  که
 به موجب بند یرهبرمقام معظم  یسو از کهاست  ییها استیسنظام  یکل یها استیس»

 «.شود از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین می« 1»
را چارچوب و  ها استیس نیا توان یمنظام  یکل یها استیسمفهوم  یبندلذا در جمع 

مقام معظم  یسو از کهدانست  یحکومت یها عرصهدر همه  کشور یکل یریگ جهت یمبنا
 ةو همچون حلق شود یم نییتع یاساسقانون  کصدودهمیاز اصل « 1»به موجب بند  یرهبر

 .ندینما یم فایانقش  یحکومت ینهادهاو  ها دستگاه فیوظااصول و اهداف نظام با  نیب یوندیپ

 نظام کل یاستگذاریس تیاهم ـ1ـ3
 نیااست. با  یحقوقنهاد  نیا تیاهم نیمبنظام  یکل یها استیسبا مفهوم  ییآشنا

مفهوم  ةبرد. مطالع یپ ینهاد نیچن تیاهمبه  توان یم زین یگریدوجود از جهات 
در  یاستگذاریس تیاهمو به تبع آن  تیریمدآن در علم  گاهیجاو  تیاهمو  یاستگذاریس

به سمت  کشور حرکت یده جهتدر  یکل یها استیسجامعه، نقش  تیریمدروند 
مختلف  یها بخش حرکت میتنظدر  ها استیس نیا ریتأثنظام و  یاساسو اصول  ها آرمان

 .اند جمله نیامختلف از  یها دورهدر  حکومت
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 ندهیآمطلوب در  تیوضعموجود در حال به  تیوضعاز  یملّراهبرد  یچگونگو  حدود
 ةپروس یطو پس از  یرهبرتوسط مقام  که است نظام یکل یها استیس یدستاوردهااز 
و  کارشناساناز نظرات  یریگ بهرهمصلحت نظام و با  صیتشختوسط مجمع  میظتن

 (11).گردد یمهر موضوع، ابالغ  نظران صاحب
 یکل یها استیس نییتعبه عنوان مرجع  یرهبر، مقام ها استیس نیا تیاهمدر باب 

ص و از آن به عنوان مشخ داند یم کشوررا انضباط در  ها استیس نیااز اهداف  یکینظام 
 :کند یم ادینظام  یکلهندسه  کننده
لی عمل و کها است. هندسه  شور از لحاظ سیاستکبخش دیگر، مسأله انضباط در »

نظام در جایی تبیین،  کلی یکهای  ها است. اگر سیاست شور، بسته به سیاستکاجرا در 
قانون با  کن است یکرویگی در رفتار خواهد شد. مم تثبیت و توزیع نشود، دچار بی

گانه در  های مستقلی مثل قوای سه های دیگر و دستگاه دستگاه با دستگاه کقوانین دیگر، ی
نند، که در آن استقالل قانونی دارند، با هم تعارض پیدا کهایی  گیری جاهایی با تصمیم

لی کت نظام و مسیر کلی حرکه هندسه کها مشخص شد، به معنای آن است  وقتی سیاست
  (11)«یار مهمی است.معین شده و این چیز بس

 رییتغ امکانو  گانه سه یقوامقامات در  یتصدبودن دوره  یموقتبه  تیعنابا  نیهمچن
در موضوعات مختلف  ییقضاو  ییاجرا، ینیتقن یها یمشو خط  ها برنامهمتناوب در 

از  یجد مشکل کیبه عنوان  زین کشورهادر غالب  کهو...  یاسیس، یاقتصاد، یفرهنگ
مطرح است؛  کیدموکرات یها دولتو  حکومت یساختاربندمعاصر  وةیش مشکالتجمله 
باشد  حاکم یحکومت یقوا یتمامبر  کهبه عنوان اصول الزام آور  یکل یها استیسوجود 
 :دیفرما یمباب  نیادر  یرهبرخواهد بود. مقام معظم  یضرور
بر اثر تغییر و  هکای  های بعد از انقالب شاهد بودیم، ضربه ما در مواردی در طول سال»

ها  های اجرایی وارد آمده، ضربه سنگینی بوده و گاهی تا مدت رویه سیاست تبدیل بی
ها  های اجرایی و برنامه لی معین شود و سیاستکهای  ناپذیر بوده است. اگر سیاست جبران
  (19)«افتد. ند، هرگز چنین اتفاقی نمیکلی تنظیم کهای  گیری خود را در این سیاست جهت
 تیصالح ینیب شیپضمن  یاساسدر قانون  یبازنگر یشوراموجب شد تا  یلیدال نیچنابه مش

 گانه سه یقوانسبت به  یباالتر گاهیجااز  که یمرجع یبراقوا  یکل یها استیس نیتدو
 .ندینماخاص  دیتأک زین ها استیس نیا یاجرابرخوردار است، بر لزوم انجام نظارت بر حسن 
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 نظام یکل یها استیس یاجرانظارت بر حسن  ـ2
نظام، موضوع  یکل یها استیس یحقوقنهاد  تیاهمو  تیماهبا مفهوم،  ییآشناپس از 
 نیهمچندو عنوان لزوم وجود نظارت و  لیذ که گردد یممطرح  ها استیس نیانظارت بر 

 پرداخت. میخواهبه آن  یحقوقنهاد  نیانظارت بر  یکنون وهیشبر  ینقد

 نظام یکل یها استیس یاجرار لزوم وجود نظارت ب ـ2ـ1
 کهمسلم است چرا  یامر یحقوقاز منظر  اتهایس یاجرالزوم وجود نظارت بر حسن 

 نیا یاجرا حسنبر به لزوم وجود نظارت  یاساسقانون  کصدودهمیبند دوم اصل 
به مشروح  ینگاهدانسته است.  یرهبرمقام  ةبر عهد زینو آن را  کرده دیتأک ها استیس

 دیمؤبند  نیا بیتصوو  یبررسدر هنگام  یاساسدر قانون  یبازنگر یاشور مذاکرات
 (12)شورا خواهد بود. نیا یاعضاو بداهت آن از منظر  تیاهم

به  تیریمدعلم  دیاساتوجود نظارت از منظر  تیاهمبه  یکوتاهوجود نگاه  نیابا 
مناسب و  ینظارت ستمیسوجود  تیاهم تواند یمبهتر  ها استیسنمودن  ییاجرامنظور 
 .دینما نییتبرا  کارآمد
به  دنیرسدر جهت  تالش منظم به عنوان کنترل اینظارت  فیتعربا  تیریمد دیاسات

 یاستانداردهابا  یواقع یاجزا سهیمقابازخورد اطالعات،  ستمیس یطراحاهداف استاندارد، 
روند بر  ها آنو سنجش ارزش  یاحتمالانحرافات  نییتعشده و سرانجام  نییتع شیپاز 

 کسب معتقدند تیریمددر  یزیر برنامهدر باب لزوم توأمان بودن نظارت و  (11)ییاجرا
به  دنیرس یبراالزم  یکردارها کهمشروط به آن است اول  ةدر درجمطلوب  یدستاوردها

 شتریبهرچه  ینیب واقعبا  مذکور اتیعمل یاجرا یها وهیش زینو  شده یزیر برنامه یها هدف
 یواحدها یکردارهاانجام گرفته و  یعلمطبق اصول  کار میتقسد، شده باش ینیب شیپ

، یینهااج تبه هنگام استن زینو  یا پروسه نیچن اتمامدر اما  (13)گوناگون هماهنگ شده باشد.
 مانجا ستیبا یم ریمد کی که است یاتیعمل نیتر مهماز  یکی کنترل ای نظارت شکبدون 

 (12)خواهد نمود. نیتضمشده در برنامه را  یراحطوصول به اهداف  یا پروسه نیچنو  دهد
 یاسیس یهمزادهارا  ها آندانسته و  یناشدن جدا راو نظارت  یزیر برنامه شانیا

 رایز کردنظارت  توان ینمرا  نشده یزیر برنامه کنشو معتقدند  اند کرده یمعرف تیریمد
 کردن حیتصحاز راه  درست یراستادر  ها تیفعالپابرجا نگهداشتن  یمعنبه  کردننظارت 

نظارت را  یارهایمع، یزیر برنامهخود  جهینت در. تداده اس یرو ها برنامهدر  که است ییها یرو کج
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 (11).آورد یمهم فراهم 
 کنترلخوب به داشتن نظام  تیریمد کهباور  نیامعتقدند  دیاساتاز  یبرخراستا  نیادر 
تمام  رایز (13)است، یرفتنیپذ کامالً بلکه ستین یگزافدارد، نه تنها باور  یبستگمؤثر 

 ها ینیب شیپ و را با موجودها ها مطلوبرا با هستها،  دهایبا کهعبارت از آن است  تیریمد
تا  دهد یمقرار  ریمد کی اریاخترا در  یواضح ریتصوو  (90)کند یم سهیمقا عملکردهارا با 

به آن را داده، عقب مانده  ندیرسقول  اش برنامهدر  که چه آنمتوجه شود تا چه حد از  یو
 حیتصحاثر الزم را از نظر  که استآن  زیآم قیتوفمهم نظارت  ژهیو کارنقش و  است.

 (91).گذارد یم یجابر  ستمیس
 کی یاعضا تیفعالاز منابع و  تواند یم کهنظارت است  قیطرتنها از  کارآمد ریمد کی

به اهداف سازمان به  لینجهت  را در یاثربخشو  ییکارآ حداکثر، ستمیس کیسازمان در 
 نیهمبه  خواهد برد. یپخود  ینیب شیپبه صحت  زیر برنامه کهفقط با نظارت است  دست آورد.

 شود ینماجرا  یدرستبدون نظارت به  یا برنامه چیه که رفتیپذنظر را  نیا دیبا کهاست  لیدل
نظارت به آن است  یستگیبا گرید انیببه  (91).ابدی ینم یمعنمفهوم و  برنامهبدون  زین کنترلو 
 (99).شود یمانجام  کامل طور به کند یمارجاع  که یا فهیوظهر  کهمطمئن باشد  ریمد که

به لزوم  ییمجزابند  لیذ یاساسدر قانون  یبازنگر یشورا یاعضاموجب گشته  تیاهم نیا
قرار دهند.  یبررهمقام  اریاختپرداخته و آن را در  ها استیس نیا یاجراوجود نظارت بر حسن 

، یاساسطبق اصل پنجاه و هفتم قانون  آنکهبه  تیعنابا  زیننظارت  نیابودن  یرهبر اریاختدر 
به عنوان رهبر نظام،  گرید یسوو از و اشراف دارد  نظارت گانه سه یقوابر  هیفقمطلقه  تیوال
 نیا یبرا زین شخص نیتواناتررا بر عهده داشته و  تیحاکمبه  یده جهتو  کشور کالن تیریمد

 .گردد یم یتلق یاساساصول قانون  ریساراستا با و هم یمنطق کامالً دیآ یممنظور به شمار 
بودن لزوم  یهیبدرغم  یعلحقوق  دیاساتاز  یبرخ کهاست  زیانگتعجب  نیابا وجود 

 ییاجرا یبرا یراهکارنظام، نه تنها به  یکل یها استیس حیصح یاجراوجود نظارت بر 
الزام آور بودن اصل  ریغو  یارشاد یمدع بلکه ستندینمعتقد  یاساسبند از قانون  نیاشدن 

از  شیب دیتأکدر بذل توجه و  دیاسات نیامتفاوت  کردیرو (92)اند. شده زین ها استیس نیا
 نیابدون نظارت ماندن  تیممنوعو  یحکومتحد بر لزوم وجود نظارت بر مقامات 

در مقابل عدم توجه به لزوم اعمال نظارت  یاساس قانون سکوتدر صورت  یحتمقامات، 
 یتیریمدو  یاسیس، یحقوقو لزوم آن از منظر  تیاهم که ها استیس یاجرابر حسن  یجد
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 ، قابل تأمل است.دیآ یمبه شمار  یهیبد یامر
و لزوم وجود نظارت به منظور  تیاهم، رشیپذقابل  ریغ یادعا نیاصرف نظر از 

 دنیشیاندجهت  یرهبرمقام  مکرر داتیتأکمنجر به  ها ستایس نیا یاجراحسن  نیتضم
 خصوص شده است: نیادر  یراهکار

ما  این بسیار مهم است... هاست.ته موردنظر مسأله نظارت بر اجرای سیاستکآخرین ن»
شور تصویب کلی را برای کسیاست  که بنشینم یکنیم کنباید دل خود را به این خوش 

گانه و  های گوناگون اجرایی قوای سه نیم و ببینیم در عمل دستگاهکنیم، اما بعد مالحظه ک می
 هیزاو یلک یهااستیاز آن س یحت ای روند یم یگریدام به راه دکهر نهایوابسته به ا  بخشهای

با  ایو  یریگیبا پ دیبا گرید یبخش نظارت شود... دیبا شود، حتما ینم هک نیداشته باشند. ا
 یمعنا هم نظارت به دیبا برود... شیار مناسب پکسازو کیو با  صیمجمع تشخ  یگریتصد
شدن از آن استنباط نشود و هم  ییخاص اجرا یمعنا به اتیاجرائ درباشد هم دخالت   یواقع
جاها اجرا شد و ک هااستیس نیه اکبداند  یرهبر قتاًیحق یعنی ردیقرار بگ انیدر جر  یرهبر

حضور  نه. ایبرنامه اجرا شد  نیا ایآ مینیامه بود تا بببرن انیمنتظر پا شود ینم جاها اجرا نشد.ک
 شود یه اتخاذ مک ییاجرا یهااستیدر قالب قانون، مصوبات دولت و س دیبا هااستیس نیا

 (91)«محسوس باشد.

 ها استیس یاجرانظارت بر حسن  وةیشبر  ینقد ـ2ـ2
 نییتع تیالحص یاعطا یپدر  یاساسدهم قانون  و کصدیشد اصل  انیب کههمانگونه 

 مصلحت صیتشخبا مجمع  مشورتاز  پس رانیا یاسالم یجمهور نظام یکل یها استیس
 نیا ةبر عهد زینرا  ها استیس نیا یاجرا حسنبر ، در  بند دوم نظارت یرهبربه مقام  نظام

 مقام دانسته است.
 مذاکراتدر  یمختلف اتینظرنظام  یکل یها استیس یاجرابه منظور نظارت بر حسن 

از اعضا آن را نه تنها  یبرخ یحتمطرح شده و  یاساسدر قانون  یبازنگر یشورا یعضاا
معتقد به لزوم استفاده از  یبرخ (93).اند دانسته زیناو  فةیوظ حال نیعدر  بلکه یرهبر اریاخت
 ازینمورد  امکاناتو  التیتشک جادیامعتقد به لزوم  ایبه منظور نظارت سخن رانده  ندهینما

و  عیوس التیتشک جادیامخالف  یبرخ زیناند و در مقابل  نظارت بوده نیام جهت انجا
 (92).اند بوده فهیوظ نیا یفایادر جهت  ریپاگدست و 

به  کمترباب مطرح شده اما  نیادر  یمختلف اتینظر زین یاساسپس از اصالح قانون 



 

 
 1931بهار  - 1سال دوم، شماره /  یعموم  حقوق یاه یربرس فصلناهم   

 

 

51 

اشد پرداخته ب یداخل یاساسمنطبق با نظام حقوق  که یخاص یاجراقابل  شنهادیپ ةارائ
 (91)شده است.

 توانست یم یرهبر یاساسقانون  کصدودهیاصل  لیذمطابق  که ییآنجااز  تینهادر 
 12/1/1922به موجب نامه مورخه  یرهبر، مقام دینما ضیتفو یگریدرا به  فهیوظ نیا

 مصلحت نظام صیتشخنظام را به مجمع  یکل یها استیس یاجرانظارت بر حسن  فهیوظ
بر  تا دینما ینیب شیپ در خود آن مجمع یراهکارد نمو هیتوصمجمع  بهو  نموده ضیتفو

 شانیا نیهمچن (93)گردد.نظارت  یکشورو مقررات  ها برنامهمصوب در  یها استیساعمال 
 تیامندر موضوعات  یاسالم یجمهور یکل یها استیس یابالغ یها استیس ةدر مقدم

 اند: داشته مکتوب (20)و بخش حمل و نقل، یعیطب، منابع آب، بخش معدن، منابع یانرژ، یاقتصاد
های  قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست 110اینجانب با توجه به اصل »

آن مجمع موظف است با  .ام ابالغی را بر عهدة مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده
 (21)«سازوکار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه کند.

های کلی  مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست»نظارت،  نیاال اعم یراستادر 
در  تینهامجمع و در  بیتصوبه  11/9/1912  خیتارتبصره در ( 3)( ماده و 10) در« نظام
 (21)و ابالغ شد. دهیرس یرهبرمقام معظم  دییتأبه  10/3/1912 خیتار

مسلح و  یروهایننه، سه گا یقوامقام مسئول در  نیباالترمصوبه،  نیا( 9) مادهمطابق 
 .باشند یممربوط  یها دستگاهنظام در  یکل یها استیس یاجرامسئول  مایسصدا و 

و  قیتلف، یابیارز، یبررسبه منظور  کهاست  کرده ینیب شیپمصوبه  نیا( 2ماده ) نیهمچن
، یکل یها استیس یاجرامجمع در خصوص نظارت بر حسن  یارجاعموضوعات  ینگر جامع

 . شود لیتشک یخاص بیترکبا  «تکمیسیون نظار»

صرفاً به  ونیسیکمماده  نیا( 1بوده و مطابق تبصره ) یانفعال ونیسیکم نیاالبته نظارت 
 یها دستگاه ( مصوبه1)ماده خواهد نمود. هرچند مطابق  یدگیرس دهیرس یها گزارش

نحوة ساله خود را از  و پنج انهیسال یادوار یها گزارشاند  موظف (9)مندرج در ماده 
و به  هیتهها و نماگرها  بر اساس شاخص ها آنتحقق  زانیمو  یکل یها استیس یاجرا

 .کنندمجمع ارسال 
مجمع در  یتخصص یها ونیسیکماز  کیهر  (3( ماده )1)تبصره در هر صورت مطابق 

 هیته یکل یها استیس شرفتیپاز نحوة اجرا و  یا ساالنهخود، گزارش  تیفعالحوزة 
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اظهار نظر به  یبرانظارت،  ونیسیکمدر  قیتلفو  یبررسها پس از  زارشگ نیا. کنند یم
انجام شده در خصوص  یها یبررس جینتا(، 10)ماده مطابق  تینهادر . شود یم هئارامجمع 
 یرهبر، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم یکل یها استیس یاجراو  تیرعانحوه 

 .شود یمگزارش 

واصله از  یها گزارش افتیدرظارت، عمالً مجمع صرفاً پس از روند ن نیابه  تیعنابا 
نسبت به اقدامات انجام  ینیپسو  یانفعالنظارت  ینوع تواند یم ربطیذ یها دستگاه یسو

 .شود یمختم  یرهبربه  جهینتبه گزارش  تینهادر  زیننظارت  نیا جةینتشده داشته باشد و 
به آنچه  تیعنابرخوردار است اما با  زین ییایمزاطرز نظارت از حداقل  نیاهرچند 

 یجدوجود نظارت  تیاهملزوم و  نیهمچننظام و  یکل یها استیس گاهیجادر باب  تاکنون
بتواند آنچه مدنظر  وةیش نیچن رسد ینممطرح شد، به نظر  ها استیس نیا یاجرابر حسن 

 .دینما نیتأماست را  یرهبرمقام  نیهمچنو  1931مصوب  یاساسقانون  کنندگان نیتدو
قوانین و » :دارد یماشعار  که( آن است 1)ماده مصوبه  نیاتنها مورد قابل توجه در 

های کلی مرتبط با آن  مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاست
 «های کلی مربوط باشد. تنظیم شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست

برخوردار نبوده و صرفاً در خصوص  یکامل ییاجرا از ضمانت عمالً زینماده  نیااما 
همزمان با ( مصوبه، 2)ماده . مطابق دیآ یمپنج ساله توسعه به اجرا در  یها برنامه نیقوان

، یاسالم یشوراآن در دولت و مجلس  یبعدساله و اصالحات  پنج یها برنامه یبررس
 یکل یها استیسبا  رتیمغاظر انطباق و عدم برنامه را از ن یمحتوانظارت مجمع هم  ونیسیکم

 که یصورت. در دینما یم ارسالمجمع  یشورابه آن را گزارش نموده و  یبررسمصوب 
را  نظام یکل یها استیسبا  از برنامه یبخش رتیمغابر  یمبن نظارت ونیسیکممجمع گزارش 

ت و مجلس مطرح دول ربطیذ یها ونیسیکمرا در  رتیمغامجمع موارد  ندگانینما، رفتیپذ
نگهبان مطابق  یشوراماند،  یباق رتیمغامجلس  یینهااگر در مصوبة  تاًینها؛ و کنند یم

  .دینما یممصلحت نظام اعمال نظر  صیتشخبر اساس نظر مجمع  شیخو فیوظاو  اراتیاخت
ماده  نیانگهبان در  یشورااست اوالً مفهوم اعالم نظر  ذکرخصوص الزم به  نیادر 

 یریگ میتصمحق نظارت بر نظر مجمع و  زیننگهبان  یشورا ایآ ستینو مشخص مبهم بوده 

 نیانظر مجمع در  رشیپذموظف به  ایآن را دارد  ینادرست ای یدرستدر خصوص 

موارد صرفاً به عنوان  نیانگهبان در  یشورا؟ در هر صورت در عمل باشد یمخصوص 
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 یبرااظهار نظر خود  وستیپبه  ناًیعو نامه مجمع را  کردهعمل  یرسان اطالع لةیوس کی

 .دینما یمنظرات قلمداد  نیاو مجلس را موظف به اعمال  کردهمجلس ارسال 

و  نیقوان یمابق، یا برنامه نیقواننوع از نظارت به  نیابه محدود بودن  تیعنابا  اًیثان

عمالً از شمول نظارت مجمع خارج بوده و  یقانون صالحیذ ینهادهامقررات مصوب 

 یاجرابر  یمبن ها دستگاهخود  یسوواصله از  یها گزارشنظارت بر  امکاناً صرف

 نظام وجود خواهد داشت. یکل یها استیس

و  یاساسدر قانون  یبازنگر یشورا مذاکراتاز مشروح  کههمچنان  که یحالدر 

مشخص گردد،  ها آننظارت بر  یمباننظام و  یکل یها استیس گاهیجا یبررس نیهمچن

و در رأس  یاساس ینهادها یتمامو توسط  کشوردر سطح  ها استیس نیان شد ییاجرا

است انحراف  ممکنانحراف از آن  کهمهم بوده  اریبسو  یاتیح یامر گانه سه یقوا ها آن

 از ابعاد به همراه داشته باشد. یاریبسخود در  حرکت یاصل ریمسرا از  یاسالمجامعه 

نظام  یها آرماناهداف و  انیمنظام  یکل یها استیسبه واسطه بودن  تیعنابا  نیهمچن

در سطح  ییاجراو  یعمل تیوضع، با اند شده نیتدوو  یطراحنظام  یمبانبر  هیتکبا  که

جهت وصول به  یضرور یامر ها استیس نیاشدن  ییاجراو جامعه،  یحکومت یقوا

 نیادوم  در اصل مذکور یمبانالتزام به  نیعدر  یاساساهداف مقرر در اصل سوم قانون 

 نیا نیتضمو همه جانبه تنها راه  کارآمد ینظارتوجود  شکبدون قانون خواهد بود. 

 خواهد بود. یحکومت یقوا حیصح یریگ جهتحسن اجرا و 

 یریگ جهینت
 یحقوقدر نظام  ییباال تیاهمو  گاهیجانظام از  یکل یها استیس یحقوقنهاد 

نظام  یآرمانآن اهداف  قیطراز  کهست ا یابزاربرخوردار بوده و  رانیا یاسالم یجمهور
با  یشتریب یهمخواناز انعطاف و  زین یاساسشده و اصول قانون  تر کینزداجرا  ةبه مرحل

و خط  ها یزیر برنامهانضباط در روند  نیتأم نینهمچ. گردند یمبرخوردار  ریمتغ طیشرا
 گریداز  یومتحکمقامات  یتصد ةبودن دور یموقتبه  تیعنابا  یعموم یها یگذار یمش
 .دیآ یمبه شمار  هااستیس نیا یایمزا

و از ضرورت از  کردهاقتضا  زینرا  ها آنشدن  ییاجرا، لزوم یکل یها استیس تیماه
به مفهوم  تیعنابا  نیهمچنقابل اثبات خواهد بود.  یروشنبه  یتیریمدو  یحقوقابعاد 
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شدن  ییاجراظارت بر شده و ضرورت ن تر روشن یحقوقنهاد  نیا تیاهم، یاستگذاریس
 را مشخص خواهد نمود.  ها آن

و الزام آور برخوردار  یحقوق یتیماهنظام از  یکل یها استیسمقاله روشن شد  نیادر 
به لزوم نظارت بر حسن  یاساسقانون  کصدودهمیبند دوم اصل  زینمنظور  نیهمبوده و به 

 نیا نیتدوعنوان مرجع  به یرهبرمقام  اریاختو آن را در  کرده دیتاک ها آن یاجرا
  .است دادهقرار  ها استیس

خود را به  تیصالح نیا یاساسقانون  کصدودهمیاصل  لیذمطابق  یرهبرمقام معظم 
 یاجرامقررات نظارت بر حسن مطابق آن  که کردهمصلحت نظام واگذار  صیتشخمجمع 

 است. دهیرس زین یرهبرمقام  دییتأمجمع و  نیا بیتصوبه  نظام یکل یها استیس
 نیانمودن  ییاجرابر  یمبن یحکومتمختلف  یقوانهادها و  فیتکلعالوه بر  جهینتدر 

و اخذ  ها آنمشخص شده توسط  یراستادر چارچوب و  حرکتو  ها استیس
است بر  مکلف زینمصلحت نظام  صیتشخ، مجمع ها استیس نیااز  کالن یها یریگ جهت
به عنوان  گانه سه یقوا ها آنو در رأس  یحکومت ینهادها یتمامتوسط  ها آن یاجراحسن 

را در چارچوب  ییراهکارهانظام نظارت داشته و  یکل یها استیسمخاطب  نیتر مهم
 .شدیندیب ها آنشدن هرچه بهتر  ییاجراموضوعه در جهت  نیقوان

 نیا گاهیجادرخور شأن و  کهنظارت آنچنان  نیا تاکنونمتأسفانه  نیارغم  یعل
 نیمخاطبو  نیمسولاز  یبرخ یکوتاه کناردر  امر نیاگرفته و صورت ن هاست استیس
 شده است. ها استیس نیاشدن مناسب  ییاجرامانع از  نظام، یکل یها استیس

از منظر  ها استیس یاجراموضوع نظارت بر حسن  تیاهمبه  تیعنامنظور با  نیا یبرا
و  یتیریمد یمبناه و با توجه ب یرهبر، مقام یاساسدر قانون  یبازنگر یشورا یاعضا
و  دهیشیاندنظارت  نیا نیتأمبه منظور مناسب  یراهکاراست  یضرور، تیاهم نیا یعلم

 گردد.اجرا 
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 ها ادداشتی
 شرکت :تهران، رانیا یحقوق، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام (1910)، ناصرانیکاتوزـ 1
 .12ـ11،صص11چاپ ،انتشار یسهام
 است ریوز نخستبا  رانیوز أتیه استیر :(یبازنگراز  شیپ) و چهارم یسو  کصدی اصلـ 2

 دولت یها میتصم ساختن هماهنگ به الزم ریتدابدارد و با اتخاذ  نظارت رانیوز کاربر  که
 نخست. کند یمرا اجرا  نیقوانو  نییتعرا  دولت یمشو خط  برنامه، رانیوز یهمکارو با  پردازد یم

 .است رانیوز أتیه اقدامات مسئول مجلسدر برابر  ریوز

 :، تهران12نور، ج  فهیصح(1921)اهلل ، روحینیخمامام  :کمتن فرمان مزبور ر. دنید یبراـ 3
 .101ـ102، صص ینیخمو نشر آثار امام  میتنظمؤسسه 
 فهیصح (1921)، روح اهللینیخمامام  :کگانه مزبور ر. 3 یها استیس کاملمتن  دنید یبراـ 4

 .111ـ113، صص 11نور، جلد 
صورت مشروح  (،1933) یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ـ 5

 .1321، صیاسالم یشورا، تهران، مجلس رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون یبازنگر یشورا مذاکرات
6- http://maslahat.ir/DocLib2/Approved/Policies/Offered/General/Policies.aspx 

 .، تهرانیمولو، چاپ هجدهم، انتشارات تیریمدسازمان و ، (1933)محمدیعل، یاقتدار :ک.رـ 7
 .11ص، چاپ نهم، تهران: سمت،یدولت یمش خط نییتعو  یریگ میتصم (1910)یمهد دیس، یالوانـ 8
 .13، صی، چاپ نهم، تهران: سمتدولتی مش خط نییتعی و ریگ میتصم (1910)یمهد دیس، یالوانـ 9
: یکل یها استیس موردمصلحت نظام در  صیتشخمجمع  19/10/1923مصوبه مورخ ـ 11

مصلحت نظام، جلد  صیتشخ، مجموعه مصوبات مجمع مصلحت نظام صیتشخمجمع  رخانهیدب
 .9، ص1911مجمع، چاپ اول،  رخانهیدبارتباطات  کل، تهران، اداره یکل یها استیسسوم: 

مصلحت نظام، قم:  صیتشخمجمع  یحقوقو  یفقه یبررس (1910)، محمدصادقیعتیشرـ 11
 .122ـ121صص قم، کتاببوستان 

 نامه انیپا، رانیا یاسالم یجمهورنظام در  یکل یها استیس گاهیجا(1913)، قاسمیجهانـ 12
 .11،صییطباطبادانشگاه عالمه  یعمومارشد حقوق  یکارشناس

ران: ، تهازدهمی، چاپ رانیا یاسالم یجمهور یاساسحقوق  (1911)محمد دیس، یهاشمـ 13
(، یاستگزاریستا  یاستگذاریس)از  یاسیس تیریمد، یهاشم دمحمدیس نیهمچن ؛32، ص1،جزانیم

 یاسالمدر نظام  یجمع. البته در خصوص مصالح 23، ص1933، تهران یجمهور استیرانتشارات 
 فایا یاساس ینقش ریتفس نیانظام در  یاسالم تیماه کهوجود دارد  یشتریب نییتبو  ریتفسبه  ازین

 واهد نمود.خ

 یهاشمبا  وگو گفتمصلحت نظام،  صیتشخمجمع  کارنامهو  نهیشیپ (1911)، عباسیریبشـ 14
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 .11صتهران: صدف سماء، ،یرفسنجان

 یهاشمبا  وگو گفتمصلحت نظام،  صیتشخمجمع  کارنامهو  نهیشیپ (1911)، عباسیریبشـ 15
  .30صتهران: صدف سماء،  ،یرفسنجان

 امیپمصلحت نظام، تهران:  صیتشخمجمع  فیوظا یلیتحل یبررس( 1911)، محمدباقرهیفقـ 11
 .31ـ33، صصوسفی

دانشگاه تهران، ، تهران: انتشارات رانیا یاساسحقوق (1911)یعباسعل، یزنجان دیعمـ 17
 .391ـ393صص

 .9، همان، صمصلحت نظام صیتشخمجمع  رخانهیدبـ 18

 .2ـ همان، ص19

 یجمهور یاساسنظام در حقوق  یکل یها استیس گاهیجا، مفهوم و یهاد، فینظـ طحان 21
 .22، ص1911،  السالم هیعلدانشگاه امام صادق  یعمومارشد حقوق  یکارشناس نامه انیپا، رانیا یاسالم

 11شماره ، 1921مهر و آبان ، حوزه شهیاندمجله ، با قانون هیفق یولرابطه ، حق پناه، رضاـ 21
 .30ـ 13صص، (21تا  21)از صفحه 

 خیتارمصلحت نظام در  صیتشخمجمع  یاعضابا  داریددر  یرهبرمقام  اناتیبـ 22
12/1/1911 (http://leader.ir.) 

 ـ همان.23

خاطر  نی]اجرا بد  نظارت بر حسن اریاخت یاعطا: »دارد یم انیباعضا  نیااز  یکینمونه  یبراـ 24
مقام عمل توجه نشود. فلذا حق در  استهایس نیبکند اما به ا یاستگذاریممکن است رهبر س [ است که

 اتیینه جز یکل  یداشته باشد که از آن خطمش اتیبر کل یهم رهبر نظارت ستیبا یرا دارد و م نیا
انحراف شده  یقانونگذار  ه، قوهیشده در قوه مجر نییکه تع یو اهداف کل یاستگذاری، سیریگ میتصم

 دجهت که نظارت دار نیدنبال هم  انجام دهد و بهاقدامات الزم را  تواند یاگر بود م که قهراً نشده؟ ای
را  یارشاد خارج شد قهراً یکل استیس  مجلس بدون توجه از آن یزمان کیداد که در  صیاگر تشخ

به  کند ینم تواند، اعتنا یاست که نم اعتنا یب  مجلس یکه در حدّ دیاگر د یول .کند یبکند، م دیکه با
که اگر  میحق منحل نمودن مجلس را به رهبر داد  در بند چهارم شود یکه م ییارشادات و رهنمودها

حق دارد  رود یمشخص کنار م یمششده و خط نییتع  شیکه برا یاسالم لیاص یاستهایاز آن س دید
، صورت مشروح یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) «منحل بکند.

، یاسالم یشورا، تهران، مجلس رانیا یاسالم یهورجم یاساس قانون یبازنگر یشورا مذاکرات
داشته باشد و نظارت  ندهیکه نتواند نما یرهبر: »دارد یم انیباز اعضا  گرید یکی ای( 310، ص1933

( 331همان، ص.« )کشور مطلع باشد مشکل خواهد داشت یجار  یانهاینتواند بکند و نتواند از جر زین
آنها  قیداشته باشد تا از طر ندهیبتواند نما دیبا یحته باشد و نظارت کامل داشت دیبا یمقام رهبر»
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مشروح  دنید یبرا( 1911ـ1913همان، صص« )ر؟یخ ای شود یم ادهیپ استهایس ایمطمئن شود که آ
، صورت مشروح یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره : کر. اناتیب نیا

، یاسالم یشورا، تهران، مجلس رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون یبازنگر یشورا مذاکرات
 .1911ـ1992: همان، صصنیهمچن ؛310ـ333ص، ص1933

 .191صسوم، ، تهران، سمت، چاپتیریمداصول (1921)یعل، انییرضاـ 25
، یمولو، تهران، یسازمانو رفتار  ستمیس :تیریمدسازمان و ( 1920)محمد یعل، یاقتدارـ 21
 .111ص و چهارم، ستیب چاپ

 .نیشیپ، یعل، انیئرضاـ 27
محمد  ، ترجمهتیریمداصول  (1920)وهانس، وهانس خیبهر، و لیریس، ها اودانل، کونترـ 28

  .133ص ،یدولت تیریمدآموزش  مرکز(، تهران، گرانید)و  یطوس یعل
تا  یتئوراز  تیریمدسازمان و ( 1921)زیپرو، و ساسان گهر یمهد، یزیپار نژاد رانیاـ 29
 .239ص،رانیا یبانکدارهران، مؤسسه عمل، ت
 .11ص،ین، تهران، یعموم تیریمد (1923)یمهد دیس، یالوانـ 31
تهران، ( 1931)و آرمن مهروژان انیزمرداصغر  ، ترجمهتیریمدلئونارد، اصول ، ریکازماـ 31

 .921صچاپ سوم،، یدولت تیریمدآموزش  مرکز
 .192، صنیشیپ، منبع یعل، انییرضاـ 32
دوم، چاپ  ، تهران، قومس، جلدیمدنداود  ، ترجمهتیریمد یمبان (1929)یگر، دسلرـ 33

 .131ص سوم،
 یکل یها استیس گاهیجا، مفهوم و یهاد، فینظ، به نقل از: طحان محمد دیس، یهاشمـ 34

دانشگاه  یعمومارشد حقوق  یکارشناس نامه انیپا، رانیا یاسالم یجمهور یاساسنظام در حقوق 
نظام در  یکل یها استیس، ریاردش، رارجمندیام: نیهمچن. 111، ص1911لسالم،  ا هیعلامام صادق 
عمالً  گرید یبرخ .20ـ30، صص1911، 13راهبرد، ش  ،تیجمهورقانون و  تیحاکمپرتو اصل 

عنوان  نیااز  آنکهبدون  اند شدهقائل  ها استیس نیا یبراالزام آور  ریغگونه و  یارشاد یتیخاص
مجلس  یها پژوهش مرکز الملل نیبو  یعموم: گروه حقوق کنمونه ر. یبرا آورند. انیمبه  یذکر

حُسن  و حدود نظارت بر تیماه یبررسو محمد راسخ،  یگرج اکبر یعلنظر  ریز، یاسالم یشورا
 .11/1/1912، 1311شماره  یپژوهش، گزارش نظام یکل یها استیس یاجرا

 .12/1/1911مصلحت نظام،  صیتشخمع مج یاعضابا  داریددر  یرهبرمقام معظم  اناتیبـ 35
، صورت مشروح یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ـ 31

، یاسالم یشورا، تهران، مجلس رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون یبازنگر یشورا مذاکرات
 .1913ـ1912، صص1933
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مجلس  یعمومروابط  و یفرهنگامور  کلاداره : کخصوص ر. نیامطالعه در  یبراـ 37
 .1911ـ1992: همان، صصنیهمچن ؛310ـ333ص، صهمان، یاسالم یشورا

 یاستهایس ینظارت بر حسن اجرا» :دارد یم انیبخصوص صرفاً  نیادر  یزدی اهلل تیآـ 38
 یها گروه لیکل کشور، با تشک یباشند با کمک گرفتن از سازمان بازرس لیکه ما یقیبا هر طر یکل

 اتیبه شکا یدگیها و رس الزم از مسئوالن دستگاه  با گرفتن اطالعات یفصل و یمورد یبازرس
افراد انجام  ییو جابجا ه، عزلیو برخورد با متخلفان در شکل تذکر، تنب یحقوق یتهایافراد و شخص

 ای( 119ـ112، صص1921، ریکب ریامهمه، تهران،  یبرا یاساس، محمد، قانون یزدی) .«ردیگ یم
موسع و  ریتفسنظام را با دو نوع  یکل یها استیس یاجرامفهوم نظارت بر حسن  زینارسطا  دکتر
موسع از مفهوم نظارت، مساله انطباق مصوبه مجلس با  ریتفسدر  وقرار داده  لیتحلمورد  قیمض
آن، نظارت بر حسن اجرا شامل  قیمض ریتفسو در  دهد یممّد نظر قرار  زینرا  یکلّ یها استیس

 یحقوق گاهیجادر  یکندوکاو، گرانیدو  نیحس، مهرپور. )باشد یم نیقوانباق مرحله بعد از انط
 یبرخشد  انیب که( همانگونه 201، ص1910، تابستان 10نظام، راهبرد، شماره  یکلّ یها استیس
 دنیشیانداز  یداخلدر نظام حقوق  ها استیس نیا یفراقانون گاهیجا رشیپذضمن عدم  زین گرید

 .اند نموده یدارخود  ها آن یاجرا یبرا ینظارت راهکار
 یها استیس یاجراامر نظارت بر حسن  12/1/1922در نامه مورخ  یرهبرمقام معظم  ـ39

در پاسخ به  کهنامه  نیاله در  نمودند. معظم ضیتفومصلحت نظام  صیتشخنظام را به مجمع  یکل
بینی  گر اینجانب پیشدی هیتوص»مجمع بود، فرمودند:  استیر 11/10/23مورخ  121نامة شماره 

ها و مقررات کشور  های مصوب در برنامه برای نظارت بر اعمال سیاست مجمعای در خود  وسیله
و  نیحس، مهرپور: دینیبب «باشد. ای برای تضمین اجرای آن مصوبات می است که در واقع مقدمه

، 1910، تابستان 10 نظام، راهبرد، شماره یکلّ یها استیس یحقوق گاهیجادر  یکندوکاو، گرانید
 .910ص

 .9/11/1923، مورخه 23190/1شماره ـ 41

 یها استیس، چشم انداز و یاسالم یشورامجلس  یها پژوهش مرکز یپژوهشـ معاونت 41
مصلحت نظام در  صیتشخمجمع  19/10/1923مصوبه مورخ ، رانیا یاسالم یجمهورنظام  یکل

، یرفسنجان یهاشماهتمام(، گفتگو با  عباس)به، یریبش: نیهمچن. 3، صیکل یها استیس مورد
 .11، ص1911مصلحت نظام، تهران، صدف سماء،  صیتشخمجمع  کارنامهو  نهیشیپ

42-http://maslahat.ir/DocLib2/Approved/Policies/Supervision/Standards.aspx 
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 و مآخذ منابع

 الف( فارسی

 نامه داخلی مجلس شورای اسالمی آئین

 (، صورت مشروح مذاکرات9631)گی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمیاداره کل امور فرهن

 تهران: مجلس شورای اسالمی. ،شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

، تهران: مولوی، سازمان و مدیریت: سیستم و رفتار سازمانی(، 9631اقتداری، علی محمد)

 چاپ بیست و چهارم.

 ، تهران: انتشارات مولوی، چاپ هجدهم.سازمان و مدیریت(، 9633اقتداری، علیمحمد )

 ، تهران: سمت، چاپ نهم.مشی دولتی گیری و تعیین خط تصمیم(، 9631الوانی، سید مهدی )

 ، تهران: نشر نی.مدیریت عمومی(، 9633الوانی، سید مهدی)

 خمینی)ره(،، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام صحیفه نور( 9633اهلل) امام خمینی، روح

 .19و  93ج

 ،های کلی نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون و جمهوریت سیاست( 9639امیرارجمند، اردشیر)

 .31ـ11، صص13، ش راهبرد

، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل( 9639نژاد پاریزی، مهدی و ساسان گهر، پرویز ) ایران

 تهران: مؤسسه بانکداری ایران.

وگو با هاشمی  یشینه و کارنامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفتپ(، 9639بشیری، عباس)

 ، تهران: صدف سماء.رفسنجانی

بررسی ماهیت و حدود نظارت بر حسن اجرای (، 9631بهادری جهرمی، محمد و همکاران)

 .3131ـ1، گزارش پژوهشی شماره های کلی نظام سیاست

نامه  ، پایانری اسالمی ایرانهای کلی نظام در جمهو جایگاه سیاست(، 9633جهانی، قاسم)

 .)ره(کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی

شماره  ،9633، مهر و آبان ، مجله اندیشه حوزهرابطه ولی فقیه با قانون(، 9633حق پناه، رضا )

 .39-54صص ،93

نظام دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت 

 جلد سوم. ، تهران: اداره کل ارتباطات دبیرخانه مجمع، چاپ اول،های کلی سیاست (،9631)
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 ، ترجمه داود مدنی، تهران: قومس، چاپ سوم، جلد دوم.مبانی مدیریت(، 9636دسلر، گری )

 ، تهران: سمت، چاپ سوم.اصول مدیریت(، 9639رضائیان، علی )

، تهران: میزان، چاپ ایران حقوق اساسی جمهوری اسالمی(، 9634سید محمد هاشمی )

 .1ج  یازدهم،

، قم: (، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام9631شریعتی، محمدصادق )

 بوستان کتاب قم. 

های کلی نظام در حقوق اساسی  (، مفهوم و جایگاه سیاست9633طحان نظیف، هادی )

 السالم. دانشگاه امام صادق علیهنامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی  ، پایانجمهوری اسالمی ایران

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.حقوق اساسی ایران(، 9634عمید زنجانی، عباسعلی )

، تهران: پیام (، بررسی تحلیلی وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام9639فقیه، محمدباقر )

 یوسف.

 .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

، تهران: شرکت حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران مقدمه علم(، 9631کاتوزیان، ناصر)

 .13سهامی انتشار، چاپ 

، ترجمه اصغر زمردیان و آرمن مهروژان، تهران: مرکز اصول مدیریت(، 9633کازمایر )لئونارد()

 آموزش مدیریت دولتی، چاپ سوم.

محمد ، ترجمه اصول مدیریت(، 9631کونتر، ها اودانل، سیریل، و بهریخ وهانس، وهانس)

 علی طوسی و دیگران، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی. 

های مجلس شورای اسالمی، زیر نظر علی اکبر  الملل مرکز پژوهش گروه حقوق عمومی و بین

 های بررسی ماهیت و حدود نظارت بر حسن اجرای سیاست (9633گرجی و محمد راسخ)

 .14/1/9633، 3131، گزارش پژوهشی شماره کلی نظام

مجموعه نظریات شورای نگهبان، تفسیری و مشورتی (، 9631)ز تحقیقات شورای نگهبان مرک

، 1913ـ1913ها و تذکرات  در خصوص اصول قانون اساسی به انضمام استفساریه

ریاست جمهوری،  تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی

 چاپ دوم.
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، راهبرد، های کلّی نظام کندوکاوی در جایگاه حقوقی سیاست( 9631مهرپور، حسین و دیگران)

 .11شماره 

، تهران: مدیریت سیاسی )از سیاستگذاری تا سیاستگزاری((، 9633هاشمی، سید محمد)

 انتشارات ریاست جمهوری.

 ، تهران: امیر کبیر.قانون اساسی برای همه(، 9634یزدی، محمد )

 

 های اینترنتی(پایگاهب
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