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های کلی تحلیل نقاط ابهام نظارت بر اجرای سیاست
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 چکیده
های کلی نظام و نظارت بر حسن قانون اساسی ابالغ سیاست 111اصل  2و  1براساس بندهای 

اجرای آن از جمله وظایف رهبری در نظام جمهوری اسالمی ایران است. این در حالی است که در 
کلی نظام در فرایند تقنین و حدود  هایخصوص نهاد صالح نظارت بر حسن اجرای سیاست

گیری از با بهرههایی در جامعه حقوقی مطرح است. این پژوهش های آن ابهامات و چالشصالحیت
چه نهادی  پردازد کهبه بررسی این سؤال می تحلیلی-ای و در تحقیقی توصیفیروش کتابخانه

را بر عهده دارد و سازوکار های کلی نظام در فرایند قانونگذاری صالحیت نظارت بر سیاست
های نظارت بر حسن اجرای سیاسترسد اوالً، صالحیت نظر می؟ بهنظارتی این نهاد چگونه است

کلی نظام در فرایند تقنین توأمان به شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای نظارت 
ده است؛ ثانیاً، در سیر ها )جمع منتخبی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام( واگذار شسیاست

تاریخی پس از اصالح و بازنگری قانون اساسی در موارد متعددی ایراد مغایرت مصوبات مجلس 
های کلی نظام مطرح شده است و این مسئله موضوع بدیعی نیست؛ ثالثاً، شورای نگهبان با سیاست

رات خود محدود به در اظهارنظر هیأت عالی نظارت طریقیت دارد و هیأت عالی نظارت در اظها
شده برای شورای نگهبان از جمله محدوده زمانی نظارت است؛ رابعاً های قانونی طراحیچارچوب

های کلی نظام امکان حقوقی و قانونی اصرار مستند به اصل عدم صالحیت و فلسفه ابالغ سیاست
 های کلی نظام وجود ندارد.مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست

 

های کلی های کلی نظام، هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستسیاست: واژگان کلیدی
 .قانون اساسی 111اصل  1نظام، فرایند تقنین، بند 

                                                                                                                                                       
 Email: a.fattahi.zafarghandi@gmail.com     
 Email: aslanif@ut.ac.ir                                                                                          نویسنده مسئول                                                               
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 مقدمه
 1۶۳۱قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که پس از بازنگری سال  111اصل  1براساس بند 

براساس این  .هبری استهای کلی نظام از وظایف رغ سیاستبالا ،دشبه قانون اساسی افزوده 
فقیه در نظام جمهوری اسالمی ایران در مقام ایفای نقش هدایت و رهبری امت وظیفه ولی

های کلی سیاست ،های کالن و مسیر کلی حرکت نظاممشیکننده خطعنوان تعیینبه ،اسالمی
رف جا که صاما ازآن .دکننظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ می

حرکت ساختارها و نهادهای حقوقی در چارچوب  برای یهای کلی نظام تضمینابالغ سیاست
ها سیاست حرکت نظام حقوقی در چارچوبهای ابالغی نیست و مشیها و خطسیاست

نهادهای مختلف حقوقی و در چارچوب  توسط هانیازمند نظارت دائم بر نحوه اجرایی شدن آن
قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای  111 اصل 2بند  ،ستهاهای اعطایی به آنصالحیت

یکی از . در این زمینه است شمار آوردهبهوظایف رهبری  نیز های کلی نظام را سیاست
و  هاتعیین الزامات و باید ،دشوهای کلی نظام طراحی فرایندهایی که باید منطبق با سیاست
 ،تربه بیان دقیق .ی ابالغی استهاسیاست بچارچو در نبایدهای حقوقی از طریق قانونگذاری

های گوناگون زندگی های رفتاری در حوزهکننده چارچوبکه تعییناالجرا قوانین الزم
د. شوتصویب  فقیهشده توسط ولیو مسیر کلی تعیین هاباید در راستای سیاستند، ااجتماعی

در های گوناگون، در حوزههای کلی متعددی با وجود ابالغ سیاستاین در حالی است که 
سیر های کلی نظام در بر سیاست یفرایند نظارت مقام صالح نظارت و همچنینخصوص 

را این موضوع قانونگذاری ابهاماتی وجود دارد که تحلیل و بررسی حقوقی جوانب گوناگون 
 . نمایدضروری می
های کلی نظام و تاصلی این مقاله به تحلیل صالحیت نظارت بر سیاس پرسش در این زمینه

مربوط به این موضوع در جریان قانونگذاری اختصاص یافته  فرایندهایبررسی نقاط ابهام 
پاسخ دهد که چه نهادی صالحیت نظارت  پرسشاست و این مقاله در پی آن است که به این 

اد های کلی نظام در فرایند قانونگذاری را بر عهده دارد و سازوکار نظارتی این نهبر سیاست
فرعی همانند  هایپرسششده باید به مطرح پرسشدر مقام پاسخگویی به  ؟چگونه است

مراتب هنجاری نظام جمهوری اسالمی های کلی نظام و جایگاه آن در سلسلهچیستی سیاست
های کلی نظام و مقام صالح نظارت بر سیاست ،های کلیتاریخچه نظارت بر سیاست ،ایران

 .هاد صالح پاسخ گفتاین ن یفرایندهای نظارت
تحلیلی در مقام -ای و در تحقیقی توصیفیگیری از روش کتابخانهپژوهش حاضر با بهره

بررسی چارچوب منظور بهابتدا این منظور به و  استشده مطرح هایپرسشپاسخگویی به 
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 تبیینهای کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مفهوم سیاست ،مفهومی مقاله
مراتب هنجاری مبتنی بر قانون های کلی نظام در سلسلهپس از آن جایگاه سیاست .دشومی

سپس تاریخچه نظارت بر  .ها مطالعه خواهد شداساسی و لزوم نظارت بر این سیاست
انطباق یا عدم مغایرت  اعالم شود و در پایان فرایندها در فرایند قانونگذاری بررسی میسیاست

های کلی نظام با تأکید بر نقاط ابهام سازوکار اسالمی با سیاست مصوبات مجلس شورای
 شود.میتحلیل و بررسی حقوقی  شدهطراحی

 نظام کلی هایسیاست خصوص در متعدد آثار نگارش وجود با که است اهمیت حائز نکته این
 بربا تأکید  نظام کلی هایسیاست بر نظارت صالح مقام خصوص در ،1هاسیاست این ماهیت و

 نقاط تبیین و تقنین عرصه آن در بر نظارت فرایند در نهاد این عملکرد نحوه حقوقی تحلیل
 .است نگرفته صورت پژوهشی موضوع این ابهام

 های کلی نظام. سیاست1
 حکومت، رعیت، بر راندن حکم حراست، نگاهداری، سیاست در لغت به معنای حفاظت،

، سیاست؛ معین، 1۶3۶و ... آمده است )دهخدا،  دوراندیشی داوری، مصلحت، تدبیر، ریاست،
ترین تعاریف به مفهوم ، سیاست( که به نظر تدبیر، مصلحت و دوراندیشی نزدیک1۶3۶

(. در اصطالح ۶۶، 1۶3۶زاده، های کلی نظام است )موسیموردنظر قانون اساسی از سیاست
ریزی، ی بر اصول برنامهسیاست یا سیاستگذاری از امور مدیریت سیاسی برشمرده شده که متک

های مشیهای کلی یا خطبراساس این تعریف سیاست 2سازماندهی، نظارت و کنترل است.
عنوان الگو و راهنمایی برای راهبری اقدامات و ند که توسط مقامات صالح بهاعمومی، اصولی

ین، تدوین و (. حقوقدانان نیز سیاستگذاری را تعی21، 1۶۱1اند )الوانی، ها وضع شدهفعالیت
شود، مصالح جمعی از طریق آن دانند که در آن مقتضیات دولت اعمال میارائه ضوابطی می

شود و هدف از آن نیز در درجه اول تثبیت حاکمیت، استقرار نظم و حفظ حدود و تأمین می
 (.۶۳۱، 1۶۱1ثغور استقالل کشور است )هاشمی، 

ریزی در جهت دستیابی ذاری و برنامهمجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبات خود سیاستگ
تقسیم کرده است. از این  4و برنامه ۶به اهداف را به سه حوزه سیاست کلی، سیاست اجرایی

ها و اهداف پس از برای تحقق آرمان»هایی است که های کلی، سیاستمنظر مراد از سیاست
را به مفاهیم اجرایی نزدیک ها گیرند و حاوی اصولی هستند که آرمانها قرار میمجموعه آرمان

گانه، نمایند، اعم از قوای سههستند که در درون نظام عمل می هاییسیاستکنند و آن می
باشند که در درون جامعه کل فعالیت دارند نیروهای مسلح، صداوسیما و همچنین نیروهایی می

 مواردی در بخشی، کلی هایسیاست شود.های کلی بخشی و فرابخشی میکه شامل سیاست
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 آن به وصول برای و گیردبرمی در را بخش یک حرکت نظام، از آرمانی یا هدف که است
 کلی هایباشد و سیاستمی بخش آن کلی هایسیاست تدوین نیازمند اهداف یا هدف

 و گیردبرمی در را بخش چند حرکت نظام، از آرمانی یا هدف که است مواردی در فرابخشی،
 هایسیاست و باشدمی کلی هایسیاست تدوین به نیاز اهداف یا فهد آن به وصول برای

)مجمع تشخیص « گرددمی تدوین هاسیاست این قالب در بخش چند برنامه و اجرایی
 (.1۶/11/1۶3۳مصلحت نظام، 

ای از های کلی نظام مجموعهتوان گفت سیاستگرفته میبر مبنای تعاریف صورت
برای تحقق اهداف نظام و قانون اساسی در دوره زمانی ها و راهبردهای کالن گیریجهت

 به اساسی قانون 111 اصل 1(. به بیان دیگر، بند 1۱1 ،1۶۱1 مشخص است )انصاری،
 کلی هایمشیخط و اهداف تعیین همان کالن هایسیاست و دارد اشاره کالن هایسیاست

 مبنای معادل تقریباً و شوداست، بر مبنای مصالح وضع می تقنینی حیطه از خارج که است
... و حرج نفی الضرر، مانند فقهی کلی قواعد همانند است، قانون بر حاکم کلی روح و قانون

 .(۶33 ،1۶۱1 ارسطا،) است شده صادر زیادی فتاوی هاآن براساس که
های کلی نظام توجه کرده بود، بر تعاریف مذکور که از حیث محتوایی به موضوع سیاستعالوه

های کلی نظام را تعریف کرد. ن از حیث شکلی و مرجع صالح صدور نیز سیاستتوامی
که از سوی مقام معظم رهبری پس از هایی است های کلی نظام سیاستاساس سیاستبر

قانون اساسی تعیین  112اصل  1مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و به موجب بند 
های کلی نظام جمهوری اجرای سیاست مقررات نظارت بر حسن 1تبصره ماده گردد )می

 (.21/۳/1۶۱4اسالمی ایران، 
توان گفت های کلی نظام میبندی مجموعه تعاریف مذکور از سیاستدر مقام جمع

شود که در راستای های کالنی اطالق میمشیهای کلی نظام به آن دسته از تدابیر و خطسیاست
وسط مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تحقق قانون اساسی و با رعایت مصالح عمومی ت

 شود.تشخیص مصلحت نظام وضع می

 های کلی نظام؛ ارشادی یا هنجاری؟. ماهیت سیاست2
های کلی نظام، آنچه اهمیت دارد، تحلیل و پس از روشن شدن مقصود پژوهش از سیاست

قانون  111صل ا 1های کلی ابالغی مستند به بند بررسی این سؤال است که آیا اساساً سیاست
هایی ارشادی است یا جنبه هنجاری دارد؟ در مشیاساسی جمهوری اسالمی ایران، تعیین خط

نظران شده در میان صاحبها امری پذیرفتهتبیین این سؤال باید گفت که الزامی بودن سیاست
(، اما برخی ۶1، 1۶33حوزه حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران است)حاجی علی خمسه، 
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 تلقی ارشاد و توصیه رهنمود، جنس از های کلی نظام آن را صرفاً راگاهی به سیاستبا ن
های از مقوله جا که سیاستگذاری،بر این باورند ازآن و (1۳4-1۳۶، 1۶3۳کنند )راسخ، می

های کلی نظام را رو باید سیاستآید، ارزش حقوقی ندارد، از همینحساب میمدیریتی به
در مقابل  1ها دانست که ارزش حقوقی و هنجاری ندارد.ی مخاطب آنارشادی برای نهادها

نگرد و آن را دارای ضمانت عنوان مقوله مدیریتی صرف نمیبه هابه سیاست که است دیدگاهی
 داند. اجراهای حقوقی می

های کلی نظام ماهیت هنجاری دارد یا ماهیت پیش از مقام بررسی این موضوع که آیا سیاست
هنجاری یا ارشادی بودن  پرسشکه ریشه ارتباط پاسخ به  گفتباید  ،ارشادی است هااستیس

های کلی نظام ها با سؤال اصلی این پژوهش در خصوص صالحیت نظارت بر سیاستسیاست
مراتب هنجارهای وارد سلسله ،های ماهیت هنجاری داشته باشددر آن است که چنانچه سیاست

و رعایت  تبعیت بههای کلی نظام ملزم ارهای فرودین سیاستتبع آن هنجشود و بهحقوقی می
عنوان کلی نظام به یهااستیسو در پی آن نظارت بر نحوه اجرایی شدن  ستهااستیسمفاد 

ادله حقوقی هنجاری بودن  با نتواناما چنانچه  ،یابدیکی از هنجارهای حقوقی ضرورت می
آور نیست و در ادی دارد و از نظر حقوقی الزامقابلیت ارش هااستیس کرد،ها را اثبات سیاست

بر این مبنا در  (.۶2، 1۶33)حاجی علی خمسه،  نتیجه نیاز به نظارت بر آن نیز وجود ندارد
های کلی نظام در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران مقام اثبات هنجاری بودن سیاست

 :دکربه مبانی زیر اشاره  توانیم

 های کلی نظام در قانون اساسیسازی سیاستساسی. فلسفه و هدف از ا2-1
کلی نظام در قانون اساسی جمهوری  یهااستیسازی ساساسی فلسفه هدف و با نگاهی به

کننده ها تأمینکه هیچ فرضی غیر از فرض هنجاری بودن سیاست یابیمدرمیاسالمی ایران 
؛ 21، 1۶3۳ان نظیف، نیست )کدخدایی و طحفلسفه و اهداف موردنظر قانونگذار اساسی 

ها در بازنگری سازی موضوع سیاستاساسیچراکه  (؛۳4، 1۶32غالمی و بهادری جهرمی، 
های مشیبا هدف جبران خألهای موجود در حوزه سیاستگذاری و تعیین خطقانون اساسی 

تا هنگام بازنگری قانون اساسی در سال  کالن کشور در دوره بعد از پیروزی انقالب اسالمی
چنانچه عنوان یکی از وظایف رهبری تعیین شد. بر این مبنا صورت پذیرفت و این امر به1۶۳۱

موجود در فرایندهای اجرایی،  خألهای ،های کلی نظام امری ارشادی دانسته شودسیاست
از ن این امکان وجود دارد که نهادهای حقوقی اد و همچنشومینجبران  قضایی و تقنینی

 عمل کنند های مختلفها و سیاستمشیخطو مطابق با  کرده بعیتتهای گوناگونی مشیخط
 (.23، 1۶3۳)کدخدایی و طحان نظیف، 
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ها در مشروح مذاکرات شورای . تأکید بر هنجاری بودن سیاست2-2
 بازنگری قانون اساسی

انگر هنجاری بینیز  1۶۳۱در سال  نگاهی به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی
چراکه هنگام بررسی در  ی کلی نظام در نگاه قانونگذاران اساسی است،هاستبودن سیا

وی در نظام اسالمی اشاره  اوامرفقیه و لزوم اجرای خصوص این موضوع به صالحیت ولی
د و واگذاری این صالحیت به مقام والیت فقیه ناشی از الزام به اجرای اوامر وی در نظام شومی

؛ اسماعیلی ۳43۳ :2ج  ،1۶۱1 بازنگری، شورای مذاکرات روحمش صورت) اسالمی بوده است
 .(۱3، 1۶31و طحان نظیف، 

 های کلی نظام در جمهوری اسالمی ایران. مبنای تدوین سیاست2-3
نیز یکی دیگر  رهبری توسطهای کلی نظام در جمهوری اسالمی مبنای تدوین و ابالغ سیاست 

رهبری در  ،تر. به بیان دقیققوقی ایران استها در نظام حاز مبانی هنجاری بودن سیاست
حکومت از گری از یک سو و جلوگیری از انحرافات هدایت شأن دوحکومت اسالمی دارای 

فقیه در نظام مبتنی بر حاکمیت شریعت مکلف ولیدر این رویکرد  3.است شدهمسیر طراحی
 ،د و از سوی دیگرکنرسیم ت موازین اسالمی است اوالً مسیر دستیابی به سعادت را مبتنی بر

 1 هایاین دو صالحیت در بند .ضامن جلوگیری از انحرافات در مسیر حرکت حکومت باشد
های تدوین سیاسترهبری با  ،به بیان دیگر .قانون اساسی متجلی شده است 111 اصل 2و 

واقع در  ،ارشادی باشد هاسیاستچنانچه ماهیت  .در مقام هدایت نظام اسالمی است کلی نظام
ظام عنوان مسئول هدایت نفقیه بهحرکت نظام اسالمی در مسیر هدایت ولیتضمینی برای 

شود. براساس ها این مهم محقق میو صرفاً با هنجاری دانستن سیاست اسالمی وجود ندارد
شود. در تبیین این ماهیتی حکم حکومتی تلقی میهای کلی نظام از نظر همین رویکرد سیاست

 از که است اوامری یا امر حکومتی ان گفت که براساس اندیشه فقهای شیعه حکمتوموضوع می
 ها از منافع و مصالح عموم مردمایشان و بر مبنای تشخیص آن نایب یا مسلمین امام ناحیه
 قسمی و( ۳13، 1۶۱1؛ عمید زنجانی، ۶۳2 :۶ ج ق،142۳ شاهرودی، هاشمی) گرددمی صادر

(. بر مبنای 411: 21 ، ج1۶3۱خمینی، ) اندمقدم احکام سایر بر که نداشرعی اولیه احکام از
های کلی نظام تدابیر و های کلی نظام نیز بیان شد که سیاستشده از سیاستتعریف ارائه

شود؛ های کالنی است که در راستای تحقق قانون اساسی توسط مقام رهبری ابالغ میمشیخط
حساب ز حیث شرعی قسمی از احکام حکومتی بههای کلی اتوان گفت سیاستدر نتیجه می

های کلی نظام قانون اساسی یا قانون عادی نیست و فقط احکام آید. در حقیقت سیاستمی
اصل  1( و روح بند ۶32، 1۶۱1ارسطا، ) شودند که از باب احکام حکومتی صادر میاشرعی
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اجد شرایط وضع خواهد بیانگر همان احکامی است که بر مبنای مصالح و توسط فقیه و 111
های کلی مورد تأیید رهبری از منظر شرعی حکم حکومتی توان گفت سیاستدر نتیجه می شد.

عنوان هنجار حقوقی ( و در حکومت اسالمی حکم حکومتی به۶31، 1۶۱1امیر ارجمند، ) است
 شود.تلقی می

 . استناد به متن قانون اساسی2-4
اصل نیز این  2و  1 هایقانون اساسی و بند 111ه اصل فارغ از مبانی نظام اسالمی نگاهی ب
ها را هنجاری بودن سیاست تواندشود و میها تلقی میمبنایی برای هنجاری بودن سیاست

های کلی نظام از وظایف رهبری تعیین شده سیاستابالغ این  1چراکه براساس بند  کند،اثبات 
ها را نیز بر عهده رهبری قرار داده ی سیاستبالفاصله نظارت بر حسن اجرا اصلاما این  است،
و در  دارای ماهیت ارشادی بودهای کلی نظام بر این اساس چنانچه سیاست .است

ظر بر حسن اجرای انتعیین نهاد دلیلی برای  ت،گرفمراتب هنجارهای قرار نمیسلسله
 111 اصل 2و  1 یهابنددر کنار هم قرار گرفتن  یرو اقتضا از همین .وجود نداشت هاسیاست

زاده و )رضایی های کلی نظام استقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هنجاری بودن سیاست
توان به ذکر بر این دلیل می(. شایان ذکر است که عالوه23، 1۶۱۱؛ ویژه، ۶۱و  ۶3اکبری، 

ن عنوان دلیلی مستقل برای هنجاری بودهای کلی نظام در قانون اساسی بهموضوع سیاست
(، چراکه اساساً شأن قانون شأن بیان 44، 1۶33ها نیز اشاره کرد )حاجی علی خمسه، سیاست

، 1۶32آور است و توصیه و ارشاد نیازمند قانون و قانونگذاری نیست )کاتوزیان، اصول الزام
 عنوان امری ارشادی بود، باید برها به(. بر این اساس اگر قانون اساسی در مقام بیان سیاست11

 مذکور بندی ادلهدر نتیجه با جمع(. 2۱، 1۶3۳نظیف، کرد )طحانارشادی بودن آن تصریح می
های کلی نظام هنجارهای حقوقی در نظام جمهوری اسالمی ایران توان گفت سیاستمی

ها به های کلی نظام ورود سیاستد و اثر حقوقی هنجاری بودن سیاستشومحسوب می
های کلی نظام ی است که هنجارهای فرودین باید از سیاستمراتب هنجارهای حقوقسلسله

 .مغایرتی با آن نداشته باشدهیچ عنوان هنجار فرازین تبعیت نماید و به
طور و به های کلی نظام در هنجارهای حقوقیاهمیت این است که جایگاه سیاستمسئله با

آیا  ؟چیست میهای کلی نظام با قوانین مصوب مجلس شورای اسالخاص رابطه سیاست
نسبت به قوانین مصوب مجلس است یا مادون قوانین  فرازینهای کلی نظام هنجار سیاست

قوانین  مافوقهای کلی نظام چنانچه سیاست ؟ علت بررسی این موضوع آن است کهاست
های کلی نظام امری ضروری است و باید نظارت بر آن و انطباق قوانین با سیاست ،عادی باشد
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موضوع  ،مجلس باشد اتهای آن بود و چنانچه مادون مصوبد ناظر و صالحیتنها در پی
 معناست.ها با قوانین بینظارت بر انطباق سیاست

مراتبی از هنجارهای حقوقی در مقام بررسی این موضوع باید گفت در یک نظام حقوقی سلسله
ردار است. بر این قابل تصور است که از تأثیر، اعتبار و ضمانت اجراهای گوناگونی برخو

اساس هر مفهوم در ساختار کلی نظام حقوقی باید جایگاه روشن و متناسبی داشته باشد و 
(. ۶23، 1۶۱۶وضوح تبیین شود )زارعی، رابطه آن با هنجارهای فرازین و فرودین به

مراتب های کلی نظام نیز از این حکم کلی مستثنا نیست و باید جایگاه آن در سلسلهسیاست
 ارهای حقوقی نسبت به سایر هنجارها روشن شود. هنج

مراتب حقوقی و در مقایسه با سایر های کلی نظام در سلسلهدر خصوص جایگاه سیاست
های هنجارها قانونی نیز نظرهای گوناگونی مطرح شده است. برخی بر این باورند که سیاست

ست، چراکه در زمره اوامر مراتب قوانین و مافوق قانون اساسی اکلی نظام در رأس سلسله
گیرد و مصلحت عمل به آن از مصلحت عمل به قانون اساسی فراتر است و هیچ والیی قرار می

، 1۶۱۶مقام سازمانی غیر از رهبری، حق تقیید، اصالح و یا الغای آن را نخواهد داشت )خلیلی، 
ایر باشد و موقتاً اجرای تواند با مصالح قانون اساسی مغهای کلی می(. به بیان دیگر، سیاست34

ای از (. در مقابل، گروه عمده۱2، 1۶۱۶اصل یا اصولی از قانون اساسی را تعطیل کند )خلیلی، 
های کلی نظام مادون قانون اساسی و مافوق سایر هنجارهای نظران معتقدند سیاستصاحب

ملی و سند توان گفت قانون اساسی آرمان و میثاق حقوقی است. در تبیین این عبارت می
کند، که هیچ حقوقی و سیاسی یک کشور است و اصل برتریت و حاکمیت آن ایجاب می

های کلی از نظر عبارت دیگر، سیاست(. به43، 1۶3۶زاده، هنجاری باالتر از آن نباشد )موسی
تری از اصول قانون اساسی قرار دارد، هرچند نظم هنجاری و حقوق اساسی در مرتبه پایین

تواند نسبت به اصول قانون قوانین عادی و مقررات دولتی است و به همین دلیل نمی باالتر از
(. در نتیجه در خصوص نسبت ۶۶1، 1۶۱۶اساسی از ارجحیت برخوردار باشد )زارعی، 

های کلی مجموعه توان گفت که سیاستهای کلی نظام با سایر هنجارهای حقوقی میسیاست
تری قرار دارد و باالتر از بت به قانون اساسی در مرتبه پایینهایی است که نسمشیتدابیر و خط

دنبال سیر جامعه به سمت و سوی اهداف آرمانی و تحقق قانون اساسی است مقررات عادی به
 (.1۱4، 1۶۱1)انصاری، 
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های کلی نظام در فرایند . مرجع صالح نظارت بر حسن اجرای سیاست3
 تقنین

ها در ی کلی نظام اثبات و روشن شد که سیاستهااکنون که هنجاری بودن سیاست
و بر همین اساس باید انطباق و عدم مغایرت  گیردقرار میقوانین  افوقمراتب هنجاری مسلسله

این سؤال مطرح است که مرجع صالح  ،های کلی نظام مورد نظارت قرار گیردقوانین با سیاست
در این ؟ رایند تقنین چه نهادی استهای کلی نظام در فبرای نظارت بر حسن اجرای سیاست

سه فرض در پاسخ توان گفت با استناد به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران خصوص می
 :مطرح استبه این پرسش 

های کلی نظام در فرایند تقنین وظیفه . نظارت بر حسن اجرای سیاست3-1
 شورای نگهبان

های کلی ی اسالمی با سیاستبراساس فرض اول صالحیت انطباق مصوبات مجلس شورا 
عنوان مرجع انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی قرار صالحیت شورای نگهبان به درنظام 

قانون اساسی خارج است  111اصل  2و این موضوع از قلمرو نظارت مذکور در بند  گیردمی
انون اساسی ق 31براساس اصل اوالً جا که ازآن ،به بیان دقیق (.13، 1۶31)عمیدزنجانی، 

 از اساسی قانون و اسالم احکام از منظور پاسداریبهجمهوری اسالمی ایران شورای نگهبان 
براساس  ثانیاً و تشکیل شده است ها،آن با اسالمی شورای مجلس مصوبات، مغایرت عدم نظر

شورای  و کلیه مصوبات مجلس شورای اسالمی باید به شورای نگهبان فرستاده شود 34اصل 
ان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین نگهب

برای تجدیدنظر به مجلس  ،و چنانچه آن را مغایر ببیند کنداسالم و قانون اساسی بررسی 
قانون اساسی  111 اصل 1های کلی نظام در بند از سوی دیگر موضوع سیاست و بازگرداند

شورای نگهبان مکلف  ،شودعنوان هنجارهای حقوقی تلقی میسازی شده است و بهاساسی
که مغایر را عنوان نهاد دادرس اساسی آن بخش از مصوبات مجلس شورای اسالمی است به

 دکنقانون اساسی اعالم  111 اصل 1مغایر با بند  دهد،تشخیص میهای کلی نظام مفاد سیاست
 (.۶31، 1۶۱1)مهرپور، 

های کلی نظام در فرایند تقنین از سیاست . نظارت بر حسن اجرای3-2
 وظایف رهبری

قانون صالحیت نظارت بر حسن  111 اصل 2به استناد صراحت بند  ،براساس فرض دوم
بر این عالوه (.411، 1۶۱1)هاشمی،  های کلی نظام از وظایف رهبری استاجرای سیاست
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یا حتی در حکم قانون اساسی  عنوان قانون اساسیهای کلی نظام بهجا که ماهیت سیاستازآن
از طرف دیگر شورای نگهبان صرفاً مکلف به بررسی مصوبات مجلس از  وشود تلقی نمی

، 1۶۱3نظیف، )اسماعیلی و طحان حیث عدم مغایرت با موازین اسالمی و قانون اساسی است
ن های کلی نظام از حیطه صالحیت شورای نگهباموضوع نظارت بر حسن اجرای سیاست (،3۱

؛ حاجی 131، 1۶۱3زاده، )موسی های رهبری استخارج بوده و صرفاً در چارچوب صالحیت
 (.41، 1۶3۱علی خمسه، 

های کلی نظام در فرایند تقنین از . نظارت بر حسن اجرای سیاست3-3
 وظایف توأمان رهبری و شورای نگهبان

بر عدم مغایرت  صالحیت نظارت است،که فرض مختار این پژوهش نیز  ،براساس فرض سوم
رهبری و  های کلی نظام توأمان از جمله وظایفمصوبات مجلس شورای اسالمی با سیاست

که به استناد اصول مختلف قانون  گفتدر تبیین این موضوع باید  .شودشورای نگهبان تلقی می
این نهاد مکلف است  ،عنوان دادرس اساسیاساسی در خصوص صالحیت شورای نگهبان به

های کلی نظام از مصوبات مجلس را مغایر با سیاستای مصوبه تقنینچه در فرایند که چنان
ریشه این  .دکنقانون اساسی اعالم مغایرت  111 اصل 1به استناد مغایرت با بند  ،تشخیص داد

بر این  .صالحیت در وظیفه پاسداری شورای نگهبان از قانون اساسی در فرایند تقنین است
های کلی نظام از جمله وظایف ذاتی شورای نگهبان مجلس با سیاست انطباق مصوبات اساس
قانون اساسی صالحیت نظارت بر حسن  111 اصل 2بند  صراحتبه  ،از سوی دیگراست. 

صورت عام به رهبری سپرده شده و فرایند تقنین نیز از جمله های کلی نظام بهاجرای سیاست
ظارت بر حسن اجرای سیاست قرار ن در بریکه ذیل صالحیت عام رههایی است این فرایند

این صالحیت را شخصاً یا  ۱قانون اساسی 111تواند به استناد ذیل اصل گیرد و رهبری میمی
جا که هیچ مبنای قانونی برای محدود ازآنرو کند. ازاینبا تفویض به نهاد دیگری اعمال 

توأمان نگهبان و رهبری شورای  ،وجود ندارد یادشدهن صالحیت هریک از دو نهاد ساخت
 .ندهست تقنین فرایند در نظام کلی هایسیاست اجرای حسن بر دارای صالحیت نظارت

 فرایند در هاسیاست اجرای حسن بر نظارت سابقه و سازوکار . بررسی4
 تقنین

 قانونگذاری، فرایند در نظام کلی هایسیاست بر نظارت برای صالح مقام شدن روشن از پس
سازی تاریخ، پس از اساسی گذر در که است آن شود،می متبادر ذهن به که سؤالی اولین

های کلی نظام در اصالح و بازنگری قانون اساسی در سال موضوع ابالغ و نظارت بر سیاست
 فرایندی چه نظام کلی هایسیاست با مجلس مصوبات انطباق و مغایرت عدم بر ، نظارت1۶۳۱
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 سابقه شود یا دارایمی محسوب جدیدی و بدیع امر موضوع این آیا است؟ کرده طی را
 تاریخی است؟

 خصوص در نگهبان شورای ذاتی صالحیت کنار در که گفت باید پرسش این به پاسخ در
 رهبری مرقومه موجببه  تقنین، این صالحیت فرایند در هاسیاست اجرای حسن بر نظارت
 در اساسی قانون 111 اصل ذیل به مستند نظام مصلحت تشخیص مجمع وقت رئیس به خطاب

صراحت به 11مختلف هایسیاست ابالغ در رهبری آن از پس 3شد. واگذار مجمع به 1۶33 سال
های کلی نظام در نظارت بر حسن اجرای سیاست نظام مصلحت تشخیص مجمع صالحیت بر

 کلی هایسیاست اجرای حسن بر نظارت مقررات» 1۶۱4 سال در پس از آن کردند. تأکید
 در شود. ابالغ و تصویب رهبری توسط و تهیه نظام مصلحت تشخیص مجمع توسط« نظام
 مذکور مقررات در اصالحاتی هاسیاست این اثربخشی و تقویت منظوربه نیز 1۶32 سال

 شد. تشکیل مصلحت تشخیص مجمع در نظارت کمیسیون آن موجب به و پذیرفت صورت
 این ذاتی صالحیت بر نگهبان شورای دبیر قومهمر به پاسخ در رهبری نیز آن از پس هرچند

 در نهایت رهبری 11کردند. تأکید نظام کلی هایسیاست با مجلس انطباق مصوبات امر در نهاد
 نظام مصلحت تشخیص مجمع دوره هشتمین اعضای انتصاب پیوست حکم 4-1بند  موجب به

ای از اعضای مجمع هوظایف صحن مجمع در امر نظارت بر به جمع برگزید»داشتند:  مقرر
 حال در حکم این موجببه «. یابد. انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع استانتقال می

 از مستقل نهادی عنوانبه نظام کلی هایسیاست اجرای حسن بر نظارت عالی هیأت حاضر
 هایسیاست اجرای حسن بر نظارت نگهبان شورای کنار در نظام مصلحت تشخیص مجمع

 دارد. عهده بر را قانونگذاری فرایند در نظام کلی
 استناد به اسالمی شورای مجلس از متعددی مصوبات نیز عملی فرایند در که است ذکر شایان

 که است شده دانسته اساسی قانون 111 اصل 1بند  مغایر با نظام کلی هایسیاست با مغایرت
 قانون از موادی اصالح الیحه»، 12«کل کشور 1۶۱3سال  بودجهالیحه » توانمی هاآن جمله از

 اجرای و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه
 جمهوری توسعه پنجم سالهپنج برنامه الیحه»، 1۶«اساسی قانون 44 اصل کلی هایسیاست
 کرد. اشاره 14(«41۶3ـ11۶3) ایران اسالمی

 محسوب بدیعی و در فرایند تقنین امر جدید منظا کلی هایسیاست بر نظارت نتیجه در 
 و موردی صورتبه هرچند گذشته هایدهه طول در امر این صالح بر نهادهای و شودنمی

 کردند.  عملیاتی را خود اساسی قانون وظیفه این جزئی
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 اجرای حسن بر نظارت فرایند در موجود ابهامات حقوقی لیتحل. 5
 تقنین فرایند در هاسیاست

 تقنینهای کلی نظام در فرایند صالحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست گفتیم،مبتنی بر آنچه 
دادرسی اساسی و هیأت عالی نظارت  عام مرجععنوان توأمان بر عهده شورای نگهبان به

قانون اساسی به این  111عنوان مرجعی که رهبری صالحیت خود را به موجب ذیل اصل به
بر مصوبات در خصوص صالحیت نظارتی شورای نگهبان  .قرار دارد ،ده استکر تفویضنهاد 

دند و فرایند نظارتی کراصول مختلف قانون اساسی تعیین تکلیف مجلس شورای اسالمی 
سازوکار  ،1۳مهلت زمان بررسی مصوبات ،11نصاب آرا ،شورای نگهبان از جمله نحوه اعالم نظر

و مواردی از این دست روشن  13مصلحت حل اختالف بین مجلس و شورای نگهبان در حوزه
صالحیت هیأت عالی نظارت محل اعمال اما موضوعات مذکور در خصوص  ،و مشخص شده

بر این اساس در ادامه . تعیین تکلیف نکرده است هاآنمل است و قانون اساسی در خصوص أت
صوبه سازوکار حل اختالف در صورت اصرار مجلس بر م ،موضوع نحوه و مهلت اعالم نظر

شورای نگهبان و  هایهای کلی نظام و همچنین سازوکار رفع تزاحم میان نظرمغایر با سیاست
 .شودمیبررسی و تحلیل حقوقی  قانونگذاریهیأت عالی نظارت در فرایند 

 . مهلت زمانی و فرایند اظهارنظر هیأت عالی نظارت5-1
در هارنظر این نهاد باید در خصوص نحوه اظهارنظر هیأت عالی نظارت و همچنین مهلت اظ

بود که پس از تصویب مصوبه در مجلس شورای اسالمی و  پرسشپاسخگویی به این  پی
این نهاد به مجلس شورای  هایبررسی موضوع در جلسات هیأت عالی نظارت چگونه نظر

همچنین هیأت عالی نظارت در فرایند بررسی خود محدود به مهلت  ؟شوداسالمی منعکس می
 ؟یا خیر استصی زمانی مشخ

هیأت عالی نظارت در مقام بررسی  یک فرض بیانگر آن است که پرسشدر پاسخ به این 
های کلی نظام محدودیت زمانی ندارد و هر زمان این مصوبات مجلس و انطباق آن با سیاست

چراکه قانون اساسی صرفاً  کند،امکان را خواهد داشت که ایرادات خود را به مصوبه اعالم 
ده و صالحیت رهبری در نظارت بر حسن اجرای کرشورای نگهبان مهلت تعیین برای 

در نامه شورای نگهبان به فرض این . های کلی نظام را بدون محدودیت بیان کرده استسیاست
 الحاق الیحه»مجلس شورای اسالمی در مقام ارسال ایرادات هیأت عالی نظارت در خصوص 

بیان شده « تروریسم مالی تأمین با مقابله المللیبین انسیونکنو به ایران اسالمی جمهوری دولت
 1۱.است
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توان اظهارنظر هیأت شده در قانون اساسی نمیاین در حالی است که مطابق با فرایند طراحی
که قانونگذار  گفتدر این خصوص باید  .عالی نظارت را بدون محدودیت زمانی دانست
االجرا ورای اسالمی و تبدیل آن به قانون الزماساسی برای تصویب یک مصوبه در مجلس ش

ها و لوایح قانونی ده است که مبتنی بر آن پس از تصویب طرحکرفرایند مشخصی را طراحی 
 34 اصل ، مبتنی برنامه داخلی مجلسآیین قانون در مجلس شورای اسالمی مطابق با ضوابط

 شورای به اساسی قانون و عیشر موازین با انطباق جهت مجلس مصوبات همه اساسی، قانون
 االجراالزم قانون به متن مصوبه ابالغ و نگهبان شورای تأیید از پس و شودمی ارسال نگهبان

فقهای شورای  توسطین شرعی مواز با قانون مغایرت که مواردی در جز و گرددتبدیل می
در  ؛13ن وجود داردقانون اساسی امکان ابطال قانو 4د که به استناد اصل شونگهبان احراز می
د کرشده در قانون اساسی را دچار تزلزل سازیتوان فرایند قانونگذاری اساسیسایر موارد نمی

های از همین رو باید در مقام تبیین صالحیت. و نظم حقوقی موجود در جامعه را تغییر داد
ساسی مطالعه و شده در قانون اسازیهیأت عالی نظارت صالحیت این نهاد را در فرایند اساسی

 کرد.تبیین 
جا که مرجع بررسی و اعالم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرعی و ازآنزمینه در این 

توان این نهاد را طریقه اعالم نظر هیأت عالی نظارت می است،قانون اساسی شورای نگهبان 
غایرت یا خود در خصوص م هاینظر است هیأت عالی نظارت مکلف تر،بیان دقیق به .دانست

های کلی نظام را از طریق شورای نگهبان برای مجلس عدم انطباق مصوبه مجلس با سیاست
ارسالی را برای مجلس ارسال  هایشورا نیز مکلف است نظر ،دکنشورای اسالمی ارسال 

که صالحیت اعالم است عنوان دادرس اساسی تنها مرجعی چراکه شورای نگهبان به ،نماید
. در نتیجه دشوو پس از اعالم نظر این نهاد مصوبه به قانون تبدیل می رددامغایرت مصوبه را 

 31و  34جا که پس از اعالم نظر شورای نگهبان در محدوده قانونی مذکور در اصول ازآن
هیأت عالی نظارت مکلف است در ظرف زمانی  شود،می قانون اساسی مصوبه به قانون تبدیل

که شورای  گفت توانمیبر این اساس . دکندام به اعالم نظر اظهارنظر شورای نگهبان نیز اق
نگهبان در فرایند اعالم نظر هیأت عالی نظارت طریقیت دارد و آثار این طریقیت آن است که 
اوالً اعالم نظر هیأت عالی نظارت باید توسط شورای نگهبان صورت گیرد و ثانیاً هیأت عالی 

ه برای شورای نگهبان در اعالم نظر در خصوص شدهای تعییننظارت محدود به چارچوب
ماده است. ذیل شده ها محدوده زمانی تعییناز جمله این محدودیتکه مصوبات مجلس است 

د و کننیز بر همین مفهوم داللت می «های کلی نظاممقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست» 3
 مطابق نگهبان شورای ماند، باقی ایرتمغ مجلس نهایی مصوبه در اگر نهایتاً : » ...داردمقرر می
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«. نمایدمی نظر اعمال نظام مصلحت تشخیص مجمع نظر براساس خویش وظایف و اختیارات
طریقیت شورای نگهبان در به بر این مرقومه رهبری در پاسخ به دبیر شورای نگهبان نیز عالوه

 21.است کردهاین فرایند اشاره 
خود در انطباق مصوبات مجلس با  هایصالحیتال در نتیجه هیأت عالی نظارت در اعم

و  شده برای شورای نگهبان استتعیین هایچارچوبهای کلی نظام و محدود به سیاست
پس از اعالم نظر شورا امکان اعالم  ،جا که شورای نگهبان در این فرایند طریقیت داردازآن

از سوی ت وجود ندارد و هیأت عالی نظار توسطهای کلی نظام مغایرت مصوبه با سیاست
هیأت عالی نظرهای مکلف است عنوان طریقه اعالم نظرها بهکه شورای نگهبان دیگر نیز 
 .دکنبرای مجلس ارسال عیناً نظارت را 

. امکان اصرار مجلس شورای اسالمی بر مصوبه مغایر با نظرهای هیأت 5-2
 عالی نظارت

 آن نظارت، عالی هیأت هایصالحیت لاعما فرایند در موضوعات قابل تأمل از دیگر یکی
 آیا نگهبان شورای نظرهای در آن انعکاس و نظارت عالی هیأت نظر اعالم از پس که است

 در و ورزد اصرار نظام کلی هایسیاست خالف مصوبه بر تواندمی اسالمی شورای مجلس
در این است؟  صالح زمینه این در گیریتصمیم خصوص در نهاد کدام اصرار امکان صورت

 اجرای حسن بر نظارت مقررات برای شدهتعیین مجرای که استدالل این با خصوص برخی
 که باورند این بر است، نهاد این خاص هایصالحیت و نگهبان شورای نظام کلی هایسیاست

 بر اسالمی شورای مجلس اصرار امکان جمله از نگهبان شورای نظر اعالم اقتضائات همه
 112 اصل اجرای جهت در نظام مصلحت تشخیص مجمع به آن ارجاع و ایراد دارای مصوبه
 دیگر، چون سوی از است. حاکم نیز نظارت عالی هیأت نظرهای خصوص در اساسی قانون

 قانون و شرع با مغایرت عنوانبه نهایت در نظام کلی هایسیاست با مجلس مصوبه مغایرت
 محقق نیز اساسی قانون 112 اصل تحققمجرای  شود،می اعالم نگهبان شورای توسط اساسی

  (.۳3، 1۶3۱علی خمسه، است )حاجی شده
 خالف مصوبه بر اصرار موضوع تواننمی حقوقی ادله بر مبتنی که است حالی در این

 تشخیص مجمع صالحیت در را نظارت عالی هیأت نظر استناد به نظام کلی هایسیاست
 صالحیت عدم بر است عمومی حقوق هایآموزه بر مبتنی اوالً چراکه داد، قرار نظام مصلحت

باشد )امامی و استواری  کرده اشاره آن صالحیت بر صراحتبه قانونگذار آنکه مگر ،نهادهاست
 تشخیص مجمع صالحیت و اساسی قانون 112 اصل خصوص در (.۳۱: 2، ج 1۶31سنگری، 

 مجلس اصرار و اننگهب شورای و مجلس میان اختالف موارد در کشور مصالح تشخیص در
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 میان اختالف حل در مصلحت تشخیص سازوکار بیان مقام در صرفاً اصل این که گفت باید
 کلی هایسیاست با مغایرت موارد بر مجلس اصرار کهدرحالی بوده، نگهبان شورای و مجلس

 نظر بر ناظر و نبوده نگهبان شورای ایراد خصوص در نظارت عالی هیأت نظر از ناشی نظام
 اصل 2بند  به مستند نظام کلی هایسیاست اجرای حسن مرجع عنوانبه نظارت عالی تهیأ

 صرفاً خصوص این در نگهبان شورای شد، بیان آنچه با مطابق و است اساسی قانون 111
 از. است مجلس تصمیم و نظارت عالی هیأت نظر میان اختالف و نزاع محل و دارد طریقیت

 شورای نظر با مغایر نظر بر مجلس اصرار از ناشی یجادشدها اختالف که جاازآن رو همین
 حل در تشخیص مجمع صالحیت اساسی قانون 112 اصل به مستند تواننمی نیست، نگهبان

 صالحیت عدم اصل به مستند چراکه کرد؛ توجیه را نظارت عالی هیأت و مجلس میان اختالف
 اصرار امکان ،دیگر سوی زندارد. ا صالحیت خصوص این در نظام مصلحت تشخیص مجمع

 این ابالغ اهداف و فلسفه با مغایر نظام کلی هایسیاست با مغایر مصوبات تصویب بر
 گفتیم، آنچه با مطابق ، چراکهاست ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در هاسیاست
 هایحوزه در کشور کالن هایگیریجهت و مشیخط تعیین مقام در نظام کلی هایسیاست

 شئون سایر و تقنین، قضا، اجرا هایعرصه در آن اجرای به الزام ریشه و بوده وناگونگ
 با است. فقیهطراحی توسط ولی هایمشیخط راستای در کشور حرکت تضمین نیز حکومت

 حقوقی الزامات تدوین مقام در که باشد داشته را امکان این قانونگذار چنانچه توضیحات این
 مکلف را مجریان و کند تخطی حقوقی نظام برای شدهطراحی کالن سیر خط از جامعه در

 از هدف و فلسفه ابالغ غرض نقض کنند، عمل ابالغی کلی هایسیاست برخالف که سازد
 تأکید با و صالحیت عدم اصل به مستند نتیجه است. در گرفته صورت نظام کلی هایسیاست

 مخالفت بر جمهوری اسالمی ایران اصرارهای کلی نظام در تصویب و ابالغ سیاست فلسفه بر
 رسد. می نظربه حقوقی وجاهت فاقد امری نظارت عالی هیأت نظر با مجلس

 . راهکار حل تزاحم میان نظرهای شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت5-3
آخرین موضوع محل پس در این پژوهش در خصوص اولویت و تقدم اظهارنظر در خصوص 

در مقام تبیین این  .های کلی نظام استشورای اسالمی با سیاستمغایرت مصوبات مجلس 
گفته شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت توأمان دارای مطابق مباحث پیشگفت موضوع باید 

اما در صورت  ،های کلی نظام در فرایند تغییرندصالحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست
 ؟د بودتعارض نظارت این دو نهاد کدام نظر مقدم خواه

جا که صالحیت اولیه نظارت بر ازآن گفتباید  پرسشدر جایگاه بررسی و پاسخگویی به 
قانون اساسی به رهبری واگذار شده و  111 اصل 2های کلی نظام در بند حسن اجرای سیاست



 

 
 26/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

999 

رهبری مستند به ذیل این اصل صالحیت خود را به هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای 
نظارت این نهاد مقدم بر نظر شورای نگهبان  ،ده استکرتفویض  ی کلی نظامهاسیاست

های کلی نظام را صالحیت نظارت بر حسن اجرای سیاستئاً عنوان نهادی است که ابتدبه
ندارد و مستند به صالحیت ذاتی خود در انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و موازین 

های کلی ایرت یا عدم انطباق با سیاستاسالمی اقدام به بررسی مصوبات مجلس از حیث مغ
این اولویت در مرقومه رهبری در پاسخ به دبیر شورای نگهبان در خصوص  ،دکننظام می

های کلی نظام محل صالحیت این شورا در رسیدگی به مصوبات مجلس در خصوص سیاست
باره ]مغایرت یا ندرای مجمع که مواردی در: »... موردنظر قرار گرفته بود و ایشان مقرر داشتند

 نگهبان شورای است، نکرده نظر اعالم های کلی نظام[عدم انطباق مصوبات مجلس با سیاست
 «.کرد خواهد عمل هاسیاست با مصوبه انطباق عدم و مغایرت درباره خود ذاتی وظیفه طبق بر

عالی  اظهارنظر در موارد تزاحم میان نظر شورای نگهبان و هیأت اولویت نظردر نتیجه به 
با نظر هیأت  ،های کلی نظامنظارت در خصوص انطباق یا عدم مغایرت یک مصوبه با سیاست

شورای نگهبان  ،دنت در خصوص مصوبه اظهارنظر نکأو چنانچه این هی استعالی نظارت 
 .صالحیت ورود و بررسی خواهد داشت

 گیرینتیجه
های کلی نظام در فرایند مبتنی بر آنچه در خصوص صالحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست

 :دکرتوان به نتایج زیر اشاره می ،دشبیان  تقنین
ها و راهبردهای کالن برای گیریای از جهتهای کلی نظام مجموعهاز نظر ماهوی سیاست .1

های تحقق اهداف نظام و قانون اساسی در دوره زمانی مشخص است. از نظر شکلی سیاست
سوی مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص  هایی است که ازکلی نظام سیاست

 شود.قانون اساسی تعیین می 112اصل  1مصلحت نظام و به موجب بند 

 بر اساسی، تأکید قانون در نظام کلی هایسیاست سازیاساسی از هدف و مستند به فلسفه .2
 تدوین ایاساسی، مبن قانون بازنگری شورای مذاکرات مشروح در هاسیاست بودن هنجاری
 2 و 1بندهای  گرفتن قرار هم کنار ایران و در اسالمی جمهوری در نظام کلی هایسیاست

های کلی نظام، در نظام حقوقی جمهوری اسالمی هنجار اساسی سیاست قانون 111اصل 
مراتب و هرم هنجارهای حقوقی ها در سلسلهشود و اثر آن ورود سیاستحقوقی تلقی می

 است.

ها کالن در مشیعنوان مجموعه تدابیر و خطهای کلی نظام بهگاه سیاستدر خصوص جای .۶
تری قرار ها نسبت به قانون اساسی در مرتبه پایینمراتب هنجاری باید گفت که سیاستسلسله
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دنبال سیر جامعه به سمت و سوی اهداف آرمانی و تحقق دارد و باالتر از مقررات عادی به
 قانون اساسی است.

بر عهده  های کلی نظام در فرایند تقنین توأماننظارت بر حسن اجرای سیاستصالحیت  .4
عنوان نهاد شورای نگهبان مکلف است بهنگهبان است، چراکه از یک سو  شورای و رهبری

های کلی که مغایر مفاد سیاسترا دادرس اساسی آن بخش از مصوبات مجلس شورای اسالمی 
به  و از سوی دیگر، دکنقانون اساسی اعالم  111 اصل 1مغایر با بند  دهد،تشخیص مینظام 

های کلی قانون اساسی صالحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست 111 اصل 2بند  صراحت
 هاست.صورت عام به رهبری سپرده شده و فرایند تقنین نیز از جمله این فرایندنظام به

تشخیص مصلحت نظام با مجمع  1۶33در سیر تاریخی در کنار شورای نگهبان، از سال  .1
های کلی نظام توسط رهبری توجه به واگذاری صالحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست

قانون اساسی اقدام به اعالم مغایرت مصوبات  111اصل  2عنوان مرجع صالح اجرای بند به
های کلی نظام کرده است و اعمال این صالحیت امر بدیع و جدیدی نیست. مجلس با سیاست

 اعضای انتصاب پیوست حکم 4-1بند  موجب حاضر نیز اعمال این صالحیت به در حال
ای از اعضای مجمع قرار نظام بر عهده جمع برگزیده مصلحت تشخیص مجمع دوره هشتمین

 شود.نظام تعبیر می کلی هایسیاست اجرای حسن بر نظارت عالی ها به هیأتدارد که از آن

ر هیأت عالی نظارت طریقیت دارد و هیأت عالی نظارت شورای نگهبان در فرایند اعالم نظ .۳
شده برای شورای نگهبان در اعالم نظر در خصوص مصوبات های تعیینچارچوبمحدود به 

 است.شده ها محدوده زمانی تعیینمجلس از جمله محدودیت

ابالغ  فلسفه بر تأکید با صالحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم اصل به مستند .3
 وجاهت فاقد امری نظارت عالی هیأت نظر با مجلس مخالفت بر ای کلی نظام، اصرارهسیاست
 رسد. می نظربه حقوقی
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 یادداشت ها
زاده و مهدوی راد، ؛ موسی8936؛ طحان نظیف، 8936زاده و اکبری، برای نمونه ر.ک: رضايی .1

 .8931علی خمسه، مرتضی، حاجی8932

 .8966، اقتداری ه ر.ک:برای مطالعه بیشتر در اين زمین .2
 مختلف قوای توسط کلی هایسیاست تحقق برای که اندهايیسیاست و تدبیرها مجموعه: اجرايی . سیاست3

 .شوندمی تدوين قانونی مقررات براساس و موجب به اجرايی هایدستگاه و کشور
 .شودمی تنظیم و نتدوي مشخصی دوره برای اجرايی هایسیاست اجرای وجه و عملی طراحی: . برنامه4
 .8911تر اين تفکر ر.ک: طحان نظیف، . برای مطالعه دقیق5
 یهااستی. ساست کشور سیاستگذاری و کلی یمشخط و اهداف تعیین اولشده اضافه که مواردی از. »6

 اين از کند یریگمیتصم خواهدیم مجريه قو اگر نکهيا تا شود مشخص بايد ابعاد تمام در کشور کلی
 نباشد، انحراف کلی یهااستیس آن از کند یقانونگذار خواهدیم مجلس نباشد، انحراف کلی یهااستیس

 نکهيا برای. است فقیه واليت مقام کند، تعیین را کشور کلی سیاست که دارد را اين صالحیت که کسی آن
 تواندیم بنابراين. دارد هم صحیح آگاهی و بینش و دارد حقه هو کما اسالم از شناخت که اوست

 در ندارد، دارد رهبر که را شايستگی ديگری کس. کند تعیین او اسالمی اصول براساس را کلی یهااستیس
 مصلحت، تشخیص مجمع مشورت با یکارمحکم برای شد، داده تشخیص رهبر برای حق اين که حال عین
 اسالمی کشور و سالما برای توانندیم که هستند افرادی قهراً مصلحت تشخیص مجمع افراد حاال که

. کندیم تعیین شورا خود را اشخاص و کندیم تعیین شورا خود را تعدادش حاال که بکنند یشياندمصلحت
 جزو نکهيا صالحیت شورا، تصديق به که هستند اشخاصی باالخره که است مشخص اشیکل ولی

 طرف از یاستگذاریس و کلی یشمخط اين کهیوقت و دارند را صالحیت اين باشند، اسالم شانياندمصلحت
 عمل مقام در هااستیس اين به اما بکند سیاستگذاری رهبر است ممکن ،اجرا حسن بر نظارت شد تعیین رهبر
 یمشخط آن از که باشد داشته کلیات بر نظارتی يک رهبر هم ستيبایم و دارد را اين حق فلذا. نشود توجه
 قوه قضايیه، قوه مجريه، قوه در شده تعیین که کلی اهداف و یاستگذاری( سیریگمیتصم جزئیات نه) کلی

 همین دنبالبه و بدهد انجام را الزم اقدامات تواندیم بود اگر قهراً که نشده؟ يا شده انحراف قانونگذاری
 آن از مجلس، توجه بدون( نبوده زمان اين البته) زمانی يک در که داد تشخیص اگر دارد نظارت که جهت

 است اعتنایب مجلس حدی در که ديد اگر ولی. کندیم بکند بايد که را ارشادی قهراً شد خارج کلی سیاست
 مذاکرات مشروح صورتمومن، «)شودیم که رهنمودهايی و ارشادات به کندینم اعتناء و تواندینم که

 (.651: 2، ج8911، بازنگری شورای

 زمینه اساسی قانون مستمر، امامت و امر واليت براساس»مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران:  .7
االمور،  مجاری) شودمی شناخته رهبرعنوان به مردم طرف از که را یطيالشراجامع فقیه رهبری تحقق

 از مختلف هایانحراف سازمان عدم ضامن تا کندمی آماده( حرامه و حالله علی االمناء باهلل بیدالعلماء
 «.ندباش خود اسالمی اصیل وظايف

 »...قانون اساسی:  881اصل . 8
 «.کند تفويض ديگری شخص به را خود اختیارات و وظايف از بعضی تواندمی رهبر

 هابرنامه در مصوب یهااستیس اعمال بر نظارت برای مجمع خود در ایوسیله ینیبشیپ اينجانب توصیه» .9
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 «.باشدمی مصوبات آن اجرای تضمین برای ایمقدمه واقع در که است کشور مقررات و

 تیامنهای ساله سوم، سیاست کلی در بخشتوان به سیاست کلی برنامه پنجها میاز جمله اين سیاست .10
قانون  44های کلی اصل و سیاست ونقلبخش حمل ی،عیمنابع طبمعدن، بخش  ،منابع آب انرژی، ی،اقتصاد

توجه به  با نجانبيا»ی مختلف مقرر شده است: هاهای کلی بخشاساسی اشاره کرد. برای نمونه در سیاست
مصلحت  صیعهده مجمع تشخ بر را یابالغ یهااستیس یحسن اجرا برنظارت  یقانون اساس 881اصل 

 «.کندارائه  نجانبيبه ا را خودگزارش نظارت  ،سازوکار مصوب باآن مجمع موظف است  وام نظام نهاده

باألخص در -عدم انطباق مصوبات مجلس را  اي رتيم، مغامصلحت نظا صیکه مجمع تشخ یدر موارد» .11
 ینگهبان اعالم کند، شورا یبه شورا یکل یهااستیبا س -بودجه  و قانون برنامه ايساله پنج یهاقانون برنامه

. لکن در دينما اعالممحترم موظف است براساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبات را به مجلس 
 رتيخود درباره مغا یذات فهینگهبان بر طبق وظ یاعالم نظر نکرده است، شورا بارهنيدراکه مجمع  یموارد

 (.92، 8934، کششميابراردکانی و  پورینیحس) «عمل خواهد کرد هااستیو عدم انطباق مصوبه با س
 8911 سال بودجه اليحه»: نگهبان شورای 91/88/8916 شورای نگهبان مورخ 25849/91/16 شماره نامه .12
 شورای مجلس شش و هشتاد و سیصد و يکهزارماه بهمن وهشتمبیست مورخ جلسه مصوب کشور کل

 مجمع اينکه به نظر گرفت، قرار بررسی و بحث مورد نگهبان شورای 91/88/8916 مورخ جلسه در اسالمی
 برحسب ،(یالعالمدظله) رهبری معظم مقام 85/6/8914 مورخ ابالغیه پیرو نظام مصلحت تشخیص محترم
 به داشته، اعالم 23/88/8916 مورخ 1818/59164 شماره نامه طی له،معظم طرف از شدهتفويض نظارت
 مغاير قهراً که داده تشخیص نظام کلی هایسیاست اصول خالف را مواردی و کرده رسیدگی مذکور اليحه

 نظر. گرددمی ارسال پیوست به الزم اقدام جهت مذکور نظريه هذاعلی است، اساسی قانون 881 اصل 8 بند
 .«شد خواهد اعالم متعاقباً نگهبان شورای نهايی

 مجمع 8916/ 21/1 تاريخ در ًضمناً ـ.... » 86/1/16 مورخ شورای نگهبان 29811/91/16: شماره نظر .13
 با اساسی قانون 44 اصل کلی هایسیاست اجرای اليحه انطباق خصوص در نظام مصلحت تشخیص
 شورای به 8/1/8916 مورخ 1818/528141 شماره نامه طی را ابهاماتی و رتيمغا ابالغی، کلی هایسیاست
 ....«گرددمی اعالم عیناً که کرده ارسال نگهبان

رئیس  21/3/8913ضمناً در تاريخ : »6/81/8913مورخ شورای نگهبان  13/ 91/ 41361نظر شماره: . 14
ساله پنجم توسعه جمهوری طباق اليحه برنامه پنجمحترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ان

/م مورخ 4518ها را طی نامه شمارة های کلی ابالغی، اهم مغايرتبا سیاست (8931ـ8934اسالمی ايران )
های م مواد و بندهای سیاستاهگردد: به اين شورا ارسال کرده که عیناً بشرح زير منعکس می 22/3/8913

ها قرار دارد ها برنامه ارائه نشده يا برنامه در مغايرت با آنيحه برای تحقق آنکلی برنامه پنجم که در ال
 ...« :عبارتند از

 قانون اساسی. 36اصل  .15

 قانون اساسی. 35و  34اصول  .16

 قانون اساسی. 882اصل  .17
 بر نظارت یعال هیأت نظرات صرفاً شده اعالم ارسالی نامه در آنچه: »21/1/8931مورخ  1621/812/31 .18

 و وظايف از نظارت اين اساسی، قانون 881 اصل 2بند  مطابق که است نظام کلی هایسیاست اجرای حسن
 مجمع اعضای حکم پیوست 4-8 بند طبق همچنین و مذکور اصل ذيل براساس و باشدمی رهبری اختیارات
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 نامه موضوع است. يافته تقالان هیأت آن به العالی ظله مد رهبری معظم مقام سوی از نظام مصلحت تشخیص
 قانون 35 و 34 اصول در مندرج هایزمان به مقید که باشدنمی نگهبان شورای رسیدگی در داخل مذکور
 نشده زمان به مقید ارسال يا ابالغ حیث از نظارت عالی هیأت نظرات که جاازآن بنابراين باشد. اساسی
 «است. الرعايهزمال موارد ساير و موارد اين در مذکور هیأت نظرات

 نظامی، فرهنگی، اداری، اقتصادی، مالی، جزايی، مدنی، مقررات و قوانین کلیه»قانون اساسی:  4اصل  .19
 اساسی قانون اصول همه عموم يا اطالق بر اصل اين. باشد اسالمی موازين براساس بايد هااين غیر و سیاسی

 «.است نگهبان شورای فقهاء عهده بر رام اين تشخیص و است حاکم ديگر مقررات و قوانین و

 در باألخص- را مجلس مصوبات انطباق عدم يا مغايرت نظام، مصلحت تشخیص مجمع که مواردی در. »20
 شورای کند، اعالم نگهبان شورای به کلی هایسیاست با - و بودجهبرنامه  قانون يا سالهپنج هایبرنامه قانون
 «نمايد. اعالم مجلس به را مصوبات آن مخالفت و اقدام ،مجمع نظر براساس است موظف محترم
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 منابع
 فارسی الف:

 بازنگری شورای مذاکرات (، مشروح8911عمومی ) روابط و فرهنگی امور کل اداره .8
 .  :تهران ،8961 اساسی قانون

 فصلنامه تهران: ،«نظام کلی هایسیاست جایگاه در کندوکاوی» (،1۶۱1محمدجواد ) ارسطا،.2
 .21 ش ،اهبردر
 نظام کلی هایسیاست نهاد ماهیت تحلیل»(، 1۶۱3اسماعیلی، محسن و هادی طحان نظیف ).۶

 .123-3۶ ص ،۳1 ش ،اسالمی حقوق پژوهشنامه ،«ایران اسالمی جمهوری حقوق اساسی در
 احکام با نظام کلی هایسیاست نسبت» (،1۶31) ---------------------------.4

 .34-3۶ص ، 31 ش ،اسالمی حقوق پژوهشنامه ،«ایران اساسی حقوق حکومتی در
 .2، تهران: میزان، ج حقوق اداری(، 1۶31سنگری )استواری امامی، محمد و کورش .1
 .21 ش ،راهبرد فصلنامه تهران: ،«نظام کلی هایسیاست جایگاه در کندوکاوی» (،1۶۱1)امیرارجمند .۳
مجموعه ، «نظام قانونگذاری ایران های کلی درجایگاه سیاست»(، 1۶۱1انصاری، مجید ).3

 های مجلس.، تهران: مرکز پژوهشمقاالت همايش يکصدمین سال قانونگذاری
 هایسیاست بر حاکم حقوقی نظام مطلوب الگوی (،1۶33علی خمسه، مرتضی )حاجی.۱

 ، رساله مقطع دکتری، دانشگاه تهران.ايران اسالمی اساسی جمهوری حقوق در نظام کلی
های کلی نظام جايگاه نظارت بر حسن اجرای سیاست (،1۶3۱) -----------------.3

 ، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام.در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران
 و قوانین مجموعه(، 1۶34کش )ابریشم و محمدامین مجتبی سید اردکانی، پورحسینی.11

 .نگهبان شورای پژوهشکده تهران: انتشارات ،نگهبان شورای مقررات
 . ۶ ش، نشريه حقوق اساسی، «های کلی نظامنظارت بر اجرای سیاست»(، 1۶۱۶خلیلی، محسن ).11
  خمینی. امام و نشرآثار تنظیم مؤسسه: تهران ،امام صحیفه (،1۶3۱اهلل )روح سید خمینی،.12
 تهران. دانشگاه: تهران دهخدا، نامهلغت (،1۶3۶اکبر )علی دهخدا،.1۶
 ، تهران: دراک.عادل در نظام حقوق اساسینظارت و ت(، 1۶3۳راسخ، محمد ).14
های درآمدی بر ابعاد حقوقی سیاست(، 1۶3۳زاده، محمدجواد و احسان اکبری )رضایی.11

 ، تهران: مجد.کلی نظام اداری
 مصلحت تشخیص مجمع جایگاه و ایران قانونگذاری نظام» (،1۶۱۶محمدحسین ) زارعی،.1۳

 .۶۶۶ - ۶21، ص۶4 ش راهبرد، ،«(منظا کلی هایسیاست حقوقی ماهیت در تأملی با)
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قانون اساسی زير نظر عباسعلی  881اصل  8شرح بند (، 1۶3۳طحان نظیف، هادی ).13
 ، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.کدخدايی

های کلی نظام در حقوق اساسی ماهیت و جايگاه سیاست(، 1۶۱۱) ------------.1۱
ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق نامه کارشناسی پیوست پایانجمهوری اسالمی ايران، 

 )ع(، مصاحبه با دکتر سید محمد هاشمی.
 .۶11-233، ش کیهان فرهنگی، «های کلی نظامسیاست»(، 1۶31عمیدزنجانی، عباسعلی ).13

 ، تهران: امیرکبیر.فقه سیاسی(، 1۶33) ---------------.21
 اجرای بر نظارت و ماهیت مفهوم،»(، 1۶32جهرمی ) بهادری غالمی، علی و علی.21

 .32-11ص   ،1 ، شعمومی حقوق دانش ،«نظام کلی هایسیاست

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.مقدمه علم حقوق(، 1۶32کاتوزیان، ناصر ).22

شرح قانون اساسی، فصل (، 1۶3۳کدخدایی، عباسعلی و هادی طحان نظیف ).2۶
 تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.  هشتم)رهبر(،

 امیرکبیر. تهران: ،فارسی نگفره (،1۶3۶محمد ) معین،.24

 فصلنامه تهران: ،«نظام کلی هایسیاست جایگاه در کندوکاوی» (،1۶۱1حسین )مهرپور، .21
 .21 ش ،راهبرد

 خرسندی. : تهران ،عمومی حقوق در جستارهايی (،1۶3۶ابراهیم ) زاده،موسی.2۳

کلی  هایتأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست»(، 1۶۱3) ------------.23
 .13، ش فقه و حقوق، «نظام
های کلی نظام اداری، ماهیت و سیاست(، 1۶32زاده، ابراهیم و نعمت مهدوی راد )موسی.2۱

 ، تهران: انتشارات مرکز مدیریت دولتی.مبانی

 بیت اهل مذهب مطابق فقه فرهنگ ق(،142۳)دیگران  و محمود سید شاهرودی، هاشمی.23
 )ع(. بیت اهل مذهب بر اسالمی فقه ارفالمعدائرة مؤسسه: قم جلد، ۶ )ع(،

 فصلنامه، «نظام یکل یهااستیس گاهیدر جا یکندوکاو» ،(1۶۱1محمد ) ی، سیدهاشم.۶1
 .21، شراهبرد

  نهم. سمت، چ: تهران ،دولتی مشیخط تعیین و گیریتصمیم (،1۶۱1مهدی ) سید الوانی،.۶1

 جمهوری حقوقی نظام در هنجارها مراتبسلسله بر تأملی» (،1۶۱۱محمدرضا ) ویژه،.۶2
 .۶۱-۳ص  ،11 ش ،راهبرد فصلنامه ،«ایران اسالمی

 


