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 ده یچک
ی قانونگذار ساسی صالحیت عام ون اقان  71 طرف مطابق اصل  یک سالمی از  مجلس شورای ا

بند  مطابق  مسلح  نیروهای  کل  فرماندهی  دیگر،  از طرف  و  بر   110اصل    4  دارد  اساسی  قانون 
امور مربوط   خصوصموارد در    عهده رهبری قرار گرفته است. مجلس شورای اسالمی در برخی

مس  نیروهای  می به  وضع  مصوباتی  ممکن  لح  که  و  کند  تدابیر  از سوی در ا ص  های مان فر است  ه 
فرماندهی کل نیروهای مسلح رعایت نشود. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی در پی 

عام   نسبت صالحیت  که  است  نیروهای قانونگذارآن  کل  فرماندهی  اقتضائات  با  را  مجلس  ی 
است که از نظر شورای آن  گر  ها بیانورای نگهبان بررسی و ارزیابی کند. یافته مسلح در رویه ش

یروهای مسلح و همچنین مادون رهبری بودِن مجلس شورای گهبان، صالحیت فرماندهی کل نن 
می  ایجاب  سیاست اسالمی  امور  همه  که  تحت کند  مسلح  نیروهای  در  اجرا  و  نظارت  گذاری، 

گ  تدبیر رهبری صورت  این  راهبری و  در  کلی هرگون زمینه  یرد.  در یک رویه  نگهبان  ه شورای 
ایج تغییر در تشکیالت نیروه اد ای مسلح، عزل و نصب در نیروهای مسلح، اعطای اختیار و یا 

سیاست  و  مسلح  نیروهای  برای  درصورتی تکلیف  را  آنان  برای  رهبری گذاری  تدابیر  تحت  که 
دهد. البته در برخی موارد شورای نگهبان خالف می صورت نگیرد، مغایر قانون اساسی تشخیص  

 است. شده بررسی    گونه موارد نیزش این عمل کرده که در این پژوه  رویه کلی خود 
رویه شورای نگهبان، صالحیت عام قانونگذاری،    ، قانون اساسی 110اصل    4بند    : ی د ی واژگان کل 

   . نیروهای مسلح فرماندهی کل نیروهای مسلح،  
 

 
 استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران  . 1

  Email: Mansourian@ujsas.ac.ir    

 ( مسئول   یسنده )نو   . ایران   تهران،   ، ( ره )   اطبائی طب   عالمه   دانشگاه   عمومی   حقوق   ارشد   کارشناسی   آموخته دانش .  2
     Email: hamzekhosravi08@gmail.com                                                  



 

 
 39شماره  / یوم عم  حقوق  دانشفصلنامه   

 

 

 
164 

 مقدمه 
بند   به  نیروهای مسلح بر  110  اصل  4با توجه  ده رهبری  هع  قانون اساسی فرماندهی کل 

شده   داده  بهقرار  مربوط  امور  ایشان  و  می  است  راهبری  و  مدیریت  را  مسلح  کنند.  نیروهای 
الزم  قواعد  حالت  این  در  که  است  و  طبیعی  صادر    هایمانفراالجرا  ایشان  سوی  از  مختلفی 

اصل  شودمی به  توجه  با  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  عام    71.  صالحیت  اساسی  قانون 
دارقانونگذار بی  و  بهد  اقدام  مبنا  این  میقانونگذار  ر  مسلح  نیروهای  با  رابطه  در  نوع  ی  کند. 

حالت  مسلح  نیروهای  کل  فرماندهی  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  رابطه  را  مختلفی  های 
در  ردیگ یبرم اسالمی  شورای  مجلس  مصوبات  موارد  برخی  در  مسلح    خصوص.  نیروهای 

است   باشدصراحت  بهممکن  رهبری  نظر  ممکنمخالف  موارد  برخی  در  صورت به  است   . 
نیروهای مسلح باشد. در برخی موارد ممکن است    موردضمنی خالف تدابیر کالن رهبری در  

ورای اسالمی کامالً هماهنگ با نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح باشد. در  مصوبات مجلس ش 
در   رهبری  است  ممکن  نیز  موارد  ایجابی    خصوصبرخی  اظهارنظر  مجلس  سلبی  مصوبه  یا 

مصو باشد  ندادهانجام   در  .  مجلس  هر  خصوصبات  در  مسلح،  حالت نیروهای  از  های  یک 
نگهبان شورای  به  می  مذکور  مواج ارسال  نوع  و  اینهشود  با  نگهبان  شورای  مصوبات  ه  گونه 
با رویکردی    ای در راهبری کلی نیروهای مسلح دارد. در این پژوهشنقش تأثیرگذار و گسترده

تحلی ـ  نگه  لیتوصیفی  شورای  نظرات  در  تمامی  که    بارهبان  اساسی  قانون  مختلف  اصول 
تمامی قوانین  بررسی شده است. همچنین    ،ه نیروهای مسلح ارتباط داردب  میرمستقیغمستقیم یا  

و هم مواردی   اندشدهمربوط به نیروهای مسلح )هم مواردی که با ایراد شورای نگهبان مواجه  
کند تا با ش می است. این پژوهش تال  صورت جزئی بررسی شدهبه(  اندکه با ایراد مواجه نشده

این   به  نگهبان  شورای  نظرات  بر  غالب  کلی  رویه  نسبت  پرسشاستخراج  که  دهد    پاسخ 
رویه   «مسلح  نیروهای  کل   فرماندهی»اقتضائات    و  «مجلس  یقانونگذار  عام  صالحیت » در 

 است؟  شورای نگهبان چگونه
مسلح از مسائل بسیار مهم و    نیروهای  مورد  ی اسالمی دری مجلس شورا قانونگذارهرچند  

ی را نیز به خود اختصاص  قانونگذارهای کلی نظام  تأثیرگذار است و یکی از بندهای سیاست 
است پژوهش    ،؛1داده  این    شایانتاکنون  در  پژوهش  ه  زمینتوجهی  این  است.  نگرفته  صورت 

یروهای مسلح  رای نگهبان در رابطه با نکند رویه شو هایی است که تالش میجزء اولین پژوهش
پژوهش به سه  ی در حوزه نیروهای مسلح را ارتقا دهد. این  قانونگذارو    کندنقد و بررسی    را

شود جایگاه فرماندهی کل نیروهای مسلح  بخش اول تالش می در    ؛شودمحور اصلی تقسیم می
کشور   حقوقی  نظام  نیروهای    بررسیدر  راهبری  و  هدایت  سازوکار  رهبری  و  توسط  مسلح 
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شود  راختصابه در  تبیین  که  عمده  فرض  سه  دوم،  بخش  در  اختیارات    خصوص.  و  وظایف 
و در هر فرض    بررسی  ،فرماندهی کل نیروهای مسلح و نحوه اعمال این وظایف مطرح است 

تبیین  قانونگذارحیت عام  نسبت میان صال نیروهای مسلح  اقتضای فرماندهی کل  ی مجلس و 
بخششودمی در  نیز  .  حا  سوم  قیود  و  نحوه  ضوابط  و  نگهبان  شورای  نظرات  بر  رعایت  کم 

ی مجلس شورای اسالمی نقد و بررسی  قانونگذارهنگام    تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح
 .خواهد شد

 جایگاه فرماندهی کل در ساختار نیروهای مسلح. 1
  شود می   اطالق   یظامانت  و   نظامی  منظم  یقوا  مجموعه  به  سنتی،   مفهوم  در  مسلح،  یروهاین

  ملی   منافع  حفظ  و  داخلی  های آشوب  با  مقابله  بیگانگان،  مقابل  در  سرزمین  از  اعفد  یبرا  که
  کشور   ریاست   عهده  به  کشور  امور  اداره   نهایی  ئولیت مس  اینکه  به   توجه  با  .شوندمی  تشکیل
  مبتنی   ایهنظام  در  امروزه.  است   متمرکز  یزمامدار  در  همواره  مسلح  یروهاین  فرماندهی  است،

:  1380  هاشمی،)  است  مجریه  قوه  در  نیروها  این  سازمانی  جایگاه   انه،گ سه  یقوا   تفکیک  بر
 است،   مجریه   قوه  عهده  بر  که  را  وظایفی  از  یکی  نهادها  این  گفت   توانمی  توضیح  در(.  340
  دفاع »  یریتعب  به  یا  ضرورت  مواقع  در  نظامی  قدرت  اعمال  و  مرزها  از  حراست  و  حفظ  یعنی
 شوند می  تعریف  گانهسه  یقوا   از  یکی  عنوانبه  مجریه  قوه  از  بخشی   لذا  دارند؛  عهده  بر  را  «ملی

 فرماندهی  ایران  اسالمی  جمهوری  حقوقی  نظام  در(.  342:  1396  رمی،ک   و  دستنائی  مختاری)
  کشور   رسمی  مقام  ترینعالی  عنوانبه  رهبری  عهده  بر  110  اصل  4  بند  طبق  مسلح  نیروهای  کل

در   نیروهای   دهندهتشکیل  یاجزا  تشکیالتی  طابرو  نوع  ساختار،  درباره  اساسی  قانون  است. 
 مقررات  و  قوانین  در.  است   نیامده   میان  به  توجهی  قابل  یروها سخنبا فرماندهی کل این ن  مسلح

اسالمی   شورای  مجلس  ساختارمصوب  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  ابالغی  مقررات   و  یا 
  مسلح،   نیروهای  لک   یفرمانده  ستاد  شامل  اصلی  ءجز  پنج  از   مسلح  نیروهای  کلی  تشکیالت

انتظامی(  یانتظام  یروین  ،یاسالم  انقالب  پاسداران  سپاه  ارتش،   و   دفاع  وزارت  و  2)فرماندهی 
  در   رهبری  نیز  تشکیالتی  مراتبسلسله  لحاظ  از  3. است   شده  تشکیل  مسلح  نیروهای  پشتیبانی

  قرار   مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رهبری،  مادون  مرتبه  در  و  است   قرار گرفته  مسلح  نیروهای  رأس
 و  انتظامی  یروین  ستاد  و  پاسداران  سپاه  کل  ستاد  ارتش،  مشترک   ستاد  طول  در  ستاد  این.  دارد

 4.دکنمی   وظیفه  انجام  یرهبر  تدابیر  و  هامانفر  و  مأموریت   برحسب   هاآن   از  باالتر  رده  در
  رهبری   که  است   تصور  این  به  مراتب سلسله  ب یترتبه  مسلح  نیروهای  کالن  ساختار  بنابراین

  مسلح   نیروهای  کل  ستاد  ایشان،  از  پس .  دارند  قرار  رأس   در  مسلح  نیروهای  کل  فرمانده  عنوانبه
انتظامی  ارتش،  نیز  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  از  پس.  است   گرفته  قرار فرماندهی  و    قرار   سپاه 
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  از   جزئی  مختلف  ین قوان  در  هرچند  نیز  مسلح  نیروهای   پشتیبانی  و   دفاع  وزارت .  اندگرفته
 نظر  از  دفاع  وزارت.  دارد  نیروها  سایر  از  متفاوت  سازوکاری  ،است   شده  ذکر  لحمس  نیروهای

  از   بخشی  عنوانبه  و  5شود نمی  محسوب  مسلح   نیروهای  کل  ستاد  رمجموعهیز  مراتب سلسله
 6.کندمی  ت فعالی  کل  فرماندهی  تدابیر  و  مسلح  نیروهای  قوانین  تابع  اما  ،است   شده  ذکر  دولت 

از طرف    یسازمانمصوب    اراتیاختمراتب در حدود  در تمام سلسله  رانیمدفرماندهان، رؤسا و  
خود را    اراتی اختاز    یقسمت  ایچنانچه تمام  و    7شوندمی  ت یریمد  ا ی  استیر،  یفرماندهله،  معظم 

شخص   حدود  های  دستور،  ندیفرما  ضیتفو   یگریدبه  در  شخص  شده ضیتفو   اراتیاختآن 
  و   هاسازمان  که  است   ذکر  شایان   مسلح،  نیروهای  لیصا  ساختار  برعالوه  8اهد بود. االجرا خو الزم 

  و   دفاع  وزارت  انتظامی،  یروین  سپاه،  ارتش،  اطالعات  و  حفاظت   سیاسی،  عقیدتی  واحدهای
 یرهبر  معظم  مقام  امر  تحت   ماًیمستق  متمرکز  و  مستقل  مراتب سلسله  با  مسلح  نیروهای  کل  ستاد

  و   گیردمی  صورت  رهبری  توسط  مستقیم  طوربه  هاسازمان  این  رؤسای  نصب   9.کنندمی  فعالیت 
اساسی بهبنابراین    .دهدمی  رخ   رهبری  تأیید   با  نیز  آنان  عزل رکن  فرماندهی  صورت خالصه، 

شود و در رأس نیروهای مسلح آنان  ساختار و تشکیالت نیروهای مسلح در کشور محسوب می
 کند.نظارت می ایندها و امورو بر تمامی فر کردهرا رهبری و هدایت 

حیت  مفاهیم و لوازم فرماندهی کل نیروهای مسلح در نسبت با صال  .2
 ی مجلس؛ فروض متصور قانونگذار عام  

  ، سبب شغل یا درجه و مسئولیتی که داردبهفرماندهی اختیاری است که یک فرد در خدمت 
انجام مأموریت  اداره  برد، فرمانده مسئ می  کار بههای محوله  در راستای  واحد خود    کارکنانول 

تنها  ب و  قبالوده  در  که  است  انجام    مقامی  او  واحد  که  است، اعمالی  بازمانده  آن  انجام  از  یا 
  اداره   هزمین  در  هادستور  و  جاری  روش  و  یمشخط  ،هاابالغیه  تدابیر،  تمامی  10. مسئولیت دارد

رهبری    .دشو می  صادر  لحمس  نیروهای  در  فرماندهی  مراتب سلسله  طرف  از  سازمان  و  یگان  امور
سا  ؤ رمراتب قرار دارد و فرماندهان،  این سلسله  رأسن فرماندهی کل نیروهای مسلح در  واعنبه

تمام   در  مدیران  یا  به  مراتب سلسلهو  مستقیم  مصوب   میرمستقیغصورت  اختیارات  در حدود 
طرف   از  شدمعظم سازمانی  خواهند  مدیریت  یا  و  ریاست  فرماندهی،  زی  11. له،  از  بخش  ادی 

ن کل  فرماندهی  آیینتدابیر  قالب  در  مسلح  بخشیروهای  دستورالعملنامهنامه،  به  ها،  و...  ها 
می ابالغ  مسلح  نیز  نیروهای  اسالمی  شورای  مجلس  توجهشود.  اصل    نکهیابه    با   71مطابق 

  کند. با نیروهای مسلح ورود می به امور مربوط به ،ی داردقانونگذارقانون اساسی صالحیت عام 
امه  ها وجود دارد و در ادکه میان نیروهای مسلح و سایر دستگاه  هاییتوجه به ماهیت و تفاوت

شود که براساس نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران،  می  مطرحاین سؤال    ،تبیین خواهد شد
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ست؟ در پاسخ به  ر را دارافرماندهی کل نیروهای مسلح چه حدی از نظارت و اشراف بر امو 
تیاراتی که  کرد. در هر فرض و متناسب با اخوان سه فرض اساسی را مطرح  تمی  پرسشاین  

شویم قائل  مسلح  نیروهای  کل  فرماندهی  عام    ،برای  تغییر قانونگذارصالحیت  نیز  مجلس  ی 
 شود.کند. در ادامه به این فروض پرداخته میمی

  و   کامل   نظارت   و  هدایت  اشراف،   مثابه به   کل  فرماندهیفرض اول:  .  1-2
 مسلح  نیروهای بر  یلی تفص
می  فرض  این  در ایجاب  فرماندهی  مسلح  ضرورت  نیروهای  به  مربوط  امور  همه  که  کند 

انجام  گذاریعدهقا) نیروها  این  تدابیر فرمانده  نظارت، اجرا و...( تحت  این معنا که    ؛دگیر،  به 
  ی ورند تا  قرار گی  نیروها تحت امر یک فرمانده مسئول و واجد شرایط، با اختیارات کافی  همه

و   جهت یک تالش کلیه منابع و نیروها را در  ،  کلی با ایجاد وحدت  مشیخط  یراستابتواند در  
  (. در واقع در این فرض انجام وظیفه145:  1384  پیرزاد فرد،)  دهدسوق    مشترک هدف    سویبه

ر پذیفرماندهی بدون اشراف و نظارت کامل و تفصیلی بر همه امور نیروهای مسلح عمالً امکان
 و پیچیده هایمحیط در عملیات هاآن.  کنندمی هدایت  را عملیات یندفرا فرماندهان  چراکه  ،نیست 

  ملیات ع با دیگر طول در فرماندهان.  کنندمی ارزیابی هدایت و توصیف، تجسم، درک، را پویا
 و ادراکات  اطالعات، و  دهندمی انجام را گو و گفت  و همکاری شرکا سایر و فرماندهان، کارکنان

 به گیریتصمیم و هاموقعیت  بهتر درک  برای را هاآن  و گذارندمی اشتراک  به یکدیگر با را هاایده

 و اعتماد فضای و مأموریت  هایدستور طریق از را عمل ابتکار فرماندهانگذارند.  می اشتراک 

 شهودشان و شعور آموزش، دانش، تجربه، از استفاده با فرماندهان.  کنندمی  تشویق متقابل تفاهم

رماندهان تدابیر  ف  .(5:  1398  یاوری،  اشراقی و)  آورندمی عملبه تصمیمات مانجا برای را رهبری
محوله تخصیص،    برای مأموریت   منابع راین،  شرایط آینده را ترسیم، مأموریت را تدو،  تعیینرا  

و  را    هاخطر میارزیابی  اتخاذ  را  و)  کنندتصمیمات    ت صوربه  . (4:  1398  یاوری،  اشراقی 
 ،برساند  انجام  به  مطلوب  و  کامل   صورتبه  را  خود  وظایف  بخواهد  راگ   نظامی  فرمانده  خالصه

 اتخاذ  و  تعیین  دیگر  عبارتبه  یا  برنامه  یاتئجز  و  کلیات  در  ریزیبرنامه  و  طراحی  باید قدرت
 ییعشفمیر )  باشد  داشته  ،برساند  مطلوب  نتیجه  بهترین  به   را  ما  که را    هاییروش  و  شیوه   اهداف،

 فرمانده  کار، نقشه و برنامه تهیه و  اجرایی اهداف یا و هدف تعیین از پس(. 19: 1368 الوانی، و
  جهت  امکانات،  و  نیروها  سازماندهی  باید اختیار   مرحله  این  در  و   گذاردمی  گام  عمل   دنیای  به

انده  فرم  است.نظامی    گیریتصمیمیند  افرفرمانده، مسئول  در واقع  .  را داشته باشد  برنامه  تحقق
د تا  ابتدای فراین  ازو اجرای فرایندها در نیروهای مسلح است و    زی، طراحیریبرنامه دارعهده
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محوریآن    انتهای مسلح    .دارد  نقش  نیروهای  فرماندهی  وقتی  تنها  فرض  این  در  واقع  در 
تأیید  به و  هماهنگی  با  مسلح  نیروهای  در  امور  تمامی  که  محقق خواهد شد  مطلوب  صورت 

 هی کل اجرا شود. فرماند
ایعالوه لبر  مینکه  ایجاب  مسلح  نیروهای  در  فرماندهی  مسلح  کنوازم  نیروهای  که  د 

باشند،  به داشته  قرار  فرماندهی  تدابیر  کامل تحت  در    دلیل شأن و جایگاه ولیبهصورت  فقیه 
هنگام   در  مسلح  نیروهای  کل  فرماندهی  تدابیر  رعایت  ضرورت  نیز  اسالمی  جمهوری 

 نظام  اسالم،  سی سیا  نظامشود. توضیح آنکه،  بات میی مجلس برای نیروهای مسلح اث قانونگذار
  عصر   در  امامت   دلیل،  همین  به  و  است   همیشگی  نیازی  امامت،  به  امت   نیاز.  است   امامت   و  امت 

  فراگیر   رهبری  . امامت است   آنان  جانشینان  عهده  بر  غیبت،  عصر  در  و  آنان  عهده   بر  معصومان،
است عت  پیامبر  از  جانشینی  به  یییادن  و  دینی  امور  در شده    ی روشنبهی  رویکرد  چنین.  ریف 

 نظام   کل   به  نسبت   کامل   اشراف  آن  برای  و  دهدمی  قرار  سیاسی  هرم  رأس  در  را  امامت  جایگاه
  امر  والیت  که اسالمی حاکم مشروعیت از قوا و  نهادها همه مشروعیت  نظام، این  در. است  قائل

  غیبت  زمان  رد  .(57:  1395  ته،آراس   جوان)  گیرد می  سرچشمه   ،دارد  عهده  بر   را  امت   امامت   و
  نهادها،   تمامی  نظریه  این  در  بنابراین .  دارد  را  جایگاه  همین  الشرایطجامع  فقیه  نیز  معصوم  امام
  اعمال   مشروعیت   قدرت،  ارکان  همه  و  هستند  رهبری  نظر  زیر  اسالمی  جامعه  هایظرفیت   و  قوا

قوای   رونیازا  12.برسند  یهفقولی   تأیید  به  که  هستند  دارا  زمانی  را  مردم  بر  حکومت   و  والیت 
تحت والیت مطلقه امر    ،قانون اساسی تصریح شده است   57  که در اصلگونههمانگانه نیز  سه

 کنند.ایشان هستند و زیر نظر رهبری فعالیت می
قائال نگاه  هرچند  از  فرض  این  به  رهبری،  یقانونگذارن  نظر  زیر  نهادهای  مورد  ز  ا   در 

مج لکن  است،  نشده  سلب  امر    لسمجلس  در  نیز  اسالمی  با   یقانونگذارشورای 
یا محدودیت  از مجلس هستند  باالتر  لحاظ جایگاه  به  که  نهادهایی  برای  و  مواجه است  هایی 

این   یهازجملمقام رهبری   د.کن  یقانونگذار  تواندنمی ضروری است، هامستقل بودن آن  ینوعبه
 محدوده در    تواندنمیام اخذ کرده و  مشروعیت خود را از این مق  لسمج موارد است و اساساً

 .(80: 1393 قطبی، و رستمی) کند یقانونگذار فقیه بدون اذن ایشان ولیاختیارات  
  بر   کلی   نظارت   و هدایت  اشراف،   مثابه به   کل  یفرمانده فرض دوم:    . 2-2

 مسلح   نیروهای
ی کلی  هبرنیروهای مسلح، نظارت و راانجام وظایف فرماندهی کل    منظوربهدر این فرض  

می کفایت  نیروها  امور  دخالت  بر  به  نیازی  و  جزئی  کند  امور  تمامی  در  رهبری  حضور  و 
مس نیروهای  مهم  و  اصلی  موارد  مدیریت  نگاه صرفاً  این  در  نیست.  مسلح  با  نیروهای  که  لح 
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است. مواردی    با فرماندهی کل نیروهای مسلح  ،مصالح نظام اسالمی درهم آمیخته شده است 
یا اعالم جنگ و صلح و بسیج نیروها از  ب فرماندهان عالی نظامی و انتظامی  مانند عزل و نص

 جمله این موارد است. 
قانون    110  صل شده در ااین فرض وظایف فرماندهی کل نیروهای مسلح را در موارد ذکر

  1358ی در سال  رسد که اعضای مجلس خبرگان قانون اساسمی  نظربهکند.  اساسی خالصه می
البته اعضای شورای بازنگری قانون اساسی    13اند. به این فرض را مدنظر داشتهمفهومی نزدیک  

ایده را رد میبه  1368در سال   این  باکلی    تحمیلی   جنگ  سالههشت   اربتج  به  توجه  کنند و 
حاً  صری  ینوعبهو    اندتفصیلی برشمرده  و  کامل  نظارت  و  هدایت   اشراف،  را  فرماندهی  ضرورت

 14.شدبررسی   پیشکه در قسمت  اندقائل به فرض اول شده
این   بهتر  هرچه  پاسداری  هدف  با  را  مسلح  نیروهای  کلی  تدابیر  رهبری  فرض  این  در 

  کند یماستقالل، نظام جمهوری اسالمی ایران، تمامیت ارضی و انقالب اسالمی صادر  نیروها از  
شورای    که مجلسی کند. درصورتیرنگذاقانو تواند در چارچوب این قواعد کلی  و مجلس می

تدابی به  کنداسالمی  ورود  مسلح  نیروهای  با  رابطه  در  رهبری  کلی  از    ،ر  گرفتن  اذن  نیازمند 
نیروهای مسلح مجلس شورای    ، ری است رهب به  مربوط  موارد جزئی  عادی و  در حالت  ولی 

 . ست ینی دارد و نیازی به اذن رهبری نیز قانونگذاراسالمی صالحیت 
فرمان  . 3-2 وظیفه  انجام  سوم:  در  فرض  مسلح  نیروهای  کل  دهی 

 وب قوانین مجلس شورای اسالمی چارچ 
ی مجلس عام است و نیروهای مسلح نیز به مانند سایر  قانونگذاردر این فرض صالحیت  

ی مجلس  قانونگذارشوند. در این فرض، اصل بر  ی عام مجلس میقانونگذارها مشمول  دستگاه
بیر مجلس شورای اسالمی فعالیت کند. اهای مسلح باید در چارچوب تداست و فرماندهی نیرو

امور    ت ی مسئولقانون اساسی    126مطابق اصل    جمهوررئیسکه  گونههمانر این نگاه  در واقع د
  سببو این موضوع    دارد  عهدهکشور را مستقیماً بر    یاستخدامو    یادار  و امور   بودجه  و   برنامه

بودجه و امور اداری    و  رنامهس شورای اسالمی در حوزه ب لمجی  قانونگذارنشده که صالحیت  
رئیس اذن  به  مشروط  استخدامی  یا  و  باشد  اصل  گونههمانجمهور  در  اساسی    157که  قانون 

یه  یبه رئیس قوه قضا  ییاجراو    یادارو    ییقضاامور    تمامی  در  هییقضا  قوه  یهات یمسئول  انجام
است  این موضوع    ، سپرده شده  در  قانونگذارکه  است    سبب اما  قوه    خصوص ی مجلس  امور 

بنابراین در رابطه با نیروهای مسلح نیز فرمانده    ،قضاییه مشروط به اذن رئیس قوه قضاییه شود
عامل نباید  رهبری  بودن  مسلح  نیروهای  هرگونه  کل  که  شود  شورای  قانونگذاری  مجلس  ی 
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 یروها شود. اسالمی در رابطه با نیروهای مسلح مشروط به اذن فرمانده این ن
که ماهیت مدیریت و فرماندهی در بر اینعالوهل توضیح داده شد،  فرض اوکه در  گونههمان

با سایر دستگاه متفاوت  ایجاب میهانیروهای مسلح کامالً  این ماهیت متفاوت  کند که  ست و 
انجام   فرمانده  هماهنگی  با  اصل  می  نظربه.  دگیرامور  با  فرض  این  و    57رسد  اساسی  قانون 

ریحاً قوه مقننه زیر نظر رهبری تعریف شود نیز سازگاری  ود صشمی  سبب فقیه که  جایگاه ولی
 ندارد. 

با  هنوع مواج.  3 نگهبان    « مجلس  ی قانونگذار  عام »  صالحیت ه شورای 
 « مسلح  نیروهای کل   فرماندهی» نسبت با اقتضائات  در

تبرخی   یا  و  مسلح  نیروهای  درون  در  تغییرات  ایجاد  به  مربوط  و امور  وظایف  قسیم 
یا از طریق ستاد کل    15یروها مستقیماً توسط فرماندهی کل نیروهای مسلح های این نمسئولیت 

مس مجلس    گونهنی ا.  دگیرمی انجام    16لح نیروهای  در  تصویب  سازوکار  وارد  اصوالً  تغییرات 
 این امور نداشته  خصوصدر    یاظهارنظرشود و قاعدتاً شورای نگهبان نیز  شورای اسالمی نمی

نی   است. بخشی  به  طرح و    و در قالب   مجلس  یا   دولت   ابتکار  روهای مسلح بهاز امور مربوط 
اینالیحه مطرح می  موارد همانند سایر مصوبات  شود.  نگهبان    برایگونه  به شورای  اظهارنظر 

نیروهای مسلح    رمجموعهیزهای  های مربوط به سازماناساسنامهشود. همچنین برخی  ارسال می
بررسی به شورای    برایانون اساسی  ق  85  اصلو مطابق    شودمیتصویب    وزیران  تأنیز در هی

 شود. نگهبان ارسال می
شورای نگهبان در رویه خود در رابطه با فرماندهی کل نیروهای مسلح، الزمه انجام وظایف  

گذاری، نظارت و  صورت مطلوب را این موضوع دانسته است که همه امور سیاستبهفرماندهی  
د را اجرا  تحت  مسلح  نیروهای  تدر  و  هر  هبری  در  نگهبان  شورای  گیرد.  رهبری صورت  بیر 

مسلح   نیروهای  فرماندهی  صالحیت  و  اسالمی  شورای  مجلس  عام  صالحیت  بین  که  زمان 
آیدبهتعارضی   نیروهای مسلح اولویت قائل شده است.    ،وجود  برای صالحیت فرماندهی کل 

ض اول است. فر  به  قائل  ،که در بخش اول ذکر شد  در واقع شورای نگهبان از میان سه فرضی
 17است.  شدهبررسی  ترصورت جزئیبهاین موضوع  خصوص در ادامه رویه شورای نگهبان در

ایجاد تغییرات در ساختار نیروهای مسلح توسط مجلس شورای   .1-3
 اسالمی 
کدامذیل   نیروهای  پنج  یاجزااز    هر  )گانه  کل، مسلح  ارتش،دفا  وزارت  ستاد  و    ع،  سپاه 

واح انتظامی(،  انتظامفرماندهی  نظامی،  کارکردهای  که  مختلفی  فرهنگی  دهای  و  اقتصادی  ی، 
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کنند، تشکیل شده است. با توجه به گستردگی ساختار نیروهای مسلح، این  مختلفی را ایفا می 
بخشی توان خود، دائم در حال تغییر و تحول است.    یساختار با هدف اصالح ایرادات و ارتقا

شود. رویه  بررسی به شورای نگهبان ارسال می  برایح  ساختاری در نیروهای مسل تغییرات  از  
نیروهای  در  جدید  تشکیالت  و  ساختار  ایجاد  یا  و  تغییر  با  برخورد  در  نگهبان  شورای  کلی 

که   است  این صورت  به  اذن  مسلح  بدون  مسلح  نیروهای  ساختار  در  تغییر  یا  ایجاد  هرگونه 
را موازین  رهبری  مغایر  خالف  و  اقان  110  اصل  4  بند  شرع  میون  تشخیص  در ساسی  دهد. 

واقع شورای نگهبان یکی از شئون فرمانده بودن رهبری در نیروهای مسلح را تسلط، مدیریت 
 داند.و نظارت کامل ایشان بر ساختار و تشکیالت نیروهای مسلح می

 ل یتشک»الیحه    صخصو در    1381/ 11/ 5مورخ    81/ 30/ 2342شورای نگهبان در نظر شماره  
به این    1381/ 10/ 22« مصوب  رانیا  یاسالم  ی جمهور  مسلح  ی روهاین  یضاافهو صنایع  سازمان  

این مصوبه بدون اجازه رهبری به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح    1دلیل که در ماده  
و  شرع    نیموازخالف  سازمان هوافضای نیروهای مسلح را ایجاد کند،  اجازه داده شده است که  

همچنین در »الیحه برنامه چهارم توسعه«،   تشخیص داد.  یاساسقانون    110اصل    4بند    ریمغا
ظارت ، نکنترل  منظور به  یترابرگارد  ونقل موظف به تشکیل  دولت با هدف توسعه اقتصادِ حمل

  ق ی طر، از  ییایدرو    آهنراه،  یا جاده  هایبخش  ریزو مسافر در    کاال  ییجا هجاب  یمنیا  شیافزاو  
و    یتی حاکم  فیوظا  از  ت یامنی بود که حفظ  در حال. این  شده بود  یتعاونو    یخصوصش  بخ

صورت    یروین  ل یتشکمستلزم   رهبری  اجازه  بدون  مسلح،  نیروی  این  تشکیل  و  بود  مسلح 
بند   ریمغااین مسئله را    1383/ 3/ 3مورخ    83/ 30/ 6647شماره  . شورای نگهبان در نظر  گرفتمی
 خت. شنا  یاساسقانون  110اصل  4

جاد یک تشکیالت جدید ضروری  ت رهبری را برای ایه موافقبر اینکافزونشورای نگهبان  
که این تشکیالت جدید در زیرمجموعه خود، امکان ایجاد تشکیالت داشته  صورتیداند، درمی

عبارت دیگر، از نظر شورای  به   داند.باشد، آن تشکیالت را نیز مستقیماً نیازمند تأیید رهبری می
رهنگهب توسط  تشکیالت  اصل  تأیید  نمیبان،  کفایت  تری  و  در  کند  اساسی  تحوالت  و  غییر 

های تشکیالت اصلی نیز باید به تأیید رهبری برسد. شورای نگهبان در نظر شماره زیرمجموعه
  ی هوافضا   عی صناسازمان    ل یتشک  حهیال»  خصوصدر    1381/ 11/ 05مورخ    81/ 30/ 2342

سااساسن   دأیی ت  ضرورتبر  عالوه«،  نرایا  یاسالم  یجمهورمسلح    یروهاین صناامه    ع ی زمان 
رهبر   ییهوا را هاشرکت اساسنامه    دأییت  ،یتوسط  آ  که   یی  ا   نیاتوسط    ندهیدر    جاد یسازمان 

ا  شماردیم  یضرور   یرهبر  توسط  زین  شودیم   اصل   4  بند  ریمغامصوبه را    نیا  حیث   نیو از 
 . است شناخته   یاساس قانون 110
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ال نگهبان  شورای  نظر  بتوانداز  رهبری  که  است  روش  زم  مختاز  تشکیالت های  در  لف 
در و  کند  ایجاد  تغییرات  مسلح  چارچوب  صورتینیروهای  در  را  رهبری  مجلس،  مصوبه  که 

تغییرات بداند ایراد شورای نگهبان مواجه می  ،سازوکار مشخصی برای اعمال  شود. شورای  با 
  ع یصناسازمان    لیتشک»الیحه    باره   در  1381/ 8/ 23مورخ    30/81/ 1862  شماره نگهبان در نظر  

مصوب  مسلح  یروهاین  ییهوا اسالمی    1381/ 7/ 29«  شورای  میصراحت  بهمجلس  کند ذکر 
اساسنامه شرکت  تصویب  ایجاد خواهند چون  آینده  در  هوایی  توسط سازمان صنایع  که  هایی 

فرمانده   نظراعمالحصر مانع    نیا در روش خاص ذکرشده در این ماده است،    حصرتنها من  ،شد
  بند   ریمغاشرع و    نیموازخالف    حیث   نیااز    مذکورماده  رو  ازاین  .است   گریدقوا از طرق    کل
 18است.  یاساسقانون  110اصل  4

 جلس شورای اسالمی عزل و نصب نیروهای مسلح توسط م .2-3
فرماندهان،   توسطترین رده  مقام تا پایین   نیباالتراز  در جمهوری اسالمی    نیروهای مسلح

طرف    که  یرانیمد  ایسا  ؤ ر نیروهافرماندهی  از  مسلحکل    تیریمد  ای  است یر  ،یفرمانده،  ی 
حلقه   ،دارند را    که  نداوستهیپهم به  ریزنجهای  مانند  آن  اصطالح   19. ندیگو  مراتب سلسلهدر 

مسلح  چنانچه نیروهای  کل  دیگریم  تما  فرمانده  شخص  به  را  خود  اختیارات  از  قسمتی   یا 
 20. خواهد بود  االجراالزمه  شداختیارات تفویض  خص در حدودش  آن  هایدستور،  دکنتفویض  
ا بند  اصل دو  نصب   110  ز  و  عزل  به  اساسی  مربوط  قانون  مسلح  نیروهای  در  رهبری  های 

بندمی بندبه  110  اصل  6  شود.  است.  پرداخته  موضوع  این  به  مستقیم    110  اصل   4  صورت 
ئون  ینکه عزل و نصب نیروها یکی از شقانون اساسی نیز به صورت غیرمستقیم و با توجه به ا

 ن موضوع ارتباط دارد. شود با ایفرماندهی محسوب می
قانون اساسی اقدام به عزل و   110اصل   6شده در بند حال حاضر فراتر از موارد ذکر   رهبری در 

بخش  در  نیروها  مانند  نصب  مختلف  رؤسای  رؤسای  های  مسلح،  نیروهای  اطالعات  حفاظت 
زل و نصبی  د. شورای نگهبان در مواردی که ع کن ها می وهای مسلح و مانند این عقیدتی سیاسی نیر 
آن را مغایر قانون اساسی  ،  عهده رهبری قرار گرفته   قانون اساسی بر   110اصل    6فراتر از موارد بند  

مجلس شورای    1362نمونه »قانون تشکیل وزارت اطالعات« مصوب    رای تشخیص نداده است. ب 
نصب  سازوکار  ارتش    اسالمی  اطالعات  حفاظت  کر فرماندهان  تعیین  را  سپاه  در  ده  و  را  آن  و 

قرار نگرفته است.  نگهبان  ایراد شورای  مورد  این موضوع  دانسته است و  در    21صالحیت رهبری 
مصوب   انتظامی«  نیروی  استخدامی  تمامی    صراحت به   1382/ 11/ 17»قانون  که  است  شده  ذکر 

فرماندهی کل    تصویب   ا ب   سرتیپی و باال   ای محله صوب در  و عزل فرماندهان و مدیران من   انتصابات 
 و این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان نیز قرار نگرفته است.   22باید صورت گیرد   قوا 
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نه بندنصب   وتنها عزل  شورای نگهبان  از  که در را  قانون اساسی    110  اصل  6  های فراتر 
  بی هرگونه عزل و نصکه  داند، بلنمیقانون اساسی    مغایر  است،داده شده    صالحیت رهبری قرار

مسلح   نیروهای  نباشدبهکه  را  در  رهبری  تأیید  با  غیرمستقیم  یا  مستقیم  قانون    ،صورت  مغایر 
می تشخیص  نیروهای    دهد.اساسی  در  نصب  و  هرگونه عزل  نگهبان  نظر شورای  از  واقع  در 

سایر توسط  یا  مسلح  نیروهای  کل  فرمانده  توسط  مستقیماً  یا  باید    شده منصوبافراد    مسلح 
 رت گیرد. توسط ایشان صو 
تبصره   بند    حهیال»  3در  به  تبصره  سه  مصوب    «یانتظام  یروی نقانون    4ماده    12الحاق 

رانندگینصب    و  عزل  ب یتصو ،  1369 و  راهنمایی  اداره  بود.    واگذار  نامهنییآبه    رئیس  شده 
قانون   110اصل    فخالآن را    1379/ 01/ 31مورخ    79/ 21/ 235شورای نگهبان در نظر شماره  

نحوه  س شورای اسالمی در اصالح این مصوبه، با ذکر این نکته که  اد. مجلتشخیص د  یاساس
با    یرانندگ و    ییراهنمااداره    سیرئنصب    و  عزل تهران    ی اساسقانون    110اصل    ت ی رعاشهر 

  ل یکشت»الیحه    2. در ماده  شدتأیید  ا اصالح کرد. با این اقدام مصوبه  گیرد، مصوبه رصورت می
شده  مسلح  یها روین  یهوافضا  عیصنا سازمان   منصوب  سازمان  عمومی  مجمع  در  افرادی   ،»

بودند نیروهای مسلح  از  که خارج  م  عیصنا  ریوزاقتصاد،    ریوز)  بودند  سازمان    سیرئ،  عادنو 
مورخ    81/ 30/ 2342، نماینده مجلس و...(. شورای نگهبان در نظر شماره  یزیربرنامهو    ت یریمد
نظر موافق فرمانده معظم   کسب بدون ان سازم  ی عمومدر مجمع  یاشخاص  ت یو ضع  1381/ 11/ 5

تشخیص داد. این مصوبه در    یاساسقانون    110اصل    4  بند  ریمغاشرع و    نیموازقوا خالف    کل
که   سازمان  اساسنامه  از  عمومی  مجمع  سازوکار  کامل  با حذف  دوم  به حذف حضور مرحله 

 ار گرفت. مورد تأیید شورای نگهبان قر ،شدمیمنجر افراد خارج از نیروهای مسلح 
اقدامی   نگهبان هرگونه  ابتکار ر را  شورای  افراد را محدود   هبری در شیوه عزل و نصب که 

رسد شورای نگهبان محدود کردن شیوه اعمال می   نظربه صورت کلی  به داند.  واجد ایراد می   ، کند 
ر اختیارات فرماندهی کل خالت د فرماندهی نیروهای مسلح توسط مجلس شورای اسالمی را د

می  محسوب  مسلح  نظ نیروهای  در  نگهبان  شورای  شماره کند.  در   1361/ 3/ 4مورخ    4594  ر 
می معتقد است که مجلس شورای اسال   1361/ 02/ 14»اساسنامه سپاه پاسداران« مصوب    خصوص 

نده اختیار کن نفی   ینوع به چون در این اساسنامه مجلس برای رهبری نماینده تعیین کرده است و  
رو   عزل  سایر  از  پاسداران  سپاه  در  رهبری  نصب  اصل    ، ست ها ش و  مغایر  قانون   110بنابراین 

بیان می  نظر  این  تبیین  نگهبان در  که  اساسی است. شورای   ارات یاخت   برحسب   ی رهبرمقام  کند 
نهادها  از سازمان   ک یدر هر    تواند ی م  فقیه   والیت  بداند    که ها و  با    ی ا نده ی نما الزم   یارات یاخت را 

 نیی تعو    است   ی اساسارچوب قانون  در چ  ی قانونگذار  ی برا قوه مقننه    ت ی صالحاما    ، د ی نما  ن یی تع 
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 که  ی اساس قانون    110و اصل    60ها با اصل  قانون در نهادها و سازمان   به موجب   ی رهبر   نده ی نما 
م است. مجلس شورای اسالمی در مرحله دو   ری مغا است،    کرده   نی مع   حًای صر را    ی رهبر   فی وظا 

ضمن ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار ارتباط رهبری با سپاه، در مواردی که به موضوع نماینده 
نماینده را تصاب  رهبری پرداخته است یا ذکر عبارتی که مخیر بودن رهبری در انتصاب یا عدم ان 

 23این ایراد شورای نگهبان را رفع کرده است.  ، به ذهن متبادر کند 
 نیروهای مسلح توسط مجلس شورای اسالمی  ایجاد تکلیف برای  .3-3

ولی جایگاه  به  توجه  با  نگهبان  شورای  نگاه  اصل  از  و  اسالمی  نظام  در  قانون   57  فقیه 
ذن ایشان صالحیت ایجاد تکلیف  دون ااساسی مجلس شورای اسالمی مادون رهبری است و ب

 دلیل زیر نظر رهبری بودن( ندارد.بهبر نیروهای مسلح را ) 

  ؛ به دو صورت است  ،ی مصوباتی که تکلیفی برای نیروهای مسلح ذکر شده است طور کلبه
در  اند.  در برخی موارد مستقیماً نام نیروهای مسلح ذکر شده و آنان ملزم به انجام اقداماتی شده

 قانونگذار. اما  نشده است ارد دیگر هرچند در مصوبه تصریحی به نام نیروهای مسلح  برخی مو 
شوند. در  نیروهای مسلح نیز مشمول قاعده عام می  ،کندورت عام بیان میصچون مصوبه را به

تکلیف اگر  دو حالت  ر  شدهاعمالهای  هر  اذن  بدون  مسلح  نیروهای  از سوی  بر  باشد  هبری 
ب مغایر  نگهبان  می  110  اصل   4  ندشورای  داده  تشخیص  شرع  خالف  و  اساسی  شود.  قانون 

نمونه زیر  است  موارد  اول  حالت  از  به هایی  را  تکلیفی  اسالمی  شورای  مجلس  صورت که 
 مستقیم بر نیروهای مسلح اعمال کرده است. 

وزارت دفاع مکلف شد   ، ستاندارد«»طرح تقویت و توسعه نظام ا  7  ماده  1  بند  1  در تبصره
شورای نگهبان    استانداردهای نظامی را انجام دهد.  برنظارت    واجرا    و  ، نشرنیتدو،  نییتعکه  

  ی اساسقانون    110اصل    ریمغااین مصوبه را    1395/ 10/ 18مورخ    95/ 100/ 3966شماره  در نظر  
اذن شناخت  واژه  شدن  اضافه  با  دوم  مرحله  در  ماده  .  در  شد.  رفع  شورا  ایراد    164  رهبری 

و    ینیدمعرفت    یاعتال  یبراوسعه«، نیروهای مقاومت بسیج مکلف شدند  »الیحه برنامه سوم ت
  1378/ 09/ 30مورخ    78/ 21/ 5858شورای نگهبان در نظر شماره  اقداماتی را انجام دهند.    یقرآن

  ، تندهس  یرهبرنظر مقام معظم    ریزچون    جی بسمقاومت    یروین  یراب  فیتکل  نییتعبیان کرد که  
 . است  یشرع نیموازله خالف بدون موافقت معظم

نمونه مصوب  در  ایران«  اسالمی  جمهوری  ارتش  »قانون  طرح  در  دیگر    1366/ 03/ 24ای 
ش در  مجلس  نگهبان  شورای  اسالمی،  صخصوصورای  تکلیف عدم  ایجاد  در  مجلس  الحیت 

نیروهای مسلح به نظر  می  اظهارنظرصورت صریح  برای  نگهبان در    8577شماره  کند. شورای 
که  میبیان    1366/ 04/ 15مورخ     ارات یاختبر  عالوهطرح    نیادر    که  یامورو    اراتیاختکند 
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  برحسبشرعاً و    ،قوا منظور شده است   کلو فرمانده    یرهبرمقام    یبرا   110در اصل    مذکور
 یامردر    اریاخت  یاعطاو    فیتکلو    فهیوظ  نییتعرو  ازاین  ،اوست   ت یوالدر قلمرو    یاساس قانون  
قوه مقننه است،    ت یصالحخارج از    ،است   انهگسه  یقوا  مافوق  که  یرهبرمقام    یبرا  یامردون  
قوا    کل  یفرماندهدر محدوده    تهیکم ،  یشهربان،  یرژاندارم،  یانتظام   ی روهاین  دادن  قرار  ن یبنابرا

  ی اساسبا قانون   ریمغا یعادقانون   به موجب  اری اخت یاعطاو  گر یدامور  ب ی تصو  کردنو محول 
تبصره  است  ح  بند  در  همچنین  که  1380  بودجه»الیحه    9.  بود  شده  داده  اجازه  دولت  به   »
نظام    یتعداد مازاد خدمت  مشموالن  در    ینظامش  آموز  کهرا    فهیوظاز  مقاومت    یروهاینرا 

انقالب    جیبس پاسداران  نظام   ،نندیبیم  ای  دهید  ینظام  مراکزاز    یکی  ای  یاسالمسپاه  از خدمت 
سلح مکلف به معاف کردن برخی شد که نیروهای ممی  سبب شوند. این مصوبه  معاف    فهیوظ

در نیروهاصورتیافراد شوند،  کل  فرماندهی  موافقت  نشکه  نیز شرط  مسلح  بود. شورای  ی  ده 
شماره   نظر  در  می  1379/ 11/ 13مورخ    21/79/ 1721نگهبان  بابیان  که  ارتباط   توجه  کند    به 

  110اصل    4  بند  خالف  قوا  کل  معظم  یفرمانده  موافقت   کسب   عدم  مسلح،  یروهاین  با  موضوع
 است.  یرعش  نیمواز با  ریمغا و یاساس قانون

نمونه  زیر  هرچن موارد  که  است  دوم  حالت  از  متن  هایی  در  مسلح  نیروهای  نام  به  تصریحی  د 
 شود. اما متن مصوبه چون اطالق دارد، نیروهای مسلح را نیز شامل می   ، مصوبات صورت نگرفته است 

شماره   نظر  در  نگهبان  »اساسنامه    1387/ 6/ 3خ  مور  87/ 30/ 28385شورای  با  رابطه  در 
  حیثوزیران از آن    تأهی  1387/ 03/ 26زمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی« مصوب  سا

در   مطلق    6ماده    8بند  که  به صورت  را  از وظایف سازمان  و   ت یریمد،  میتنظاساسنامه یکی 
مسلح    یروهاینو    ارتش  فرکانس  که  حیث   نیا از  ذکر کرده بود و    کشور  یفرکانس  یفضا  کنترل

جلس در مرحله دوم، م.  شناخت   یاساسقانون    175و    110اصول    ریمغا  ،گرفت می بر  رد  زینرا  
« عبارت  کردن  اضافه  با  اسالمی  وزارت    اراتیاخت و    فیوظا  قانون  ارچوبچدر  شورای 

« مصوبه را از  و مقررات مربوط  نیقوان  ریساو    (1382مصوب  )اطالعات    یفناورارتباطات و  
ای دیگر شورای  م بودن خارج کرد و مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. در نمونهحالت عا

نظر   در  نظام   1382/ 10/ 14مورخ    30/82/ 6263  هشمارنگهبان  ساختار  »الیحه  بررسی  ضمن 
ها قرار  صورت عمومی تکالیف را بر عهده دستگاهه بهجامع رفاه و تأمین اجتماعی« بندهایی ک 

شد، تأیید نکرد. شورای نگهبان با ارائه این استدالل لح را نیز شامل میداده بود و نیروهای مس
له معظم اذن  بدون  مسلح    نیروهای  ازقوا    کلمعظم    یفرماندهز  ا  یناش  اراتی اختمصوبه    که

  ی اساسقانون    110اصل    4بند    ریمغا  وشرع  موازین  خالف  متن مصوبه را    ،است   کردهسلب  
  با   و  کرده  عمل  همیشگی  رویه  خالف  یشمار انگشت   واردم  در  نگهبان  شورای  البته  24. شناخت 
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  با   اما  ،است   دهکر  امور  برخی  انجام  به  لفمک  رهبری  اذن  بدون  را  مسلح  نیروهای  مجلس  نکهیا
 نگهبان  شورای   نظرات  مبانی  کنندهنقض  ینوع به  موارد  گونهاین.  است   نشده  مواجه  شورا   ایراد

  بودجه   لوایح  در.  است   آن  رایج   رویه  مخالف  و  مسلح  نیروهای  کل  فرماندهی  خصوص  در
  اما   ،شودمی   تعیین  کالیفیت  مسلح   نیروهای  برای  هرچند  مواردی  در  مختلف  هایسال  به  مربوط

  1397  بودجه  الیحه  11  تبصره  «ه»  بند  در  مثال  طوربه.  شودنمی  مواجه  نگهبان  شورای  ایراد  با
  ی هاخانه  در  ساکن  رکنانکا  مسکن  نهیهزکمک  بودند  شده  مکلف   مسلح  یروهاین  کشور  کل

  ذکر   شایان.  دنن ک   واریز  کشور  کل  یدارخزانه  حساب  به  و  کسر  آنان  ماهانه  حقوق  از  را  یسازمان
 تبصره  «ب»   بند  و  1399  و  1398  یهاسال  یهابودجه  11  تبصره  «ج»  بند  در  حکم  این  است 

  نیز   نگهبان  یشورا  ایراد  مورد  و  است   شده  تکرار  ناًیع  نیز  کشور  کل  1400  بودجه  قانون  11
  مکلف   مسلح  یروهاین  کشور  کل  1397  بودجه  قانون  17  تبصره  «ز»  بند  در.  است   نگرفته  قرار
 ،هستند  دولتی  مهیب  که  افراد  هیکل  به  را  خود  بهداشتی  خدمات  و  یمارستانیب  امکانات  بودند  شده
  قرار   نگهبان  شورای  ایراد  مورد  نیز   مسلح  نیروهای  تکلیف  این.  کنند  ارائه   یدولت  تعرفه  با   بقمطا

 . است  نگرفته
 اعطای اختیار به نیروهای مسلح توسط مجلس شورای اسالمی   .4-3

اعالوه را بر  مسلح  نیروهای  بر  نحوی  هیچ  به  تکلیف  اعمال  صالحیت  نهادی  هیچ  ینکه 
رهب موافقت  نداردبدون  بدون   ،ری  نیروهای مسلح  به  اختیارات  اعطای  نهادی صالحیت  هیچ 

ندار نیز  را  رهبری  اذناذن  بدون  نیز  مسلح  نیروهای  و  یا    د  ایشان  میرمستقیغ)مستقیم   )
که اختیاراتی به نیروهای مسلح  را  ی نگهبان در مصوباتی  توانند اقدامی انجام دهند. شورانمی

 واجد ایراد دانسته است.  ،ن رهبری شرط نشده است اما اذ ،داده شده
نظامی و انتظامی اجازه داده شد    « به نیروهای1380»الیحه بودجه    12  تبصرهبند »الف«  در  

نگ تحمیلی تصرف شده  هایی که در اوایل انقالب و زمان جکه با تشکیل کمسیونی، ساختمان
شو   ،بود بازگردانده  آنان  صاحبان  به  نیاز  صورت  شماره در  نظر  در  نگهبان  شورای   د. 

صرف نهادها ت در    که  ییهاساختماندر مورد  کند که  بیان می  1379/ 11/ 13مورخ    79/ 21/ 1713
مقام    ت یرعااست، چون    یرهبرنظر    ریز  کهاست    مسلح  یروهاینو   آن  موافق    شرط   رانظر 

شرعننمود خالف  است  ش  ه  نظر  این  رویه  است.  برخالف  که  جهت  آن  از  نگهبان  ورای 
بند مغایر  است   110  اصل  4  همیشگی خود  نشده  داده  تشخیص  نیز  اساسی  نقد    ،قانون  قابل 

این اختیار داده شد که    رسد. همچنینمی  نظربه به بسیج  از بسیج«،  در طرح »حمایت قضایی 
با   برخورد  در    جرائمهنگام  عدم حضور  مشهود  اقدام    ای  گرید  قضایی  ن اضابطصورت  عدم 

عمل کنند. شورای نگهبان در نظر   هییقضاقوه    نیضابطهمانند  ،  آنان  ازینو اعالم    هاآن  موقعبه



 
 

 
 
 یروهای مسلح« در رویه شورای نگهبان نی مجلس« و »فرماندهی کل قانونگذار»صالحیت عام  یسنجنسبت

 

 

 
177 

 ی فرماندهبدون دستور    جیبس صوبه را از این جهت که  این م  1371/ 8/ 20  مورخ   3811شماره  
دهد  یکار  تواندینمقوا    کل است  و    انجام  به    نهایت   درقانون    نیااجرایی    نامهنییآالزم 

 تأیید نکرد. قوا برسد  کل یفرمانده ب یتصو 
 ی اسالم   ی توسط مجلس شورا   مسلح   ی روها ی ن   ی برا   ی گذار است ی س   . 5-3

سیاست  پژوهندگان  و  د عالمان  س گذاری  چیستی  از  تعریف  ارائه  تأثیر یاست ر  تحت  گذاری 
قرا  سیاست  مفهوم  به  نسبت  رویکردشان  و  فکری  دلیل  خاستگاه  همین  به  دارند.   فشانی تعار ر 

ریزی گذاری، طراحی و برنامه صورت خالصه سیاست به (  7:  1392غالمپور آهنگر،  )  همسان نیست 
مشخص است. با توجه به تعریف   های ینه معین در زم  هایی برای دستیابی به اهداف ها و راه روش 
می سیاست  سیاست گذاری  مراحل  را  توان  بداده   ی گردآورگذاری  و رنامه ها،  ارزیابی  اجرا،  ریزی، 

تقسیم  فر  ترین مهم از  (.  89:  1387رضاییان،  )   کرد   اصالح  صحت  سیاستا شرایط  گذاری، یند 
ریزان در راستای نظام برنامه و    گذاران تسیاس آن است که  ها  سیاست ریزی و اجرایی شدن  برنامه 

طراحی   و  تدبیر  جامعه  آن  رهبران  درصورتی ند کنفکری  قائل  .  رهبران  سیاست که  نباشند به  ها 
بنابراین روش منطقی   خواهد بود.   ا معنبی صورت طبیعی آنان را اجرا نخواهند کرد و این اقدام  به 

این حوزه امور نظارت و مدیریت مجریان    خصوص گذاری در  آن است که سیاست  ها و رهبران 
منطقی  نیز  نیروهای مسلح  در  که سیاستباشد.  آن است  در  ترین حالت  نیروها   خصوص گذاری 

این به  توجه  با  ما  کشور  در  گیرد.  نیروها صورت  فرمانده  فکری  نظام  با  فرماندهی هماهنگ  که 
ق  رهبری  اختیار  در  مسلح  عالی نیروهای  رهبری  و  است  کشو رارگرفته  رسمی  مقام  نیز ترین  ر 

فرماندهی  شناخته می  اینکه  گیردبه شود، الزمه  که سیاست   ، نحو مطلوب صورت  گذاری آن است 
در  به   هم  مسلح  نیروهای  به  مربوط  امور  نیروهای کنار سایر  فرمانده  اختیار  در  متمرکز  صورت 

باشد.    و  تدوین   کار،   دستور   تهیه   شامل  را  گذاریسیاست   فرایند   اگر   موضوع،  این  برعالوه مسلح 
 آقا،  قاسم   جلیلی )  کنیم   بندی تقسیم   سیاست   برآورد  سیاست،   تحقق   سیاست،   اتخاذ   سیاست،   تنظیم 
 . ست نیروها  این  فرمانده   مسلح   نیروهای  در   گذاری سیاست  فرایند   به  فرد   ترینآگاه   ، ( 110:  1397

 گذاری و راهبری کالن نیروهای مسلح را درنوع نگاه، امر سیاست   شورای نگهبان نیز مطابق با این 
های کالن با تدابیر رهبری داند و معتقد است که عدم مغایرت این سیاست صالحیت رهبری می 

 ها باید به موافقت رهبری نیز برسند.و این سیاست   کافی نیست 
« و  ،  مسلح«  یروها ین  ییهوا  عی صناسازمان    لیتشک  حهیالدر  دفاع  وزارت    ی بان یپشتبه 

بود  دادهاجازه    مسلح  یروهاین ،  یزیربرنامه،  یهماهنگ،  گذاریسیاست  تمرکز  منظوربه  شده 
  یی هوا  عیصنان  سازما،  مسلح  یروهاین  ییهوا  یصنعت  هایفعالیت   یاجراو    کنترلنظارت،  

  1381/ 03/ 7مورخ    81/ 30/ 602شورای نگهبان در نظر شماره  .  دهد  لی تشک  را  مسلح  یروهاین
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می ذکر  که  صراحتاً  و  یزیربرنامه،  یهماهنگگذاری،  سیاست  تمرکز کند  نظارت    کنترل ، 
صنعت  فعالیت  از    یروها ین  ییهواهای   نهاد و  ست  قوا  کلمعظم    یفرمانده  اراتیاخت مسلح 

این   در  »ه  زمیندیگری  واژه  هرچند  دوم  مرحله  در  نیست.  چارچوب  صالح    های سیاست در 
  اما شورای نگهبان مجدداً آن را خالف بند   ،شود« به ابتدای این ماده اضافه میقوا  کلفرماندهی  

اساسی تشخیص میق  110  اصل  4 واژه  انون  ماده  ابتدای  به  در مرحله سوم  موافقت  دهد.  »با 
 رسد. شود که در این حالت به تأیید شورای نگهبان می« اضافه میقوا کلفرماندهی 

 مسلح   نیروهای   به   مربوط   مالی   ضوابط   تعیین   در   رهبری   صالحیت   . 6-3
های خود در رابطه با نیروهای ت استای سیاس در مواردی اتفاق افتاده است که رهبری در ر 

اند که بودجه این فرمان داده   اهرًاظ نهاد و دستگاه جدیدی کرده است و    سی تأس مسلح اقدام به  
که دولت و مجلس خالف این صورتی نهاد در بودجه سالیانه کل کشور تخصیص داده شود. در
می  قرار  نگهبان  شورای  ایراد  مورد  کنند  اقدام  دریر گ فرمان  نگهبان  شورای  شمار  د.   هنظر 

می   1381بودجه    خصوص   در   1380/ 12/ 15مورخ    80/ 21/ 3428 »ن بیان  که   نکهی ا  به   ظر کند 
 سال  بودجه   در   مسلح   ی روها ی ن  ی اس یس   ی دت ی عق  و   اطالعات   حفاظت   ی برا   ی مستقل   ی هاف ی رد 

 قوا  کل   معظم   ی فرمانده   و   ی رهبر  معظم   مقام   فرمان   با  امر   ن یا   و   است   نشده   ی ن یب ش ی پ   1381
شد«.در مرحله   شناخته   ی اساس   قانون   110  اصل   4  بند   و   57  اصول   خالف   رو ازاین   ، دارد   رت ی مغا 

های حفاظت اطالعات و ان ردیف بودجه مستقلی برای سازم  مجددًامجلس شورای اسالمی  دوم  
نمی   ی اس ی سعقیدتی   اختصاص  مسلح  ایراد نیروهای  در مرحله دوم مجدد  نگهبان  دهد. شورای 

کند و داند. در مرحله سوم مجلس شورای اسالمی بر مصوبه خود اصرار می ا باقی می قبلی خود ر 
 مصلحت نظام نیز سازمان. مجمع تشخیص کند ی م یص مصلحت نظام ارسال  آن را به مجمع تشخ 

موظف   کشور   ی ز ی ربرنامه   و   ت یر ی مد  همانند می   را   حفاظت   ی برا  گذشته،   سنوات   بودجه   کند 
 .کند   منظور   مستقل   یا بودجه   ی ها ف ی رد  مسلح   ی روهای ن   ی اس ی س  ی دت ی عق  و  اطالعات 

 

 گیری جه ینت
کند.  ی مسلح است و آنان را راهبری و هدایت میماندهی رکن اساسی و محوری نیروهافر

کند که  ضرورت فرماندهی و جایگاه رهبری در قانون اساسی ایجاب میاز نظر شورای نگهبان  
)قا  مسلح  نیروهای  به  مربوط  امور  این   ،گذاریعدههمه  فرمانده  تدابیر  تحت  اجرا(  و  نظارت 

انجام   تدادرگینیروها  رعایت  نگهبان  شورای  رویه  در  در .  مسلح  نیروهای  کل  فرماندهی  بیر 
نیروهای   خصوصی در  قانونگذاری مجلس برای این نیروها اولویت دارد و هرگونه  قانونگذار

 مسلح باید با تأیید فرمانده کل صورت گیرد. 



 
 

 
 
 یروهای مسلح« در رویه شورای نگهبان نی مجلس« و »فرماندهی کل قانونگذار»صالحیت عام  یسنجنسبت

 

 

 
179 

نگ شورای  نگاه  ولاز  جایگاه  به  توجه  با  اصل  یهبان  و  اسالمی  نظام  در  قانون   57  فقیه 
اند، مجلس شورای  ر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت قرار گرفتهگانه زیاساسی که قوای سه

فقیه و نهادهای زیر   شود و صالحیت ایجاد تکلیف بر ولیاسالمی زیر نظر رهبری تعریف می
بر نیست.  دارا  را  ایشان  نشانظر  نگهبان  رویه شورای  از شئون  رسی  یکی  این شورا  که  داد  ن 

لح را تسلط، مدیریت و نظارت کامل ایشان بر ساختار و  فرمانده بودن رهبری در نیروهای مس
می مسلح  نیروهای  با  تشکیالت  که  مسلح  نیروهای  ساختار  در  تغییر  هرگونه  بنابراین  داند. 
نگیرد   ایشان صورت  ابتکار عمل  موافقت  نیرویا  در ساختار  تغییر  ایشان  در  از  را  های مسلح 

بند مغایر  را  کند  اساسی    110  اصل   4  سلب  میقانون  شئون  دهد.  تشخیص  از  دیگر  یکی 
های مختلف  فرماندهی در نیروهای مسلح آن است که فرمانده اختیار عزل و نصب در بخش

اختیار فرماندهی کلی    نیروهای تحت امر خود را داشته باشد و از همین منظر شورای نگهبان
  ی ندانسته است و قانون اساس  110  اصل  6  نشده در بندروهای مسلح را محدود در موارد ذکرنی

صورت مستقیم یا غیرمستقیم معتقد است که هرگونه عزل و نصب در نیروهای مسلح باید به
انجام   رهبری  صالحیت    .دگیرتوسط  اسالمی  شورای  مجلس  نگهبان  شورای  نظر  از 

که به هر نحوی  صورتیمسلح بدون موافقت رهبری را ندارد و درذاری برای نیروهای  گسیاست
نیروهای   شود  برای  ایجاد  تکلیفی  شود مسلح  اعطا  اختیاری  تأیید    ،یا  و  هماهنگی  با  باید 

 فرماندهی کل نیروهای مسلح باشد.
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 ها ادداشتی
 

رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای  : »6/7/1398رهبری؛  ی ابالغی  قانونگذاری کلی نظام  ها سیاست  16بند    .1
 .«ای مسلحی برای نیروهقانونگذار مسلح در 

  برخی (  ناجا )  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  در  پژوهش  این  نهایی   مراحل  در  که  است  ذکر  قابل .  2
  ارتقا (  فراجا )  اسالمی  جمهوری  انتظامی  فرماندهی  به  آن  سازمانی  ساختار  و  فتگر  صورت  ساختاری  تغییرات

 نتظامی در پرانتز ذکر شده است. نیروی ابه همین دلیل عنوان فرماندهی انتظامی، به همراه عنوان  .یافت
از قانون    یموادانون اصالح  ق  3  بندنامه انضباطی نیروهای مسلح، ابالغی رهبر معظم انقالب،  آیین   1  : مادهر.ک.  3

 .1388 مصوب یجانبازاجرایی درصد   نامهآیین 1ماده بند ت  ،1390 مصوبخدمت وظیفه عمومی  
اسال  14ماده  .  4 ارتش جمهوری  ایرقانون  ماده1366ان مصوب  می  اسالمی    5  ،  انتظامی جمهوری  نیروی  قانون 

 . سلح ابالغی رهبر معظم انقالبنامه انضباطی نیروهای مآیین 17ایران، ماده 
 .نامه انضباطی نیروهای مسلحآیین 17 ماده .5

 . لحوهای مسنامه انضباطی نیر آیین  18و ماده  25/08/1368مصوب   قانون تشکیل وزارت دفاع 3 ماده. 6

 .نامه انضباطی نیروهای مسلحآیین 15ماده . 7
 .نامه انضباطی نیروهای مسلحآیین 16ماده . 8
حفاظت    یعمومقوا، دفتر    کل  یفرمانده   یاسیس   یدتیعق دفتر    نامه انضباطی نیروهای مسلح:آیین  19  مادهه  تبصر  .9

سازمان  کل  یفرماندهاطالعات   حفاظت  یاسیس  یدتیعقهای  قوا،  ارتش،  اطالع   و  و  و    ولی  یندگینماات  فقیه 
  ی روین  یبانیپشت وزارت دفاع و    یانتظام   یرو ینو حفاظت اطالعات در    یاسیس   یدتیعقات در سپاه،  واطالعحفاظت
به ارتش  قو  کل  ی فرماندهاز ستاد    یبخشعنوان  مسلح  انقالب  رانیا  یاسالم  یجمهورا،  پاسداران  ،  یاسالم، سپاه 

  ماً یمستق  متمرکزمراتب مستقل و  با سلسله  کهباشد  مسلح می  یروهاین  یبان ی پشتدفاع و  و وزارت    یانتظام  یرو ین
 نمایند. می  فهیوظ مسلح انجام   یروها ی ن کنارو در   یرهبرتحت امر مقام معظم 

 .مسلحنیروهای   انضباطی نامهآیین 4ماده . 10
 .مسلحنامه انضباطی نیروهای آیین 15ماده . 11
  :ق1415مومن،  ؛467 :2ج، 1363 ،موسوی ینیخم ؛93 :1385مصباح یزدی،  ؛251 :1383جوادی آملی، : ر.ک. 12

مذ: صورت  ر.ک.  13 ایران،مشروح  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  نهایی  بررسی  مجلس    : 2  ، ج1364  اکرات 
 . اظهارات حسن آیت و موسوی اردبیلی 1206 – 1109

و   299-298:  1364ری اسالمی ایران،  جمهو  یساساقانون    یبازنگر  یشورا   مذاکرات: صورت مشروح  ر.ک.  14
 . 1349و  680-681

س به .  15 اساسنامه  مانند  مواردی  مثال  مورخ    کشور   رعامل یغ   پدافند  ازمان طور  اساسنامه 1393/ 09/ 17ابالغی   ادی بن  ، 
مورخ    دفاع   ایهارزش   و   آثار   حفظ  ابالغی  اساسنامه1383/ 12/ 22مقدس  مورخ  وزارت  تعاون   ادی بن  ،  ابالغی   دفاع 

 نامهن یی آ ،  1379/ 04/ 05ابالغی مورخ    ی کشور  هایدستگاه   در   حفاظت  های یگان   لیتشک   ، دستورالعمل 1379/ 10/ 15
 کل نیروهای مسلح ابالغ شده است.  فرماندهی توسط   ر ها مورد دیگ و ده  1383  انضباطی نیروهای مسلح ابالغی 

 یرنظامی غ  ییاجرا  های دستگاه  به  أمورم  هی امر  نیمشمول   امور  یسامانده  مثال مواردی مانند دستورالعمل   طوربه.  16
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مورخ    کشور دستورالعمل12/08/1400ابالغی    وقوع   از  یریشگ یپ  یشوراها   و  ی عال  یشورا  ارک  دستور  نحوه  ، 
مورخ    یروها ین  تخلفات  و  جرائم ابالغی  دستورالعمل18/01/1397مسلح   ی روان  سالمت  یاب یارز  و  سنجش  ، 

 یی هوا  یموتورها  ساخت  و  یطراح  شرکت  ، اساسنامه24/10/1396ی  م ابالغ.ن  یآموزش  مراکز  در  فهیوظ   کارکنان
 مورد دیگر توسط ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ شده است. ها و ده 19/01/1393ابالغی مورخ 

به نظرات شورای نگهبان انجام شده است در سامانه    ذکر است تمامی استناداتی که در این پژوهشقشایان  .    17
   //:rc.ir-nazarat.shora/httpرو قابل دسترسی است: ن به نشانی روبهبارای نگهجامع نظرات شو

  که  است  شده  مطرح  نیز  دیگری  نظرات  در  رابطه  این  در  نگهبان  شورای  بر  حاکم  رویه  که  است  ذکر  قابل.    18
  شماره   نظر،  7/3/1381  مورخ  81/ 602/30  شماره   ظرن  ،10/9/1381مورخ    1960/30/81نظر شماره    :از  اندعبارت
 . 23/08/1381 مورخ 1862/30/81

 . نامه انضباطی نیروهای مسلح ابالغی رهبر معظم انقالبینآی 20 ماده. 19
 . نامه انضباطی نیروهای مسلح ابالغی رهبر معظم انقالبآیین 16 ماده. 20
 مجلس شورای اسالمی  27/05/1362صوب وزارت اطالعات م سیتأس قانون  8و  7واد م. 21
فرماندهی کل    تصویب  با  سرتیپی و باال  هایمحلانتصاب و عزل فرماندهان و مدیران منصوب در  :  98ماده  .  22

کارکنان    مورد  درقوا و   به  اساس  برسایر  بنا  که  ماده    نامهنییآ  در  مورد  اختیاراتی است  قانون   102موضوع  این 
 . گرددتعیین می

که رویه حاکم بر شورای نگهبان در این رابطه در نظرات دیگری نیز مطرح شده است که    ذکر استشایان    . 23
شماره    اندعبارت نظر  شماره  07/06/1400مورخ    27334/102از:  نظر   نظر،  28/10/1400مورخ    29248/102، 
 . 4/3/1361مورخ  4594نظر شماره ،  22/12/1394 مورخ 5939/102/94 شماره

ا24 قابل ذکر  ر.  نیز مطرح شده است که  ست که  نظرات دیگری  رابطه در  این  نگهبان در  بر شورای  ویه حاکم 
از:  عبارت شماره  اند  شماره  نظر  شماره،  12/02/1400مورخ    25070/102نظر  مورخ    95/102/848  نظر 

شماره  ،  19/3/1395 شماره  ،  13/11/1379مورخ    1713/21/79نظر   نظر،  22/2/1382مورخ    30/82/ 2972نظر 
 .13/11/1379مورخ  1713/21/79شماره 
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 و مآخذ  منابع
 الف( فارسی 

و  ( 1398) ا  علیرض ،  یاوری   ؛ مهرداد   اشراقی،  .1 فرماندهی  در  بازی جنگ  محور  مرحله  »الگوی   ،
 . 18-1  ص ،  ، زمستان 4 سال سوم، ش   پژوهشی فرماندهی و کنترل، -فصلنامه علمی کنترل«،  

فرد، .2 ج1384)اهلل  قدرت  پیرزاد  »اصول  ار(،  و  مشترک«،  نگ  و  ویژه  عملیات  در  آن  تباط 
 .4 شپاییز و زمستان، سال دوم،  ،فصلنامه علوم و فنون نظامی

 علمی  مجله   ، « فرایندها   و   الگوها   مفاهیم:  سیاستگذاری »   ، ( 1397)   امید   آقا،   قاسم   جلیلی  .3
 .114-106  ص،  بهار   ، 4 ش   ، حسابداری   و   مدیریت  در   نوین   پژوهی  رویکردهای   تخصصی 

آراس .4 حسیجوان  افضلی  ؛نته،   نهادهای   و  قوا:  2  اساسی  حقوق،  (1400)  محسن  ،ملک 
 . شگاهدان  و حوزه قم: پژوهشگاهحکومت، 

گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسالمی  ،  (1388)  جوان آراسته، حسین .5
 . دانشگاه و حوزه قم: پژوهشگاه ایران،

اس(1395)  ------------- .6 سیاسی  نظام  در  قوا  »تفکیک  ج،  و  اسالمی الم  مهوری 
تابستا1نهم، شو، سال چهلاسالمی  حقوق  مبانی  و  فقه  فصلنامهایران«،   بهار و    ص ،  ن، 

51-67. 

»تحلیلی(1393)  میالد  ،قطبی  ؛رستمی، ولی .7   نظام   در  رهبری  نظر  زیر  نهادهای  مفهوم  بر  ، 
 . 9 سال سوم، ش مومی،ع حقوق دانش فصلنامهایران«،  تقنینی

 . وپنجمبیست  چ سمت،: تهران ،مدیریت اصول ،(1393) علی  رضاییان، .8
  ایران   اسالمی  وریجمه  اساسی   قانون   نهایی  بررسی  مجلس  مذاکرات  مشروح  صورت .9

 .تهران ،اسالمی شورای مجلس عمومی روابط و  فرهنگی امور کل ادارۀ ،(1364)

   .دوم مجد، چتهران: کلیات حقوق اساسی ایران، ، (1387) نی، عباسعلیعمید زنجا .10
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  چیستی   پژوهیسیاست   و  عمومی   سیاستگذاری  ، (1392)  علی  ر،آهنگ  ورغالمپ .11

 .13064 مسلسل شماره مجلس، هایپژوهش مرکز ،عمومی سیاستگذاری

ناصرمحمدی .12 نظامی«،  (1384)  فر،  هنر  و  »فرمانده  ونظامی  مدیریت  مهفصلنا،  بهار   ،  
 . 17ش ،تابستان

  مسلح   نیروهای   والام  بر   محاک   حقوق»   ،(1396)  حامدی،  کرم  ؛نیام  ،یدستنائ  یمختار .13
 .361-337 ص ،80 ش ،حقوقی تحقیقات فصلنامه  ،«ایران اسالمی  جمهوری

 . رضوی قدس آستان ،تولید  مدیریت ،(1368) مهدی ،الوانی ؛نصراهلل فیعی،میرش .14

 و   حاکمیت  ایران؛  اسالمی  جمهوری  اساسی  حقوق  ،(1380)  محمد  سید  هاشمی، .15
 .2 ج ،میزان :تهران ،وابسته سیاسی نهادهای
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