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 یحقوقنظام  یکل يریگجهتشده و  را موجب ثبات و انتظام امورنظام  یکل يهااستیس
، نظام یکلّ يهااستیس ياجراسطح  نیتریعالو  نیترمهم، راستا نیا. در دینمایم نییتبجامعه را 

 نیتأم یکلّ يهااستیسبا  نیقوان انطباق زانیمخصوص هر چه  نیادر  که است يرقانونگذاسطح 
نقش  نیبنابرا کهشده است  نیتضم زین آنمسئله نظارت بر و  یکلّ يهااستیس ياجراحسن ، گردد

مقاله  نیاخواهد بود و نگارنده در  تیاهمحائز  اریبسمهم  نیادر تحقق  یاسالم يشورامجلس 
 .باشدیم مهم نیا نییتبدرصدد 

 .نظارت، يقانونگذار، یاسالم يشورامجلس ، نظام یکل يهااستیس :هادواژهیکل
 

                                                                                                                                        
    E-mail: esmaeili1344@ut.ac.ir نويسندة مسئول مقاله* 



 

 
 1931زمستان  - 2سال اول، شماره /  یعموم  حقوق یاهیربرس فصلناهم   

 

 

1 

 مقدمه
و آرمان  يهدفمنددر اصول مختلف خود به  رانیا یاسالم يجمهور یاساسقانون 

تحقق  کهجا از آنحال  نیعدر  (1)نموده است. حیتصر رانیا یاسیسو  یحقوقنظام  يمدار
 و وحدت جهت کالن يهايریگمیتصممستلزم ثبات در  یحكومتدر هر  شده نییتعاهداف 

نموده است  نیتضم یقانون ییهاچارچوببه واسطه را  تیمسؤول نیاگذار قانون، باشدیم
 يریگجهتو  شتریباز وضوح  مذکور اهدافبه سمت  یحكومت يقوامنسجم  حرکت که

 نیترشیب کهقرار داده  يهادنبرعهده مهم را  نیا نیهمچنبرخوردار گردد و  حیصح
 داراست. یحقوقو  یاسیسرا از نظر قدرت  يکارآمد

امور جامعه  ریتدبدر  ییعقالبر اصل  یمبتن ينهاد نیچن سیتأس آنكه شتریب حیتوض
مجالس  يداریناپا، یاساسمختلف از قانون  يهابرداشت(؛ 151: 1911، زادهیموساست )

هستند  یعواملو...  یاسیسمتفاوت  قیسالمزبور از  يانهاده يریرپذیتاث، هامقننه و دولت
از اعمال  يریجلوگو  دهدیم سوق کالنو  یکل يهااستیس نییتعرا به  حكومت که
مشخص لزوم  ریمسمند در هدف حرکت ترمهمو متعارض و از همه  یمقطع نیقوانو  قهیسل

 .اندینمایم قابل اجتناب ریغرا  یکل يهااستیسوجود 
در  1931سال  یاساسقانون  يبازنگردر نظام  یکل يهااستیسمبنا نهاد  نیهمبر  لذا

 قرار يرهبرمقام  اراتیاخت لیذو  گرددیم جادیا یاساسقانون  111اصل  1قالب بند 
 دیجد ياعضا نییتعضمن  اریاخت نیادر چارچوب  زین يرهبرمقام معظم  (2).ردیگیم

نظام  یکل يهااستیسدر خصوص مجمع را  یمشورتنظر ، 21/12/1915 مجمع در
نسبت ، خود یداخل نامهنییآضمن اصالح  فهیوظ نیادر انجام  زینخواستار شدند. مجمع 

آن  25/11/1913 خیتاراقدام نمود و در  هاآن نیعناو نییتعو  یکل يهااستیس فیتعربه 
 دییأتبه  11/1/1911 خیتاردر  زینمعظم له  که ارسال نمود يرهبرمقام معظم  دییتأ يبرارا 

 نظام کی در يزیربرنامه مراتب از یكی یکل يهااستیس، مبنا نیهمآن اقدام نمودند. بر 
 قرار هاآرمان مجموعه از پس اهداف و هاآرمان تحقق يبرا کهاست  دارهدف و یآرمان

 آن و کنندیم کینزد ییاجرا میمفاه به را هاآرمان که هستند یاصول يحاو و رندیگیم
 يروهاین، گانهسه يقوا از اعم ؛ندینمایم عمل نظام درون در که هستند ییهااستیس

 (9).دارند تیفعال کل جامعه درون در که ییروهاین نیهمچن و مایس و صدا، مسلح
 صیتشخ مجمع با مشورت از پس يرهبرمقام ، یاساسقانون  حیصرمطابق با نص 
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جزء  هااستیس نیا «نییتع» نیبنابراو  دینمایم نییتعرا  نظام یکل يهااستیس نظام مصلحت
و در  گرددیم یتلق یاساسقانون  111مندرج در اصل ، یاساساصول قانون از  یكی احكام

 .شوندینم محسوب یاساسبه عنوان اصول قانون  شده مزبور بیتصو يهااستیسحال  نیع
 ورخم اوامر ياجرادر  و یاساس قانون 111 اصل دوم بند سو بر اساس کیاز 

 مجمع به را یکل يهااستیس ياجرا حسن بر نظارت که يرهبر معظم مقام 11/1/1911
 هايسیاست اجراي حسن بر نظارت مقررات»، فرمودند ضیتفو نظام مصلحت صیتشخ
 يسوو از  رسدیم بیتصو به 21/9/1911 خیتار در تبصره 3و  ماده 11ده  یط «نظام کلی

وارد نشده  یحیتصر هااستیس نیاگهبان بر ن يشوراهرچند در خصوص نظارت  گرید
به  زین یکل يهااستیسبا  یاسالم يشورا مصوبات مجلس رتیمغاعدم  یبررساما ، است

در ادامه به آن  کهقابل برداشت است  یحكم نگهبان يشورا فیوظااز  یكیعنوان 
 پرداخته خواهد شد.

 یحقوقنظام  يگذارقانون  رکنبه عنوان  یاسالم يشورانقش مجلس  انیم نیادر 
 یاسالم يشورامجلس  که یصورتاست. در  یپوشقابل چشم  ریغ رانیا یاسالم يجمهور
 ياجراحسن ، دینما نیتأمنظام  یکل يهااستیسمصوبات خود را با « یهماهنگ»بتواند 

 است. دهیرس جهینتبه ، مهم نیاسطح  نیترمهمو  نیباالتردر  هااستیس
 يحسن اجرا»و به طور خاص « نظام یلک ياستهایس»با حال در ارتباط  نیعاما در 

قابل تامل  یابهامات« یاسالم ينقش مجلس شورا يفایا یمزبور و چگونگ يهااستیس
 :گرددیم اشاره هاآناز  یبرخبه  لیذدر  کهوجود دارد 

 یحقوق قواعد مراتب سلسله در هاآن گاهیجاو  ستیچنظام  یکلّ يهااستیس تیماه
 ؟باشدیم به چه صورت

رابطه  نیاو در  ستیچنظام  یکلّ يهااستیس تیرعا نیتضم يبرا راهكار نیبهتر
 ؟گرددیم یابیارزنقش مجلس چگونه 

بر  نیقوان يابتنا تیفیکبه قانون چگونه است و  یکلّ يهااستیس لیتبد سمیمكان
 ؟ستیچ یکلّ يهااستیس

 انطباقصورت عدم در  تواندیم یاساسقانون  191مجلس طبق اصل  سیرئ ایآ
را رد نموده و  هاآنمفاد ، نظام یکلّ يهااستیسبا  هانامهنییآو  رانیوز ئتیهمصوبات 
 ؟دینما ارسال رانیوز ئتیهدوباره به 
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 ؟ردیپذیمانجام  یالتیتشك چهنظام چگونه و با  یکلّ يهااستیس ياجرانظارت بر حسن 
 است؟ چگونه ینظارت يهاسازمان گریدنظام با  یکلّ يهااستیس ینظارتارتباط نهاد 

 يشورا ایآ، مصوب مجمع یکلّ يهااستیسانطباق مفاد مصوبه مجلس با  نهیزمدر 
نموده و در صورت عدم  یبررسموضوع را  تواندیممجمع  ای کنداظهار نظر  دیبانگهبان 
 ؟کندرا اعالم  یکلّ يهااستیسمصوبه مجلس با  رتیمغا، انطباق
 هااستیس نیا تیرعانظام موظف به  تیجمهورنماد  نیتریاصل به عنوان مجلس ایآ
 است؟ يقانونگذاردر 

... 
و ارتباط آن با مجلس  رانیا یحقوقنظام در نظام  یکلّ يهااستیس نییتب يبرالذا 

 .میپردازیم الذکرمسائل فوق  لیتحلو  یبررسنوشتار به  نیادر  یاسالم يشورا

 نظام یکل یهااستیس گاهیاجو  تیماه، نهیشیپاز  یاجمالـ 1
 يبازنگر کیشماره  ونیسیکمبار در گزارش شور اول  نیاولنظام  یکل يهااستیس

 مذاکراتمطرح گشته است )مشروح  يرهبر اراتیاخت از یكیبه عنوان ، یاساسقانون 
 بیتصو( و پس از 312: 1911، رانیا یاسالم يجمهور یاساسقانون  يبازنگر يشورا

 نییتع یمختلفدر موضوعات  يمتعدد یکل يهااستیس تاکنون، یساساقانون  هیاصالح
 (1)اند.ابالغ شده، شده و جهت اجرا

امامت »و « تیوال»در عنصر  يرهبرنظام توسط مقام  یکل يهااستیس نییتعضرورت 
از حق  يرهبرمقام ، یاساسقانون  51و  5. بر اساس اصول باشدیم قابل جستجو« امت
از طرق  یكینظام  یکل يهااستیس نییتع اریاخت کهبرخوردار است  و امامت امت تیوال

اصل  1با وجود بند ، قتیحقو در  .(131: 1911، زاده یموس) باشدیم حق نیامهم اعمال 
 يشتریب نمود یاساسقانون  کالبددر  هیفق تیوالبر اصل  حاکمروح ، یاساسقانون  111

 (.393: 1915، یزنجان دیعم) است افتهی
از  ياپارهسو  کیابراز شده است؛ از  یمختلفنظام نظرات  یکل يهااستیس نییبتدر 

مصاحبه ، فینظطحان ) اندکردهقلمداد  هااستیس نیارا وصف « بودن يارشاد»حقوقدانان 
« الزام آور بودن»قول به  یبرخ( و در مقابل 152: 1911، یهاشم دمحمدیس دکتربا 
( و از ضمانت 1911، یدزنجانیعم. ..اتیآصاحبه با م، فینظطحاناند )داده هااستیس

 اند.آن سخن رانده یحقوق ياجراها
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و روح  یاساسقانون  111 اصل حیتصرطبق  نكهیا رسدیم به نظر حیصح کهآنچه 
 نظر به رشیپذچندان قابل  هااستیس نیابودن  يارشاد دگاهید، کشوربر قانون برتر  حاکم

نظارت حال  نیعوارد شده و در  یاساسمسئله در قانون  نیاسو  کیاز  کهچرا  ؛رسدینم
اقدامات و  ياجرااز صحت و حسن  نانیاطمحصول  دال بر کهمطرح شده است  زینبر آن 
 .است مزبور يهااستیستحقق الزم در صورت عدم  ریتداباتخاذ  نیهمچن

خاص  يمعنابه « قانون» زین يصورو  يماهوبه لحاظ  یکل يهااستیس گرید يسواز 
شده در قانون  ینیبشیپ ندیفرآ گذراندنپس از  کهحال  نیع؛ در شوندینم یتلق (5)آن

 يهااستیس قتیحقدر . شوندیمآور محسوب و الزام یقانون یحكومت يقوا يبرا، یاساس
 زانیمبودن و  یلیتفصدرجه  از نظرِ که باشندیم نیقوان يریگ شكل يبرا يبستر یکل

 یعمومقاعده ، قانون؛ تفاوت قائل شد نیقوانو  یکلّ يهااستیس نایم دیبابودن  یالزام
به  که باشدیمخاص  تیموقعضمانت اجرا بوده و ناظر به  يدارا کهاست  يآورالزام

قصد  زین یکل يهااستیس. اگر شوندیممطرح  «دینبا» و «دیبا» ای یشرط ییایقضا صورت
 .(911: 1911، یزارع) شوند مشخصلمرو آن حدود و ق دیبا، را دارد دهاینباو  دیبا نییتع
 .باشدیم زینخاص مربوطه آن  فاتیتشر یطمسئله مستلزم  نیاو 

 صیتشخمجمع  با مشورت از پس يرهبر کهاست  ییهااستیس، یکل يهااستیس
 محسوب یالزامهمه قوا  يبرا، آن نییتعو به محض  کندیم نییتعمصلحت نظام آن را 

تفاوت  يعادبا قانون  یول انداتیاجرائها و آرمان نیب ياحلقه هااستیس نیا. شودیم
به  میمستق ياجرا يبرارا  هاآنبتواند  یکس که ستینگونه  نیادارد و  يماهوو  یاساس

 بیتصو، هانامهنییآو  نیقوانتبلور آن در  دیبااست و  یکل هااستیس نیاها بدهد. دستگاه
در گفت و گو با  یرفسنجان یهاشم) دیدها دستگاه و در عمل ییاجراها و مقررات نامه
 .(12ـ  11: 1911، يریبش

اند نموده لیتحل یحكومت احكامرا در زمره  نظام یکل يهااستیس، یبرخسو  گریداز 
( و آن را 911: 1911، ارجمند ریام؛ 311: 1915، یزنجان دیعم؛ 935: 1911، )ارسطا

 يبازنگر يشورا کهاظهار داشت  دیباخصوص  نیادر  قتیحقاند. در برشمرده یشرع یحكم
 صیتشخ مجمع»طبق آن  که یاساس قانون 112 اصل وضع و نیتدو هنگام، یاساس قانون

 موارد در نظام مصلحت تشخیص» را مجمع نیا فهیوظ نیاول، دیگرد نهینهاد «نظام مصلحت
 و یاسالم يشورا مجلس بین یقانون مراحل یط از پس که یصورت در، یحكومت احكام
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 قانون يبازنگر يشورا مذاکرات مشروح صورت) «نشود حاصل یتوافق نگهبان يشورا
 .کردند ینیبشیپ( 1522و 195 :2ج، 1911، یاساس
 وةیش» مورد در، قوا سران به پاسخ در سره قدس ینیخم امام نامه به، اصل نیا نهیشیپ

( 139ـ131، 21ج :1913، ینیخم امام) «یومتكح امكاح مورد در یاسالم مکحا حق اعمال
 یحكومت حكم موجب به را مصلحت صیتشخ مجمع، يانامه یط شانیا که (3)گرددیبرم
 «یومتكح مكح» گرفتن محور قرار وضوح و بداهت خاطر به، حال نیا با. کردند سیتأس
 که استدالل نیا با، يبازنگر يشورا ياعضا از یبعض، مجمع فیوظا شرح نییتب در

 امكاح» لفظ وجود، ستین یحكومت احكام همواره، نگهبان يشورا و سمجل نیب اختالف
 دادند؛ هرچند را آن حذف شنهادیپ و دانستند يضرور ریغ را 112 اصل متن در «یومتكح
 بحث از پس باألخره اما، آورد دستبه را شورا يرأ نتوانست مستقل صورتبه شنهادیپ نیا
 امكاح» واژة و دیرس بیتصو به یفعل صورت به مزبور اصل، فراوان يهایبررس و
 .(1513: 2ج، 1911، یاساسقانون  يبازنگر مذاکراتمشروح شد ) حذف آن از «یومتكح

 اصل وضع يمبنا و محور که شودیم گشت استنباط انیب که یمطالباز ، بیترتبه هر 
 حاکم حق اعمال یاجرای شیوة نییتب»، نظام مصلحت صیتشخ مجمع لیتشك و 112

 نیبنابرااست و  بوده «یومتكح مكح انیب» و «یحكومت احكام موارد در یاسالم
مصلحت نظام به  صیتشختوسط مجمع  يرهبر ضیتفوبا  کهنظام  یکل يهااستیس

 .باشدیم لیتحلقابل  (1)یحكومت حكم قیمصاداز  یكیبه عنوان  رسدیم بیتصو
 111بندِ اولِ اصل عبارت « ظهور»از  کهاظهار داشت همان طور  توانیم جهینتدر 
مصلحت  صیتشخمجمع  هیابالغدر  کهطبق آنچه  زینو  باشدیم قابل استنباط یاساسقانون 

 متبادر به ذهن یکل يهااستیس اتیخصوصآنچه  نیهمچنو  (1)نظام عنوان گشته است
 نیا رسدیم به نظر، باشندینم الزم برخوردار ياجراو ضمانت  ینهاز امر و  که کندیم
 یحكومت حكمدر شرع از آن به  کهاست  یاساسبر طبق قانون  کشور سیرئ نیفرام هااستیس
 پردازدیم آن شنهادیپبه  يرهبر يسواز  اریاختمصلحت نظام با  صیتشخو مجمع  شودیم ادی

 نیقوانو در واقع متضمن چارچوب وضع  شوندیم یتلقاالجرا الزم يرهبرمقام  دییتأو با 
وضع الزامات  تیاولو نییتعمهم در  یمالکبوط به آن بوده و مر یمشو مقررات و خط 

بر  حاکمبه منزله روح  که اندیحكومت یاحكام هااستیس، انیب گرید؛ به باشدیم یقانون
 تحقق اهداف و يراستاو در  شوندیم یتلقآن  يمبناشناخته شده و  يقانونگذار
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 .گردندیم نییتع یاساسقانون  يهاارزش
 .شودیم محسوب یحقوق ـ یتیریمد يامقوله رانیادر  یکل يگذارستایسدر مجموع 

 کهاست  يضرور چنانهم، نظام یکل يهااستیس تیماهمسأله در مورد  نیابر  دیتأکالبته 
 يترعامو  ترعیوساز شمول ، اصول و استانداردها، نیقوانبا  سهیمقادر  هااستیس نیا

 ،مقررات، نیقوان، از رفتارها يامجموعهارچوب و ناظر بر چ کنندهنییتعبرخوردارند و به عنوان 
از  ترنییپا يارتبهدر  یاساسو حقوق  يهنجارشده و از نظر نظم  یتلقو اقدامات  هامیتصم

 .(991: 1919، یزارع) قرار دارند یعمومو مقررات  يعاد نیقوانو باالتر از  یاساسقانون 
 يهااستیسدر چارچوب و محدوده  دیبا نیقوانو  انیمجر ماتیتصمهمه  جهینتدر 

نظام هستند تا با  یکل يهااستیسبه اطاعت از  مكلفهمه ، نیبنابرانظام باشد.  یکل
 هااستیس نیهمدر محدوده  دیباقوه مقننه ، همسو باشند؛ از جمله، شده نییتع يهااستیس

، شود بیتصو ینقانو يرهبر يهااستیساگر فراتر از دستورها و ، . پسکند يقانونگذار
نظام از  یکل يهااستیسدر واقع  .(11: 1913، یمحسناسفاد و  ینجففاقد اعتبار است )

 محسوب (3)یاساسقانون  11مندرج در اصل « یحدود مقرر در قانون اساس» قیمصاد
نظام به  یکل يهااستیساست در چارچوب  مكلف یاسالم يشوراو لذا مجلس  شودیم

 .(111: 1911، زادهیوسمبپردازد ) يقانونگذار

 نظام یکل یهااستیس یاجرادر حسن  یاسالم یشورانقش مجلس  ـ2
 یحكومت احكامنظام در زمره  یکل يهااستیس، آن گذشت حیتوض کههمانگونه 

مربوط به آن بوده  یمشو مقررات و خط  نیقوانمحسوب شده و متضمن چارچوب وضع 
روح  گرید ریتعببه  که باشدیم یقانونت وضع الزاما تیاولو نییتعمهم در  ياریمعو 

نظارت بر » یاساسقانون  111اصل  2. بند شوندیم یتلقآن  يمبناو  يقانونگذاربر  حاکم
را مطرح نموده است. ضرورت نظارت بر « نظام یلک يهااستیس يحسن اجرا

رها با زین يرهبر کالمدر « آنها يحسن اجرا» که یهیبداست  يامرنظام  یکل يهااستیس
 (11)مورد اشاره قرار گرفته است.

مهم  نیا کهاست  يضرور يامر یکل يهااستیس حیصحو  کامل ياجرارابطه  نیادر 
نوشتار  نیاو آنچه  شودیم موضوع محقق نیادر  لیدخ ينهادها هیکلنقش  يفایاواسطه به
 .باشدیم یکل يهااستیس ياجرادر حسن  یاسالم يشوراآن است نقش مجلس  انیبصدد  در
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و  هیمجر، سه قوه مقننه، رانیا یاسالم يجمهور یاساسقانون  51بر اساس اصل 
مطلقه امر و  تیوالنظر  تحت کههستند  رانیا یاسالم يجمهوردر  حاکم يقوا، هیقضائ

است و  ینسبو استقالل مزبور  کیتفكالبته  (11).باشندیم گریكدیامامت امت و مستقل از 
. بر ستین گریكدیحق نظارت قوا بر  ینافخود استقالل دارند  فیوظاقوا در انجام  نكهیا

و  یکنترل يابزارهااز ، يقانونگذارعالوه بر حق  یاسالم يشورااساس مجلس  نیهم
 اصول سوم کی از شیب زین یاساس قانون .(31: 1931، زادهبرخوردار است )فالح ینظارت
 و گاهیجا نییتب اصول به نیادر  و داده اختصاص «یاسالم يمجلس شورا» به را خود
و  نیترمهمخصوص  نیااست و در  شده اهتمام قوا ریسا با آن ارتباط یچگونگ و فیوظا
 اندیبررسقابل « نظارت»و « يقانونگذار» یعنی یاسالم يشورامجلس  فیوظا نیتریاصل
 به آن پرداخته خواهد شد: لیذدر  که

 نظام یکل يهااستیس ياجراحسن  نیتضمو « يقانونگذار» .1ـ2
 روبرو تیمحدود با جهت دو از مجلس يقانونگذار حق کهاست  ذکردر ابتدا الزم به 

 کشور یرسم مذهب احكام و اصول با که کند وضع ینیقوان تواندینم نكهیا یكی ؛باشدیم
 در يزیربرنامه و يگذاراستیس نكهیا زین گریدباشد و  داشته رتیمغا یاساس قانون ای

 جمله از است؛ شده واگذار یخاص ينهادها به، یاساس قانون اساس بر، هانهیزم از ياپاره
 يجمهور نظام یکل يهااستیس نییتع، یاساس قانون 111 اصل 1 بند اساس بر نكهیا

 1 بند اساس بر زین و است شده قلمداد يرهبر مقام اراتیاخت و فیوظا از، رانیا یاسالم
 حل زین و گانهسه يقوا روابط میتنظ و اختالف حل نهیزم در يریگمیتصم، اصل نیهم 1 و

 در، نیبنابرا. است آمده حساب به يرهبر مقام اراتیاخت و فیوظا جزء، نظام معضالت
 بر یحت ـ همگان بر يرهبر مقام نظر و يرأ و ندارد يقانونگذار حق مجلس، موارد نیا

 .است یالزام و نافذ ـ یاسالم يشورا مجلس
 داشت اظهار دیبا نظام یکل يهااستیس و یاسالم يشورا لسمج نسبت خصوص در

 قانون در مقرر حدود» در مجلس يقانونگذار، یاساس قانون 11 اصل حیتصر طبق که
 يشورا و گرددیم معنا یاساس قانون و شرع حوزه در مزبور حدود و است مجاز «یاساس

 و یاساس قانون با یماسال يشورا مجلس مصوبات رتِیمغا عدم یبررس دارعهده نگهبان
 یعنی یاساس قانون از یجزئ عنوان به یکل يهااستیس نظرگرفتن در با واقع در. است شرع
 یشرع احكام از یقسم عنوان به ای و یاساس قانون 111 اصل 1 بند تبعات و آثار از یجزئ
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 با مجلس مصوبات رتِیمغا عدم بر است موظف نگهبان يشورا، یحكومت احكام یعنی
 يقوا نكهیا مورد در یاساس قانون 51 اصل، عبارت گرید به. کند نظارت یکل يهاتاسیس
 اریاخت زین یاساس قانون 111 اصل. دارد صراحت، دارند قرار امر تیوال نظر ریز گانه 9
 مجلس اگر نیبنابرا و است شمرده بر يرهبر فیوظا زمره در را یکل يهااستیس نییتع

 یاساس قانون 51 اصل، ردیبگ دهیناد يقانونگذار در را ورمزب يهااستیس یاسالم يشورا
، شوند قلمداد یحكومت حكم عنوان به یکل يهااستیس اگر نیبنابرااست.  نموده نقض را

نظارت بر  امكانجهت  نیهمنگهبان از  يشورا يفقهاو  ندیآیم حساب به شرع جزء
 یحكومت حكم را یکل يهااستیس اگر زینحال  نیعدر ، را خواند داشت یکل يهااستیس

 نظارت فهیوظ نگهبان يشورا، یاساس قانون 51 اصل نقض از يریجلوگ يبرا، مینكن فرض
 گونه نیا، يرهبر آنكه مگر دارد را یکل يهااستیس با مجلس مصوبات رتِیمغا عدم بر

 .(1911، الهام نیغالمحس) دینما سلب نگهبان يشورا از یکل طور به را نظارت
 باشد نظام یکل يهااستیس ریمغا دینبا یاسالم يشورا مجلس مصوبات نكهیا مسلم قدر

 بر نكهیا تامل قابل مسئله اما. شد خواهد رد نگهبان يشورا نظارت با صورت نیا ریغ در که
، نظام یکل يهااستیس از مقصود نكهیا و یکل يهااستیس نییتع در ییعقال منطق اساس
 قانون موردنظر يهاآرمان و اهداف به دنیرس راه در نظام يهایمش خط و هايریگجهت
 وجود ضمن تا کندیم کمک مختلف ادوار در ینیتقن و یاجرائ يقوا به که است یاساس

 که مشترک اهداف سمت به هایریگجهت مختلف مجالس و هادولت يهابرنامه و هاقهیسل
 يریجلوگ هابرنامه زاحمت و ینظمیب و یگیرویب از و شود حفظ است یاساس قانون همان
 «رتیمغا عدم» صِرف نیتأم با مهم نیا به کامل لِین رسدیم نظر به( 191: 1911، هیفق) شود
 يقانونگذار چند هر گرید ریتعب به نباشد؛ تحقق قابل نظام یکل يهااستیس با مقررات و نیقوان

 قیطر اما، دیآیم حساب به تیاهم حائز و ارزشمند يامر نظام یکل يهااستیس مالحظه با
 آنكه علت. دینما نیتأم را است نظام یکل يهااستیس هدف که آنچه تواندینم مذکور

 شناخته يقانونگذار بر حاکم روح منزله به و اندیکل و عام یمیمفاه نظام یکل يهااستیس
 مد حاکم روح و مزبور یمش خط، مقصود به افتنی دست يبرا است يضرور لذا، شوندیم

 با مقررات و نیقوان (12)«ییهمسو» مستلزم مسئله نیا که ابدی انیجر مقررات و نیقوان رد نظر
 نظام یکل يهااستیس ریمغا تنها نه مقررات و نیقوان صورت نیا در. است یکل يهااستیس

 اند.گرفته شكل زین هااستیس آن به دنیبخش تحقق يراستا در بلكه، اندنبوده
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 بیتصو به را یمصوبات است موظف قنیمت طور به یالماس يشورا مجلس، نیبنابرا
 از يپاسدار نگهبان يشورا راستا نیا در که نباشد نظام یکل يهااستیس ریمغا که برساند

 نظام یکل يهااستیس ياجرا حسن شتریب چه هر نیتضم، حال. دارد عهده بر را مهم نیا
 يشورا مجلس قتیحق در و است یکل يهااستیس با «همسوتر» يقانونگذار به منوط
 با مقررات و نیقوان ییهمسو مناسب تر عبارت به و انطباق است موظف یاسالم

 در یکل يهااستیس که یصورت در گرید انیب به. کند نیتأم را نظام یکل يهااستیس
 .است افتهی تحقق یکل يهااستیس ياجرا حسن عمال، ابندی یتجل مقررات و نیقوان قالب

 و مقررات و نیقوان «ینیتقن جنبه» ثیح از دیبا یکل يهااستیس ياجرا حسن نیتأم
 يشورا به مصوبات ورود از قبل بیترت نیبدو  باشد نیقوان صدور از قبل مرحله واقع در

 نظام یکل يهااستیس ياجرا، اجرا مرحله به مقررات و نیقوان ورود از قبل زین و نگهبان
 در یکلّ يهااستیس ياجرا، گریدبه عبارت  است. افتهی تحقق خود سطح نیترمهم در

 ستمیس در دیبا یکلّ يهااستیس اول درجه در که شودیم مطرح مختلف سطوح
 نیبد. است يقانونگذار خود یکلّ يهااستیس ياجرا مصداق و شود منعكس يقانونگذار

 بمصو نیقوان با آنها انطباق به مربوط یکلّ يهااستیس ياجرا حسن بر نظارت، بیترت
 مسئله، دیگرد نیتضم و نیتأم یکلّ يهااستیس با نیقوان انطباق نكهیا از پس و است

 .(931: 1911، یزارع) شودیم یتلق افتهی خاتمه یکلّ يهااستیس ياجرا حسن بر نظارت

 نظام یکل يهااستیس ياجراحسن  نیتضمو « نظارت» .2ـ2
 نیا قیدق انجام واسطه به ورام ياجرا حسن و بوده گریكدی مكمل «نیتقن» و «نظارت»

 و ابدییم استمرار نظارت با، وضع از پس نیتقن اتیح واقع در. گرددیم نیتضم مسئله دو
 یاسالم يشورا مجلس ندگانینما فیوظا نیرتریخط و نیترحساس از یكی رابطه نیا در

در قانون  .است ملّت حقوق احقاق و کشور امور حیصح انیجر بر نظارت تیمسؤول
 شیپمجلس در اصول مختلف مورد  ینظارت يهاتیصالح رانیا یاسالم يجمهور یساسا

 زینمصلحت نظام و  صیتشخمجمع  کهاز آنجا ، حال نیعدر  (19)قرار گرفته است. ینیب
را  یفیوظا هااستیس نیانظام و نظارت بر  یکل يهااستیسنگهبان در خصوص  يشورا

 سو نقش دو نهاد مزبور در رابطه با کیپرداخته تا از مسئله  نیادر ابتدا به ، بر عهده دارند
 ينهادها گاهیجا گرید يسومشخص شود و از  یکل يهااستیس ياجرانظارت بر حسن 

 شود. نیتبب یاسالم يشورامجلس  گاهیجا ژهیورابطه به  نیاموجود در  ینظارت
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نگهبان در  يشورامصلحت نظام و  صیتشخمجمع  ینظارت کارساز و  .1ـ2ـ2
 نظام یکل يهااستیس ياجراحسن  نیضمت

 يشورارا به عهده  یکلّ يهااستیس ياجرابر حسن  نظارت فهیوظ یاساسقانون 
رهبر به  يسواز  اریاخت ضیتفومصلحت نظام با  صیتشخو مجمع  است ندادهنگهبان قرار 

و  فیاوظامر از  نیا یاساسقانون  111اصل  2طبق بند  آنكه حیتوضبپردازد.  دیبامهم  نیا
 از یبرخ تواندیم رهبر زیناصل  نیهمطبق  گرید يسوو از  است يرهبر اراتیاخت
 مجمعاساس  نیهمبر  ؛کند ضیتفو يگرید شخص به را خود اراتیاخت و فیوظا
نظارت  ٔ  جهینتداده و انجام مهم را  نیارهبر  يسواز  یمقامبه قائم  مصلحت صیتشخ

 (11).دهدیم گزارش يرهبربه مزبور را 
 نیتدو، مصلحت صیتشخ مجمع رخانةیدبو نظارت  یبررسمعاونت ، اساس نیار ب

 ییاجرا يبراالزم  کار و ساز هیته یعنی یکل يهااستیس ياجرامقررات نظارت بر حسن 
، طبق مقررات مزبور (15).خود قرار داد کاررا در دستور  یاساساز اصول قانون  یكیشدن 

مجمع  یارجاعموضوعات  ينگرجامعو  قیتلف، یابیارز، یبررسنظارت به منظور  سونیکم
ارسال  .(1)ماده  گرددیم لیتشك یکل يهااستیس ياجرادر خصوص نظارت بر حسن 

 يروهاین، گانهسه يقوا فیوظادر زمره  زینساله به مجمع  5و  انهیسال يادوار يهاگزارش
 يهاگزارشبه  بور صرفاًنظارت مز ونیسیکم نیبنابرا کهعنوان شده است  مایسمسلح و صدا و 

 .یانفعالو  ینیپساست  يامرخصوص  نیاو نظارت مجمع در  دینمایم یدگیرسواصله 
شده  ینیب شیپ زیننظارت به نحو فعال ، پنج ساله يهابرنامهحال در خصوص  نیعدر 

به  تاینهامجمع  که یصورتپنج ساله در  يهابرنامه یدگیرس انیجررابطه در  نیااست؛ در 
 مجمع ندگانینما، است یکل يهااستیس ریمغابرنامه  يمحتوا کهبرسد  صیتشخ نیا

 در اگر تاًینها و کنندیم مطرح مجلس و دولت ربطیذ يهاونیسیکم در را رتیمغا موارد
 شیخو فیوظا و اراتیاخت مطابق نگهبان يشورا، ماند یباق رتیمغا مجلس یینها مصوبة

 (13).دینمایم نظر اعمال نظام مصلحت صیتشخ مجمع نظر اساس بر
ماده  نیانگهبان در  يشورامفهوم اعالم نظر  کهاست  ذکرخصوص الزم به  نیادر 

 يریگمیتصمحق نظارت بر نظر مجمع و  زیننگهبان  يشورا ایآ ستینمبهم بوده و مشخص 
 خصوص نیانظر مجمع در  رشیپذموظف به  ایآن را دارد  ینادرست ای یدرستدر خصوص 

 لهیوس کیموارد صرفا به عنوان  نیانگهبان در  يشورادر هر صورت در عمل  ؟باشدیم
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 مجلس ارسال يبرانظر خود اظهار وستیپبه  ناًیعو نامه مجمع را  کردهعمل  یرساناطالع 
 .(11: 1931، یجهرم يبهادر) دینمایم نظرات قلمداد نیاو مجلس را موظف به اعمال  کرده

 جینتا زیننظام  یکل يهااستیس ياجراحسن  مقررات نظارت بر 11ماده طبق 
همراه ، یکل يهااستیس ياجراو  تیرعاانجام شده در خصوص نحوه  يهایبررس

 .شودیم گزارش يرهبراقدامات انجام شده به مقام معظم 
بوده  ینیشیپ توسعه ساله پنج يهابرنامه نیقوان نظارت مجمع فقط در خصوص نیبنابرا

نظارت مزبور  جهینت و منفعالنه دارد و البته صرفاً ینیپسجنبه ، ریغو در خصوصِ موارد 
 گزارش گردد. يرهبربه  دیبا

 شورا نیا تیصالح کهاظهار داشت  دیبا نگهبان يشورانظارت در خصوص  نیهمچن
 يشورا. و شرع است یاساسبا قانون  رتیمغامجلس از نظر  مصوب نیقوانبر نظارت 
، ياقتصادبرنامه سوم توسعه  قانون 111صالح ماده طرح ا یبررسمناسبت  بهنگهبان 
 11/11/11و  3/3/11 بیترت بهدر چهار نوبت  رانیا یاسالم يجمهور یفرهنگو  یاجتماع

 نیا تیصالح خصوصر خود را در ظن کهاست  افتهیفرصت  11/21/12و  11/2/12و 
 يرهبروب مص یکل يهااستیسشورا در مورد نظارت خود بر انطباق مصوبات مجلس با 

از شرع بوده  یبخش یکلّ يهااستیس نگهبان يشورابرداشت طبق ، قتیحق؛ در کنداعالم 
به عهده  یکلّ يهااستیسبا  مجلسنظارت بر انطباق مصوبات  فهیوظاساس  نیاو بر 
 کهنظام  یکلّ يهااستیس گریدبه عبارت  .(935: 1911، )ارسطا باشدیم نگهبان يشورا

 احكامگشت به عنوان  انیب کههمان گونه ، رندیگیمقرار  بیتصورد مو يرهبرتوسط مقام 
 نیبنابراو  شوندیم شرع محسوب احكاماز  یقسم زین احكام نیاقلمداد شده و  یحكومت

مصوبات مجلس  رتیمغاعدم  صیتشخنگهبان به  يشورا (11)یاساسقانون  12طبق اصل 
 .رزدویم نظام مبادرت یکل يهااستیسبا  یاسالم يشورا

 نظام یکل يهااستیس ياجرادر نظارت بر حسن  یاسالم يشورانقش مجلس  .2ـ2ـ2
 در ابتدا الزم یکل يهااستیسدر خصوص  یاسالم يشورادر رابطه با نقش مجلس 

 یکل يهااستیس ياجرابر حسن  ینظارتنمودن نظام  کارآمدبه منظور  کهاست  ذکربه 
 یحقوق یفعل تیوضعبه  تیعناو گسترده و با  هدیچیپ التیتشك جادیانظام و ممانعت از 

 يراهكارمناسب است ، يرهبر حكممطابق  هاآنبر  ینظارتو مرجع  هااستیس نیا
مصلحت نظام به عنوان مرجع  صیتشخمطالبه آن از مجمع  امكانشود تا ضمن  دهیشیاند



 
 
 

 نظام یکل يهااستیس ياجرادر حسن  یاسالم يشورابر نقش مجلس  يدرآمد
 

 

19 

 علت. فتایدست  ینظارت ییکارا حداکثربتوان به  هااستیس نیا ياجرانظارت بر حسن 
 کههمان گونه ، نظام مصلحت صیتشخمجمع  يسواز  یفعلشده  ینیب شیپنظارت  آنكه

واصله از  يهاگزارش یبررساقدام به  و مجمع صرفاًاست  ینیپس يامر، گشت انیب
 .دینمایم ربط يذ يهادستگاه
در صورت  ینیشیپ ینظارت يهاوهیشاز  يریگبهره کهخصوص روشن است  نیادر 

( مناسب ییاجراتداخل در امور  ای يکند جادیاآن )همچون  یمنف يرگذاریتاثز ممانعت ا
 کشورشده و  يریجلوگ یاحتمالاز انحراف  ییابتدادر همان مرحله  بیترت نیبدتر بوده و 

دوره  کینظام و توقف آن پس از  یکل يهااستیسدر خالف جهت  حرکت نهیهزمتحمل 
 .(11 :1931، یجهرم يبهادر) گرددینم اجرا

 نیعو در  یداخلتوجه به مقررات موجود و در چارچوب ساختار نظام  با، منظور نیبد
 يبرا یاسالم يشورادر مجلس  ییکارهااز ساز و  توانیم یاساسحال سازگار با قانون 

 یبرخو اجمال به  یکلبه طور  کهنظام بهره برد  یکل يهااستیس ياجراحسن  نیتأم
 :شودیم موارد اشاره

 حهیال ایطرح  یبررسبه هنگام  یاسالم يشورامجلس  کهاست  نیا راهكارهااز  یكی
 نیتضم یقیطررا به  هااستیسمزبور با  حهیال ایطرح  ییهمسو، یکل يهااستیسمرتبط با 

 :دینما
 هاونیسیکم (11)،یاسالم يشورامجلس  یداخلنامه  نییآ 111به عنوان مثال طبق ماده 

 یبررسو  کردهمصلحت نظام دعوت  صیتشخربط در مجمع  يذ نیمسئولاز  توانندیم
خود قرار دهند و  کارنظام در دستور  یکل يهااستیسرا به منظور تحقق  حهیال ایطرح 
مزبور  ونیسیکم، یاسالم يشورانامه مجلس  نییآدر صورت اصالح  توانیم آنكهباالتر 

 یکل ییهااستیستحقق  بیتتر نیبدمسئله موظف نمود و  نیانمودن  ییاجرارا نسبت به 
 نمود. سریمرا 

، نظام یکل يهااستیس ياجرامقررات نظارت بر حسن  2مطابق ماده  نیاعالوه بر 
 یلک يهاسیاستد در چارچوب ین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بایقوان»

مربوط  یلک يهاسیاستر ید مغاینبا يچ موردین مقررات در هیا، م شودیمرتبط با آن تنظ
در مجلس  ياحهیال ایطرح  یبررسهمزمان با  تواندیم اساس مجمع نیهم؛ بر «باشد
خود قرار داده و در صورت  یتخصص يهاسونیکم کارآن را در دستور  یاسالم يشورا
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مقام  يسواز  یابالغ یکل يهااستیساز  یبخشبا  حهیال ایطرح  نیا رتیمغا صیتشخ
 نیتضماطالع دهد. به منظور  یاسالم يشورامجلس موضوع را جهت اصالح به ، يرهبر

 تواندیم به مجمع هاونیسیکم کارموضوعات در دستور  یرساناطالع ياپروسه نیچنانجام 
مناسب خود با  يهمكاربا  تواندیم راستا نیادر  یاسالم يشورابوده و مجلس  دیمف

ادا  هااستیس نیا ياجراخود را در قبال  فهیوظاز  یبخش، مصلحت نظام صیتشخمجمع 
 .(13: 1931، یجهرم يبهادر) دینما

 و نیتدو قانون 1ماده  1مطابق با بند  نكهیاشده  ینیب شیپدر قانون  که گرید قیطر
، یاسالم يشورا مجلس ندگانینما 22/12/1913 مصوب (31)کشور مقررات و نیقوان حیتنق

 انطباق» درخصوص مجلس به حهیال ای طرح میتقد از قبل هااستان یعال يشورا و دولت
 یاسالم يشورا مجلس نیقوان معاونت از...« و نظام یلک ياستهایس... با حهیال و طرح

 نیقواننظر معاونت  انِیجردر  ندگانینما، مذکورماده  1و طبق تبصره  ندینمایم استعالم
شده  نیتأم نیقوانبر  یاسالم يشورامجلس  ندگانینمانظارت  بیترت نیبد. رندیگیم قرار

 .ندینمارا اصالح  یکل يهااستیسبا  ریمغامصوبات  توانندیم و
برخوردار  یاراتیاختاز  زین یاسالم يشورامجلس  سیرئ نكهیا گرید ذکرالزم به  نكته

مشخص  یچارچوبرا در  یکل يهااستیس ياجرابا نظارت خود حسن  تواندیم کهاست 
مجلس  سیرئمحدوده نظارت  یاساس قانون 191و  15اصول  آنكه حیتوض. کند نیتأم

مقررات  تیصالح که يموارداصول در  نیاو بر طبق  ندینمایم نییتبرا  یاسالم يشورا
 نیاو در چارچوب قانون  حیصحاعمال  زیناعطا شده است  هیمجربه قوه  يگذار

 جهینتو در  ردیگیم مورد نظارت قرار یاسالم يشورامجلس  سیرئتوسط  تیصالح
از منظر انطباق  یاسالم يشوراداشت در صورت نظارت بر مصوبات مجلس  انیب توانیم
 عملكرد یکلعمالً بر مصوبات و چارچوب ، نظام یکل يهااستیسآنها با  رتیمغاعدم  ای

 .(11: 1931، یجهرم يبهادر) ردیپذیم نظارت صورت ینوع زینقوا  ریسا
 کشور مقررات و نیقوان حیتنق و نیتدو قانون 2 ماده، گشت انیبعالوه بر آنچه 

 مبادرت مقررات وضع به که یحكومت يهادستگاه هیکل زین (21)22/12/1913 مصوب
 مجلس به قانون نیا اعمال جهت را خود مصوبات تمام کهرا موظف نموده  ورزندیم

 و نیقوان حیتنق و نیتدو قانون 9ماده  3بند ، گرید يسو. از ندینما ارسال یاسالم يشورا
 مجلس را اعالم نظر نیقوانمعاونت  فیوظااز  یكی (21)22/12/1913مصوب  کشور مقررات
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عنوان  سهیرئ ئتیهو ارسال آن به  یکل يهااستیسبا  ریمغاو مقررات  نیقواندر خصوص 
و مقررات  نیقوان بیتصواز  قیطر نیبد کهوجود دارد  امكان نیا جهینتنموده است و در 

 مانعت شود.نظام م یکل يهااستیسبا  ریمغا

 یریگجهینت
امور جامعه است  ریتدبدر  ییعقالبر اصل  یمبتننظام  یکل يهااستیسنهاد  سیتاس

متفاوت  قیسالو اعمال  یاساسمختلف از قانون  يهابرداشت از يریجلوگ يبرا که
مزبور از  ينهادها يریرپذیتاث زینها و مجالس مقننه و دولت يداریناپابه سبب  یاسیس

 بیترت نیبدقرار گرفته است و  يرهبر اراتیاخت لیذ یاساسلف در قانون عوامل مخت
 .گرددیم نیتضممشخص  ریمسدر  یحكومت يقواهدف مند و منسجم در  حرکت
در شرع از  کهاست  یاساسبر طبق قانون  کشور سیرئ نیفرامنظام  یکل يهااستیس
 يرهبر يسواز  اریاختمصلحت نظام با  صیتشخو مجمع  شودیم ادی یحكومت حكمآن به 

و در واقع متضمن  شوندیم یتلقالزم االجرا  يرهبرمقام  دییتاو با  پردازدیم به صدور آن
 نییتعمهم در  یمالکمربوط به آن بوده و  یمشو مقررات و خط  نیقوانچارچوب وضع 

به  که اندیحكومت یاحكام هااستیس، انیب گرید؛ به باشدیم یقانونوضع الزامات  تیاولو
 يراستاو در  شوندیم یتلقآن  يمبناشناخته شده و  يقانونگذاربر  حاکممنزله روح 

 .گردندیم نییتع یاساسقانون  يهاارزشتحقق اهداف و 
سه  فیوظاو  اراتیاخت يقلمرو یبررسنظام  یکل يهااستیس ياجرادر مورد حسن 

 یابیارزمهم  یالماس يشورانگهبان و مجلس  يشورا، مصلحت نظام صیتشخنهاد مجمع 
توسعه  ساله پنج يهابرنامه نیقواننظارت مجمع فقط در خصوص ، رابطه نیا. در گرددیم
 زینخصوص  نیاو منفعالنه دارد و در  ینیپسجنبه  ریغبوده و در خصوص موارد  ینیشیپ

 گزارش گردد. يرهبربه  دیبانظارت مزبور  جهینتصرفا 
 شورا نیا تیصالح کهاظهار داشت  دیبا نگهبان يشورانظارت در خصوص  نیهمچن
 ریتفسطبق و  و شرع است یاساسبا قانون  رتیمغامجلس از نظر  مصوب نیقوانبر نظارت 

نظارت بر  فهیوظاساس  نیااز شرع بوده و بر  یبخش یکلّ يهااستیس نگهبان يشورا
در  و دباشیم نگهبان يشورا يفقهابه عهده  یکلّ يهااستیسبا  مجلسانطباق مصوبات 

 نقض از يریجلوگ يبرا، مینكن فرض یحكومت حكم را یکل يهااستیس اگر زین حال نیع
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 با مجلس مصوبات رتِیمغا عدم بر نظارت فهیوظ نگهبان يشورا، یاساس قانون 51 اصل
داشته و مصوبات مجلس  ینیپسجنبه  زیننوع نظارت  نیاالبته  که دارد را یکل يهااستیس

نظارت صورت با  نیا ریغدر و نظام باشد  یکل يهااستیس ریمغا دینبا یاسالم يشورا
 يهااستیساساس مجلس موظف است چارچوب  نیهمبر  نگهبان رد خواهد شد. يشورا

 .کند تیرعا يگذاردر قانون  زیننظام را  یکل
 يشورامجلس  کندنقش  يفایا نهیزم نیادر  تواندیم که ينهاد نیترمهمدر واقع 

با  نیقوان شتریبهر چه  ییهمسو زینو  رتیمغاعدم  که یصورتر د است و یاسالم
 نیتضموجه  نیترمطلوب به زیننظام  یکل يهااستیس، گردد نیتأمنظام  یکل يهااستیس
 نهیزمگرفته شوند و  کاردر دسترس به  يهاتیظرف که زانیمبه هر رابطه  نیادر . گرددیم

، کشور مقررات و نیقوان حیتنق و نیتدو انونق لیقبموجود )از  يابزارهاشدن  یعمل يبرا
دست  زینمهم  نیابه  لین، فراهم گردد و...( یاسالم يشورانامه مجلس  نییآ 11ماده 

در مقررات  کاملمدون و ، منقح یبیترتبه مقرر نمودن  ازین کههر چند ، گرددیم تر یافتنی
 .باشدیم محسوس کامالً یفعل
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 هاادداشتی
 اندعبارت که اندشده مشخص یاساس قانون دوم اصل «ج» بند لیذ نظام هدافا، مثال يبراـ 1

 ریسا. یملّ یهمبستگ و یفرهنگ و یاجتماع و ياقتصاد و یاسیس استقالل و عدل و قسط: از
 .شوندیم محسوب اهداف به دنیرس يبرا يالهیوس یاساس قانون دوم اصل در مندرج موضوعات

 مصلحت صیتشخ مجمع با مشورت از بس یکل يهااستیس نییتع 111 اصل از 1 بند درـ 2
 .است شده قلمداد يرهبر مقام اراتیاخت از نظام

 و ریتداب مجموعه. هستند یفرابخش و یبخش یکل يهااستیس شامل هااستیس نیاـ 3
 به ییاجرا يهادستگاه و کشور مختلف يقوا توسط یکل يهااستیس تحقق يبرا که ییهااستیس

 یژگیو. روندیم شمار به «ییاجرا استیس»، شوندیم نیتدو یقانون مقررات اساس بر و موجب
 یفرابخش و یبخش اهداف بر یمبتن، بودن ریفراگ، ینیب واقع، ينگرندهیآ، يداریپا یکل يهااستیس
 مورد در نیهمچن مجمع مصوبه در. است شده ذکر نظام یاساس و یاصل اتیخصوص انگریب و

 به توانندیم یاساس قانون اصول از ياریبس که شده اشاره یاساس قانون و یلک يهااستیس رابطه
 .شوند یتلق نظام یکل يهااستیس بستر عنوان
 حمل بخش، یعیطب منابع، معدن بخش، آب منابع، يانرژ، ياقتصاد تیامن یکل يهااستیسـ 4

 .باشندیم لیقب نیا از... و ییقضا و ياانهیرا یرساناطالع يهاشبكه، نقل و
 یپرسهمه راه از شده بیتصو نیقوان ای و پارلمان مصوبات به صرفاً، خاص يمعنا به قانونـ 5
 به صالح مراجع توسط که االجرا الزم مقررات ةیکل يمعنا به عام مفهوم در اما، گرددیم اطالق

 .(121، 1911، انیکاتوز) باشدیم، است شده وضع يقانونگذار
 :نظام مصلحت صیتشخ مجمع لیتشك مورد در 11/11/1933 مورخ نامةـ 6
 دامت ـ یخمین امام یالعظماهللتآی حضرت، الشأن عظیم رهبر مقدس محضر. یتعال بسمه»

 در که یمشكالت، ينظر لحاظ از مبارک وجود آن اخیر اظهارات سایه در ـ الشریف وجوده برکات
 انتظار که گونههمان و شده طرفبر خوردیم چشم به یاسالم جامعه اداره و يقانونگذار راه

 شیوة مانده یباق که يامسأله. گرفت قرار نظرانصاحب نظر اتفاق مورد هاراهنمایی این رفتیم
 قانون] ینهای تصویب از پس... . است یحكومت احكام موارد در یاسالم حاکم حق اعمال یاجرای

 اعالم یاساس قانون یا یرعش احكام قالب در را خود نظرات هم نگهبان يشورا، [مجلس در
 تأمین قابل، مجلس نظر از يموارد در و نمایدیم تأمین را آنها نظر، مجلس يموارد در که داردیم

 نیاز که جاستهمین و کنند توافق توانندینم نگهبان يشورا و مجلس، صورت این در که نیست
 که ایمیافته اطالع.. . .آیدیم پیش یحكومت حكم موضوع تشخیص و فقیه والیت دخالت به

 نگهبان يشورا و مجلس اختالف نشدنحل صورت در که هستید یمرجع تعیین صدد در یجنابعال
 بیان را یحكومت حكم، جامعه و نظام مصلحت تشخیص یا یاساس قانون یا مقدس شرع نظر از
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 موارد نوناک هم اینكه به توجه با، باشید رسیده تصمیم به خصوص این در که یصورت در. نماید
 ـ يموسو میعبدالكر] «است مطلوب عمل سرعت، مانده بالتكلیف جامعه مهم مسائل از يمتعدد

 [یرفسنجان یهاشم اکبر ـ يموسو نیرحسیم ـ ینیخم احمد ـ ياخامنه یدعلیس
 گاهیجا اثبات جهت، یاساس قانون گرید اصل چند از توانیم، شده گفته موارد بر عالوهـ 7
 در رهبر یقانون عیرف گاهیجا به ناظر، اصول نیا. جست استظهار، یاساس انونق در یحكوم حكم

 و شصتم، وهفتمپنجاه اصول: از اندعبارت نظر مورد اصول. است کشور مقامات هرم و ساختار
 مقامات و قوا به نسبت، رهبر یرسم تیموقع تفوّق کنندهانیب، اصول نیا همه. زدهمیكصدوسی

 در و ضرورت و مصلحت وجود صورت در تا دارد را آن ياقتضا، تیموقع نیا. است يکشور
 مقامات گرید و قوا و کرده صادر، متناسب و یمقتض دستورات، نظام و یعموم منافع نیتأم جهت

 از یحكوم حكم صدور امكان رفتنیپذ يمعنابه، امر نیا رشیپذ. کنند اطاعت دستورات نیا از
 .(33: 1931، یکانارد یافضل ملک) است يرهبر مقام يسو

: نظام مصلحت صیتشخ مجمع رخانهیدب در شده ثبت 3191/11/12 مورخ 511 شماره نامهـ 8
 به نظر سو کی از بیترت نیبد و است اهداف و هاآرمان براساس نظام یکلّ يهااستیس یطراح
 .دارند یاجرائ يهامفهوم و هاجنبه به نظر گرید يسو از و هاآرمان
 قانون در مقرر حدود در مسائل عموم در یاسالم يشورا مجلس: یاساس قانون 11 اصلـ 9
 .کند وضع قانون تواندیم یاساس

 مورخ نظام مصلحت صیتشخ مجمع ياعضا با دارید در يرهبرمعظم  مقام اناتیبـ 11
11/1/11: 

 دینبا ما... است مهم اریبس نیا. ستهاسیاست ياجرا بر نظارت مساله نظر مورد تهكن نیآخر»
 اما، مینکمی بیتصو شورک يرابرا یلک يهاسیاست کی مینیبنش هک مینک خوش نیا به را خود دل
 وابسته يبخشها و گانه سه يقوا ییاجرا گوناگون يهادستگاه عمل در مینیبب و مینک مالحظه بعد
 هک نیا. باشند داشته هیزاو یلک يهاسیاست آن از یحت ای روندمی يگرید راه دامک هر نهایا به

 صیتشخ مجمع يگر يتصد با ای و يریگیپ با دیبا گرید یبخش.... شود نظارت دیبا حتما، شودنمی
 در دخالت هم باشد یواقع يمعنا به نظارت هم دیبا... برود شیپ مناسب ارک و ساز کی با و

 ردیبگ قرار انیجر در يرهبر هم و نشود استنباط آن از شدن ییاجرا خاص يمعنا به اتیاجرائ
 منتظر شودنمی .نشد اجرا جاهاک و شد اجرا جاهاک هاسیاست نیا هک بداند يرهبر قتایحق یعنی

، قانون قالب در دیبا هاسیاست نیا حضور. نه ای شد اجرا برنامه نیا ایآ مینیبب تا بود برنامه انیپا
 .«باشد محسوس شودمی اتخاذ هک ییاجرا يهاسیاست و دولت مصوبات
 در یگیرو یب دچار، نشود عیتوز و تینثب، نییتب ییجا در نظام کی یلک يهاسیاست اگر... »

 و نظام تکحر یلک هندسه هک است آن يمعنا به، شد مشخص هاسیاست یوقت... شد خواهد رفتار
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 .«است یمهم زیچ نیا و شده نیمع یلک ریمس
 و رییتغ اثر بر هک ياضربه، میبود شاهد انقالب از بعد يهاسال طول در يموارد در ما... »

 جبران هامدت تا یگاه و بوده ینیسنگ ضربه، آمده وارد ییاجرا يهاتیاسیس هیرو یب لیتبد
 يریگ جهت برنامه و ییاجرا يهاسیاست و شود نیمع یلک يهاسیاست اگر. است بوده ریناپذ
 .«افتدنمی یاتفاق نیچن هرگز، ندک میتنظ یلک يهاتسایس نیا در را خود

 هیقضائ قوه و هیمجر قوه، مقننه قوه: از اندعبارت رانیا یاسالم يجمهور در حاکم يقواـ 11
 نیا. گردندیم اعمال قانون نیا ندهیآ اصول طبق بر، امت امامت و امر مطلقه تیوال نظر ریز که
 .گرندیكدی از مستقل قوا

 با مقررات و نیقوان انطباق نكهیا است نشده استفاده «انطباق» واژه از آنكه علتـ 12
. رسدیم نظر به یعمل ریغ و رممكنیغ يامر هااستیس بودن عام و یکل لیدل به یکل يهااستیس

 .است شده استفاده ییهمسو واژه از هدف به شتریب چه هر لین يبرا نیبنابرا
 یاساس قانون 31 و 13، 13، 11، 13 اصولـ 13
 هاسیاست نیا چون هک است نیا نظرشان يرهبر: »نظام مصلحت صیتشخ مجمع سیرئـ 14

.« ردندک واگذار مجمع به را نظارت لذا. است تر آگاه نظارت يبرا خودش، ردهک نییتع مجمع را
 (13: 1911، يریبش)

 از پس و شد نیتدو مجمع رخانةیدب در گسترده قاتیتحق و مطالعات انجام با مقررات نیاـ 15
 صیتشخ مجمع يشورا کار دستور در مجمع نظارت ونیسیکم در یبررس و بحث جلسه 25

 گانهسه يقوا يرؤسا حضور با 21/9/1911 خیتار در مقررات نیا تاًینها. گرفت قرار نظام مصلحت
 با 21/3/11 خیتار در يرهبر معظم مقام و دیرس بیتصو به نظام مصلحت صیتشخ مجمع در

 .فرمودند ابالغ و دییتأ را یینها متن اصالحات یبرخ انجام
 مجلس و دولت در آن يبعد اصالحات و سالهپنج يهابرنامه یبررس با همزمان: 1 مادهـ 16
 با رتیمغا عدم و انطباق نظر از را برنامه يمحتوا هم مجمع نظارت ونیسیکم، یاسالم يشورا

 يهااستیس با ریمغا که را يموارد نظارت ونیسیکم. دینمایم یبررس مصوب یکل يهااستیس
، رفتیپذ را رتیمغا هم مجمع که یصورت در. دینمایم گزارش مجمع يشورا به، ندیبیم یکل
 تاًینها و کنندیم مطرح مجلس و دولت ربطیذ يهاونیسیکم در را رتیمغا موارد مجمع ندگانینما
 شیخو فیوظا و اراتیاخت مطابق نگهبان يشورا، ماند یباق رتیمغا مجلس یینها مصوبة در اگر
 .دینمایم نظر اعمال نظام حتمصل صیتشخ مجمع نظر اساس بر

 و اصول با که کند وضع ینیقوان تواندینم یاسالم يشورا مجلس: یاساس قانون 12 اصلـ 17
 در که یبیترت به امر نیا صیتشخ. باشد داشته رتیمغا یاساس قانون ای کشور یرسم مذهب احكام
 .است نگهبان يشورا برعهده است آمده ششم و نود اصل
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در موقع  اندموظفها  ونیسیکم: یاسالم يشورامجلس  یداخلنامه  نییآ 111ماده ـ 18
 دعوت به عمل آورند. ربطيذمقام دستگاه  نیباالتراز وزراء و  حیلواو  هاطرحبه  یدگیرس

 يشورا و دولت، یاسالم يشورا مجلس ندگانینما: نیقوان حیتنق و نیتدو قانون 1 مادهـ 19
 استعالم معاونت از ریز امور درخصوص مجلس به حهیال ای طرح میتقد از قبل هااستان یعال

 :نخواهدشد حیلوا و هاطرح بیتصو مراحل یط مانع استعالم نیا ندینمایم
 حهیال و طرح انطباق ـ2؛ يشنهادیپ حهیال و طرح با مرتبط ای متعارض نیقوان وجودـ 1

 موضوع در يقانونگذار ملزو عدم ای لزوم ـ9؛ نیقوان یتخصص نگارش وهیش نظر از يشنهادیپ
 انداز؛چشم سند برنامه؛ قانون مجلس؛ یداخل نامهنیآئ با حهیال و طرح انطباقـ 1؛ ادشدهی

 .یباالدست اسناد و نظام یکل يهااستیس
 مجلس میتقد يشنهادیپ حهیال ای طرح همراه به حیلوا و هاطرح مورد در معاونت نظر :1تبصره
 .شوند واقع آن انیجر در ندگانینما تا خواهدشد
 را معاونت نظر سهیرئ أتیه باشد نشده استعالم فوق موضوعات مورد در چنانچه :2تبصره

 .دینمایم استعالم
 از کنندیم وضع مقررات که یحكومت يهادستگاه هیکل :نیقوان حیتنق و نیتدو قانون 2مادهـ 21

 یعموم أتیه، کشور یعال وانید یعموم أتیه، یفرهنگ انقالب یعال يشورا، دولت أتیه لیقب
 تمام اندموظف، دارد اجراء لزوم هاآن مقررات که ییهادستگاه نیهمچن يادار عدالت وانید

 .ندینما ارسال یاسالم يشورا مجلس به قانون نیا اعمال جهت را خود مصوبات
 يشورا و یمل تیامن یعال يشورا، نظام مصلحت صیتشخ مجمع، خبرگان مجلس ـ تبصره

 .باشندیم یمستثن ماده نیا شمول زا نگهبان
 ـ1 :است ریز شرح به حیتنق درامور معاونت فیوظا :نیقوان حیتنق و نیتدو قانون 9مادهـ 21

 و نیقوان اعالم ـ1ـ3 ... :ریز يهاراه از حاکم و معتبر نیقوان اعالم و کشور نیقوان هیکل حیتنق
 مجمع به شودیم ای شده ابالغ يرهبر عظمم مقام توسط که نظام یکل يهااستیس با ریمغا مقررات

 .یقانون اقدام و اطالع جهت مجلس سهیرئ أتیه و نظام مصلحت صیتشخ

 



 
 
 

 نظام یکل يهااستیس ياجرادر حسن  یاسالم يشورابر نقش مجلس  يدرآمد
 

 

11 

 منابع و مآخذ

مشروح مذاکرات  ،(0831اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی)
 ، چاپ دوم. شوراي بازنگري قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

 ،01، شماره مجله راهبرد، «های کلی نظامجايگاه حقوقی سياست»(، 0831جواد )ارسطا، محمد
 .513ـ873صص

های کلی نظام تحليل ماهيت نهاد سياست»(، 0837اسماعيلی، محسن و طحان نظيف، هادی )
، 03شماره ، و حقوق یمجله معارف اسالم، «در حقوق اساسی جمهوری اسالمی

 . 001ـ37صص

 ،01، شماره مجله راهبرد، های کلی نظامجايگاه حقوقی سياست(، 0831امير ارجمند، اردشير )
 .513ـ  873صص

پیشینه و کارنامه مجمع تشخیص ، گفتگو با هاشمی رفسنجانی(، 0830بشيری، عباس )
 ، تهران: صدف سماء.مصلحت نظام

مرکز ، «های کلی نظامنظارت بر حسن اجرای سياست»(، 0831بهادری جهرمی، علی )
 .00130، شماره مسلسل هاي مجلس شوراي اسالمیپژوهش

مصلحت  و جايگاه مجمع تشخيصنظام قانونگذاری ايران »(، 0838زارعی، محمد حسين )
 .58، شماره مجله راهبرد، «نظام

شماره ، مجله راهبرد، «های کلی نظامجايگاه حقوقی سياست»(، 0831زارعی، محمدحسين )
 .513ـ  873صص ،01

هاي کلی نظام در حقوق اساسی ماهیت و جایگاه سیاست(، 0833طحان نظيف، هادی )
نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق ، پاياناسالمی ایران جمهوري

 السالم.عليه

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.اسی ایرانحقوق اس(، 0833عميد زنجانی، عباسعلی )

 نقدی بر مقاله نظام قانونگذاری ايران و جايگاه مجمع تشخيص»(، 0835فقيه، محمد باقر )
، 83، شماره مجله راهبرد، «مصلحت، جايگاه مجمع تشخيص مصلحت کجاست؟

 .583ـ581صص
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تحلیل مرزهاي صالحیت تفكیک قانون و اجراء: (، 0830فالح زاده، علی محمد و همکاران )
، تهران: معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و تقنینی در روابط قواي مقننه و مجریه

 مقررات معاونت حقوقی رياست جمهوری.

، تهران: شرکت مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران(، 0877کاتوزيان، ناصر )
 سهامی انتشار.

در حقوق حکم حکومتی در قانون اساسی و جايگاه آن »(، 0830ملک افضلی اردکانی، محسن )
 .75ـ 30، صص30، شماره فصلنامه حكومت اسالمی، «اساسی جمهوری اسالمی ايران

های کلی تأملی در مفهوم، ماهيت و جايگاه حقوقی سياست»(، 0837زاده، ابراهيم )موسی
 .073ـ030، صص 07، شماره فقه و حقوق، «نظام

 ،«حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران»(، 0873تضی و محسنی، فريد )نجفی اسفاد، مر
 المللی الهدی، چاپ چهارم.انتشارات بين


