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Abstract 

According to the normative quiddity of the general policies of the regime, there is no 

doubt in necessity of efficient supervision to implementation of the general policies of 

the regime. Although there are disagreements on manner of this supervision and their 

sanctions between lawyers, it seems one of the consequences of normative quiddity of 

the general policies is acceptation of legal sanctions to implementation of these 

policies in different grades of norms. On the other hand, second clause of Article 110 

of the Constitution mentions competency of leader to supervision to implementation of 

the general policies. Therefore, this question has been raised what is the relation 

between competency of leader and competency of other supervisory organizations? In 

this research is tried to answer this question with descriptive-analytical method. 

Finally analyzing will of constitutional legislator, confirmed the hypothesis of this 

research that is identify simultaneous competency of leader and other supervisory 

organizations. If an authority has original competency to supervision to 

implementation of general policies in Iranian legal system, it can and must apply this 

task in its jurisdiction and competency of leader doesn't restrict its competency. 
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های کلی نظام، مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاست
 وحدت یا تعدد؟

 

 پژوهشی( _ )نوع مقاله: علمی
 

 *2، رضا بکشلو1نظیفهادی طحان

 چکیده
های کلی نظام، تردیدی در ضرورت وجود نظارت مؤثرر  با توجه به ماهیت هنجاری نهاد سیاست

ها وجود ندارد. اگرچه در مؤورد کیییؤت ایؤن نظؤارت و ضؤ انت      و کارامد بر اجرای این سیاست
رسؤد ییؤی از اقتئؤا ات  ؤ ن     نظر مؤی ت، بهاجرای آن اختالفاتی میان حقوقدانان بروز یافته اس

های کلی نظام لزوم پذیرش ض انت اجرای حقوقی و قانونی بؤرای تققؤا ایؤن    هنجاری سیاست
قؤانون   111اصؤ    2ها در سطوح مختلف نظام حقوقی ایران خواهد بود. از طرفؤی بنؤد   سیاست

ح کؤرد  اسؤت.   هؤای کلؤی تیؤری   اساسی به صالحیت رهبری در امر نظارت بر اجؤرای سیاسؤت  
هؤای  رو این سثال مطرح  د  که در نظام حقوقی ایران صالحیت نظارت بر اجرای سیاستازاین

-کلی نظام به چه مراجعی واگذار  د  است؟ در ایؤن پؤهوهت تؤالش  ؤد  بؤا روش توصؤییی      
تقلیلی پاسخ رو نی به پرست مذکور داد   ود و در نهایت با تقلیؤ  اراد  مقؤنن اساسؤی در    

نه، فرضیۀ پهوهت که  ناسایی صالحیت ه زمان برای رهبری و سایر مراجؤ  نظؤارتی   این زمی
است، ت یید و چنین تبیین  ؤد  اسؤت کؤه اگؤر مرجعؤی صؤالحیت ظاتؤی نظؤارت بؤر اجؤرای           

تواند و باید در حیطۀ صالحیتی خؤود بؤه اا ؤال ایؤن     های کلی نظام را دا ته با د، میسیاست
 مقدودیتی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد.  نظارت بپردازد و صالحیت رهبری 

 کلیدواژگان

های کلؤی، نظؤارت بؤر اجؤرای     های کلی نظام، مرج  صالح در نظارت بر اجرای سیاستسیاست
 های کلی نظام.های کلی، هی ت االی نظارت بر حسن اجرای سیاستسیاست
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 مقدمه
حثات ال ی در خیوص مسا   های کلی نظام، مباپس از گذ ت سه دهه از ت سیس نهاد سیاست

گیؤری  مقور ه چنان جاری و ساری است. با گذ ؤت زمؤان و موضؤ    ناظر بر این نهاد مهم و غایت
ای نسبتاً رو ن در این زمینؤه  ؤی  گرفتؤه    ها، رویها لی نهادهای اساسی نسبت به این سیاست

در هؤرم   هؤای کلؤی نظؤام   است و بؤر ایؤن اسؤاق تقریبؤاً تردیؤدی در خیؤوص جایگؤا  سیاسؤت        
 انوان هنجار فرودینِ قانون اساسی و هنجار فرازین قوانین اادی وجود ندارد.مراتب بهسلسله

های متعددی صورت پذیرفتؤه  های کلی نظام بقثدر مورد ماهیت نظارت بر اجرای سیاست
است. برخی حقوقدانان این نظارت را صرفاً از نوع نظارت سیاسی دانسته و ابزارهایی چون طؤرح  

. در 1(910: 1911، مهرپؤور و دیگؤران  انؤد ) ثال، استیئاح و... را برای تققا آن کافی دانسؤته س
انؤد )گؤودرزی،   ای انواع نظارت از ج له نظارت بر تقنین و ... را به رسؤ یت  ؤناخته  مقاب  اد 

های کلی نظام ه ۀ ا یال مختلف رسد نظارت بر اجرای سیاستنظر می(. به190-191: 1900
گیرد و تجربه نیز رابت کرد  است که ابزارهای نظؤارت سیاسؤی بؤرای تققؤا     را در برمینظارت 

هؤای  رسد باید انواع نظؤارت نظر میهای کلی نظام مییی نیستند. بر این اساق بهکام  سیاست
هؤای کلؤی نظؤام    قانونی موجود در نظام حقوقی ایران با راایت مالحظؤات مربؤوب بؤه سیاسؤت    

 کار رود.ها بهاین سیاست منظور تققا کام به
های کلؤی نظؤام، تعیؤین مرجؤ      ییی از موضواات مطرح در مورد نظارت بر اجرای سیاست

قؤانون اساسؤی نظؤارت بؤر حسؤن اجؤرای        111اصؤ    2صالح در امر نظارت است. براساق بند 
انوان ییی از وظایف میرح در قانون اساسی بر اهؤد  رهبؤری اسؤت.    های کلی نظام بهسیاست

ظری اج الی به مشروح مذاکرات جلسات  ورای بازنگری قؤانون اساسؤی مبؤیان ایؤن موضؤوع      ن
هؤای کلؤی در اختیؤار رهبؤری قؤرار      است که این وظییه در پی واگذاری اختیار تعیین سیاسؤت 

های کلی، اند که واگذاری وظییۀ تعیین سیاستدر این جلسات گیته گرفته است. چنانیه برخی
، البته برخی نیز 2خواهد بود بالاررها امری حا نظارت بر اجرای این سیاستبدون درنظر گرفتن 

هؤای کلؤی در قؤانون اساسؤی     اند که قید امیان نظارت رهبری بر اجرای سیاسؤت استدالل کرد 
تؤوان  رو میازاین 9ضرورتی ندارد و اساساً مشخص است که رهبری چنین امیانی خواهد دا ت.

                                                           
ست که این منب  یک نشست ال ی با حئؤور اسؤاتید مقتؤرم حقؤوق ا ؤومی اسؤت کؤه گؤزارش         الزم به ظکر ا. 1

 .تیییلی و دقیا آن به انوان یک مقاله چاپ  د  است
)ادار  ک  امؤور  .....« بشود ها این است که حا نظارت هم برایت ظکرحا دادن تعیین سیاست ۀالزممثمن: ...... ». 2

 (.1921: 9، ج1930ی اسالمی، فرهنگی و روابط ا ومی مجلس  ورا
آن وقت خیوصاً اگر خواستید باید بگویید از اختیارات، یعنی اختیار نظارت، حا نظارت، ایؤن هؤم   ها  ی: ..... » .9

کس ن ؤی توانؤد   ای است که ما بگوییم که رهبر حا دا ته با د که نظارت بیند که هیچمز واقعاً یک چیز بی

 (.1923: 9، ج1930ر فرهنگی و روابط ا ومی مجلس  ورای اسالمی، )ادار  ک  امو...« تردید بیند
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در خیؤوص اصؤ  امیؤان و ضؤرورت نظؤارت رهبؤری بؤر اجؤرای         گیت اائای  ورای بازنگری 
اند. در حال حاضر و با وجود صراحت قانون اساسی اختالفی از نظر اص  های کلی متیاسیاست

های کلی توسط رهبری وجود ندارد. لیین در مورد حدود و رغؤور  لزوم نظارت بر اجرای سیاست
وقدانان تیؤریح موجؤود در قؤانون اساسؤی را     و کیییت آن اختالفاتی بروز یافته است. برخی حق

هؤای کلؤی نظؤام    تقیید وظایف نظارتی سایر نهادها در امؤر نظؤارت بؤر حسؤن اجؤرای سیاسؤت      
رهبری هیچ نهؤاد   جزبه(. براساق این روییرد 111-111: 1901خ سه، الیاند )حاجیپندا ته

بؤ  دسؤتۀ دیگؤری از    هؤای کلؤی نیسؤت. در مقا   دیگری صالح در امر نظارت بر اجرای سیاسؤت 
های کلی نظام، حقوقدانان با وجود قا    دن به وظییۀ رهبری در امر نظارت بر اجرای سیاست

(. 101: 1911داننؤد )انیؤاری،   برخی نهادهای نظارتی دیگر را نیز واجد صؤالحیت نظؤارت مؤی   
ر رو سثال اصلی پهوهت حاضر این است که در نظؤام حقؤوقی ایؤران صؤالحیت نظؤارت بؤ      ازاین

های کلی نظام به چه مراجعی واگذار  ؤد  اسؤت؟ طبعؤاً سؤثال مؤذکور سؤطوح       اجرای سیاست
گیرد. در این پهوهت تالش  د  است تا با بررسی تیییلی مختلف تقنینی و اجرایی را در برمی

مرج  صالح در امر نظارت بر قوانین و تبیین نظریۀ مختار، پاسخ مسئله در سایر سطوح رو ؤن  
اص   2 ود، نسبت صالحیت مذکور در بند وجه دا ت آنچه در این مقاله تبیین می ود. باید ت

های کلؤی  های موجود در خیوص نظارت بر اجرای سیاستقانون اساسی با سایر صالحیت 111
نظام است و موضوع مقاله از اربات صالحیت ظاتی سایر مراج  منیرف است. روش بررسی ایؤن  

ای تؤالش  ؤد  تؤا ابعؤاد مختلؤف      با استیاد  از مناب  کتابخانهتقلیلی است و -پهوهت توصییی
 موضوع بررسی  ود.

انؤد.  ی کلی نظام حقوقدانان آرار متعددی را ت لیف کرد هااستیسدر مورد نظارت بر اجرای 
اند. اغلب ایؤن  این آرار در مورد مسئلۀ مورد بررسی پهوهت حاضر نظرهای متیاوتی را ابراز کرد 

های مؤثخر  اند. برخی از پهوهتکرد  و به تقلی  موضوع نپرداخته اکتیانظر مختار  آرار به بیان
اند. اند، روییردی متیاوت از فرضیۀ این پهوهت در پیت گرفتهنیز که به واکاوی مسئله پرداخته

بندی نظرهؤای موجؤود، تقلیلؤی مسؤتدل در مؤورد      رو پهوهت حاضر ض ن تبیین و دستهازاین
های کلی نظام ارا ه خواهد کرد. پهوهت حاضؤر از  مر نظارت بر اجرای سیاستمراج  صالح در ا

دو نظر از آرار پیشین مت ؤایز اسؤتا اواًل در جهؤت کشؤف مؤراد مقؤنن اساسؤی بؤا اسؤتیاد  از          
منظؤور جلؤوگیری از   هایی نوین موضوع واکاوی  د  استا رانیاً الگؤویی کؤارکردگرا بؤه   استدالل

در نظام حقوقی ایران پیشنهاد  د  اسؤت. سؤاختار پؤهوهت از دو    های متعارض ایجاد صالحیت
 ود. ابتدا صالحیت ظاتی رهبؤری و  ؤورای نگهبؤان در امؤر نظؤارت بؤر       بخت کلی تشیی  می

های کلی نظام بررسی  د  و سپس ض ن بررسی نظرهای موجود، نظر مختؤار و  اجرای سیاست
 نظارت رهبری تبیین  د  است. آرار آن در مورد نسبت میان نظارت  ورای نگهبان و
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 های کلی نظامصالحیت رهبری و شورای نگهبان در نظارت بر اجرای سیاست
انؤوان  های کلی نظام بهقانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست 111اص   2براساق بند 

ای کؤه از  . در ایؤن خیؤوص نیتؤه   استییی از وظایف میرح در قانون اساسی، بر اهد  رهبری 
ن ابتدا در جلسات  ورای بازنگری مطرح بود ، ادم ایجاد تشییالت وسی  و جدید برای امر ه ا

توضیح بیشتر اینیه این دغدغه وجود دا ته است کؤه تیؤریح ایؤن وظییؤۀ      1نظارت بود  است.
رهبری در قانون اساسی بؤه ت سؤیس نهؤاد اؤریط و طویؤ  جدیؤد در کنؤار ت ؤامی نهادهؤا و          

-ود در نظام حقوقی ایران منجر نشود، چراکه ت سیس یک نهاد جدیؤد  های نظارتی موجسازمان
اوالً  -های کلی نظام را رصد کندها اجرای سیاستدر وسعتی که بتواند در ت امی نهادها و ارگان

کاری با سایر نهادهای ضرورتی ندارد، رانیاً هزینۀ گزافی در پی خواهد دا ت و رالثاً موجد موازی
 .نظارتی خواهد بود

های کلی نظام نیز باید به این نیتؤه توجؤه کؤرد    در مورد هی ت االی نظارت بر اجرای سیاست
واسطۀ تیویط رهبری این صالحیت ایجاد  د  که این هی ت صالحیت ظاتی از خود ندارد، بلیه به

  ود، از طریا این هی ت بستر اجرا خواهد یافت.است و لذا آنچه در مورد نظارت رهبری ظکر می
قانون اساسی وظییؤۀ بررسؤی    032و  001، 010، 129، 02ورای نگهبان نیز براساق اصول  

                                                           
این نظارت برای مقام معظم رهبری اگر بخواهد که روی روال تشییالتی با د، خیلی برایت : ....نجیقلی حبیبی» .1

ای را خیلی وسی ، مث  سازمان بازرسی ک  کشور یا یک چنین چیزهؤایی را  دردسر است، یعنی باید یک ادار 

باید در اختیارش گذا ت تا بتواند. بهترین را  این اسؤت کؤه نیؤاوریم، ولؤی مسؤلم اسؤت کؤه رهبؤری توسؤط          

رسؤد و نظؤارت را دارد یؤا افیؤار     های مختلیی که در کشور وجود دارد در حقیقت اطالاؤات بؤه او مؤی   دستگا 

یم قطعاً مسؤتلزم ت سؤیس یؤک    کند این است که اگر بخواهیم این را اینجا ظکر بینا ومی که به او منتق  می

خیوص که در سراسر کشور باید کنترل بیند به این جهت من مخالیم. ایجؤاد  تشییالت منظم و وسی  است به

تشییالت کشؤوری کؤه در دسؤتگا      ۀ ود با بقییک چنین تشییالتی اصالً مقدور نیست برای کشور موازی می

)ادار  کؤ  امؤور   « دوازی قطعاً مشیالت ایجؤاد خواهؤد کؤر   وجود آوردن دو تا تشییالت مهدولت وجود دارد و ب

 (.1921: 9، ج1930فرهنگی و روابط ا ومی مجلس  ورای اسالمی، 
و غیر اینها بایؤد   ، سیاسی، نظامی، فرهنگی، اداری، اقتیادی، مالی، جزاییمدنی و مقررات قوانین ۀکلی» :0 اص  .2

دیگؤر   و مقؤررات  و قؤوانین  اساسؤی  قانون اصول ۀه  یا ا وم بر اطالق اص  د. اینبا  اسالمی موازین ساقابر
 «.است نگهبان فقهای  ورای  امر بر اهد این و تشخیص است حاکم

 کشؤور یؤا قؤانون    رسؤ ی  مؤذهب  و احیؤام  بؤا اصؤول   وض  کند که تواند قوانینین ی اسالمی  ورای : مجلس12 اص . »9
 «.است نگهبان  ورای  بر اهد آمد  نودو شم در اص  که ترتیبی امر به این با د. تشخیص دا ته مغایرت اساسی

ملؤی بؤا     ورای مجلس میوبات مغایرت از نظر ادم اساسی و قانون اسالم از احیام منظور پاسداریبه»: 01 اص  .0

 : ودمی زیر تشیی  با ترکیب نگهبان  ورای نام به آنها،  ورایی

 .است رهبری با مقام اد  این روز. انتخاب و مسا   زمان مقتئیات به و آگا  اادل نیر از فقهای  ت
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میوبات مجلس  ورای اسالمی از حیث تطبیا با قانون اساسی و مؤوازین  ؤرای را بؤر اهؤد      
دارد. برخی حقوقدانان با ا ار  بؤه اؤدم  ؤ ول انؤاوین قؤانون اساسؤی و مؤوازین  ؤرای بؤه          

-11: 1913انؤد )جهؤانی،   ن نظارت  ورای نگهبان را منتیی دانستههای کلی نظام، امیاسیاست
های کلی و با تبیین ایؤن نتیجؤه   (. برخی دیگر نیز با استناد به ماهیت سیاست113-111و  11

اند کؤه  توضیح داد  طورنیاند و نه در حیم قانون اساسی اهای کلی نه قانون اساسیکه سیاست
، بررسی میوبات مجلؤس از حیؤث اؤدم    9قانون اساسی 12 وظییۀ  ورای نگهبان براساق اص 

مغایرت با  رع و قانون اساسی است، لذا  ورای نگهبان در این زمینه صالحیتی نخواهد دا ؤت  
 (.011: 1911، دیگرانو  مهرپور)

هؤای کلؤی نظؤام جز ؤی از قؤانون      اند از آنجؤا کؤه سیاسؤت   در مقاب  برخی مقققان بیان کرد 
 -نؤد ااالتبؤاع الزم 2 وند و براساق بنؤد  تعیین می 111اص   1ها براساق بند سیاست-ند ااساسی

های کلی نظؤام  لذا  ورای نگهبان در انجام وظایف قانونی خود حا دارد، به موارد مغایر با سیاست
: 1901ا مهرپؤور،  11-13: 1901نظیؤف،  ا طقان901: 1911، دیگراننیز رسیدگی کند )مهرپور و 

(. در این زمینه برخی نیؤز ا ؤار    121: 1903زاد  و اکبری، ا رضایی191: 1910 ا مرادخانی،120
هؤای کلؤی نظؤام    اند که مغایرت یک میوبه با قانون اساسی در صورت مغایرت آن با سیاسؤت کرد 

ای نیز به صؤالحیت تیلییؤی   ( و اد 93: 1901امری واضح است )مج   تشخیص میلقت نظام، 
 (.21: 1910، دیگراناند )بهادری جهرمی و نه تیریح کرد  ورای نگهبان در این زمی

های کلی نظام از سوی دیگر، برخی حقوقدانان با ا ار  به اینیه مبنای ت سیس نهاد سیاست
انؤد کؤه   در قانون اساسی، جایگا  احیام حیومتی در احیام اسالمی است، چنؤین تقلیؤ  کؤرد    

 ورای نگهبان موظؤف اسؤت بؤه انطبؤاق میؤوبات       رواند. ازاینها جز ی از احیام  رایسیاست
های کلی نظام از حیث انطباق با موازین  رای رسیدگی کند مجلس  ورای اسالمی با سیاست

(، البته ایؤن  21: 1910، دیگرانا بهادری جهرمی و 1-0و  3-1: 1901)اس اایلی و منیوریان، 
(. احتسؤاب  11: 1901زنجؤانی،   تقلی  مورد پذیرش برخی حقوقدانان قرار نگرفته است )ا ید

                                                                                                                                        
 یهیقئؤا   قؤو  ر یس ۀوسیلبه که مسل انی حقوقدانان ، از میانحقوقی مختلف های، در ر تهنیر حقوقدان  ت

 «گردند.می انتخاب مجلس یأ وند و با رمی معرفی ملی  ورای مجلس به
 اسؤت  موظؤف  نگهبؤان   ود.  ورای فرستاد  نگهبان  ورای باید به اسالمی  ورای مجلس میوبات ۀکلی»: 00 اص  .1

قؤرار دهؤد و    مورد بررسی اساسی و قانون اسالم بر موازین از نظر انطباق وصول روز از تاریخ د  را حداکثر ظرف آن
 «.اجرا است قاب  میوبه صورت بازگرداند. در غیر این مجلس تجدید نظر به را مغایر ببیند برای آن چنانچه

  ؤورای  فقهؤای  بؤا اکثریؤت   اسؤالم  بؤا احیؤام   اسالمی  ورای مجلس میوبات مغایرت ادم تشخیص»: 03 اص . 2
 «.است نگهبان  ورای اائایۀ ه  اکثریت  بر اهد اساسی آنها با قانون تعارض ادم و تشخیص اننگهب

کشؤور یؤا    رسؤ ی  مؤذهب  و احیؤام  با اصؤول  وض  کند که تواند قوانینی ن ی اسالمی  ورای مجلس»: 12 اص . 9
  ؤورای   بؤر اهؤد   آمؤد   نودو شؤم  در اص  که ترتیبی امر به این با د. تشخیص دا ته مغایرت اساسی قانون

 «.است نگهبان
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آن موازین  رای اقتئا ات و آرؤاری خواهؤد    تب بهانوان احیام حیومتی و های کلی بهسیاست
دا ت. از ج له اینیه با این قرا ت، نظارت بر میوبات مجلؤس  ؤورای اسؤالمی از حیؤث اؤدم      

ی فقهؤا بؤر اهؤد    های کلی نظام بر اهد   ورای نگهبان نخواهؤد بؤود، بلیؤه    مغایرت با سیاست
( تشؤخیص اؤدم مغؤایرت    03و  0 ورای نگهبان خواهد بود. براسؤاق قؤانون اساسؤی )اصؤول     

میوبات مجلس با موازین و احیام  رای بر اهد  نهاد فقهؤای  ؤورای نگهبؤان اسؤت. تیؤاوت      
 ا لیردی میان این دو نهاد موجود در نظام حقوق اساسی ایران بر اه  تققیا پو ید  نیست.

های کلی نظام، قانون اساسی اسؤت،  اإلتباع بودن سیاستکه منش  و مبنای الزم رو ن است
رو انؤد. ازایؤن  قانون اساسی صراحتاً به این موضوع ا ار  کرد  111اص   2و  1که بندهای چنان

هؤای کلؤی   های کلی نوای مخالیت با قانون اساسی اسؤت. در واقؤ  سیاسؤت   مخالیت با سیاست
از طرفؤی   1انؤوان ییؤی از الزامؤات تبعؤی قؤانون اساسؤی  ناسؤایی کؤرد.        تؤوان بؤه  نظام را می

انوان ییی از موازین  ؤرای ظیؤ  احیؤام حیؤومتی نیؤز در دکتؤرین       های کلی نظام بهسیاست
انوان رو اص  صالحیت  ورای نگهبان بهازاین 2 د  و موجه است.  یوتقلهیتجزحقوق اساسی 

های اسی در رسیدگی به میوبات مجلس براساق سیاستنهاد پاسدار احیام اسالمی و قانون اس
انؤوان ییؤی از الزامؤات تبعؤی     های کلی نظام بهکلی نظام امری مقبول و منطقی است. سیاست

قانون اساسی در رسیدگی به میوبات مجلؤس بایؤد مقؤ  توجؤه با ؤد و تقلیؤ  ورود فقهؤای        
 دان مق  ا یال نیست. رای نیز چن  ورای نگهبان از منظر احیام حیومتی و موازین

 

 نظرهای موجود در خصوص نسبت میان صالحیت رهبری و شورای نگهبان

های کلؤی نظؤام دو روییؤرد    در میان قا الن به صالحیت ظاتی  ورای نگهبان بر اجرای سیاست
 ؤودا روییؤرد اول ضؤ ن اربؤات     متیاوت در مورد نسبت این نظارت با نظارت رهبری یافت می

بان، منیر صالحیت رهبری در این زمینه است. این دسته از حقوقدانان بؤا  صالحیت  ورای نگه
قؤانون اساسؤی از نظؤارت  ؤورای نگهبؤان،       111اص   2متیاوت دانستن نظارت مذکور در بند 

، دیگؤران مهرپؤور و  داننؤد ) صالحیت نظارت بر میوبات مجلس را در انقیار  ورای نگهبان می
ظؤارت بؤر میؤوبات مجلؤس را ه زمؤان بؤرای رهبؤری و        (. روییرد دوم صالحیت ن901: 1911

: 1910، دیگؤران ا بهؤادری جهرمؤی و   22-29: 1909متولی،  ورای نگهبان قا   است )درویت
(، البته برخی دیگر نیز ض ن اربات امیان نظارت  ورای نگهبان متعرض تبیین نسؤبت  22-10

زاد  و ا رضؤایی 1-0: 1901 انؤد )اسؤ اایلی و منیؤوریان،   این نظارت با نظؤارت رهبؤری نشؤد    
 (.121: 1903اکبری، 

                                                           
 .11-29: 1901برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: بیشلو،  .1

 .12-10: 1901خ سه، الیبرای مطالعۀ بیشتر ر.ک. حاجی .2
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انؤد. امؤا   بندی مذکور ناظر بر نظرهایی است که برای  ورای نگهبان صالحیت ظاتی قا  دسته
 ود که فارغ از صالحیت یا ادم صالحیت ظاتی  ؤورای نگهبؤان و   در این میان نظرهایی یافت می

اند که حتؤی در  دسته از مقققان چنین پندا تهاند. این از سطح دیگری به تقلی  موضوع پرداخته
 2فرض وجود صالحیت ظاتی  ورای نگهبان، صالحیت این  ورا با صالحیت رهبؤری کؤه در بنؤد    

(. در 111: 1901خ سؤه،  الؤی قانون اساسی ظکر  د ، تخییص خورد  اسؤت )حؤاجی   111اص  
کلؤی در سؤطح قؤوانین از    هؤای  واق  این مقققان با این استدالل که نظؤارت بؤر اجؤرای سیاسؤت    

قانون اساسی است، ورود  ورای نگهبان به موضؤوع را   111اص   2میادیا نظارت مذکور در بند 
(. بؤه بیؤان   111-112: 1911زاد ، اند )موسؤی دانسته 111اص   2خروج از صالحیت و مغایر بند 

لزوم تطابا این دیگر، این حقوقدانان در مورد قوانین میوب مجلس  ورای اسالمی ض ن پذیرش 
و از ایؤن نظؤر    های کلی نظام، وظییۀ بررسی انطباق را بر اهد  رهبری دانسؤته میوبات با سیاست

 (.011: 1911، مهرپور و دیگراناند ) ورای نگهبان را فاقد صالحیت معرفی کرد 
 11های کلی ض ن استناد به اص  قا الن به امیان نظارت  ورای نگهبان بر اجرای سیاست

گانؤه  انوان ییی از قؤوای سؤه  اند که مجلس  ورای اسالمی بهچنین تبیین کرد  1نون اساسیقا
انوان ییی از های کلی نظام بهو اختیار قانونگذاری مجلس به سیاست استزیر نظر والیت فقیه 

رو  ؤورای نگهبؤان موظؤف بؤه بررسؤی اؤدم        ئون ه ین والیت فقیه مقدود  د  است. ازاین
های کلی خواهد بود. این دسته از حقوقدانان این بردا ؤت را  مجلس با سیاست مغایرت میوبات

دهنؤد کؤه صؤالحیت مؤذکور در اصؤ       طور توضیح میدانند و اینن ی 111اص   2مغایر با بند 
صالحیتی اام و فراگیر است که ت امی ابعاد سلبی و ایجابی کلیۀ  ئون تقنینی، اجرایی و  111

، لیین صالحیت  ؤورای نگهبؤان صؤالحیتی خؤاص و مقؤدود بؤه بعؤد        ردیگیبرمقئایی را در 
های کلی نظام اسؤت  تقنینی و از جهت سلبی و ناظر بر ادم مغایرت میوبات مجلس با سیاست

(. در واق  در ایؤن نگؤا ، صؤالحیت رهبؤری در امؤر      10-29: 1910، دیگران)بهادری جهرمی و 
الحیت خاص  ؤورای نگهبؤان در تطبیؤا    ها صالحیتی اام است که ناقط صنظارت بر سیاست

 های کلی نخواهد بود.میوبات مجلس با سیاست
در مقاب ، مخالیان این روییرد با ا ار  به لزوم توجه بؤه برخؤی از وجؤو  متعؤارض در ادلؤۀ      

اند کؤه نسؤبت حؤاکم میؤان صؤالحیت      موجود در مورد امیان نظارت  ورای نگهبان بیان کرد 
هبری ا وم و خیوص مِن وجه است. این دسته از حقوقدانان بیان  ورای نگهبان و صالحیت ر

هؤای مؤذکور وجؤود داردا را  اول اینیؤه     اند که دو را  برای حؤ  تعؤارض میؤان صؤالحیت    کرد 
صالحیت رهبری اام و صالحیت  ورای نگهبان خاص فرض  ؤود کؤه در ایؤن حالؤت  ؤورای      

رد که صالحیت  ورای نگهبان صالحیت نگهبان صالح خواهد بود. لیین تقلی  دیگری وجود دا
                                                           

زیؤر نظؤر    کؤه  یهیقئؤا   قوو  مجریه  ، قومقننه  ابارتند از: قو ایران در ج هوری اسالمی حاکم قوای»: 11 اص . 1
 «از ییدیگرند. قوا مستق  گردند. اینمی اا ال قانون این آیند  اصول بر طبا امت امر و امامت ۀمطلق والیت
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اام و صالحیت رهبری صالحیت خاص درنظر گرفتؤه  ؤود، توضؤیح اینیؤه صؤالحیت  ؤورای       
نگهبان ناظر بر تطبیا میوبات مجلس با ت امی اصول قانون اساسؤی و کلیؤۀ مؤوازین اسؤالمی     

ون اساسؤی  های کلی، تطبیا با بخشی از قانکه تطبیا میوبات مجلس با سیاستاست. درحالی
تقییدی بر صالحیت  ورای نگهبؤان   111اص   2رو بند یا بخشی از موازین اسالمی است. ازاین

تر است، چراکه اساساً زمؤانی  مقسوب خواهد  د. به نظر این دسته، تقریر دوم به صواب نزدیک
یابد که قااؤد  خؤاص بخشؤی از قل ؤرو و ا ؤوم قااؤد  اؤام بیاهؤد )مج ؤ           تخییص معنا می

 (.01: 1901میلقت نظام،  تشخیص
صالحیت توأمان  ورای نگهبان و رهبری نیز از منظر این حقوقدانان قاب  پؤذیرش نیسؤت،   

الراایۀ حیظ ه اهنگی نظام حقوقی و پرهیؤز  این بردا ت خالف میلقت بنیادین و الزم چراکه
بؤه  ؤورای   های کلؤی  ریختگی است. در واق  واگذاری توأمان وظییۀ نظارت بر سیاستاز درهم

نگهبان و رهبری منتج به تشتت و سردرگ ی نهاد میلف یعنی مجلس  ورای اسؤالمی خواهؤد   
بود و ابهامی با انوان ح  تعارض میان دو نهاد صالح ایجاد خواهد  د که مشخص نخواهد بؤود  

االتباع است. حتی م ین است مجلس در راستای رفؤ  ا ؤیال ییؤی از دو    نظر کدام مرج  الزم
لح اقداماتی را انجام دهد، لیین ه ین تغییر به ایراد ا یال از سؤوی نهؤاد دیگؤر منجؤر     نهاد صا

بؤر بؤودن امؤر نظؤارت از دیگؤر ادلؤۀ       های ا ومی کشور با توجؤه بؤه هزینؤه    ود. کاهت هزینه
 (.02: 1901 د  در این زمینه است )مج   تشخیص میلقت نظام، مطرح
های کلی دو الح در امر نظارت بر اجرای سیاستتوان گیت در مورد مرج  صطور کلی میبه

نؤاظر بؤر  ؤورای     صؤرفاً بندی منقیر به سؤطح قؤوانین و   دسته نظر کلی وجود دارد. این دسته
نگهبان و رهبری نیست، بلیه در فرض وجود صالحیت ظاتی برای هر نهادی در امؤر نظؤارت بؤر    

سؤتۀ اول تنهؤا رهبؤری و    بنؤدی وجؤود خواهؤد دا ؤت. د    های کلی چنین دستهاجرای سیاست
دانند و ورود هر نهؤاد دیگؤری در ایؤن    صالح در امر نظارت میم ظونین از ایشان را نهادهای ظی

کنندا دستۀ دوم صالحیت رهبری را نؤافی صؤالحیت   موضوع را خروج از صالحیت مقسوب می
ر نظؤارت  دانند و در فرضی که صالحیت ظاتی یک مرج  نظارتی در امؤ سایر مراج  نظارتی ن ی

قؤانون اساسؤی مؤانعی در برابؤر      111اصؤ    2های کلی نظام رابت  ؤود، بنؤد   بر اجرای سیاست
 اجرای این نظارت نخواهد بود.

 

 تبیین نظر مختار و آثار مترتب بر آن
هؤای کلؤی نظؤام در گؤرو     رسد تعیین نهادهای صالح در امر نظارت بر اجرای سیاسؤت نظر میبه

نهاد حقوقی است. توجه به   ن و جایگؤا  ایؤن نهؤاد حقؤوقی در      بردا ت صقیح از ماهیت این
انؤوان هنجؤار   های کلی نظام بؤه تشخیص مسا   پیرامونی این نهاد راهگشا خواهد بود. سیاست
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مابین قانون اساسی و قوانین اؤادی در نظؤام حقؤوقی ایؤران     االتباع در جایگاهی فیحقوقی الزم
و  1االاؤم توان در زمر  قؤوانین بؤه معنؤی   لی نظام را میهای کاند. ه چنین سیاستتعریف  د 

 ؤ ار آورد. پؤس از قا ؤ   ؤدن     و ه چنین از الزامات تبعی قانون اساسؤی بؤه   2احیام حیومتی
های کلی نظام باید بؤه لؤوازم و اقتئؤا ات    های سیاستانوان اوصاف و ویهگیخیایص مذکور به

االتباع در نظام حقوقی  ؤناخته  وان هنجار حقوقی الزمانای بهاین نظر نیز پایبند بود. اگر گزار 
موجود ناظر بر هنجارهای حقوقی بر  9«احیام ا ومی» د، الزمۀ این  ناسایی، پذیرش سرایت 

نهاد مذکور خواهد بود، مگر اینیه به دلیلی خارجی، نهاد خاصی از حی ی مسؤتثنا  ؤد  با ؤد.    
است، باید پذیرفت که احیام ا ؤومی مق ؤول    توضیح اینیه اگر رابت  د نهادی هنجار حقوقی

بر هنجار حقوقی در معنای اام آن بر نهاد مذکور بار خواهد  د. از ج لؤه احیؤام موضؤواه بؤر     
رو اگؤر  هنجارهای حقوقی، به رس یت  ناخته  دن نظارت نهادهای اام نظؤارتی اسؤت. ازایؤن   

مقؤاکم اؤام    0نظؤارت قئؤاییِ   توان گیت نظارت نهادهای اامی ماننؤد دلی  دیگری نبا د، ن ی
 ود. با وجود این، اگر رابت  ود که دلیلؤی بؤرای   های کلی نظام بار ن یبر سیاست 1دادگستری

های کلی نظام وجؤود نؤدارد، بایؤد ت ؤامی احیؤام ا ؤومی       استثنا کردن هنجار حقوقی سیاست
ارت نهادهؤای  های کلی نظام بار  ود. قا الن بؤه اؤدم امیؤان نظؤ    هنجارهای حقوقی بر سیاست

اند های کلی نظام چنین روییردی را در پیت گرفتهغیر از رهبری( بر اجرای سیاستنظارتی )به
رهبری را تنها نهاد صالح برای نظارت  ؤناخته   -111اص   2مشخیاً بند -که با دلیلی خارجی 

های کلؤی  استرو با این دلی  سیاند. ازاینها معرفی کرد و این صالحیت را نافی سایر صالحیت
نظام را از حیث مراج  نظارتی متیاوت از سایر هنجارها معرفی کؤرد  و صؤالحیت هؤر مرجعؤی     

 اند.مقام رهبری را انیار کرد  جزبه
های کلی نظام ندارد. رسد این بردا ت ه خوانی چندانی با ماهیت و ظات سیاستنظر میبه

هنجؤار حقؤوقی قابؤ  نظؤارت توسؤط       انؤوان یؤک  های کلی را بؤه در واق  بردا تی که سیاست
ها ه خوانی داند، با   ن هنجاری و قانونی سیاستنهادهای نظارتی موجود در قانون اساسی می

 اتباعبرای ه ۀ نهادها و  االجراالزمای بیشتری دارد. توضیح اینیه قانون در معنای اام آن قااد 
تواند بر حسن اجرای این هبری مییک نظام حقوقی است. الزمۀ پذیرش این بردا ت که فقط ر

                                                           
 .29-21: 1901برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: بیشلو،  .1
 .12-10: 1901خ سه، الیبرای مطالعۀ بیشتر ر.ک: حاجی. 2

االجرا بودن بؤار  ، احیامی است که بر ت امی هنجارها به جهت ظات هنجار بودن و الزم«ا ومیاحیام »منظور از . 9
 ود. این اصطالح در مقاب  احیام اختیاصی است که م ین است برای هریؤک از انؤواع مختلؤف هنجارهؤا     می

 حیم خاصی وجود دا ته با د.

  ود.اا ال میمنظور از نظارت قئایی، نظارتی است که توسط قو  قئاییه . 0

مگر آنیه گیته  ود مقاکم اام دادگستری نظارت بر هنجارهایی خاص مانند قوانین را بر اهد  دارند که ظؤاهراً   .1
 چنین نیست.
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های کلی نظام با سایر هنجارهای حقؤوقی  ها نظارت کند، پذیرش تیاوت ماهیت سیاستسیاست
است، که چندان قاب  دفاع نیست. در واق  باید دلیلؤی وجؤود دا ؤته با ؤد کؤه مبؤین تیؤاوت        

ردا ؤتی از مؤراد   های کلی نظام و سایر هنجارهای حقوقی با د تا چنین باساسی میان سیاست
هؤای کلؤی نظؤام بایؤد     رسؤد سیاسؤت  نظؤر مؤی  مقبول افتد. به 111اص   2مقنن اساسی از بند 

 برای ه گان میهوم و برای نهادهای ناظر قاب  نظارت با د. االجراالزمانوان هنجاری به
های موجود در قانون اساسی با از سوی دیگر تقلی  مذکور در مورد تخییص انواع نظارت

م ین است با قوااد حقوقی ناسازگار نبا د، لیین اوالً تقلیؤ  دیگؤری کؤه     111اص   2 بند
دانسؤت، نیؤز بؤه نظؤر     اتیاقاً صالحیت رهبری را اام و صالحیت  ورای نگهبان را خاص مؤی 

تواند صؤقیح با ؤد، رانیؤاً رجؤوع بؤه دالیلؤی ماننؤد اؤام و خؤاص و          ا یال جدی ندارد و می
مقام کا ییت از نظر مقنن کارا خواهد بود، حال آنیؤه مراجعؤه    های منطقی ه گی درتقلی 

دهند  نیی صالحیت سایر مراجؤ  نظؤارتی   به مشروح مذاکرات جلسات  ورای بازنگری نشان
نیست. ییی از مستندات این اداا ایؤن اسؤت کؤه برخؤی در جلسؤات  ؤورای بؤازنگری ظکؤر         

ز وجؤه دانسؤته و وجؤود چنؤین     هؤا خؤالی ا  صالحیت رهبری را در نظارت بر اجرای سیاسؤت 
 111اصؤ    2تیؤریح ایؤن صؤالحیت در بنؤد      1دانستند.صالحیتی را برای رهبری بدیهی می

بؤا ایؤن حؤال آیؤا      2سبب بود  است که امیان نیی این صالحیت در آیند  از بؤین بؤرود.  بدین

                                                           
آن وقت خیوصاً اگر خواستید باید بگویید از اختیارات، یعنی اختیار نظارت، حا نظارت، ایؤن هؤم   ها  ی: ..... » .1

کس ن ؤی توانؤد   است که ما بگوییم که رهبر حا دا ته با د که نظارت بیند که هیچای مز واقعاً یک چیز بی
 (.1923: 9، ج1930)ادار  ک  امور فرهنگی و روابط ا ومی مجلس  ورای اسالمی، ...«  تردید بیند

های کلی معنؤایت نیسؤت کؤه یؤک تشؤییالت      سیاست یامینی ؤ بسم اهلل الرح ن الرحیم. نظارت برحسن اجرا  .2
یعی درست کند در برابر تشییالت دولت بلیه منظور این بود  که ما اگر یؤک اختیؤاری را بؤه رهبؤر دادیؤم      وس

بؤه هرحؤال در ه ؤان سؤطح      ؟باید این اختیار را هم به او بدهیم که ببیند آیا این پیشنهادش ا لی  د  یا نه
ال بؤه یؤک پرونؤد  ای کؤه در وزارت     رهبری که تشییالتی در برابر تشییالت نبا د اگر نیاز پیدا کرد رهبر مؤث 

خارجه است، یک کسی را خواست بیرستد آنجا که این پروند  را بررسی کند ببینؤد کؤه در سیاسؤت خؤارجی     
دهند پروند  را، اگؤر ندا ؤته با ؤد در    رود و به او میچه جوری است. اگر قانوناً حا دا ته با د خوب می مثالً

کرد، می گویند این پرونؤد  بؤه هؤر حؤال چیؤزی      کسی تخلف ن ی هیچقانون حساب حئرت امام را نینید که 
 2ای ت ویؤه   کنؤد یؤک هیؤ   کنند. بنابراین برای این موارد رهبر گاهی نیاز پیدا میاست و خیلی استقبال ن ی

نیری را بیرستد یک موضوای را مطالعه کنند بررسی کنند از اطالاات مطلب بگیؤرد از وزارت خارجؤه    9نیری 
انوان یک بازرسی ویه  به اصطالح در وقتؤی کؤه نیؤاز پیؤدا بینؤد      از جای دیگر هر جا ی که نیاز دارد بهبگیرد 

قاادتًا باید به او یک ه چو چیزی را داد واال اگر مؤا بگؤوییم کؤه تؤو سیاسؤت هؤای کلؤی را تعیؤین کؤن امؤا           
البتؤه خیلؤی از آنهؤا را خؤودش      خداحافظ، دیگر کاری با اینیه حاال منظور تو ا لی  د  یا نه؟ ندا ؤته بؤاش.  

آورد اما اگر یک وقتی نیاز با د به مراجعه باید در قانون یؤک جایگؤاهی دا ؤته با ؤد و     دست میطور بهه ین
هؤای کلؤی ایؤن جؤوری ایؤن نظؤارت را       این نظارت را آقایان قط  نظر از ه ؤین جریؤان سیاسؤت    االو  اصالًبه

دسؤت بیؤاورد بایؤد جایگؤا  قؤانونی      یک وقتی یک چیزهؤایی را بؤه  دانستند برای رهبر اگر خواست ضروری می
 (.1921: 9، ج1930د )ادار  ک  امور فرهنگی و روابط ا ومی مجلس  ورای اسالمی، دا ته با 
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 توان گیت که مقنن اساسی در پی  ناسایی صالحیت اختیاصی برای رهبری و نیی سایرمی
 ها بود  است؟ به نظر چنین نیست.صالحیت

رسد توجه به این نیته موجب چنین بردا تی از مشروح مذاکرات جلسات  ورای نظر میبه
ها را سؤطح کلؤی و   بازنگری قانون اساسی  د  که مقنن اساسی سطح نظارت بر اجرای سیاست

رو بؤرای ایؤن سؤطح    اینداند. ازکالن  ناسایی کرد  است و سطح جز ی را مش ول نظارت ن ی
کلی نهاد رهبری را نهاد صالح معرفی کرد  است و از آنجا که اربات  یء در مقام بیان، نیی مؤا  

رسؤد  نظؤر مؤی  ها نخواهد دا ؤت. بؤه  اداء خواهد کرد، نهاد دیگری حا نظارت بر اجرای سیاست
اد کؤه اساسؤاً در   ت م  و تدقیا در اظهارات اائای  ورای بازنگری قانون اساسی نشان خواهد د

جلسات  ورا، سایر سطوح نظارت نییاً یا ارباتاً مورد بقث نبود  است. در این جلسؤات دو نیتؤه   
 ها بیان  د  است:در مورد سطح سیاست

ها قرار نیست سطح جز ی را هدف قرار دهند که ایؤن امؤر مسؤتلزم    نیتۀ اول اینیه سیاست
هؤا بایؤد کلؤی    خواهد بود. پس مقتوای سیاسؤت  دخالت در امور اجرایی و دخالت در وظایف قوا
هاست. لیین این وصف بؤه ایؤن معنؤا نیسؤت کؤه      با د. در واق  وصف کلی، وصف میاد سیاست

ها هم صرفاً سطح کالن با د. توضؤیح اینیؤه م یؤن اسؤت در سؤطوح      سطح نظارت بر سیاست
هؤا  ن سطح سیاستتوان گیت چوتر سیاستی که مقتوایت کالن است، نقط  ود، آیا میپایین

ای میان کلی بودن میؤاد  جایز نیست؟ به بیان دیگر، مالزمه ترنییپاکلی است، نظارت بر سطوح 
ها برقرار نیست. برای مثال در فرضی که نهؤادی  ها و کلی بودن سطح نظارت بر سیاستسیاست

د های کلی مقیط زیست انجؤام دهؤد و سؤبب  ؤو    مانند  هرداری تهران، ا لی خالف سیاست
توان گیؤت کؤه چؤون    ، آیا می1های کلی مقیط زیست مه   واق   ودهای سیاستگیریجهت

هؤا  توان در این زمینه نظارتی دا ؤت و ا ؤ  خؤالف سیاسؤت    ها کلی است، ن یسطح سیاست
 ها ه خوانی نخواهد دا ت.امیان پیگیری ندارد؟ این بردا ت با ماهیت هنجاری سیاست

 ورای بازنگری قانون اساسی این نگرانی در مقام  ناسایی حا  نیتۀ دوم اینیه در مذاکرات
نظارت برای رهبری، وجود دا ته است که سطح این نظارت کالن با د تا مان  ورود در مسؤا    
اجرایی و جز یات امور  ود و  ناسایی این نظارت، دلیلی برای دخالت در امؤور جز ؤی نبا ؤد.    

ت از اهد  رهبری خارج  د  اسؤت. امؤا مقؤنن اساسؤی     توان گیت سطح جز ی نظاررو میازاین
ها را به دو دستۀ جز ی و کلؤی  طور کلی متعرض این نبود  است که نظارت بر اجرای سیاستبه

تقسیم و نهاد ناظر بر مسا   جز ی را تعیین کنؤد، بلیؤه صؤرفاً سؤطح جز ؤی را از اهؤد  مقؤام        
توان و باید . در مورد مثال مذکور میرهبری خارج دانسته است و متعرض مسئلۀ دیگری نیست

سطح نظارتی رهبری سطح  چراکهگیت که نظارت بر این امور از اهد  نهاد رهبری خارج است، 
 توان گیت امیان هر نوع نظارتی در این زمینه منتیی است.کالن است، لیین ن ی

                                                           
 روزرسانی نیرد  با ند.های کلی خود را بهدر فرضی که قوانین و مقررات موجود، براساق سیاست. 1
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سی و استیاد  از از دیگر طرق دستیابی به مراد مقنن اساسی، توجه به سایر اصول قانون اسا
وحدت مناب در موضواات مشابه است. اگر در اصلی از قانون اساسی وظییۀ نظارتی برای نهادی 

ۀ نقط صؤالحیت سؤایر   منزلبهدر مورد ییی از انواع هنجارهای حقوقی تعبیه  د  با د، آیا این 
اصؤ    9مراج  نظارتی است؟ نیک رو ن است که چنین بردا تی صواب نیست. برای مثال بند 

های را در زمر  صالحیت« نظارت بر حسن اجرای قوانین»صراحت وظییۀ به 1قانون اساسی 113
ۀ آن اسؤت کؤه وظییؤۀ نظؤارتی مجلؤس  ؤورای       منزلبهکند. آیا این بند قو  قئاییه معرفی می

اسالمی یا نهادهای نظارتی قو  مجریه در حیطۀ صؤالحیت خود ؤان تخیؤیص خؤورد  اسؤت؟      
 ؤباهت   111اصؤ    2بسیار به بنؤد   113اص   9چنین نیست. اتیاقاً ابارت بند رسد نظر میبه

رسؤد اینیؤه گیتؤه  ؤود     نظر میظکر  د  است. به« نظارت بر حسن اجرا»دارد و در هر دو بند 
، اسؤت هؤای موجؤود   تخییص بر سایر انواع نظؤارت « های کلینظارت بر حسن اجرای سیاست»

 تخییص مقسوب نیست، چندان موجه نخواهد بود.« ننظارت بر حسن اجرای قوانی»لیین 
« ظاتؤی »در پاسخ به دبیر مقترم  ورای نگهبان و ظکؤر قیؤد    2از سوی دیگر نامۀ مقام رهبری

                                                           
 بؤه  بخشؤیدن  تققا و مسئول و اجت اای فردی حقوق پشتیبان که مستق  است ای قو یهیقئا  قو»: 113 اص  .1

 زیر است : دار وظایفو اهد  ادالت

و اخذ  و رف  خیومات دااوی وفی ، ح ،  یایات، تعدیاتدر مورد تظل ات و صدور حیم رسیدگی .1

 کند. می معین قانون ، کهیهاز امور حسب قس ت در آن الزم و اقدام تی یم

 .مشروع هایو آزادی ادل و گسترش اامه حقوق احیای .2

 . قوانین اجرای بر حسن نظارت .9

 . اسالم جزایی مدون حدود و مقررات و اجرای و تعزیر مجرمین مجازات و تعقیب جرم کشف .0

 «.مجرمین و اصالح جرم از وقوع پیشگیری برای مناسب اقدام .1

 مقئر مبارک رهبر معظم انقالب اسالمی» .2

 العالی(ای )مدظلهاهلل خامنهحئرت آیت

 اهللسالم الییم و رح ه

  هؤای کلؤی را بؤه اهؤد    االی رسیدگی به میوبات مجلس از جهت مخالیت با سیاستچنانیه مستقئرید حئرت

ر رطؤور میؤ  مورد اظهارنظر نیرد  است، ولی بؤه  رو  ورای نگهبان در اینمج   تشخیص میلقت گذا تید، ازاین

های کلی به تیویب رسید ، امؤا مج ؤ  هؤیچ اظهؤارنظری در مؤورد آنهؤا       اتیاق افتاد  که میوباتی خالف سیاست

های کلی وجود دا ت کؤه از  مواردی خالف آن سیاست 09سال  ۀبودج ۀنیرد  است. از ج له اینیه اخیراً در الیق

انؤوان دبیؤر   ای از آقؤای مقسؤن رضؤایی بؤه    ما ااالم نشد  بود. فقط در این اواخؤر نامؤه   طرف مج   نیز نظری به

انوان ک یسیون نظؤارت مج ؤ    ای به امئاء آقای دکتر دانت جعیری بهمج   تشخیص راج  به یک مورد و نامه

ها را برای مجلؤس  های کلی برای  ورا ارسال گردید. ما هم برحسب وظییه آنراج  به چند مورد مخالف با سیاست

دلی  اینیه نامه باید از طرف مج   با د نه دبیر و نه ک یسیون نظارت، به آنها ترتیب ارؤر  فرستادیم، اما مجلس به
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. ایشان در این استانوان وظییۀ  ورای نگهبان در رسیدگی به میوبات مجلس مثید ه ین نظر به
ین بار  ااالم نظر نیرد  است،  ورای نگهبان بر در مواردی که مج   در ا»اند: مرقومه تیریح کرد 

 «.دها ا   خواهد کرمغایرت و ادم انطباق میوبه با سیاست  ظاتی خود دربار ۀطبا وظیی
ییی دیگر از ادلۀ قؤا الن بؤه اؤدم امیؤان نظؤارت  ؤورای نگهبؤان، لؤزوم برقؤراری نظؤم و           

در صورت نظؤارت سؤایر نهادهؤای نظؤارتی     ییپارچگی در هر نظام حقوقی و امیان وقوع تشتت 
م ین است تا هنگؤام طراحؤی سؤازوکاری مؤتقن و رو ؤن       اگرچهاست که در پاسخ باید گیت، 

سؤبب  تؤوان بؤه  میان نهادهای نظارتی مختلف در نظام حقوقی ایران زمانی صرف  ود، امؤا ن ؤی  
 نبود این سازوکار نقت مهم و اررگذار سایر نهادها را انیار کرد.

های کلی نظام ظاتاً در زمر  وظؤایف یؤک نهؤاد    ه اینیه اگر رابت  ود نظارت بر سیاستنتیج
وجود نخواهؤد دا ؤت. اربؤات     111اص   2نظارتی است، منعی برای نظارت این نهاد از نظر بند 

انؤوان  هؤای کلؤی بؤه   این امر نیز در مورد بسیاری از نهادهای نظارتی با لقاظ ماهیؤت سیاسؤت  
رسؤد  نظؤر مؤی  االتباع چندان د وار نیست. در مورد  ورای نگهبؤان نیؤز بؤه   مهنجار حقوقی الز

 1بهترین استناد برای نظارت  ورا در خیوص میوبات مجلس  ورای اسالمی، استناد بؤه بنؤد   
انوان ییی از حدود مقرر در قانون اساسی است. های کلی بهو درنظر گرفتن سیاست 111اص  

ای نیز ادلؤه  11ان احیام حیومتی در معنای اام و استناد به اص  انوها بهاگرچه لقاظ سیاست
 رسند.نظر میمقبول به

تواند مقذورات ا لی موجود در نظام حقوقی ایران را تا حؤد  رسد بردا ت مختار مینظر میبه
خوبی کاهت دهد. ییی از نیاتی که بار  در جلسات  ورای بازنگری قانون اساسی به آن ا ار   د  

یان اائای  ورا اج اای است، ادم ایجاد تشییالت وسی  و جدید در زمینۀ نظارت بر اجؤرای  و م

                                                                                                                                        
های کلی مورد نقؤط و یؤا تخیؤیص از طؤرف مجلؤس واقؤ        نداد. با این وضعیت لطیاً اقدامی فرمایید که سیاست

 د.ولت هم ه ین برخورد  د  با دهم که با میوبات دنشود. ض ناً احت ال می

 اهلل و برکاتهواالمر الییم و السالم الییم و رح ه

 دبیر  ورای نگهبان -اح د جنتی 

 دبیر  ورای نگهبان ۀمتن پاسخ مقام معظم رهبری به نام

 بس ه تعالی

یص میؤلقت نظؤام،   : در مواردی که مج   تشخدارداید، ااالم میسالم و تقیت در پاسخ به آنچه مرقوم فرمود  با

سؤالیانه بؤا    ۀساله یا قانون برنامه و بودجهای پنجخص در قانون برنامهمغایرت یا ادم انطباق میوبات مجلس را باأل

های کلی به  ورای نگهبان ااالم کند،  ورای مقترم موظف است براساق نظر مج ؤ ، اقؤدام و مخالیؤت    سیاست

مواردی که مج   در این بار  ااالم نظر نیرد  است،  ؤورای نگهبؤان    ین دریآن میوبه را به مجلس ااالم ن اید. ل

 .ها ا   خواهد کردمغایرت و ادم انطباق میوبه با سیاست  ظاتی خود دربار ۀبر طبا وظیی

 20/11/01: آخرین مشاهد : ytre.ir/qi4« اهللوالسالم الییم و رح ه

http://ytre.ir/qi4
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ها ظی  نهاد رهبری است. نیک رو ن است که امروز  و با گسؤترد   ؤدن دایؤر  قؤوانین،     سیاست
های کلی نظام مقررات و اقدامات نهادهای مختلف، رسیدگی به امر نظارت بر حسن اجرای سیاست

هؤای  منظور برقراری نظارتی کارامد و مثرر بر اجرای سیاسترو بههبری خارج است. ازایناز اهد  ر
 جز استیاد  از نهادهای نظارتی موجود در قانون اساسی وجود ندارد.کلی نظام راهی به

هؤای کلؤی نظؤام بؤرای  ؤورای      درنظر گرفتن صالحیت نظارت بر قوانین براساق سیاسؤت 
ظاتی اقتئا اتی خواهد دا ؤت. از ج لؤۀ ایؤن اقتئؤا ات اختالفؤاتی       انوان یک وظییۀنگهبان به

انؤوان  است که م ین است میان دو نهاد صالح یعنی  ورای نگهبان و هی ت اؤالی نظؤارت بؤه   
رهبری مطرح  ود. برخی حقوقدانان این بردا ت را ناقط ه اهنگی حقوقی و اؤاملی   مقامقا م

و آن را در تعارض با منطا قانونگذاری حیی انه معرفی  ریختگی نظام حقوقی دانستهبرای درهم
واگذاری صالحیت نظارت بر میوبات مجلس  ورای اسالمی در آنِ واحد بؤه دو   چراکهاند، کرد 

مرج ، دلیلی بر ایجاد تشتت در رویۀ حاکم و ااملی برای حیرت و سردرگ ی نهاد میلف یعنؤی  
 (.110: 1901خ سه، الیمجلس  ورای اسالمی است )حاجی

انؤوان  رسد باید میان مقام ربوت و اربات تیاوت قا    د. آنچه در مقام ا ؤ  بؤه  نظر میبه
سازوکار مطلوب باید مجری با د، الجرم باید منطبا بر مبانی با د که نظؤام حقؤوقی براسؤاق    

رسد مقنن اساسی در پؤی نیؤی صؤالحیت ه ؤۀ     نظر ن یآن بنا  د  است. چنانیه ا ار   د، به
صورت انقیاری به های کلی نظام بهاج  نظارتی و ااطای صالحیت نظارت بر اجرای سیاستمر

مقام رهبری بود  با د، بلیه در پی آن بود  است تا با تیریح به امیؤان نظؤارت رهبؤری، مؤان      
 د   ود. حال اگر ایؤن تقریؤر و صؤالحیت ه زمؤان نهادهؤای      های تعیینمه    دن سیاست
قام ا   ا یاالتی ایجاد کند، باید در پی مرتی  ساختن این ا ؤیاالت بؤود.   موجود نظارتی در م

گیته در سطح اجرا و نا ی از موجود نبودن سازوکار صقیح نظؤارت  رسد ا یال پیتنظر میبه
بینؤی سؤازوکار   های کلی در سطح قوانین است. تبیین حدود صالحیت و پیتبر اجرای سیاست

 گیته را مرتی  خواهد ساخت.ا لی پیتمطلوب در این زمینه مقذورات 
های به نظر اقتئای تبیین مذکور از صالحیت رهبری در امر نظارت بر حسن اجرای سیاست

کلی نظام، توجه به سطح کالن این نظارت خواهد بود. توضیح اینیه با توجؤه بؤه وصؤف کلیؤت     
و توسط ه ۀ مراجؤ   ها در ت امی سطوح های کلی نظام، نظارت بر اجرای سیاستمیاد سیاست

صالح اقتئا اتی خواهد دا تا یعنی  ورای نگهبان و سایر نهادهای نظارتی سطوح مختلف باید 
مقؤام  « نظؤارت »بؤر ایؤن،   های کلی نظارت کننؤد. اؤالو   با توجه به این وصف بر اجرای سیاست

رای بودن با د. در واق  ایؤن نظؤارت بایؤد  ؤام  حسؤن اجؤ      « کالن»رهبری باید مقید به قید 
 ها در سطح کالن با د.سیاست

هایی موضوع رو ن  ود. برای مثؤال   ود تا با استیاد  از مثالبرای تبیین مسئله تالش می
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، کاهت استیاد  از مجؤازات زنؤدان   1911ابالغی سال  1های کلی امنیت قئاییسیاست 10بند 
های کلی سیاست 12د های کلی نظام معرفی کرد  است، ه چنین بنانوان ییی از سیاسترا به
ابالغؤی   9های کلی برنامؤۀ  شؤم توسؤعه   سیاست 30و بند  1911ابالغی سال  2سالۀ قئاییپنج

بر این روییرد صقه گذا ته است. حال باید دید نظارت بر این سیاست کلی چگونه  1900سال 
ت، های کلؤی اسؤ  اا ال خواهد  د. چنانیه تبیین  د، وصف کلیت ییی از اوصاف میاد سیاست

ای را کؤه  تؤوان هؤر میؤوبه   ن ؤی  رونیازارو اقتئا اتی در کیییت نظارت ایجاد خواهد کرد. ازاین
ه ؤۀ   چراکؤه هؤا ااؤالم کؤرد،    بینی کرد  بود، خالف سیاستمجازات حبس را برای جرمی پیت

ی کلی در امر نظؤارت بؤر اجؤرای آنهؤا     هااستیس« کلیت»نهادهای نظارتی ملزم به لقاظ وصف 
 مجؤازات رسؤد اگؤر در قؤانونی مثؤ  قؤانون مجؤازات اسؤالمی، مج واؤه         نظر مؤی ما بههستند. ا

زدایؤی با ؤد،  ؤورای نگهبؤان      د  برای جرا م موضوع این قانون، فاقد روییرد حبسبینیپیت
های کلؤی نظؤام ت ییؤد نینؤد. در ایؤن مثؤال مقؤام        الت مغایرت با سیاستتواند میوبه را بهمی

ت االی نظارت ورود جز ی و میداقی بؤه ایؤن میؤوبۀ مجلؤس نخواهؤد      تب  آن هی رهبری و به
دا ت، بلیه هی ت االی با توجه به مج واه میوبات مجلس  ورای اسالمی مثالً طی یک سؤال  

زدایی لقاظ  د  است یا خیؤر. در واقؤ  هیؤ ت اؤالی     تواند بررسی کند که آیا روییرد حبسمی
های بر توجه به وصف کلیت میاد سیاستکلی االو های باید در نظارت بر حسن اجرای سیاست

 کلی، به کالن بودن سطح نظارت نیز توجه کند.
هؤای ا ؤومی   ، کؤاهت هزینؤه  0های کلی اقتیاد مقؤاومتی سیاست 13مثال دیگر اینیه بند 

سازی دولت را مطالبه کرد  است. توجه بؤه وصؤف   کشور از طریا اصالحات ساختاری و کوچک
ای بخواهؤد یؤک   این زمینه اقتئا اتی خواهد دا ت. برای مثال اگر میؤوبه  ها درکلیت سیاست

رسؤد  نظؤر مؤی  هؤای کشؤور ایجؤاد کنؤد، بؤه     در سطح ییی از استان مثالًدستگا  کوچک اداری 
ای بخواهؤد یؤک   های کلی نظام ا    د  است. امؤا اگؤر میؤوبه   توان گیت خالف سیاستن ی

تواند با استناد به اینیه این سیس کند،  ورای نگهبان میدستگا  اداری در سطح وزارتخانه را ت 
های کلی نظام است، مان  ت یید آن  ود. اما هی ت اؤالی نظؤارت در ایؤن    میوبه خالف سیاست

زمینه موظف است تا با بررسی وضؤعیت سؤاختار اداری و اجرایؤی کشؤور بررسؤی کنؤد آیؤا در        
سؤازی  های ا ومی از طریا چابکت هزینههای کلی که کاهمج وع مطالبۀ این بند از سیاست

                                                           
 .بازنگری در قوانین در جهت کاهت اناوین جرایم و کاهت استیاد  از مجازات زندان -10 .1

 .زداییاتخاظ تدابیر الزم در استیاد  از مجازات زندان با روییرد حبس -12 .2

هؤای دیگؤر و   منظور کاستن از مقیومیت بؤه حؤبس و تبؤدی  آن بؤه مجؤازات     بازنگری در قوانین جزایی به -30 .9
 .ها با جرا مسازی مجازاتمتناسب

دولؤت    سازی انؤداز های ا ومی کشور با ت کید بر تقول اساسی در ساختارها، منطقیجویی در هزینهصرفه -13 .0
 .د های زاهای موازی و غیرضرور و هزینهو حذف دستگا 
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 ود اقتئای سطح کالن نظؤارت  ساختار اداری است، مققا  د  است یا خیر. مجدد ت کید می
. مثال دیگر اینیه در فرضی که استهای کلی نظام مبنای این تقلی  رهبری بر اجرای سیاست

ی کلی نظام با ؤد،  هااستیس برخالفمیوبۀ مجلس  مدنظرال للی ائویت در یک سازمان بین
توان گیت این سیاست در سطح کالن نظام است و ورود هی ت اؤالی نظؤارت   رسد مینظر میبه

 های کلی نظام موجه خواهد بود.بر اجرای سیاست
چنانیه توضیح داد   د، نظارت نهادهای نظارتی موجود در نظام حقوقی ایران تزاح ؤی بؤا   

ها، نظارت د. نظارت مقام رهبری بر حسن اجرای سیاستندار 111اص   2نظارت مذکور در بند 
هؤای کلؤی   اام و در سطح کلی است که از طریا هی ت االی نظارت بر حسؤن اجؤرای سیاسؤت   

 ود و این نظارت با نظارت موردی و ناظر بؤر موضؤوع خؤاص کؤه توسؤط سؤایر       نظام اا ال می
ه باید دقت کرد  ناسایی صالحیت  ود، مغایرتی نخواهد دا ت. البتنهادهای نظارتی اا ال می
صالححیت  های کلی برای سایر نهادهای نظارتی در فرضی اسؤت کؤه   نظارت بر اجرای سیاست

در نظؤر مختؤار    آنچؤه بینی  د  با ؤد. توضؤیح اینیؤه    این نظارت برای نهاد مذکور پیت ذاتی
اسؤت و   قؤانون اساسؤی   111اص   2تبیین  د، ادم تخییص صالحیت نهادهای نظارتی با بند 

های کلی منوب به این اسؤت کؤه نهؤاد مؤذکور ظاتؤاً      امیان نظارت این نهادها بر اجرای سیاست
 میان نظارت بر آن را دا ته با د.ا

 

 گیرینتیجه
قانون اساسؤی بؤه    111اص   2های کلی نظام مطابا بند اگرچه نظارت بر حسن اجرای سیاست

هؤای موجؤود در   معنای تخییص سایر نظؤارت  مقام رهبری واگذار  د  است، لیین این بیان به
. در واق  آنچه به رهبری واگذار  د ، سطح کؤالن نظؤارت اسؤت کؤه     ستیننظام حقوقی ایران 

به  خص یا نهادی واگذار  ود. مقنن اساسؤی در جلسؤات    111م ین است براساق ظی  اص  
های کلؤی نظؤام   ستاجرای سیا ترنییپانظارت بر سطوح  متعرض ورای بازنگری قانون اساسی 

نبود  و صرفاً در مورد سطح کلی نظارت تعیین تیلیف کرد  است. مثیداتی بر این روییرد وجود 
دارد که در خالل مباحث به آن ا ار   د  است. در مورد نظارت بؤر میؤوبات مجلؤس  ؤورای     

ه های کلی نظام، ض ن  ناسایی صالحیت ظاتی برای  ورای نگهبان بؤ اسالمی براساق سیاست
نظر تخییص این صالحیت با صالحیت رهبری چندان موجه نیست و  ؤورای نگهبؤان بایؤد از    

های کلی نظام خؤودداری ورزد. صؤالحیت مقؤام رهبؤری نیؤز کؤه       ت یید میوبات مغایر سیاست
مربوب به سطح کالن نظارت است، به قوت خود باقی است. ییی از آرار مق ول بر تقریر مذکور 

هؤای کلؤی   رفیت نهادهای نظارتی در زمینۀ تقویت نظارت بر اجرای سیاستامیان استیاد  از ظ
آفرینی نهادهایی مانند سازمان بازرسی ک  کشور، دیؤوان اؤدالت   رو نقتنظام خواهد بود. ازاین
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های کلی نظام با راایت قوااد ناظر بر اداری و مقاکم اام دادگستری در راستای تققا سیاست
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