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 چکیده:
باالخص انتصاب محمود احمدی نژاد  بسیاری از مقاالتی که در رابطه با جناحهای مختلف جمهوری اسالمی و حاکمیت و

بعنوان رئیس جمهوری اسالمی در رسانه های مختلف منتشر و یا بیان شده است ، نشان از عدم درک درست از قدرت ، 

ای متخصصان متعددی هستند که هر گروه در در هر جامعه حاکمیت و نیز ساختار جمهوری اسالمی و جناحهای آن  دارد.

ظرند. ولی فقیه نیز باید مشاورانی از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسایل متفاوت اظهار نظر ای خاص صاحب نرشته

گیرد و میم میدهد تصایشان انتقال دهند در نهایت ولی فقیه با توجه به مشورتهایی که انجام میکنند و نظر مشورتی خود را به

 کند.سخن نهایی را اعالم می
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                                                                            مقدمه:

 آلود پس از پیروزی انقالببا جنبشی شتاب قانون اساسی جمهوری اسالمی که بدون درنگ و شپیدای

داد که با تدوین نوع جدیدی از متون قوانین اساسی نشان می ،گرفتاسالمی صورت عملی و واقعی به خود 

ی بر حاکمیت شرع و قانون اساس ای نایاب داشت. در هنگام تدوین قانون اساسی،هستیم که پیشینه روبرو

هبان، بینی شده بود و در پیوند طولی مجلس و شورای نگپیش یمصوبات مجلس بدون تصور کمترین اشكال

جلس ترتیب هر چند دست منظر شورای نگهبان باقی نمی ماند. بدینچ راهی جز تبعیت از برای مجلس هی

م خاطر اعال برای تشخیص مصالح و مختصات کشور در امر تدوین قانون باز بود امّا در جریان عمل به

 وهای مكرر شورای نگهبان با مصوبات مجلس به دلیل مخالفت آنها با شرع و موازین اسالمی، مخالفت

اصرار مجلس بر ضرورت تایید این مصوبات، این دو نهاد قانونی عمالً رودروی یكدیگر قرار گرفتند. 

میان مجلس شورای اسالمی  1811ب مرداد سال وبر سر قانون اراضی شهری مص 1811نخستین بار در سال 

موالهم لطون علی ازیرا شورای نگهبان با استدالل شرعی الناس مس ؛ و شورای نگهبان اختالف بروز کرد

مصوبه مجلس را که طی آن اراضی موات را در اختیار دولت و زمینهای بایر را تا هزار متر برای عمران و 

دانست و مجلس هم حاضر به تصحیح مصوبه غیر شرعی می ،بدون حق فروش در اختیار افراد قرار داده بود

ذکر این که بعضی از قوانین مصوب به  مجلس شورای اسالمی در این خصوص با وقت خود نبود. ریاست

لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احكام ثانویه به طور 

ا... خمینی کسب تكلیف نمود. پاسخ ایشان دست مجلس شورای اسالمی را موقت باید اجرا گردد از آیت

فعل  فعل یا ترک وظ نظام جمهوری اسالمی دخالت دارد باز گذاشت زیرا پاسخ داده بودند که آنچه در حف

شود پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت دو سوم وکالی مجلس شورای آن موجب اختالل نظام می

مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو  ،اسالمی با تصریح به موقتی بودن آن

 1815توای ایشان ریشه در احكام ثانویه داشت ولی در سالهای فدر تصویب و اجرای آن مجازند.  ،شودمی

رای مجلس شو متن مصوب د.ه . ش. مسائل حادتری پدید آمد که نقطه اوج آن الیحه قانون کار بو 1811و 

 ،عنگهبان از باب شر شورای اما می کرد دنها را تحدیو آزادی اراده آ تحمیل اشخاص را بر اسالمی الزاماتی

مقامات  میان های مفصلکرد. این اختالف در نهایت با مكتوب شدن نامهرا قبول نمی محدودیتهاییچنین 

 .عالی رتبه نظام و مقام وقت رهبری منجر به تشكیل شدن نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام شد



فات مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان حل و فصل نهایی اختال این مجمع، کار ویژه اصلی و ابتدایی

خیص ا... خمینی با تشكیل مجمع تش این است که آیت ،رسدبه ذهن می ئاًقانون اساسی بود. آنچه که ابتدا

تذکری پدرانه به اعضای شورای ”اند زیرا پیش از تشكیل آن مصحلت نظام موافقت و همراهی نداشته

از پیدایی این غوامض، مصلحت نظام را در نظر بگیرند چرا که یكی  داده بودند که خود آنها قبل “نگهبان

هاست و گیریو نوع تصمیم ل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی نقش زمان و مكان در اجتهادیاز مسا

حكومت را فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضالت داخلی و خارجی دانسته بودند. ایشان با طرد 

هاست خواستار آن بودند که با فراتر رفتن از این مدارس که در چارچوب تئوری های طلیگیبحث

های متعدد و نقض ظاهری قانون بستگری، نظام جمهوری اسالمی به بنهای تنگ و مدرسیچارچوب

 نشود.  تهماساسی م

منی ض ، مخالفتهنگامی که حكم تشكیل مجمع تشخیص مصلحت را صادر کردند، حتا ا... خمینی آیت

زیرا مراحل گوناگون طراحی تا تصویب یك  ،با تاسیس یك نهاد تازه در قانون اساسی نشان دادند خود را

قانون را در نظام جمهوری اسالمی کافی دانسته و احتیاج به مرحله جدیدتر تاسیس یك نهاد نوین را مردود 

 «غایت احتیاط لكن برای»عبارت  در موافقت با تشكیل مجمع تشخیص مصلحت از احت . ایشان،دانسته بودند

بهره گرفتند که به طرزی دقیق نشان از عدم موافقت و همراهی ایشان با تشكیل و افزودن یك نهاد جدید به 

 نمود.متن قانون اساسی می

ه آن شد کمطرح مساله جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در متن قانون اساسی  ،بدون درنگ 

بهشت تاریخ چهارم اردی)خمینی مبنی بر بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی  هم با حكم آیت ا...

انونی تاسیس ق بارهحل و فصل شد. عبارتی که ایشان در حكم بازنگری قانون اساسی در(ه.ش 1813سال 

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضالت نظام و مشورت به رهبری به »  این بود:مجمع به کار بردند

راتر رفتن ف از نشان از بیمی داشت که ناشی این عبارت، «.رتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشدصو

که دستور تشكیل  1811زیرا ایشان در هفدهم بهمن سال . بودحیطه اختیاراتش  قدرت نهاد تازه تاسیس از

 ولی احتماالً بودند، آن را یك مرحله احتیاطی تلّقی نموده ،مجمع تشخیص مصلحت را صادر کردند

 عدول ،بیش مایلند از آن چه که برایشان در نظر گرفته شدهو  دانستند که نهادهای صاحب قدرت کممی

و فراتر روند. در حكم تشكیل مجمع تشخیص و در حكم بازنگری قانون اساسی سه کار ویژه برای کرده 

 : مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شده بود

 و فصل اختالفات مجلس و شورای نگهبان تشخیص مصلحت در حل .1

 حل معضالت نظام .1



 مشورت به رهبری .8

، که مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت قانونی یافت و به 1813ولی در جریان روند بازنگری در سال 

کار ، این مجمع، 8کری از آن به میان رفتذنیز  111و  111و  111در آمد و در اصول  111شكل اصل 

 افت که در حكم بازنگری قانون اساسی از آن نامی به میان نیامده بود: های جدیدی یویژه

 گیری یا عزل مقام رهبری:در صورت فوت یا کناره .1

 یك( انتخاب یكی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری 

 هادو( تصویب اقدامات شورای موقت رهبری در برخی زمینه

از اعضای سه گانه شورای موقت رهبری نتواند انجام وظیفه کند فرد سوم به انتخاب اگر به هر دلیل یكی  سه(

 گردد.مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای وی منصوب می

 مشورت دادن به مقام رهبری برای آغاز روند بازنگری در قانون اساسی .1

 عضویت اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شورای بازنگری قانون اساسی .8

 1های کلی نظاممشورت دادن به مقام رهبری برای تعیین سیاسیت .1

اشت و اگر هم ای دو پیدایی بود که پیش از آن کمتر پیشینهنپردازی کامالَ های کلی نظام عبارتسیاست 

آمد دست کم به متن قانون اساسی و ی به میان مینهای عمومی سخهای کلی دولت یا خط مشیاز سیاست

ور های کشد. در قلم آیت ا... خمینی، مجمع فقط برای رفع گرهگانه ارجاع داده میهای عمل قوای سهشیوه

های کلی نظام در آن محلی از اعراب نداشت. و تعیین سیاست 5بود در نظر گرفته شدهقانونی و ناشی از آن 

و عبارات کلی، مبهم و  1شداختالف میان مجلس و شورای نگهبان وارد عمل میمجمع فقط در مواقع 

 های کلی نظام اصالَ وجود نداشت. کشدار مانند تعیین سیاست

صالح تحقق م”ای به پرسی تصویب قانون اساسی تجدید نظر شده، در نامه آیت ا... خامنهپس از همه احت

تی های کلی نظام موضوعیت و فعالینگار اصالَ تعیین سیاستقانون اساسی اشارت رفته بود و ا 111اصل 

 1815آمد. در سال شد ذکری نیز از آن به میان میمهم و واجب تلّقی می این مساله، زیرا اگر  1نداشته است

                                                 
صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون  ،اداره کل امورفرهنگی وروابط عمومی مجلس شورای اسالمی - 8

.11و  5صص. ،1811،اسالمی، مجلس شورای تهران،اساسی  جمهوری اسالمی ایران
راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات شورای داره کل روابط عمومی و امور فرهنگی مجلس شورای اسالمی، ا1

 .11 -11 ، صص.1818 می، . تهران: مجلس شورای اسالبازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 11:  1811. تهران: فردوسی. تشخیص مصلحت نظاممجموعه مصوبات مجمع نژاد، امیر هوشنگ ساسان 5

 .11 ، ص.هماننژاد، امیر هوشنگ ساسان 1

 .18، ص. همانساسان نژاد،  1



 در اسفند ماه به اوج رسیده بود و بی های انتخاباتی ریاست جمهوری شدت یافته و مخصوصاَکه رقابت

 هایها و مفاهیم نوین در حال ورود به عرصهها، هویتشد که این بار دست کم مؤلفهه میگمان حدس زد

است و به احتمال فراوان وضعیت در قوه مجریه همانی نخواهد بود که مطلوب و موردنظر است  انتخاباتی

ست از همه بایمجمع می”ترین مقامات نظام جمهوری اسالمی به این نتیجه رسیدند که بنابراین عالی رتبه

ها، برابر پردازیو این عبارت 3“ها را بر دوش گیردهای قانونی خود استفاده کند و تمامی مسئولیتظرفیت

ن و تعیین ای قدرت آفریهای کلی نظام شمایلی نوین و کار ویژهنهادهایی بود که به عبارت تعیین سیاست

مصلحت موجبات چیرگی مجمع تشخیص  های کلی وبخشید. زیرا دو حربه تعیین سیاستکننده می

به ویژه آن که اگر یك سیاست کلی  1آورددو قوه مجریه و مقننه فراهم می مصلحت نظام را دست کم بر

اعالم شود و به پشتوانه اختیارات مطلقه برای  -خالف شرع و قانون اساسی-خود به عنوان یك مصلحت 

های ورای بازنگری قانون اساسی ابتدا عبارت تعیین سیاستاجرا و تقنین و قضا، ابالغ گردد. در مذاکرات ش

نام برده شده  11و سیاستگذاری کشور كلی ط مشیو خکلی نظام وجود نداشت و از تعبیر تعیین اهداف 

 بود. در هر دو حالت چنین استداللی مبنای کار بود:

گیری مخواهد تصمیمجریه میهای کلی کشور در تمام ابعاد باید مشخص شود تا این که اگر قوه سیاست
لی های کخواهد قانونگذاری کند از آن سیاستهای کلی انحراف نباشد. مجلس میکند از این سیاست

انجراف نباشد. آن کسی که صالحیت این را دارد که سیاست کلی کشور را تعیین کند مقام والیت فقیه 
و بینش و آگاهی صحیح هم دارد. بنابراین  است. برای اینكه اوست که شناخت از اسالم کماهوحقه دارد

 11.های کلی را بر اساس اصول اسالمی او تعیین کندتواند سیاستمی

اسی هایی که تا زمان اصالح قانون اسریاست کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به توجه به تجربه 

 لی نظام به متن قانونهای ککند که موجب افزوده شدن عبارت تعیین سیاستاشاره می 11وجود داشت

ت ها متوجه کند. نكته جالب آن اسخواننده را به آن تجربهو بصورت عینی اساسی شد بدون آن که دقیقاَ 

ام های کلی نظام را وارد گبایست به سرعت و بدون درنگ مفهوم تعیین سیاستها میکه همین تجربه

ی می توان آمار در نگاهی .ین کار شروع شده. ش ا 1811سال بعد در سال  عملیاتی کند ولی عمالً ده
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-1815تا  1813و از سال  1813تا  1811از سال  -دوره اول و دوم در ، مجمع تشخیص مصلحت نظامگفت

قریب به یقین  18های کلی نظام را مورد توجه قرار نداد زیرا به احتمال، اصالً ورود به قضیه تعییین سیاست

خصی بر های شمجمع تشخیص مصلحت، به چیرگی مصلحت سنجی یكسانی ریاست قوه مجریه و ریاست

 .دادمواضع و اصول قانونی حكم می

های کلی نظام به طرز اخص باره تعیین سیاستدر باب مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور اعم و در

هایی مطرح کرد که همگی نمودار ماهیت قانونی و جایگاه حقوقی مجمع تشخیص و توان پرسشمی

ها به توان تنخواهند و نمیهای مكفی و مستدل میها پاسخهای کلّی است. هر کدام از این پرسشتسیاس

هایی در متن قانون اساسی جمهوری اسالمی اشاره کرد و آن را نمود قانونی، عقالنی و حقوقی بودن جمله

متن  های فراتر ازسخها پاهای کلی نظام دانست. این پرسشوجود مجمع و یا وجود عبارت تعیین سیاست

 افت.بایست آنها را در فلسفه حقوق و فلسفه علوم اجتماعی یطلبند که میقانون اساسی و نیز متون حقوقی می

 ها از قرار زیر هستند:برخی از این پرسش

 ؟هاي كلی نظام چيستماهيت سياست .1

 هاي كلی نظام در حكم قانون اساسی است؟آيا سياست .2

 د؟تواند خالف شرع يا قانون اساسی باشنظام مصلحتاً میهاي كلی آيا سياست .3

و قانون  هاي كلی نظام با شرعمسئول تشخيص انطباق و عدم مغايرت سياست .4

 اساسی كيست؟

 هاي كلی نظام با تفاسير شوراي نگهبان چيست؟ارتباط سياست .5

 يست؟گيري ايران چهاي كلی نظام در نظام تصميمجايگاه حقوقی سياست .6

هاي كلی نظام چگونه صورت ي و قلمروي موضوعی سياستبندطبقه .7

 گيرد؟می

 نند؟كهاي كلی نظام چه سرنوشتی پيدا میقوانين مغاير با سياست .8

ی هاي كلی موجود در قانون اساسهاي كلی نظام با سياستارتباط سياست .9

 هاي كلی نظام اداري كه بههاي كلی مصوب مجلس و هيات دولت و سياستو سياست

 شود چگونه است؟ريزي ارائه میتوسط سازمان مديريت و برنامه ويژه

 هاي كلی نظام چگونه و با كدام تشكيالت ونظارت بر حسن اجراي سياست .11

 گيرد؟مقررات صورت می

 هاي نظارتی كدام است؟ارتباط اين نهاد نظارتی كالن با ديگر سازمان .11
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ام بود هاي كلی نظتاي در تعارض با سياساگر عمالً آيين نامه و بخشنامه .12

 مرجع تشخيص و رسيدگی كدام است؟

ضايی هاي قانونی، اجرايی و قگيريهاي كلی چه ارتباطی با تصميمسياست .13

 دارند؟

ئول هاي كلی نظام چه مرجعی مسدر زمينه انطباق مصوبات مجلس با سياست .14

 رسيدگی است؟

لی نظام كهاي تواند به انطباق مصوبات مجلس با سياستآيا خود مجمع می .15

 رسيدگی و در صورت مغايرت آن را ملغی اعالم كند؟

 اگر مصوبات قبلی مجلس مغاير با سياست كلی نظام بود تكليف چيست؟ .16

بر مصوبات قوه مجريه  111اصل  2تواند به استناد بند آيا مجمع تشخيص می .17

ا باطل رهاي كلی نظام نظارت و در صورت مغايرت آنها و مقننه و انطباق آنها بر سياست

 كند؟

 هاي كلی نظام در حكم قانون است؟آيا سياست .18

 آيا مجمع تشخيص مصلحت حق قانگذاري ابتدايی دارد؟ .19

                                                        14شود؟هاي كلی نظام چه میقانون اساسی با سياست 4اصل  تكليف .11

 

انگیز هستند ولی نگارنده مایل است در عین حال چالش های طرح شده بسیار مهم و اساسی وگرچه پرسش

ا در بنابراین پرسش دیگری ر .ای عملی بگیرد و دستاوردی کاربردی داشته باشدهاز مكتوب خود بهر

آورنده  تواند فراهممی «های کلی نظامتعیین سیاست» عبارتشویم: آیا جوی پاسخ آن میاندازیم و پیمی

ترین نهاد قانونگذار و یگانه قدرت صاحب به عنوان اصلی –در آن قوه مقننه محیط و فضایی شود که 

ه با ترین نهادی کبه عنوان مهم –و نیز قوه مجریه  –سازی کلیه روندها و فرایندها صالحیت برای قانونی

ا، هتیدهای عمومی کشور را از البالی انواع و اقسام امكانات و محدوتواند خط مشیامكانات فراوان می

ار دچ –ها و مقدورات و مخدورات و از طریق کار کارشناسی سراسر کشوری تهیه و تدوین کند منزلت

 شوند؟ کم کارکردی، بی کارکردی و سرانجام ناکارکردی

                                                 
و مهرپور، حسین ]و دیگران[  -11، ص.1831، . قم: پارسایانحقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرانا، مرندی، محمدرض 11
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ریزی کشور به عنوان مغز طراحی اجرایی و عملیاتی کلیه در این میان اختصاصاً آیا سازمان مدیریت و برنامه

های مایه های وجودی و بنشود و آیا کار مایهبط با کشورداری دچار سستی و فتور نمیهای مرتبرنامه

 دهد؟پیدایی و تطویل خود را از دست نمی، توجیهی

مجمع  ریزی کشور بههای سازمان مدیریت و برنامهکه به تدریج کار ویژه این مطلب پذیرفته شود اگر 

 نوعی بازی واژگانی برای : های کلی نظامتسیاسیابد و تشخیص مصلحت نظام اختصاص می

 ریزیدرونی دالیل پیدایی سازمان مدیریت و برنامه تهی سازی.1

 ها و وظایف مقام رهبری. تضعیف قوه مجریه و مقننه به نفع کار ویژه1

 آمیز برای استحصال قدرت بیشتر های ابهام. کلّی گویی8

های بسیار شكیل، پر طمطراق و رها شده ها و عبارتاه واژهدر حقیقت پی خواهیم برد که در پنتلقی شود 

رایی و گانه به دفاتر تقنینی، اجهای محكمی به سوی تبدیل قوای سهدر فضاهای تجویدی و انتزاعی، گام

 قضایی مطیع برداشته شده است.

رای آن های کلی نظام و نظارت برحسن اجاز این قرار است: تعبیر سیاست تهنوشاین فرضیه یا پاسخ موقت  

 هایی چند است:سبب ساز کاستی و کژی

 برد.رساند و آن را رو به اضمحالل میبه زوال تفكيك قوا مدد می .1

ت مايه قوه برترين دستتضعيف كنننده قوه مجريه است زيرا اليحه بودجه مع .2

 مجريه براي زمامداري است.

تضعيف كننده قوه مقننه است زيرا قدرت مجلس را در پردازش برنامه و  .3

برد و قدرت نظارتی او را بر چگونگی اجراي برنامه ساالنه دولت بودجه كشور به زوال می

 كشاند.ور میتبه ف

يی را هاي نظارتی دستگاه قضاتضعيف كننده قوه قضاييه است زيرا قدرت .4

 كند.تابع نهاد ديگري می

گردد ساز زوال دستگاهمندي نظام حقوقی میو كشداري مفاهيم سببابهام  .5

ازي سموجه-گونه عمل و اقدام و سپس انطباق آن بر قواعد حقوقیو فرصت را براي هر

 آورد.فراهم می –پسينی اعمال و نه قانونی بودن پيشينی اقدامات 

 ميان كارانه هاي موازيكاري را از طريق فعاليتكاري و بيهوددوباره .6

 .زايش می دهدنهادهاي مدعی كاركارشناسی اف



گرانه اسكوالستيك در باب مفاهيم انتزاعی، كلّی و نوعی سرگرمی مدرسی .7

آورد كه فاقد پيامدهاي عملی و اجرايی و نافی تجريدي ميان اصحاب جدل فراهم می

 بهبود مناسب وضع اجتماعی است.

 

هاي عمومی در مذاكرات خبرگان مشیهداف كلی و خط ا، اگفتار يكم( اصول، آرمانه

 قانون اساسی

 

های کلّی نظام جمهوری اسالمی اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی که در برگیرنده سیاست 

نویس قانون اساسی مبتنی بر اصل چهارم بود که در عین کوتاهی، نمودی از شود در پیشمحسوب می

 شد:اسالمی محسوب می آرمانها و اهداف جامعه پیروز پس از انقالب

قرار جامعه توحيدي، معنويت و اخالق اسالمی را مبناي تجمهوري اسالمی ايران در اس

در عین حال، اصول یكم تا دوازدهم متن  15دهد.روابط سياسی، اجتماعی و اقتصادي قرار می

 های عمومی دولت را تعیین کرده بود:پیش نویس قانون اساسی آرمانها و خط مشی

 نوع حكومتتعیین  .1

 نفی هرگونه تبعیض و توجه به کرامت انسان .1

 استفاده از دستاوردهای سودمند علوم و فرهنگ بشری .8

 عمومی آراء ای حكومت بربتنتساوی همه افراد و ا .1

 تفكیك ناپذیری استقالل و آزادی از یكدیگر .5

 سعادت انسان در کل جامعه بشری .1

 سیاسی و اقتصادیترویج کشاورزی بومی و رعایت کامل استقالل  .1

 تكریم کار و کوشش و پاسداشت مالكیت .3

 تكریم خانواده و امر تعلیم و تعلّم .1

  11خودداری از دخالت سلطه جویانه در امور داخلی سایر کشورها .11

                                                 
راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس سالمی، داره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اا 15
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شوند زیرا مقصود از بیان آنها روشن ساختن های قوانین ذکر میاصول و اهداف کلی در بسیاری از مجموعه

طرح  لهبه منز به ویژه در قوانین اساسی . ذکر این اصول و اهدافقانونگذاری استمبانی فكری و هدفهای 

انگذاری یشود و منظور از آن در نظر گرفتن اصولی است که در بنبرنامه قانونگذاری در آینده محسوب می

 روند.جامعه بسیار مهم به شمار می

ست که روح و بنیانهای اصول دیگر هنگام ها در آغاز قانون اساسی این افایده مهم آوردن اصول و هدف

اجرا و تفسیر قانون معین شود و راهنمای دولت و دو قوه مقننه و قضاییه قرار گیرد. با تمام اهمیتی که این 

نباید انتظار داشت که این فصل حاوی احكام ویژه ای درباره مسایل گوناگون اقتصادی و اداری  ،اصول دارد

های حكومت و شكلی است که ملت در قالب آن به صورت دولت ی جای ارائه پایهباشد... زیرا قانون اساس

پردازد. به بیان دیگر قانون اساسی جای طرح قواعد است نه آید و به جزییات روابط اجتماعی نمیدر می

در حین مذاکرات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی، اصل چهارم متن  11مسائل.

د ترین اصل قانون اساسی موجود یعنی اصل سوم با شانزده بنویس قانون اساسی کنار گذاشته و طویلنپیش

 :خوانیمشود. استدالل را بابداع می

را  قانونگذاری و اجرای قانون فهدرج این اصل در اینجا بدین منظور است که یكی به صورت فشرده وظی

های مختلف نشان بدهد و هم برای خود را در شاخه در آینده مشخص کند و جهت کلی قانون اساسی ما
خواهد چه مسائلی از مسائل آنان را اولویت بدهد ملت ما که امروز در انتظار آن هستند که قانون اساسی می

 13 و هم برای سایر مردم روشنگر کلی راه باشد.

های دهد که یكبار و کمابیش برای همیشه سیاستنشان می -که بسیار هم قوی است-استدالل هاین نحو

تعیین شده و دیگر نیازی نبوده است که برای مرتبه مجدد دست به تاسیس مرجعی بزنیم که آن  ،کلّی نظام

مبهم  ها و عباراتف کند. تازه در همان مذاکرات خبرگان قانون اساسی به طرح واژهیرا دوباره تعیین و تعر

شانزده بند اصل سوم که ها ایراد وارد آمده و گفته شده است ها و روشها، هدفآرمانها، پایهچون  یو نادر

بایستی نوعی جداسازی اند و هم در حكم هدف و هم در حكم روش و میقانون اساسی هم در حكم وسیله

ن است ایجاد مكم بنده معتقدم که بیشتر اینها زیادی بوده و توضیحاتی است که بعداً زیرا :صورت گیرد
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ای متصور نیست. قانون اساسی باید مختصر، صریح، روشن، موجز و برای همه اشكال کند و از آن فایده

 19.قابل درک باشد
کردند و معتقد بودند گه قانون اساسی نباید یك بیانیه اخالقی فاقد ضمانت این ایراد را دیگران هم طرح می

ای اجرایی شود و هیچ فرصتی برشعارگونه تبدیل میو  عاده عالیالاجرا باشد وگرنه به یك مانیفست فوق

 :شدن نمی یابد

خواهیم که در درجه اول بودن و نبودنش در سرنوشت خواهیم و جمالتی و اصولی میما اینجا کلماتی می
 هایاز زیبایی بایست فارغبه این معنا که می 11ما و دیگران مؤثر باشد نقش داشته باشد و تعیین کننده باشد.

گرنه به طرزی مداوم اصول، سیاست کلی و نوشتاری به مشكالت مردم پرداخت و برای آنها کاری کرد و
خط مشی عمومی تعیین کردن بدون آن که آنها را عملیاتی و اجرایی کنیم سبب سرخوردگی و ناامیدی 

من  ،م شانزده بند را در ده بند تلخیص کردند. من کار به تعدادش ندارماخیراً یكی از دوستان عزیز شود.می

خواهید خواهید حذفش کنید یا میگویم که باید دردی از مردم دوا بشود. این شما و این اتمام حجت، میمی
بكنید. انسان  خواهید بكنیدقرآن را بگذارید جایش و فقط به یك سلسله کلیات اکتفا کنید هر کاری می

  11اش را انجام بدهد.باید وظیفه

دهد که نوعی احساس آرمان گرایانه روح مذاکرات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی نشان می

ت که ای وجود داشته اسانقالبی و عقل فعال زمامدارانه بر همدیگر منطبق شده بوده و چنین تلّقی دوگانه

و این امر  .ست کم به طور قطعی با رژیم سابق متفاوت باشدنظام برآمده از انقالب اسالمی شایسته است د

را پدید  د مگر از طریق مكتوب کردن متنی از قانون اساسی که در آن فخامت واژگان این ظنّیآحاصل نمی

شوند و خود بخود صورت آورد که حتماً هر آن چه فخیم است پس دیگران هم در مقابل آن خاضع میمی

 ذیرد. پاجرایی به خود می

دون به همین دلیل ب .نویس قانون اساسی حاکم شده بودبر پیش نیز عقل فعال زمامدارانهاز سوی دیگر، 

ی مشد به سراغ اجرایی شدن آن پیش درنگ پس از بیان اصول و اهداف کلّی که با لسانی ساده بیان می

 .تیز در دنیای معاصر وجود داشای از آن نکرد که پیشینهمی حقوقی را مطرح  –رفت و نوعی نظام سیاسی 

                                                 
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جلس شورای اسالمی، اداره کل روابط عمومی م  11

 .131و111صص.  :1811 ،جمهوری اسالمی ایران

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی  ،اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی 11
 .138 ص.  :1811، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی،  11
 . 133، ص. 1811 ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران



ابق پیروز که بر رژیم س شكل و شمایل ویژه متن قانون اساسی دستامد روحیات انقالبیون مسلمانی بود اما،

شده بودند و شور و شعف وصف ناشدنی آنان سبب ساز تدوین متنی شد که دست کم در اصول و فصول 

 1851تا  1851گرایی ناب اسالمی که نیروی خود را از فضای ایدئولوژیك سالهای آرمان آن، آغازین

ن که در آ –بر سراسر آن چیره شد. اصول یك تا چهارده قانون اساسی و به ویژه اصل سوم  ،گرفتمی

ان محاصل نوعی آر –گانه و تمامی نهادها و شوراها دانست دولت را باید کلیتی شامل رهبری، قوای سه

نون شود به ویژه محتوا و متن مقدمه قاگرایی انقالبی در راه تاسیس یك مدینه فاضله اسالمی محسوب می

 رود.اساسی تبلوری از این واقعیت عینی به شمار می

 

 

 های کلّی نظام در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسیگفتار دوم( سیاست

       

مورد بازنگری قرار  1813پس از ده سال تجربه عینی و عملی در سال  1853قانون اساسی مصوب سال 

 ها این نحوبود که ب های کلی نظامسیاستگرفت. یكی از موارد افزودنی به قانون اساسی عبارت تعیین 

ذاری را که گاز خصوصیات مثبت این طرح این است که سیاست: گرفتاستدالل نیز مورد حمایت قرار می
ما اینجا آوردیم زیرا که در هر زمان و  در قانون اساسی مطلقاً اسمی از آن به میان نیامده بود در گذشته،

د ها را به نحوی از انحاء مورها، سیاستگذاریمقطعی از مقاطع تنها مقامی که حق دارد خط مشی، استراتژی
قت رهبر است و نفس معنای رهبری هم این را ایجاب ریزی و مورد مداقه و دخالت قرار بدهد آن وبرنامه

  11کند.می

ایی بگان فن که اشتغاالت اجرخولی روح مذاکرات شورای بازنگری نشان از آن داشته است که برخی از ن

ام و نظارت های کلی نظتعیین سیاستاند با این اصل و با ابهامی که در مفهوم و اداری سطح باالیی هم داشته
 اندکی ،شوداند. گرچه نقل قولی که آورده میکردهمخالفت شدید می ،وجود دارد اجرای آنهابر حسن 

ناچاریم متن  اله،مقطوالنی است ولی به لحاظ کیفیت و نحوه استدالل و انتقاد و انطباق تام و تمام با فرضیه 

  کامل آن را در زیر بنگاریم:

ر ث شد این بند یك آن یعنی در حقیقت مختصحست که بمساله دوم در ارتباط با این اصل یكصد و دهم ه

اهیم خوخواهیم بكنیم میکردن و کوچك کردن نظام اجرایی و دولت است. ما یكی از کارهایی که می
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اختیار را یك کمی متمرکز بكنیم و بگذاریم در اختیار رئیس جمهور که کار بكند. اگر شما با همین عباراتی 

لی، سیاستگذاری، آنجا بیاورید هم دولت کوچك خواهد شد... و بگذاریم که آمده اهداف، خط مشی ک
حت و از طرف دیگر خود رهبر از این همه نیروی کارشناسی که لباز هم در رابطه با مجمع تشخیص مص

د کنیم دویست و پنجاه میلیارد تومان با سیصخورد که ما همیشه بحث میی جاری ما را بطور کالن میبودجه

گیرد؟ خوب سیاستگذاری چه جوری صورت می بهره شدیم در این زمینه،تومان ما در حقیقت بی میلیارد
ك خط ، البته در باال یانجام می شودها توسط نیروهایی که متخصص هستند سیاستگذاری در وزارتخانه

ش طبیعی خوداما اینجا مشورت را از جای  .شودشود یا قبول نمیشود یك راه حلی قبول میمشی داده می
کنم وظایفش یك چیز دیگر است. دور زدن ایم به مجمع تشخیص مصلحت که من فكر میبرگردانده

دستگاههای کارشناسی کشور که کارشان اصوالً سیاستگذاری است و توی قوانین و مقررات هست و روی 
به  ای به این وسعتیفهدادن وظ ،و از طرف دیگر .این اشتباه است ،شان هستهای روزمره و ساالنهفعالیت

یك نوع سلب کردن این وظیفه از دستگاههای اجرایی است و آن اصطالحی که جناب آقای  خود رهبر،

تن توی این های کلی( و رفکنم مناسب باشد )سیاستمن فكر می“ سیاست کلی”هاشمی اینجا به کار بردند 
ه ی ما را بی اختیار خواهد کرد و در حقیقت بیقیناً دستگاه اجرای ،جزئیات یقیناً مشكل ایجاد خواهد کرد

خواهم یکنم فقط متعیین نماینده چون بحث زیادی شده من صحبت نمی]درباره[ کشور ضرر خواهد رساند. 
بگویم معنایش فلج کامل کشور است یعنی هیچ تردیدی برادرها نداشته باشند در این زمینه یعنی واقعاً فلج 

د است. خوب کار نمی کنجی رهبری در آنبه نوعی نماینده -وزیر -کندیکشور و آن کسی هم که کار م
رهبری از نفوذ خودش استفاده کند کنار بزند، برخورد بكند و اینها، اینكه ما یكنفر مدیر بگذاریم، یك نفر 

ی جبونی را ما در حقیقت در مدیریت پهلوی دستش که تا تكان بخورد یا از او بترسد که خوب روحیه
بی ما ی انقالمناسب و متناسب با جامعه ،ایم و مدیر ترسو به اصطالحایم و مدیر را ترساندهخودمان دمیده

ی رهبر مراقب نیست. مدیر باید شجاع باشد، تصمیم بگیرد، قاطع عمل بكند و باز او حساب بكند که نماینده

اجرایی قانع نخواهد شد. شما بعداً آئین  ی خودش در دستگاهی رهبر هم هیچ موقع به اندازهاوست و نماینده
 ،وممكن است به آن گفته بشود در این حد متوقف ش ی وظایفش چیست؟نامه خواهید خواست که حیطه

ی امور دخالت خواهد کرد این به معنای پاشیدن دستگاه ها سر خواهد زد، در همهاقتی اولی او به همه
 18.اجرایی است و یقیناً به نفع کشور نیست
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اس . بر اسنیز در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی وجود داشت یاستدالل دیگر

مداوم  گانه و نهادهای مسئول به صورتهای کلّی کاری است که توسط قوای سهتعیین سیاستاین استدالل، 

سی مورد ر متن قانون اساهای کلی نظام را دگیرد و دیگر نیازی به آن نداریم که تعیین سیاستصورت می

شود. کاری است و منجر به تعطیلی سایر قوا میمجدداً بیاوریم زیرا نوعی دوباره کاری و بیهوده ،بازنگری

این نحوه استدالل را نیز به دلیل قوت، منطقی بودن و انطباق تام و تمام با آنچه که نگارنده در فرضیه خود 

 م:یخواهعذر میطر طوالنی بودن آن بخا کنیم و پیشاپیشآورده است نقل می

بسم اهلل الرحمن الرحیم. بنده معتقدم که ما نیازی به این بند اول نداریم، به این دلیل نیاز  –حسین هاشمیان 
تگاه یكی دستگاه اجرائی بطور کلی و دیگر دس: کنیم سیاست کلی در دو بخش استنداریم که فكر می

آید ی مییدستگاه اجرا ،یكی اینكه: دهند ی دو گونه کار انجام مییی و قضایی که این دستگاه اجرایقضا
عد به کند و بکند و در دولت بحث میی پنج ساله( مطرح میاش را )مثالً برنامهسیاست کلی اقتصادی

فرستد این یك عمل است. کار دیگری که دارند این است که پس صورت الیحه به مرکز قانونگذاری می

ارند که برای ی دیی اجراشان را گرفتند سیاستگذاری را از جهت قانونی گرفتند یك شیوهاز اینكه قانون
هم  ییکنند در دستگاه قضاکنند و اجرا میای را انتخاب میها شیوهنامهاجرای آن قانون توسط آئین 

 اینطوری است.
ر اساس خطوط نشینند بی که میییعنی آنها یك سیاستگذاری دارند که نیاز به قانون دارد مثل دستگاه اجرا

هند ای خواآورند بعد در اجرا آنها هم شیوهکلی سیاستگذاری خودشان را به صورت الیحه به مجلس می
مجلس هم براساس گزارشی که به صورت الیحه  ،آیدبعد اینها به مجلس می .ای خواهند داشترویه ،داشت

اینها  ،کندکند یا رد میگذاری را با اصالحاتی تصویب میاین سیاست ،ی قضائیه آمدهاز دولت آمده، از قوه
 شان را بیاورند.های کلیموظفند دو مرتبه آن سیاست

جی در دولت ی و سیاست خاریهای اقتصادی، فرهنگی، قضابنده معتقد هستم که این سیاستگذاری در بخش

آید آید و بعد به مجلس میی قضائیه بعد توسط وزیر در هیات دولت میی در قوهیهای قضاو سیاست
دهد که این سیاستگذاری کلی عبارت از این است که با سیاستگذاری را به صورت الیحه به مجلس می

کند و به مجلس ی اینها را بررسی میگذاری، منابع درآمد همهتوجه به رشد جمعیت، میزان سرمایه
د. بنابراین مجلس هم با این روبه عمل آوراش به این شكل به مجلس میفرستد. در سیاست خارجیمی

کند او موظف است دومرتبه بیاورد. بنابراین منظور من این کند با اصالحات یا رد میکند یا تصویب میمی
ید به ید یك تشكیالت وسیعی را برای رهبر درست کنیاست که سیاستگذاری جایش خالی نیست شما بیا



ی مجلس که بخواهد سیاستگذاری را اعالم بكند، ئیه، به اندازهی قضای قوهی دولت، به اندازهاندازه

 .سیاستگذاری را مدون بكند. آخر پس این قوا را حذف کنید
یرد در ی ابزار را به کار بگسیاستگذاری را رهبری بكند. نیروهای متخصص کارآ را استخدام بكند و همه

قط اجرا ی بدهیم اجرا کنند. آنها فیه دستگاههای، چه و چه و بعد بیقضا جهت سیاستگذاری کلی اقتصادی،

ید یگوید مییآاید از آنطرف هم میها دادهکنند. شما از یك طرف سیاستگذاری را به این سه قوه در بخش
ای که گانهکه رهبری این کار را بكند. این تكرار است یكی از این دو تا باید باشد پس با بودن قوای سه

قانون اساسی ما موجود است نیازی به اینكه رهبری سیاستگذاری کلی را انجام بدهد و وجود دارد و در 
اید نظارت یك چیز گذاشته 1بنابراین بنده معتقدم با همان نظارتی که شما در بند  .مدون بكند وجود ندارد

دارد  قوهاین سه  ی کهیهای کلی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و قضاطبیعی و حقی است یعنی سیاستگذاری
و خودش مدون کند تكرار است د هاین بسیار حرف درستی است اما اینك ،دهد این را نظارت بكندانجام می

شما آن همه پرسنلی  کنیم با تورم پرسنل،داریم مبارزه می ،دستگاه است. بنابراین وقتی که ما با تورم کارمند

یم برای رهبری هم یك پرسنل عظیمی را یباره بیامیلیون پرسنل دارد( دو 1تان دارد، )که دستگاه دولتی
بگیریم چون اگر بخواهد رهبری، سیاستگذاری کلی را بگوید بدون اینكه کار کارشناسی رویش بشود، 

بدون اینكه دقت کافی روی آن به عمل بیاید چون این پخته نیست و خام است و به مقام رهبری اصالً 
اسی ای را بكند. اگر هم بنا است نه کار کارشناسی و پخته و اساپختههای نخورد بیاید یك سیاستگذارینمی

پرسنل را اضافه  یمیاید دارند انجام میدهند چرا ما دوباره بیای را که شما گماردهیبكند. بنابراین این دستگاهها
 بكنیم و یك تشكیالت عریض و طویلی را برای رهبری درست بكنیم که سیاستگذاری بكند. ضمن اینكه

بر این سیاستگذاریها هم رهبر کنترل گذاشته اگر مجلس شورای اسالمی بخواهد چیزی را تصویب بكند 
 شورای نگهبان هست که مسائل خالف قانون و یا خالف شرعش را تشخیص میدهد. 

ی قضائیه شما باز کنترل و.جود ی مجریه شما کنترل وجود دارد، بازرسی وجود دارد برای قوهبرای قوه

ی که وجود دارد با این اختیاراتی که این سه قوه از سوی ولی فقیه دارند و هم ی. بنابراین با این کنترلهادارد
در کار سیاستگذاری کلی و هم در کار اجرا نقش اساسی دارند بنابراین بنده بند اول را زیادی میدانم و 

 11پیشنهاد حذف آن را دارم.

می زمانی تشكیل شد که نظریه والیت مطلقه فقیه در ساختار شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسال

سیاسی کشور مورد پذیرش قرار گرفته بود. شورای بازنگری نیز متشكل از دو بخش انتصابی  –نظام حقوقی 
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دادند. از یك سو ولی نكته قابل توجه آن بود که اکثر قریب به اتفاق آنها را فقها تشكیل می ،و انتخابی بود

های آن آرمان گرایی انقالبی سالهای اولیه پس از پیروزی انقالب اسالمی به دلیل مواجه شدن با واقعیت

ون تكیه حكومتگرانه بد فضا برای فعال شدن عقول .زمامدارانه و نیز جنگ عراق با ایران دیگر وجود نداشت

به ویژه آن که نیاز به بازسازی و سازندگی پس از یك جنگ  ،انقالبی پدیدار شده بود و به شعارهای آرمانی

ترین نیازهای پدیدار شدن تصوری از اختیارات و والیت مطلقه برای مقام طوالنی همگان را به ضروری

ه همه شئون ک –انون اساسی به منصه ظهور رسیده بود که پیش از فرا رسیدن زمانه بازنگری در ق –رهبری 

ها ترین سیاستساز پیدایی این نكته شد که حتی کلّیدانست سببزمامداری و کشورداری را متعلق به او می

یست باها در اختیار مقام رهبری است و اوست که میها و روشترین هدفها و نیز طراحی تجریدیو برنامه

مامداری را راهبری کند. حضور پردامنه فقها که بسیاری از آنها عالمان فقهی و نه عامالن از صدر تا ذیل ز

های یهای عقالنی، واقعی و منطقی به نفع واژه پردازامور اجرایی بودند سبب شد که برخی از استدالل

ه مقام رهبری ب زیرا تصور فقهی آن بود که بایدکنار گذاشته شود، آفرین برای والیت مطلقه فقیه قدرت

های ساز تضعیف بسیاری از قوا و کار ویژهسبب که این امر اعتماد کرد و همه چیز را به او سپرد هر چند

های کلی نظام نوعی پردازش واژگانی بود که در میانه گانه شود. عبارت تعیین سیاستنهادها و قوای سه

د و حیطه آن روشن گشت، نه ماهیت آن معلوم نه ح ،ی بازنگری قانون اساسی نه تعریف شدرامذاکرات شو

شد، نه به پیوند آن با سایر قوا و نهادها اشارت رفت و نه به جایگاه حقوقی آن در ساختار سلسله مراتبی 

 بر انرها بود که ب و در حقیقت مفهومی یله های کلی نظامسیاستقانون پرداخته شد. عبارت تعیین 

ی حیطه قدرت یك مرجع قانونی و محدود زآن در جهت گسترده سا زا دمی ش گوناگون های زمانیمناسبت

ساختن مراجع قانونی دیگر استفاده نمود. نشان به آن نشان که در اواخر دهه هفتاد خود مجمع تشخیص 

ن های کلّی نظام کرد و این نكته به آعبارت سیاست “تعریف و پاالیش مفهومی”مصلحت نظام اقدام به 

 های گوناگون در متن قانون اساسی تعبیه و رها شد.ین تعبیر بدون مداقه و مالحظهمعنی است که ا

 

 

 ارتگفتار سوم( گزينه مخ

 

 یدز یك سو باشود. افرضیه نگارنده بیانگر گزینه مختاری است که این مكتوب برای تبیین آن ارائه می

ن است گیرد یا خیر؟ آیا قانوهای کلی نظام در سلسله مراتب قانونی جای میمشخص گردد که آیا سیاست

 نیز شامل حال آن ،گونه که در مورد همه قوانین وجود داردتفسیر همان الغا و و مواردی چون نسخ و

ت یا قانون اساسی اس زءتوان از منظر مصلحت نگاه کرد؟ آیا جهای کلّی نظام میشود؟ آیا به سیاستمی



ی از این هایهای قوانین عادی؟ پرسشکند یا ویژگیهای قانون اساسی برآن مطابقت میعادی؟ آیا ویژگی

ها و رغم تفاوتهایی یافته است که علیدست، اکنون در میان صاحبنظران حقوق اساسی پاسخ

 د:کنتر میهای گوناگون، زمینه ورود به بحث را واضحناهمانندی

مانی های سازوظایف و اختیارات و صالحیت های کلی نظام فوق قانون اساسی و حاکم برسیاست .1

در عین حال از احكام و اوامر والیی محسوب  . این سیاستهاتمام ارکان سازمان جمهوری اسالمی است

فعلیت  ن، ضرورتمابیتر از قوانین عادی و حتی قانون اساسی دارند. در تعارض فیالشوند و اعتباری بامی

های کلی نظام ترجیع دارند و مصلحت عمل به آنها اهم از مصلحت اجرای قانون اساسی است. تعیین سیاست

های کلی نظام از باب تولّی و نه تصدی در اختیار والیت مطلقه فقیه است و هیچ مقام سازمانی سیاست

  .15را جز مقام رهبری ندارد های کلی نظامصالحیت تقیید، اصالح، تغییر و یا الغای سیاست

ع های کلی نظام از نومصوبات مجمع در محدوده احكام ثانوی و احكام حكومتی است ولی سیاست .1

قانون اساسی از اختیارات  51شود بلكه حكم قانون را دارد و مطابق با اصل ثانوی و حكومتی محسوب نمی

ت. در سلسه مراتب حقوقی مصوبات مجمع از هاسولی مطلقه فقیه و حاکم بر تمامی سازمانها و صالحیت

جمع شود. مخ قوانین عادی محسوب مینلحاظ شكلی مادون قانون اساسی و مافوق آیین نامه و مجموعاً از س

نهادی  رایبالزامی  ،تشخیص مصلحت نظام عضوی از یك کل بهم پیوسته به نام دولت است و اگر قانون

شود ولی مصوبات آن از جانب هیچ نهادی زام به غیر محسوب نمیو ال بوده از دولت وضع کند امری عادی

  11مگر مقام رهبری قابل اصالح و الغاء نیست.

تواند یك قانونگذار باشد و مجرای اعمال والیت مطلقه قرار مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی می .8

ی قرار گیرد قانون اساس تواند مغیر اصولتواند مصلحتی هم باشد و حتی میهای کلی نظام میگیرد. سیاست

دائمی  تواند موقت و مقطعی و نهولی نباید مخالف شرع باشد. مصلحت مقتضی تغییر در قانون اساسی می

ق این خودداری کرد. طب باشد و اگر این گونه شد باید به طور موقت از اجرای بعضی از اصول قانون اساسی

انون توان بعضی از اصول و فصول قی باشد میهای کلی مخالف قانون اساساگر سیاست ،تفسیر شخصی

  11اساسی را موقتاَ تعطیل کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان شورای عالی مشورتی برای مقام رهبری و سایر ارکان نظام  .1

شود و بدیهی است که مصوبات و تصمیمات این نهاد عالی از اعتبار قانونی برخوردار بوده و محسوب می

                                                 
15 www.IRISN.COM/SHORA/TAHGIG/GOZARESH/4007 

. قم: بوستان کتاب، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شریعتی، محمد صادق 11

151111811131111111111831. 

 111111111311113111 ، صص.همانا، مرندی، محمدرض 11

http://www.irisn.com/SHORA/TAHGIG/GOZARESH/4007


د توان محسوب کرفرامین رهبری می وگردد. مصوبات مجمع را جزدر همه سطوح نظام تلقی می االجراالزم

 13که بر همه قوانین و مقررات دیگر در سطح کشور برتری دارد 

 ،شوندها محسوب میها و ایدئولوژیمافوق اصول و قوانین و مادون ارزش ،های کلی نظامسیاست .5

های کلی نظام قانون اساسی یا عادی یعنی معادل مبنای قانون و روح کلی حاکم بر قانون است. سیاست

 روند. هرگونه قانون و مقرراتاند و از باب احكام حكومتی مقام رهبری به شمار مینیستند فقط شرعی

 ند. مجمع تشخیصکنهای کلی نظام را فقهای شورای نگهبان مردود اعالم میمصوب مغایر با سیاست

ظر سنجی حق اعالم نمصلحت حتی حق قانونگذاری ابتدایی را هم دارد ولی هم در تعیین و هم در مصلحت

  11خالف شرع ندارد.

های کلی ماهیت سیاست رای و نظر دیگری که از منظری اجرایی و عملیاتی و نه آکادمیك به قضیه .1

شخیص است که مجمع ت یانون نیست بلكه سیاستهای کلی اصالً قمعتقد است سیاست ،نظام پرداخته

های شود. سیاستو به محض تعیین آن، برای همه قوا الزامی محسوب می آن را تعیین می کندمصلحت 

وی نون عادی تفاوت اساسی و ماهاهای کلی با قسیاستها و اجراییات هستند ولی کلی حلقه ای بین آرمان
ها کلی آنها را برای اجرای مستقیم به دستگاهها بدهد. این سیاست دارد و این گونه نیست که کسی بتواند

ها، مقررات اجرایی و در عمل دستگاهها دید. نامهها، تصویبنامهاست و باید تبلور آن را در قوانین و آیین
ها در صدور حكم تمسك بكند و مبنای حكم قاضی، قوانین تواند به این سیاستهیچ دادگاهی نمیمثالً

ها تکنند باید براساس این سیاسگذارند و یا مقررات اجرایی وضع میدی است. منتها آنهایی که قانون میعا
بری های پنج ساله است که رهها در هنگام تدوین برنامهترین موارد توجه به این سیاستباشد. یكی از مهم

 وناً در تنظیم الیحه پیشنهادی وهای کلی برنامه را می دهند و دولت و مجلس هم موظف هستند قانسیاست
 . 81ها را لحاظ کنندقانون مصوب این سیاست
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مانهای گانه اصل سوم قانون اساسی عمده آراز یاد نبرده است که اعالم کند بندهای شانزده بیان این مطالب قبل از نویسنده

 .111311111111، صص.همانبشیری،  :های کلی نظام هستندنوعی همان سیاست یا بهانقالب و 



ها را های کلی نظام چنان است که این سیاستدیدگاههای مخالف با آنچه که مكتوب شد درباره سیاست

های کلی را اصالً به لحاظ ذاتی و کند زیرا از یك سوسیاستساختار قانونی کشور محسوب نمی وجز

ر آن های قانون را بدلیل که ویژگی این به ، یعنیکندقانون اساسی و یا عادی محسوب نمی وجزماهیتی 

و کمابیش  های کلی را تنها به آن دلیل که نوعی کلی گوییداند، و از دیگر سو، تعیین سیاستمنطبق نمی

ای هگذرد که خدشکند و مایل است از کنار آن به طرزی بکند چندان مهم محسوب نمیمحسوب میلفاظی

 گانه وارد نیاید: به حیثیت و صالحیت قوای سه

انون های قشود زیرا هیچ کدام از صفات و ویژگیهای کلی نظام اصالً قانون محسوب نمیسیاست .1

 .81را ندارد

قانون اساسی را بایستی در سایه عموم  111مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونگذار نیست زیرا اصل  .1

ریفات شود زیرا با تشاساسی فهمید. فقط مصوبات مجلس شورای اسالمی قانون محسوب میقانون  53اصل 

ای از اوامر و نواهی است که در عین جعل و وضع همراه با ضمانت اجرا بر گردد و مجموعهخاص وضع می

سلسله مراتب قانون در نظام حقوقی جمهوری اسالمی نشانگر آن است که  .81شوداشخاص تحمیل می

ی قانون در باب آن صدق وشود و معنای صوری و ماهقانون محسوب نمی وهای کلی نظام جزستسیا

 . 88کندنمی

های کلی نظام با ادب درونی قانون مخالفت دارد یعنی هم ابهام دارد، هم ضمانت اجرا تعیین سیاست .8

، تكلیف د استیاز تعق کند که پرندارد، هم بی ثبات و سریعاً قابل تغییر است و هم مفاهیمی را طرح می

های کلی گرایانه است کمتر کسی توان آن را دارد که سیاستی ی و کلدکند زیرا از بس تجرییطاق میالما

های کلی نظام با ارکان رسد سیاست. به نظر نمی81تطویل آن نظارت کند و را عملیاتی کند و بر تداوم

وم شته باشد زیرا حالت انتزاعی محض آن باعث مكتاجتماعی قانون به ویژه اصل مقبولیت قانون مطابقت دا

م به عدم تناسب و عدم اجرا وگردد و به همین دلیل از همان آغاز محكشدن و سرانجام عدم اجرای آن می
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های حقوقی یك قانون یعنی ضمانت اجرا رکن ها باشود. در عین حالی که این سیاستو عدم جامعیت می

 . 85توان آن را قانون نامیدرد و نمیده بودن نیز مطابقت ندااو آم

گانه تصویب، امضا و انتشار که مراحل وضع قانون نامیده شده اند در های سهبه نظر نمی رسد گام .1

های کلی نظام قابل انطباق باشند زیرا صریحاً در قانون اساسی در باب آن قیدی نیامده و حتی باب سیاست

 توان صادقهای یك قانون را در باب آن میاست که ویژگیبه صورت مضمر نیز این قید آورده نشده 

 . 81دانست

های کلی نظام نیز همین اکنون در معرض شك و ابهام است. نظارت عبارت نظارت پذیری سیاست .5

حین یا پس از  تواند قبل،از حصول اطمینان نسبت به مطابقت نتایج عملیات با هدفهای مطلوب است که می

عینی، قابل حصول، مؤثر و حسابرسانه باشد. ولی اکنون در خود  بایست کمی،میاقدام صورت گیرد و 

 شك و تردید فراوان هست:  81مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر ساز و کارهای کنترل و نظارت

طل شدن آیین نامه مجمع عای است که باعث مهای مناسب برای نظارت، مسالهحلها و راهپیدا کردن روش

خیص فعالً . مجمع تشاستن که برای این کار چه وسیله سنجشی داشته باشیم همین االن مطرح شده است. ای
در این زمینه ندارد. طبعاً وقتی این ساز و کار مشخص شد دولت و مجلس و قوه قضاییه هم  یساز و کار

 . 83باید مراعات کنند

ت که در عمل اتفاق افتاده است مطابقاگر نتوان نظارت کرد و نشان داد که آنچه که خواسته شده با آنچه 

توان از جنس قانون مجسوب نمود زیرا اصل های کلی نظام را نمیدارد یا خیر نشان از آن دارد که سیاست

های رز و کااساسی در هنگام اجرای قانون نظارت بر نحوه اجرای آن است. بنابراین در وضعیت فقدان سا

ا آن که به ی شده کلیاتی انتزاعی است که توان عملیاتی شدن نداردنظارتی باید بپذیریم آنچه که تصویب 

یم های مصوب الصاق کنیم و توجیه نمایشود به یكی از بندهای سیاستطرزی تصنعی آنچه را که اجرا می

که فالن قانون مصوب، با عملیات اجرایی مصوب و یا قضاوت در باب آنچه قانون شده و آنچه اجرا شده 

ه خود های کلی نظام خود بهای کلی است. در این صورت سیاستا یكی از بندهای سیاستهمگی مطابق ب

                                                 
 . قم: مرکز مطالعات و پژوهشهایمجمع تشخیص مصلحت نظام: تحلیل مبانی فقهی و حقوقی ،هاشمی، سید حسین85

 . 151-153صص. ، 1831 فرهنگی حوزه علمیه قم.

. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سی و مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایرانکاتوزیان، ناصر،  81

 .181-185، 1831یكم.

 -111، صص. 1811. تهران: مولوی، چاپ نوزدهم. سازمان و مدیریت: سیستم  ورفتار سازمانی ، اقتداری، علی محمد 81

151. 

 .181-181 ، همان :1831)بشیری،  83

 



ا در ذهن ر از آنگردد که هر کس تصوری شود و همانند یك تابلوی نقاشی تلّقی میفاقد بعد اجرایی می

توان یمکه برداشتی صحیح دارد. در تجریدات و انتزاعیات به ضرس قاطع ن کندپروراند و فكر میخود می

خواهد اتفاق بیفتد اطمینان حاصل نمود. البته در این میان گفتن از صحیح یا سقیم بودن آنچه در عمل می

یعنی هشت سال و اندی پس از  1811این نكته الزامی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در دی ماه 

دیدار صوب قانون اساسی پهای کلی نظام در متن مکه عبارت تعیین سیاست-در قانون اساسی  بازنگری

. از یك 1توان قابل بررسی دانست: های کلی کرد. این اقدام را از دو جهت میاقدام به تعریف سیاست -شد

های سو، نخبگان سیاسی حقوقی نظام جمهوری اسالمی متوجه شدند که هیچ تعریف منجزی از سیاست

نستن و وضوح حیطه و ثغور آن است و این عملیاتی کردن آن نیازمند دا –کلی وجود ندارد و اجرایی 

آمده  ر ساده، عبارتی در قانون اساسیعبیتواند افاده فایده را از قانون اساسی زایل کند. به تآمیزی میابهام

. 1که بر آیند زمانی و مكانی خاصی داشته ولی بدون تعریف و تنجز رها شده و قابلیت عملیاتی نیافته است. 

نابه ملت عتای مآور آررسیده است که قوه مجریه با پشتیبانی شگفت ب هنگامی فراسمنااز دیگر سو، زمانه 

ده را آمده و آینهای فراوان با آنچه که مدنظر میناهمانندی ارایدر اختیار جبهه و گروهی قرار گرفته که د

های د بهرهشاعد میدر این فرصت مس “ابهام”. از قدرت آفرینی می باشد ،کرده استبر تصورات خود بنا می

قوه مقننه نیز حمایت  شد که در متابعت از آرای حامی قوه مجریه،الزم را گرفت. زیرا گمان برده می

ای همسنخ قوه مجریه پیدا خواهد کرد و دو قوه از سه قوه کشور در اختیار یك جبهه خاص با مرام کننده

وانست تهای کلی نظام وجود داشت میاستمشترک قرار خواهد گرفت. ابهامی که در مفهوم تعیین سی

شور حقوقی ک -مستمسكی در جهت برتری دادن مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار نظام سیاسی

ارات های کلی این نیرو را در خود ذخیره داشت که به پشتوانه اختیآمیز بودن تعبیر سیاستتعبیر شود. ابهام

 شد بتواند ترمزیگانه محسوب میون اساسی حاکم بر قوان سهقان 51مطلقه ولی فقیه که طبق صراحت اصل 

رفت به اصول و اهداف و آرمانهایی در حهت مسیر حرکت دو قوه مجریه و مقننه قرار گیرد که گمان می

دتری های جدیای جدید داشت و به محتواها و درون مایهاز نوع دیگر می  اندیشند، شكل و شمایلی که چهره

طی نامه شماره  1811دی ماه سال  11ا به هر جهت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ می اندیشید. ام

 های کلی نظام نمود:که خطاب به مقام رهبری نوشته شد اقدام به تعریف سیاست 115

 سياست و مراتب آن –يك 

 ریزی به معنی عام را می توان در برگیرنده مراتب زیر دانست:دار، برنامهدر یك نظام آرمانی و هدف 

 های کلی:سیاست .1



گیرند و حاوی اصولی هستند ها قرار میها و اهداف پس از مجموعة آرمانها برای تحقق آرماناین سیاست

نمایند، هایی هستند که در درون نظام عمل مییاستکنند و آن سنزدیك می ییها را به مفاهیم اجراکه آرمان
عالیت ف هباشند که در درون جامعگانه، نیروهای مسلح، صدا و سیما و همچنین نیروهایی میاعم از قوای سه

 شود:های کلی بخشی و فرابخشی میدارند که شامل سیاست

 بر در حرکت چند بخش را های کلی فرابخشی در مواردی است که هدف یا آرمانی از نظام،سیاست
های اجرائی باشد و سیاستهای کلی میگیرد و برای وصول به آن هدف یا اهداف نیاز به تدوین سیاستمی

های کلی بخشی در مواردی است که گردد. سیاستها تدوین میو برنامه چند بخش در قالب این سیاست
د و برای وصول به آن هدف یا اهداف نیازمند گیرهدف یا آرمانی از نظام، حرکت یك بخش را در بر می

 “باشد.های کلی آن بخش میتدوین سیاست
 ییهای اجراسیاست

های اههای کلی توسط قوای مختلف کشور و دستگاند که برای تحقق سیاستهاییمجموع تدبیرها و سیاست

 “شوند.اجرائی به موجب و براساس مقررات قانونی تدوین می
 ها های کلی و ویژگی این سیاستبسط تعریف سیاست

 تعریف .1
ها و ها و اهداف است و بدین ترتیب از یك سو نظر به آرمانهای کلی نظام براساس آرمانطراحی سیاست

 ی دارند. بنابراین سیاست های یاد شده باید:یهای اجراها و مفهوماز سوی دیگر نظر به جنبه
 شان بیشتر باشد.جنبه تفصیلی و تشریحیهای آرمانی، )الف(: در مقایسه با بیان

 ها باشند.)ب(: بازتاب صحیح و عملی ارزش
 )ج(: نه تنها دولت بلكه عامه مردم و کلیه نیروهای فعال جامعه را مدنظر داشته باشند.

 اند، هماهنگ و منسجم نمایند وهای آنها را که مورد قبول نظام)د(: در نتیجه، نیروهای این جامعه و آرمان

 مابین اجزای نظام ارتباط و تقارب کافی )پیوند( برقرار سازند.
 د.ها را عرضه کننهای تعیین اولویت“باید و نباید”ها، راهنمای عملی و معیار )ه( در مقام تعیین اولویت

 ها بیان نمایند.)و(: اصول کلی تخصیص و توزیع منابع و امكانات کشور را با توجه به اولویت
های مختلف از جمله موقعیت ایران و ایرانی در آنها سیمای عمومی و کلی نظام را در زمینه)ز(: اجرای 

جهان، امنیت در جامعه، توسعه، معنویت، عدالت و برخورداری مردم از مواهب و نعمات موجود در ایران 
 “سال از آن و ...( را ترسیم نماید. 51و  15و  1111در مقاطع تاریخی مختلف )مثالً سال 



ی یهای اجراهای کلی با توجه به تعاریف آنها و با عنایت به این که اصول و راهنمای تدوین سیاستسیاست”

باشند و  ییهای اجراهای زیر برخوردار بوده تا بتوانند راهنمای سیاستدهند، باید از ویژگیرا به دست می
 :ها را به مرحله اجرا نزدیك سازندآرمان

ابت باشند، طوالنی ث های کلی باید پس از تعیین و اعالم، در یك زمان معین و نسبتاًالف: پایداری: سیاست

 ریزی و سپس اجرا ظاهر شوند.ی فرابخشی و بخشی در برنامهیهای اجراتا آثار آنها از طریق سیاست
، بنابراین یابندهای کلی در طول چند سال ظهور و بروز میبا توجه به این که آثار سیاست نگری:ب: آینده

هدف  شود و همچنین موردنظر وبینی میهای آتی پیشها باید با توجه به وضعیتی که برای سالسیاست
 است، تدوین و تنظیم شوند.

ه چون نظام های کلی باشد، بدین معنی کنگری باید مورد توجه سیاستبینی در کنار آیندهبینی: واقعواقع ج:
ه های خود، و با توجهای خود را تحقق بخشد، با توجه به اولویتمة آرمانتواند هدر ابتدای کار خود نمی

ای که کند به گونههای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را معین میبه امكانات خویش، هدف

 های کلی برای تحقق در آینده دور و نزدیك باشد.پاسخگوی سیاست
 باشند و کل نیروهای موجود و فعال در جامعه را درنگر میهای کلی، فراگیر و جامعد:فراگیر بودن: سیاست

ی مربوط به همه نیروها و هر یك از نیروها، مورد یل اجرایگیرند و اصول راهنما را در خصوص مسابر می
آورند و می شان را از یكدیگر به حساببستان آنها را با یكدیگر و تاثیرپذیری دهند و نیز بدهتوجه قرار می

 شوند که نتیجه کار این نیروها هماهنگ باشد.ای طراحی میقت به گونهدر حقی
های کلی باید متوجه تحقق یكی از اهداف بخشی یا ه: در عین حال هر یك از اجزای مجموعه سیاست

 فرابخشی و تامین آنها باشد.
 و: بیانگر خصوصیات اصلی و اساسی 

نظام  های اصولیها، فرهنگ، تمدن و دریافتارزش ،هاآرمانکننده و نمایانگر های کلی بیاننظام: سیاست

های اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، سیاسی، علمی و فرهنگی آن خواهند بود و استقالل در زمینه
اش را در منطقه و جهان و بازدارندگی نظام را از هر نظر در برابر تهدیدها نمودار خواهند ایران و تاثیرگذاری

  ساخت.

توان و نباید سال پس از پیروزی انقالب، نمی 13نكته مهمی که باید به آن توجه شود این است که در ظرف 

کرده اند. در واقع عالوه بر آنچه از طرف مقام معظم های کلی تبعیت نمیها از سیاستگفت که برنامه
. بنابراین مدنظر مجریان بوده است کلی، با توجه به قانون اساسی، یك رشته سیاست رهبری ابالغ شده است،

توان و یا شاید الزم باشد که به این بررسی هم های کلی برای آینده، میدر جنب بحث و بررسی سیاست



ی های گذشته، چگونه تلقهای کلی نظام را در طول سالپرداخته شود و معلوم گردد که مجریان، سیاست

های مذکور در قانون اساسی و رهنمودهای امام قدس سیاستها با اند و در چه مواردی این سیاستکرده
 اند.اند و درچه مواردی فاصله گرفتهسره و مقام معظم رهبری منطبق بوده

 توان:بدین ترتیب می

 رد.بندی کاند بررسی و فصلی تا این زمان بودهیهای اجراهای کلی را که مبنای برنامهسیاست .1
 های کلی نظام تشخیص داد.موارد انطباق آنها را با سیاست .1

 های کلی نظام را معین کرد.علل و عوامل دوری از سیاست .8

ها توان دو هدف یا آرمان را به عنوان مبانی تعیین سیاستها و آرمان ها در مرحله اول میاز میان هدف

دوم قانون اصل  1تا  1تعریف کرد. این دو هدف مبتنی و متكی بر مبانی و اصولی هستند که در بندهای 
 اساسی به آنها اشاره شده است. این سیاست ها باید:

های خداجوی و خداترس و موظف الف: امكانات الزم را برای رشد ایمان و اخالق، معنویت و تربیت انسان

 به مشارکت فعال در زندگی اجتماعی فراهم آورد.
ورداری از وفاق ملی و وحدت کامل ب: جامعة توسعه یافتة مستقلی را بوجود خواهد آورد که در عین برخ

از لحاظ توجه به محرومان و تحقق عدالت اجتماعی و عدم تبعیض و برخورداری از رفاه نسبی شاخص باشد 
و در میان کشورهای اسالمی پیشرو تلقی شود و با پیروی از اصول عزت، حكمت و مصلحت، اقتدار ملی 

ود، در تمامی صور توانا باشد و در عین حال در موقعیت ای تحقق بخشد که برای دفع دشمنان خرا به گونه
ه قدرت کمی و در واقع با اتكا ب درگیری با معارضان خود نباشد ای قرار گیرد که هیچگاه نیازمندشدهتثبیت

   81“و کیفی خود، بازدارندگی الزم را ایجاد نماید.

منابع حقوق اساسی جمهوری اسالمی  وامروزه قاعدتاً نظرات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام جز

ولی  .مجمع حق قانونگذاری ندارد براساس آن است که مخالف نظر دیگری است. این نظر، 11محسوب شده

این نهاد تازه بنیاد در فصل اختالفات مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان مواردی را از نزد خود 

 نظر مجلس شورای آورد، مواردی که شاید اصالً مدَمیافزاید و مصوبه اختالفی را به حالت نهایی در می

به ویژه به عنوان نمونه   .11دار تقنین نبوده ولی ناچار به سكوت شده استاسالمی به عنوان تنها منبع صالحیت

                                                 
 .835-831 ، صص.همان، کند وکاوی در جایگاه حقوقی سیاست ها کلّی نظام”، مهرپور، حسین ]و دیگران[ 81

حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران: شامل مبانی نظام، نهادهای سیاسی وشرح  ،نجفی اسفاد، مرتضی؛ محسنی، فرید11

 .18-11،  صص. 1811 قانون اساسی. تهران: الهدی.

سال دوم. تهران: مرکز  -: دوره ششممجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمی11

 تحقیقات شورای نگهبان.



که ضمانت اقتدار قوه مجریه و نمود حاکمیت ملی از سوی مجلس شورای اسالمی  جهدر مورد الیحه بود

آمد ل شده است که حتی به دریتشخیص مصلحت نظام این اختیار را برای خود قا شود مجمعمحسوب می

از دیگر سو  گرچه طبق اصل چهارم قانون اساسی مجمع  .11دولت چیزی بیفزاید و یا از آن چیزی را بكاهد

ای را تایید کند ولی مجمع با استدالل وجود مصلحت تشخیص مصلحت نظام حق ندارد خالف شرع مصوبه

های کلی نظام و شورای نگهبان را دور زده است. در مورد سیاست  18ه رای به عدول از شرع دادهملزم

توان از منظری دیگر نگریست و احتمال وقوع برخی اعمال و اقدامات را مدنظر آورد که ابتدا به ساکن می

عیتی ساسی به وضخالف قانون اساسی محسوب نمی شوند ولی در تداوم وجود، موجبات سقوط نظام قانون ا

 آورند:ثبات را فراهم میلرزاننده و بی

ها اصول تواند خالف قانون اساسی باشد و این سیاستهای کلی نظام نمیبرخی معتقدند سیاست -1

قانون اساسی نیستند که شورای نگهبان با استناد به آنها بتواند مصوبه مجلس را خالف قانون اساسی اعالم 

که عمالً هم اتفاق افتاده از این قرارست که کلیه مصوبات مجلس را شورای  ولی یك جواب واقعی 11کند

رود که مصوب ولی مطلقه فقیه و حاکم بر سه قوه به شمار می –های کلی نظام تواند با سیاستنگهبان می

 یدر حالی که برخی معتقدند استناد مستقیم شورا 15انطباق بدهد و آن را خالف شرع اعالم کند یا نكند –

ولی در عمل به عنوان  11نگهبان به سیاستهای کلی نظام در باب رد مصوبات مجلس وجاهت قانونی ندارد

 خوریم: نمونه به مواردی بر می

قانون برنامه  131شورای نگهبان راجع به طرح لغو ماده  1/1/1831مورخ  1115/11/31در اظهار نظر شماره 

فصل یك  1با توجه به بند وری اسالمی ایران آمده است: سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمه

قانون برنامه سوم توسعه مغایر اصل  131ها و رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه لغو ماده اقتصادی سیاست
  11.قانون اساسی شناخته شد 111های کلی مذکور در اصل سیاست

                                                 
 .185-151 ، صص.1831

. بی جا: مرکز کلّ کشور 1831مجموعه نظرات شورای نگهبان ویژه الیحه بودجه سال  ،مرکز تحقیقات شورای نگهبان11

 (8بند  -38. تحقیقات شورای نگهبان

 151 ، ص.همان مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسالمی: دوره ششم: 18

 . 111و 831 صص. “. کند وکاوی در جایگاه حقوقی سیاست ها کلّی نظام”، مهرپور، حسین ]و دیگران[ -11

 815 ، ص.پیشینمهرپور،  15

 ..811، ص.پیشینمهرپور ،  11

11 www.irisn.com/shata/tahgig/gozatesh.4007 

http://www.irisn.com/shata/tahgig/gozatesh.4007


نیز  های کلی نظام وباب سیاستهای مجمع تشخیص مصلحت نظام در وانگهی مدت اعتبار مصوبه -1

  13های کلی نظام معلوم و مشخص نشدهجبران خسارت ناشی از اعمال و اقدامات احتمالی برآمده از سیاست

 است.

تی طبق تفسیر شورای نگبهان کلیه قوانین و مقررات حبر اساس استنباط تعمیم یافته نویسنده،  -8

مطلق تفسیر قانون اساسی نیز در اختیار شورای  .11مطابق شرع باشد دمصوبات مجمع تشخیص مصلحت بای

ب یوصتهای کلی نظام که توسط مجمع مقرر و توسط مقام رهبری و با سیاست 51نگهبان قرار گرفته است

مصوبه   –توان قانون اساسی را تفسیر کرد. ارائه نظر شرعی شورای نگهبان در باب انطباق قوانین شود نمیمی

ه شورای با شرع به طور فتوایی با شش فقی –های کلی نظام ب تعیین سیاستمجمع تشخیص مصلحت در با

تواند خالف شرع باشد حتی مطابق با نظر شورای نگبهان و های کلی نظام نمیو سیاست 51نگهبان است

این تلقی  های کلی مخالف شرع بارییس جمهور موظف است از ابالغ سیاست نباط تعمیم یافته نگارنده،تاس

چه مخالف قانون اساسی است مخالف شرع هم هست خودداری کند و آن را برای اجرا به قوه مجریه  که هر

بلكه مجلس خبرگان رهبری هم به عنوان باالترین مقام صالحیت دارد در کشورکه حتی بر  51ابالغ نكند

چه رسد ، 58شدقام رهبری نیز ناظر است حق ندارد مصوباتی داشته باشد که خالف شرع و قانون اساسی بام

 ا قانون اساسی باشد.یهای کلی نظام خالف شرع به آن که سیاست

ولی خود شورای نگهبان طی یك نظریه تفسیری دیگر این حق را برای مجمع تشخیص مصلحت  -1

ل شده است که مصوبات آن نهاد در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی و همچنین نسبت به ینظام قا

های بنابراین هنگامی که سیاست، 51ات دیگر کشور، حاکم بر تمامی قوانین مذکور باشدسایر قوانین و مقرر

مصلحت موقت در ترک قانون اساسی است. طبق  ،گیردکلی نظام در مقام تعارض با قانون اساسی قرار می

                                                 
. تهران: توس، چاپ پنجم. حقوق اداری ایران ،و ابوالحمد، عبدالحمید 1111111 ، صص.همانسید حسین هاشمی،  13

 ، صص.1811

511. 

شاد . تهران: وزارت فرهنگ و ارمشورتی شورای نگهبان درباره قانون اساسینظریات تفسیری و  ، منصور، جهانگیر 11

 .111، ص1831  اسالمی.

 .111-111، صص. همان منصور ، 51

 .118-111، صص. همان منصور ، 51

مجموعه نظریات شورای نگهبان: تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی به  ،مؤذنیان،  ]گردآورنده[51
 .811، ص. 1831 تهران: مرکز تحقیقات شورای نگهبان. .1851-1831استفساریه ها و تذکرات انضمام 

 .1111111:  همان مؤذنیان ، 58

 .111، ص. همانمنصور ، ،   51



ش آمد یهای کلی نظام و معنا و مفهوم نظری و اجرایی آن اختالفی پهمین نظریه تفسیری اگر بر سر سیاست

 گیرد.آید و تفسیر مصوبه را خود بر عهده میخود مجمع درصدد بیان مراد بر می

قانون اساسی  13های کلی نظام را قانون اساسی یا معادل آن تلقی کنیم، تفسیر آن طبق اصل حال اگر سیاست

چون  ،اهد بودوبا شورای نگهبان است، اگر آن را فوق قانون اساسی تلقی کنیم نیازمند تفسیر حقوقی نخ

را از شمار قانون عادی تلقی کنیم طبق صراحت اصل هفتاد و  ندر دست نداریم، واگر آرا ن آ قومعیار ف

در مجلس  های موجودسوم قانون اساسی تفسیر آن به عهده مجلس شورای اسالمی است زیرا حتی استفساریه

از  .55شورای نگهبان خواهند بودی اسالمی که به صورت طرح نمودار شده است سرانجام مصوب راشو

نه قانون  های کلی نظام نه قانون اساسی وآید که مصوبات مجمع در باب سیاستتفسیر شورای نگهبان بر می

قرار  مورد پذیرش –نه با احكام اولیه و نه با احكام ثانویه  –عادی است فقط همین که خالف شرع نباشد 

ان ومتی ولی مطلقه فقیه است. در این زمینه حتی اگر شورای نگهبگیرد زیرا پشتوانه حقوقی آن حكم حكمی

های کلی نظام داشته باشد به لحاظ آن که مقام رهبری بر ایرادات و اشكاالت شرعی در باب تعیین سیاست

كوت شورای نگهبان سكوت کند و س –ا ممطابق با استنباط تعمیم یافته –تواند تمامی قوا اشراف دارد می

  .51انه رضا و خشنودی تلقی کنیمرا هم نش

ده است رها ش ،های کلی نظام در نظام حقوقی ما نامشخص و تعریف ناشدهبه لحاظ حقوقی جایگاه سیاست

های کلی خ و جنس قانون نیست. امروزه مفهوم سیاستنهای کلی ماهیتاً از سزیرا خود تعبیرمفهومی سیاست

، شتت فراوان شده زیرا ماهیت حقوقی آنتار آشفتگی و نظام در منظر نظام حقوقی سیاسی کشورمان دچ

نحوه نظارت بر آن، تفسیر آن، مطابقت آن با شرع و قانون اساسی، اصالح آن، فسخ و الغای آن، و روند 

 روشن و واضح نشده است.یاتی و اجرایی کردن آن، هیچكدام کامالًلعم

اینكه اصالً بپذیریم به غیر از اصول و فصول مختلف ری هم می توان ادامه داد و آن گولی بحث را از جنبه دی

کنند و نحوه اجرایی شدن آن را بیان می که هر کدام به طور مرتب اعالن سیاست کلی می –قانون اساسی 

بایست اعالن هم بشود. پرسش اینجاست که عقالً و منطقاً های کلی نظام وجود دارد و میسیاست –دارند 

اری های مجالس، سیاستگذترین کار ویژهدانیم یكی از مهماز یك سو می باشد؟آن باید چه کسی  عواض

قوه مجریه  توان گفت کهاند میپردازند و بیشتر مصرف کنندهاست ولی چون مجالس صورتاً به این معنا می

راییات را در جپراکند و با نیروهای بسیار زیاد خود اای که بیشترین نیرو را در سراسر کشور میبه عنوان قوه
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دهد، نجام میا منابع گوناگون دراختیار داشتن و بیشترین کار کارشناسی را با توجه به ددارکشور به عهده

از آنجا که اجرا کننده قاعدتاً اختیار دار امر تصمیم . 51های کلی استسیاست تدوینترین نیرو برای شایسته

ت ای از حكومشود  قوه مجریه شعیهاو داده میگیری است و این صالحیت به موجب قانون مكتوب به 

هده های اجرایی آنها را بر عهای کلی و تعیین شیوهشود که اجرای قوانین و تصویب سیاستمحسوب می

ها هگردد که ادارات کل و ادارگیرد. این اقتدارات با دامنه وسیع آن به دستگاهی بس عظیم واگذار میمی

تنظیم طرحهای قانونی،   .53ر سراسر کشور با کارکنان فراوان بخشی از آن استو دوایر و واحدهای مستقر د

ق های کلی دولت در اکثر قریب به اتفاها و سیاستولیت تنظیم خط مشیوتعیین سیاست دولت و مس

شود ترین موضوعی که در انحصار قوه مقننه محسوب میمهمهمچنین  .51کشورهای دنیا با قوه مجریه است

های حقوقی دنیا رواج دارد وظیفه تصویب آن چیزی است که قوه مجریه به عنوان در اکثر سیستمو کمابیش 

لی و آن های کآن است که تنظیم سیاست ه،عمدتاً آن چه تاکنون پذیرفته شد .11کندکلی تنظیم میسیاست 

که در  دگیرگذاری محسوب شده به وسیله طبقه با نفوذ نخبگانی صورت میچه که به نام خط مشی

ا برند. این گروه نخبگان قدرتمند مسایل مختلف ربندی قوه مجریه از اقتدار و نفوذ فراوانی بهره میشكل

حل و وضع خط مشی نظر نهایی را ابزار افتن راهی سازند و خود درخود تشخیص می دهند، خود مطرح می

می بایست در محیطی اقدام کنند که که  دانندو کارشان با قوه مجریه است زیرا می عمدتاً سر و 11کنندمی

ی که محیط اقدام منبع ،شودمنابع و اعتبار بیشتری برای پیشبرد نظراتشان در اختیار آنها قرار داده می ،نیرو

ها و مقدورات کشوری را بشناسد تواند محدودیتجوید و به همان وسعت میخود را در سراسر کشور می

گذاری عمومی یكی کند. به همین دلیل در فرآیندهای سازمانی خط مشیهای عمومی را اعالم ط مشیخو 

ای است که در آن بر نقش قوه مجریه و مدیران آن به عنوان خط از مدلهای واقعی و تجربی مدل گردونه

می و یه، مردم و افكار عموئگذاران اصلی تاکید شده و تاثیر عوامل دیگر مانند قوه مقننه، قوه قضامشی

رسد اصول مقدماتی و متن مقدمه قانون اساسی به نظر می 11ذی نفوذ فراموش نشده است. گروههای

هده ای به عجمهوری اسالمی اقدام به تعیین سیاست های کلی کرده و پس از آن طراحی و تغییرات دوره
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عالنی ا هایخط مشی تصویب کنندهبه عنوان  –و قوه مقننه  –به عنوان منبع خط مشی گذار  –قوه مجریه 

 های کلی نظام در اصل یكصد و دهم قانون اساسیگذاشته شده است. در این میان تعبیر تعیین سیاست –

نوعی این همان گویی و یا پردازش توتولوژیك به قضایا و مفاهیم اعتباری موجود در متن قانون اساسی 

 است.

خطوط کلی سیاسی تلقی  وشود جزءها و اهدافی را که در هر قانون اساسی به آنها اشاره میاگر آرمان

هایی چون عدم کلی گویی، جهت داری، شفافیت، عدم قابلیت حمل بر بایستی حامل ویژگیمی، 18نماییم

ولی اصوالً در قوانین اساسی برای خشنود سازی تمامی گروهها و  ،معانی مختلف و مشخص بودن باشد

آید که همگان های کلی سخن به میان میهای و سیاستمشیهای صاحب منفعت به طرزی از خطجبهه

در آن مستتر می بینند. پس از تدوین قانون اساسی است که تدوین  منافع و مصالح خود را به نحوی از انحاء

های اساسی، اجرایی و ریزیو نیز انواع برنامه 11سیاسی، تقنینی، اداری و اجرایی یهاانواع خط مشی

در خود قوانین اساسی یك نهاد و یا مجموعه ویژه  ،شودمی گذاشتهول وبه عهده نهادهای مس 15تخصصی

ترین دیرا عبارت از بنیا های کلی در نظر گرفته نمی شود. زیرا اگر خط مشیها و خط مشیتدوین سیاست

ن دیگری بندی افكار و تصمیمات فراواتصمیم تلقی کنیم که اولیه، بنیادی و فراگیر است و پس از جمع 

ت یعنی مشی یكسان اس کامالً با تعریف قانون اساسی به عنوان یك متن بنیادین یا ابرخط 11شود اتخاذ می

 اولویت زمانی برای ؛ کندهای عمومی را تعیین میحدود و مرزهای خط مشیو دارهدفهای کلی و فراگیر د

های خط کار ویژه .11نگری می زندکند و به نوعی دست به آیندهگذاری عمومی تعیین میخط مشی

مراحل فرایند عقالیی خط مشی  .13های قوانین اساسی کمابیش مطابق هستندهای عمومی با کار ویژهمشی

 یعنی :  11گذاری نیز کمابیش با مراحل تدوین قانون اساسی یكسان است

 یسمقدمه قانون اسا           :احساس و درک مشكل عمومی جامعه .1

 مقدمه قانون اساسی             : تعریف و بیان مشكل مذکور .1

 اصول اولیه و بنیادین قانون اساسی:                        هایی برای مشكلحلیافتن راه .8
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 . 11-31، صص. 1811، . تهران: سازمان سمت، چاپ سوماصول مدیریت ،رضاییان، علی 15

 .1 ص. :1813. تهران: سازمان سمت.تحلیل فرایندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری ،تسلیمی، محمدسعید 11

 .81-13، همانالوانی ،  11

 . 11-18، ص. همانالوانی،  13

 .11-81، همانالوانی ،  11



 انواع سازوکارهای نظارتی موجود در قانون اساسی :ها نسبت به نتایج حاصل از آنهاحلارزیابی راه .1

 مقننه و قوه مجریه قوه :یافتن بهترین راه حل و ارائه آن به عنوان خط مشی .5

 ،دفریزی نیز به معنای تعیین هشود. برنامهپذیر میریزی امكانگذاری نیز تنها از مسیر برنامه خط مشی

باره کارهایی که باید صورت گیرد، تجسم و طراحی وضع مطلوب در یافتن راه وصول به هدف، تصمیم در

که از یك سو یك   11و طراحی عملیات تغییر دهنده وضع موجود به سوی وضع مطلوب نامیده شده آینده

ر است ولی به ه ترهای جزییها نیازمند تصمیمتصمیم بزرگ است و از دیگر سو در هر کدام از مرحله

 های زیر:گیری فرایندی است مبتنی بر گامجهت تصمیم

 تشخیص و تعیین مشكل اصلی .1

 احصای شقوق ممكن .1

 انتخاب معیار سنجش .8

 حاصل از هر راه حل یین نتایجعت .1

 هاحلارزیابی راه .5

  11انتخاب راه حل اصلح .1

های جنبه وجوه و  -و البته پیش از هر بازنگری رسمی در متن قانون –قوانین اساسی یكبار و برای همیشه 

کنند. پس اجرایی کردن آن چه که های کلی و اصول و آرمانها و اهداف را اعالم میگوناگون سیاست

خواسته و مطلوب اعالم شده در اختیار قوا، نهادها و سازمانهایی است که به موجب قانون اساسی و یا قوانین 

های کلی نظام در دل متنی که خود اند وگرنه اعالم تعیین سیاستصاحب صالحیت شناخته شدهعادی 

 آید. به عنوان نمونه یكی ازهای کلی است نوعی دوباره کاری چشم آزار به حساب میمشحون از سیاست

ون اساسی و هم در شورای بازنگری قان 1853خبرگانی که هم در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به سال 

زد که پرداهایی میهای کلی نظام به ذکر مثالحضور داشته است هنگام تعریف از سیاست 1813به سال 

در سایر اسناد معتبر حقوقی نظام جمهوری  11همان موارد یا مشابه آن در متن قانون اساسی موجود بوده است

 به هر نحو موجود بوده است: خوریم که در متن قانون اساسیاسالمی نیز به تكرار مكرراتی برمی

 یك( قانون برنامه اول توسعه و قانون برنامه دوم توسعه

 بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی .1
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 های تولیدی و زیربناییبازسازی و نوسازی ظرفیت .1

 کیفی فرهنگ عمومی یگسترش کمی و ارتقا .8

 ایجاد رشد اقتصادی .1

 تالش در جهت تامین عدالت اجتماعی اسالمی .5

 نیازهای اساسی آحاد مردمتامین حداقل  .1

 ظ کرامت و آزادگی انسانفتعیین و اصالح الگوی مصرف با ح .1

 اصالح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور .3

سند برنامه  18تالش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحكیم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابر قانون.

های های اجرایی و سیاسترهنمودهای کلی و سیاستاز یك سو اکثر قریب به اتفاق  سوم توسعه

های های کلی نیز بسیار همانند سیاستها و عنوانحتی ماده 11های کلی هستنداستراتژیك شبیه به سیاست

  .15کلی هستند که در اصول قانون اساسی به نحوی از انحا از آنها سخنی به میان آمده است

 8/11/1811خ های کلی امنیت اقتصادی مورسه( سیاست

 گذاری و کارآفرینی از راههای قانونی و مشروعحمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه .1

  11انون.ق برابردر جهت ایجاد امنیت قضایی و تحكیم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در  تالش .1

 ( سند برنامه سوم توسعهدو

                                                 
-1813قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسالمی ایران  ،سازمان برنامه و بودجه18

اجتماعی سازمان برنامه و بودجه،  -. تهران: مرکز مدارک اقتصادیمجلس شورای اسالمی 11/11/1813مصوب 1811

مصوب 1813-1811قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران .  و  15، ص. 1813
اجتماعی سازمان برنامه و بودجه. چاپ چهارم.  -. تهران: مرکز مدارک اقتصادیمجلس شورای اسالمی 11/1/1818
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 ، اکثر صفحات.1813، و جلد دوم

 .: اکثر صفحات1811،  . تهران: نهاد ریاست جمهوری.مجموعه اساسی ، منتصر اسدی، فاطمه؛ الهیاری، شهناز 15

-1813توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسالمی ایران  قانون برنامه اولسازمان برنامه و بودجه، 11

قانون برنامه دوم توسعه  سازمان برنامه و بودجه، .  و15، ص.همان، مجلس شورای اسالمی 11/11/1813مصوب 1811
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بیه به های استراتژیك شو سیاست اجراییهای یك سو اکثر قریب به اتفاق رهنمودهای کلی و سیاست از

ر هستند که د کلیهای های کلی نیز بسیار همانند سیاستها و عنوانحتی ماده  11های کلی هستندسیاست

  13اصول قانون اساسی به نحوی از انحاء از آنها سخنی به میان آمده است

 8/11/1811های کلی امنیت اقتصادی مورخ ( سیاستسه

 امری کهمشروع و  قانونیگذاری و کارآفرینی از راههای از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه حمایت .1

 عقلی و مرتبط با قوه مجریه و مقننه و قضاییه است.

عدالت  برایه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه سازی ااز امنیت سرمایه گذاری ایجاد رف هدف .1

ی که به و دیگر امور مالیاتوانین و مقررات مربوط به اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع ق

 آن هدف کمك می کند وظیفه الزامی دولت و مجلس است.

 اشد.هماهنگی ب وات و شفافیت ثبو سیاست های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و  قوانین .8

 برای انجام چنین کار ویژگی هایی دامن گستر شده است. مدیریتاصالً علم  ×

صی تر و تخص روشنترو رسیدگی و قضاوت در مورد جرایم و مسایل اقتصادی باید دقیق و  رتنظا .1

  11باشد

و از  31اساسی بدانها تصریح شده  قانون. دستورات کلی و سیاست های اساسی دولت یكبار در متن روشها

. ستای قرار گرفته در مرحله پیاده سازی در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریز قانوناًآن پس عقالً و 

 وظایف این سازمان از قرار زیر است:

 برنامه ريزي -1

 اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی منابع کشور  هایمطالعات و بررسی  انجام 

 ه در کشورو همه جانب پایدارو تتظیم برنامه های میان مدت و بلند مدت به منظور نیل به توسعه  تهیه 

 بودجه ريزي -2

 مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد سیاستهایخط مشی ها و  پیشنهاد 

 و تنظیم بودجه ساالنه کشور تهیه 
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 نظارت و ارزیابی -8

 مستمر بر اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت ساالنه آنها نظارت 

 و ارزیابی کارآیی و عملكرد دستگاههای اجرایی کشور نظارت 

 و ارزیابی طرح های عمرانی کشور نظارت 

 . امور فنی1

 انفورماتيك امور .5

 استخدامی امور .6

 تشكيالت و روشها امور .1
 ساختار دولت و تمرکز زدایی اصالح 

 31دولتی  شرکتهایو تهیه پیشنهادها درباره هدف و وظایف وزارتخانه ها . موسسات و  بررسی 

که  هددوظایف را از طریق نمودار تشكیالتی بسیار وسیعی انجام می  اینسازمان مدیریت و برنامه ریزی، 

و هماهنگی  اقتصادی امورمعاونت ، زیر مجموعه( اداره مشتمل است بر معاونت امور پشتیبانی )با هشت دفتر و

ور اونت اممع ،)با پنج دفتر زیر مجموعه ( اجتماعیمعاونت امور  ،برنامه و بودجه )با شش دفتر زیر مجموعه(

معاونت  ،معاونت امور زیر بنایی )با چهار دفتر زیر مجموعه( ،(مجموعهفرهنگی و آموزشی )با چهار دفتر زیر 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی )با هفت دفتر و مدیریت  ،دفتر زیر مجموعه( پنجامور تولیدی )با 

ر )با چهار دفت فنیمجموعه( و معاونت امور معاونت امور مجلس و استانها )با چهار دفتر زیر  ،مجموعه( زیر

اتفاق استانهای کشور هم طبق قانون نمایندگی دارد که به  بهدر عین حال در اکثر قریب  که 31زیرمجموعه(

مستقیماً زیر نظر ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی  توانندو می  38می کند عملعنوان بازوی اجرایی آن 

 . اشندب مدکاراین سازمان را در فرآیند برنامه ریزی و مدیریت و تصمیم گیری  و  31نمایندکشور انجام وظیفه 

عین حال  و عقالنی و در منطقیوجود تشكیالتی با این وسعت در تمامی استانهای کشور که در یك تعامل 

شور نها و شهرها و روستاهای سراسر کتاو شهرس استانهاتر قوه مجریه در ئی قانونمند با تمامی ساختارهای جز

 بسیار چشمگیر و جامع و مانعی را در اختیار این سازمان قرار میدهد. کارشناسیقرار می گیرد قدرت کار 
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 نمودی از دوباره کاری ها و نظامکار مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین سیاست های کلی  طرز

 آیین نامه داخلی 5و طویل است. مطابق ماده  عریضن حال ایجاد تشكیالت موازی و قبالً موجود و در عی

 اقتصاد، ولیدیزیر بنایی و ت، امنیتی ،دفاعی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،مجمع کمیسیونهای پنج گانه علمی

در » ؛  تشكیل می شوند مجمعدر 35برخی کمیسیونهای دیگر یاحقوقی و قضایی ، اداری ،بازرگانیکالن و 

کمیسیونها  و تحقیقاتی دارند اول کارشناسیتدوین سیاستهای کلی نظام که نیاز بیشتری به کارهای  مورد
و همكاری با دولت و مجلس ومراکز تحقیقات و بخصوص  بررسیفعال میشوند. این کمیسیونها بعد از 

ولین ور مسحضو پیشنهاد به مجمع می آورند. این موضوعات در جلسات با صورتدانشگاهها نتیجه کار را به 
 جمعمولین مربوط مطرح و نهایتاً نظر کارشناسی و مشورتی وو سایر دست اندرکاران و مس مقننهاجرایی و 

آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام اشعار  81و  11و  11مواد . 31«شود به مقام رهبری ارائه می

ح و توضیح مسأله و اظهار نظر دو موضوع سیاست های کلی نظام و پس از طر می دارد که پس از طرح

ول ذی وموافق و دو مخالف رأی گیری به عمل خواهد آمد و گزارش کامل به همراه چكیده به مراجع مس

ربط ابالغ خواهد شد. البته خود مجمع به طور موردی و یا هر چندگاه یكبار فهرستی از موارد مربوط به 

م تنظیم می کند و پس از تأیید مقا ،تشخیص می دهد ع،سیاست های کلی نظام را که قابل بحث در مجم

بنا به گفته ای، مقام رهبری از مجمع تشخیص  .31رهبری برای بررسی در دستور کار مجمع قرار می دهد

مصلحت نظام خواسته اند که در امور آموزشی، تحقیقی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، امنیتی و غیره سیاست 

. اما بالفاصله مثالی را 33نوعی تازه کاری  وتجربه آموزی محسوب می شود های کلی تدوین گردد و البته

دقیقاً کاری است که قوه مجریه  31که در مورد سیاست های کلی مرتبط با آمایش سرزمینی ذکر می کند

می و نیز یباید اعالن و تدوین کند. وانگهی دبیرخانه مجمع اکنون به منظور تنظیم کار کمیسیونهای دا

لتی سسات عمومی غیر دوؤل دولتی و نهادها و مووهای خاص و برقراری ارتباط با دستگاههای مسکمیسیون

و استفاده کامل از فرآورده های کارشناسی آنها و نیز ارتباط مستمر با شوراهای مشورتی و نظارت بر کارهای 

ای قیقات و گزارش هاداری و کارشناسی کمیسیون ها و ایجاد گنجینه اطالعات کارآمد از مطالعات و تح

ل ایران و جهان و نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست های کالن و پیگیری یمهم کارشناسی مربوط به مسا

آنها و نیز ابالغ مصوبات و تصمیم ها و تدوین صورت مشروح مذاکرات و دیگر امور اداری و اجرایی 
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تأیید  میم ها و سیاست های موردمجمع، تشكیل گردیده و موظف شده است که برای نظارت و پیگیری تص

از یك سو دقت و توجه کافی به حجم تشكیالتی  .11مقام رهبری، تشكیالت الزم را تدوین و تأسیس کند

دبیرخانه مجمع نشان می دهد که چه دوباره کاری وسیعی صورت می گیرد و چه سازمانها و نهادهای 

البه به موجودیتشان س، جمع تشخیص مصلحتصاحب صالحیتی که اکنون با کار ویژه های تازه پیدای م

از دیگر سو هر چند بنا بر دو قول همانند ولی جداگانه، در نظام جمهوری اسالمی،  ؛ انتفاء موضوع می شود

و   11وجود ندارد ،11تفكیك قوا به آن معنایی که در تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی غرب رواج یافته است

یی برای نگرانی از نبود تقكیك قوا باقی نگذاشته است ؛ زیرا حاکمیت و حكومت دین و والیت، جا

ولی افقی شدن 18مشروعیت الهی مردمی رایج، سبب شده که ولی فقیه فوق تفكیك قوا محسوب گردد

پذیرش در یك سیستم عمودی تصمیم گیری، سبب ساز وضعیتی شده است که مجموعاً نظام را زیر مجموعه 

، 11و ابتكار در تدوین و آفرینش خط مشی های بكر کمك نموده است والیت کرده و به زوال خالقیت

زیرا اگر می پذیرفتیم که هر سه قوه در راستای قانون اساسی و با تلقی برتر بودن قوه مقننه، می توانند خط 

دیگر  15مشی گذاری کنند با توجه به آن که حلّ اختالف قوای سه گانه از وظایف رهبری محسوب می شود

داشتیم که امری مبهم به نام تعیین سیاست های کلّی نظام را در متن قانون اساسی به عنوان اقتدار مقام نیازی ن

رهبری و وظیفه مشورتی مجمع تشخیص مصلحت درج نماییم؛ به ویژه آن که گاهی اوقات پیشنهاد می شود 

لّی نظام یت سیاست های کبرای آن که خیالمان از بابت انطباق کلیه مصوبات مجلس شورای اسالمی با ماه

راحت شود بهتر است پیش از طرح و بررسی آنها در مجلس، ابتدا در مجمع مورد بحث قرار گیرد و سپس 

. حال می توان استنباط کرد که به 11در صورت تطابق با سیاست ها کلّی در مجلس طرح و تصویب شود

ر یص مصلحت نظام مورد بررسی و امعان نظعنوان مثال الیحه برنامه بودجه ابتدا می بایست در مجمع تشخ

قرار گیرد، سپس به هیأت وزیران برود و پس از آن در مجلس شورای اسالمی مطرح گردد و این به معنای 

بی کارکرد شدن دو قوه مجریه و مقننه است. حال اگر بپذیریم که مقام رهبری پس از ابالغ سیاست های 

از آن گونه که خود مقام رهبری از س –زی آنها نظارت نیز بنماید کلی می بایست بر حسن اجرا و پیاده سا
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این تلّقی پدید می آید که مقام رهبری بر هر سه قوه نظارت و اشراف  -11و کار مصوب نظارتی نام برده اند

کامل پیدا خواهد کرد زیرا در قوه قضاییه می تواند مستقیماً به عزل رییس قوه بپردازد، در قوه مجریه می 

اند با تكیه بر عدم تنفیذ حكم ریاست جمهوری و نیز تقاضای ارائه حكم به تخلف از وظایف قانونی تو

 ترییس جمهور توسط رییس دیوان عالی کشور دخالت کند، و در قوه مقننه نیز از طریق دو ساز و کار نظار

تواند به دخالت می 13استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسالمی

. به نظر برآید تعیین سیاست های کلّی نظامبپردازد و این همه می تواند از همان جمله تجریدی و انتزاعی 

که مبنای سیاست های کلّی چهار  11می رسد ابالغ سند نهایی چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران

سای ؤدر این راستا است، زیرا نسخه ای از آن سند برای هر یك از ر ،برنامه پنج ساله آینده محسوب شده

قوای سه گانه نیز ارسال می گردد که قطعاً تشریفاتی نخواهد بود و با مكانیسم های نظارتی مصوب که برنامه 

آن در دست تهیه است سه قوه به صورت افقی، زیر مجموعه تصمیم گیریهای عمودی و مطیع آنها خواهند 

ر این سند واژگان، مفاهیم و عبارت هایی به کار رفته است که بی نهایت قابل تأویل، تفسیر و بسیار شد. د

کلّی و انتزاعی است به حدی که با حذف برخی تعبیرها می توان آنها را در مورد همه کشورهای جهان 

 صادق دانست. به عنوان نمونه مواردی از قبیل:

 وری در سطح منطقه،جایگاه اول اقتصادی و علمی و فنا -1

 هویت اسالمی و انقالبی، -1

 الهام بخش در جهان اسالم،  -8

 ثر در روابط بین الملل، ؤتعامل سازنده و م -1

 اسب با مقتضیات فرهنگی جغرافیایی و تاریخی خود،تنه و متتوسعه یاف -5

 ی،یبا تأکید بر عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضا -1

 برخوردار از دانش پیشرفته، -1

 امن و مستقل و مقتدر مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حكومت،  -3

 برخوردار از سالمت و رفاه و امنیت غذایی و تأمین اجتماعی و فرصت های برابر، -1

 لوب، دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره مند از محیط زیست مط به توزیع مناسب درآمد و-11

 من و ایثارگر و رضایت مند و برخوردار از وجدان کاری، ؤولیت پذیر و موفعال و مس-11
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 رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل، -11

 ثیر گذار بر همگرایی اسالمی، أثر در جهان اسالم و تؤالهام بخش و فعال و م-18

                    111اساس اصول عزت و حكمت و مصلحتدارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر -11

به طرزی عینی و با برخی پس و پیش کردن واژه ها، در  18و1،8،1،5،1،1،1،11،11،11عبارات و تعبیرهای 

اصل اولیه قانون  11اصول گوناگون قانون اساسی جمهوری اسالمی درج شده و به ویژه در مقدمه و متن 

نیز از موارد استنباط های تعمیم یافته و کلی است. بر  11و 1،3ن آمده است. موارد اساسی از آن نامی به میا

مبنای سند چشم انداز بیست ساله، نخستین برنامه توسعه طراحی می شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام 

ك یبند، به تعیین سیاست های کلی حاکم بر آن پرداخته است. عباراتی که در زیر نقل می شود از  51طی 

آن ختصر م به نقلسو، در قانون اساسی وجود داشته و دوباره نویسی آن بیهوده کاری است ؛ و از دیگر سو، 

بند به نحوی از انحا با قانون اساسی  51اکتفا می شود و گر نه در توصیف شاید بتوان مشخص کرد که همه 

 در پیوند هستند:

 18اصل 8و بند  8بند یك اصل   اعتال و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی،   -1
 تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی،                 مقدمه قانون اساسی -1

 8تقویت روحیه کار، کارآفرینی، تالش ، قناعت و درستكاری،  بند یك اصل -8
 8سالم سازی فضای عمومی، رشد آگاهی ها و فضایل اخالقی،  بند یك و دو اصل  -1

 8اصل  1و بسیج امكانات و ظرفیت های کشور جهت کسب و تولید علم،       بند سازماندهی  -5
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آنچه که مجمع تشخیص مصلحت، درباره مفهوم سیاست های کلی نظام، مد نظر آورده، از این قرار است 

 دست ییکه می خواهد حلقه واسطی میان آرمانها و عرصه های اجرایی باشد ولی اکنون خود تبدیل به آرزو

راه را اشتباه رفتیم و بر این اشتباه، اصرار هم ورزیدیم. از یك سو،  ،. زیرا از همان آغازاستنایافتنی شده 

اصالً در مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی، نه تنها قرار نبود بلكه نمی بایست افزون بر مقدمه آرمان 

 که همگی –تفصیلچهل و سومی هم با آن خواهانه قانون اساسی، اصل سومی هم با شانزده بند و اصل 

عبیه، در متن قانون اساسی تعبیه می گردید. این ت –ند آرمان گرایی های انقالبیون پیروزمحسوب می شدیبرآ

بنابراین در کنار یك مقدمه فخیم که  کمتر مورد امعان نظر برای اجراییات قرار می گرفت. ازهمان آغاز

قانون اساسی تدوین شد که خود یك ابر خط مشی بود، سپس در سایر مسیر کلی را نشان می داد، یك 

مدام به خط مشی های هادی یا راهنما فرصت بروز دادیم وآن چنان قانون اساسی را از انتزاعیات  ،اصول

آرمان خواهانه انقالبی و اسالمی پر کردیم که فرصت بروز به یك قوه مقننه برتر و یك قوه مجریه کارآمد 

قضاییه مستقل و قوی داده نشد. به ویژه آن که رهبری قاطعانه  و فره مندانه آیت ا... خمینی، هم  و یك قوه

کاستی ها و کژی های قوای سه گانه را می پوشاند و هم جمالت فخیم و آرمان خواهانه متن قانون اساسی 

حین روند بازنگری در  را به عقب می راند و کمتر در معرض دید و تردید قرار می داد. از دیگر سو، در

قانون اساسی، تصور کردیم از واژه مطلقه برای والیت فقیه، باید قوه و فعلی فراتر از همه چیز و همه کس 

قائل شویم و آن چه از تعیین کنندگی ها و فصل الخطاب های فوق تصور به ذهنمان می آید ویژه مقام ایشان 

ر مطلق به وی بسپاریم، تصور کردیم از کلّی ترین و انتزاعی گردانیم؛ چون می خواستیم زمام امور را به طو

ترین واژگان، می توانیم قدرت اجرایی عالی و نظارت مكفی فراهم آوریم. این عمل به قدری نابهنگام و 

نامناسب بود که مشحون از ابهام و ایهام شد و از تعبیر سیاست های کلّی نظام تا هشت سال پس از تصویب، 

به عمل نیامد. وانگهی برخی افراد، این قدرت و توانایی را دارند که به مناصب مورد تصدی هیچ تعریفی 

سوار کنند و از آن مقام جایگاهی بسازند که  ،خود معانی و محمل هایی افزون بر آن چه وجود داشته است

ه عبارت پر بتپیش از آن کمتر کسی بدان فكر می کرد. در این اقدام، می بایست بخت هم یاری کند و ال

ای می توانست به پشتوانه عالی ترین مقام کشور، اقبال مساعدی بر تعیین سیاست های کلّی نظامایهامی چون 

فردی باشد که با حضور خود به هر نهادی حیثیت دو چندان می بخشید. فارغ از این نكته های ملموس، 



ن دلیل را بر تن خود کند و به همی“ قانون”  ماهیتاً هنوز نتوانسته است کسوت مفهوم سیاست های کلّی نظام

 . اما به هر جهت، مفهوم سیاست هایاستاز ویژگی های قدرت آفرین قانون به معنای اعم کلمه تهی گشته 

کلّی نظام، آرام آرام این حیثیت را یافته است که تفكیك قوا را از بین ببرد، قوای سه گانه را تضعیف نماید، 

به حالت غیر شفاف در آورد و زمینه را برای توجیه هر عملی از زاویه قانون فراهم نظام حقوقی کشور را 

کند، به دوباره کاری ها و کارهای پر تشكیالت موازی بیفزاید و زمینه را برای جدل های فراوان حوزوی و 

حث انگیز ه های بدانشگاهی مهیا سازد. بیفزاییم که قانون اساسی دو پایه ای ایران، ذاتاً در خود، حاوی نكت

و جدال آور است، زیرا فقه با تمامی لوازم خود در کنار اندیشه مدرن با بعضی لوازم، متن و پیكره قانون 

اساسی را شكل داده اند و این قدر هست که سبب مرافعه های علمی میان اصحاب تفكّر شوند. ابهام هایی 

ه سالح های مجهز تر می شود، زیرا اکنون چون سیاست های کلّی نظام سبب ساز تسلیح اصحاب دعوا ب

آنانی که با والیت و فقه و شریعت و احكام اولیه و ثانوی و حكم حكومتی روزگار می گذرانند، می بایست 

توجیهاتی از درون آرایه های فقهی برای موجه سازی اطالق اختیار تعیین سیاست های کلّی نظام برای ولی 

عی فراهم آورند. کسان دیگر که به حقوق اساسی کالسیك وفادارند و از رأی فقیه از میان ادله و منابع شر

و مجلس و قانون و عرف حقوقی و وکالت و مدیریت سخن به میان می آورند، مجبورند از دانش پیشرفته 

روز و تجربه های همانند بشری ذکر مثال کنند و نامربوطی  تعیین سیاست های کلّی نظام را به علم حقوق 

 ن زمامداری محك بزنند و پی جوی اثبات آن شوند . و ف

بنابراین نمی توان تكلیف  ،در قانون اساسی قید شده است از آنجا که عبارت تعیین سیاست های کلّی نظام

آن را با قانون عادی روشن ساخت، ولی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند به یك نكته مهم 

طرزی عمل کند که مجمع تشخیص مصلحت نظام مصرف کننده مواد خامی باشد  دقت کند و آن این که به

ارنده که دست کم بر نگ –که سازمان مدیریت در اختیار وی قرار می دهد به ویژه آن که به دلیلی نا معلوم 

ند. راکثر قریب به اتفاق سازمانها و نهادها در ایران، عادت به مصرف یافته های دیگران دا –نا مكشوف است 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی می تواند:

 حوزه های گوناگون سیاست های کلّی را تعیین و تعریف کند. .1

مجزا درست کند و از ذی فنون آن  Think Tankبرای هر حوزه سیاست کلّی، یك مخزن فكری  .1

 حوزه دعوت به عمل آورد.

 ستراتژیك در حیطه کاری خود هستند.هر حوزه و یا مخزن فكری، نیازمند انتشار یك مجله ا .8

نیز  مصداقی -که در باب هر سیاست کلّی، رهنمودهای اجرایی . از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد1

 بیان کند و تنها به کلّی گویی اکتفا نكند.



 به طرزی زمینه سازی کند که در بازنگری محتمل الوقوع در قانون اساسی ایران، اقدام به حذف تعبیر .5

 سیاست های کلّی نظام عملی گردد.

عبیر حذف تمساله به طرزی زمینه سازی کند که در بازنگری محتمل الوقوع در قانون اساسی ایران،  . 1

 سیاست های کلّی نظام عملی گردد. 

 
 


