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Abstract 

Establishment of the general policies of the regime in the Constitutional Review 

has changed the hierarchy of legal norms. Nowadays this effective legal subject 

has become progressive and forward-looking element so that after the day-to-

day decisions of various legal and political organizations, approach of the 

Islamic Republic about quality of building the future is clear. In the meantime, 

the question has always been raised to what is the required domain of the 

general policies of the regime? Are the general policies of the regime to reflect 

in the laws or should other legislative and executive levels also be according to 

general policies? After clarifying this subject it should be studied what levels 

does it cover by supervision to implementation of the general policies of 

regime? So the main question of this research will be what is the domain and 

realm of supervision to implementation of the general policies of regime? To 

answer this question and to explain the subject, has been used a descriptive-

analytical method. Finally after reviewing the existing viewpoints is confirmed 

the hypothesis of this research that is inclusion of supervision to 

implementation of the general policies of regime to different levels of 

legislation and execution. In addition it has been explained that supervision to 

implementation of the general policies of regime in the different levels should 

be with consideration features of contents of The general policies of regime and 

features of seccond clause of article 110 of the Constitution. 
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 306-324صفحات  ، 1399 بهار ، 1 شماره ، 6 دوره عمومی، سیاستگذاری پژوهشی - علمی فصلنامه

 های کلی نظامبررسی و تحلیل گستره و قلمرو نظارت بر اجرای سیاست

فینظطحان یهاد

 ، تهران، ایراندانشگاه امام صادق )ع( المللنیو ب یحقوق عموم اریاستاد

 1رضا بکشلو

 ، تهران، ایران دانشگاه امام صادق )ع( یحقوق عموم یدکتر یدانشجو

 (16/10/98تاریخ پذیرش:  - 3/4/98)تاریخ دریافت: 

 چکیده
های کلی نظام در بازنگری قانون مراتب هنجارهای حقوقی در نظام حقوقی ایران با تأسیس نهاد سیاستسلسله

نگر برنده و آیندهنهاد حقوقی اثرگذار به عنصری پیشکه امروزه این اساسی، دستخوش تغییراتی شده است. چنان

های روزمره نهادهای مختلف حقوقی و سیاسی، رویکرد نظام جمهوری گیریتبدیل شده است تا در پَسِ تصمیم
های مختلف روشن باشد. در این میان همواره این سؤال مطرح سازی در حوزهاسالمی در خصوص کیفیت آینده

های کلی نظام جهت گیرد؟ آیا سیاستهای کلی چه سطوحی را در بر مینجاری سیاستبوده است که شأن ه
شوند یا سایر سطوح تقنینی و مراحل اجرایی نیز باید منطبق ها از این طریق ابالغ میانعکاس در قوانین و اجرای آن

های اجرای سیاست های کلی باشند؟ پس از روشن شدن این موضوع باید بررسی شود که نظارت بربر سیاست

شود. از این رو سؤال اصلی پژوهش حاضر چنین خواهد بود که گستره و قلمرو کلی نظام شامل چه سطوحی می
دهد سطوح مختلف تقنینی و البته مراحل اجرایی های کلی نظام چیست؟ نتایج نشان مینظارت بر اجرای سیاست

های همچنین رعایت مالحظات مربوط به مفاد سیاستهای کلی خواهند بود. مشمول نظارت بر اجرای سیاست
قانون  110چنین مالحظات مربوط به نظارت مذکور در بند دو اصل ها و همکلی در امر نظارت بر اجرای سیاست

 اساسی در این خصوص ضروری است.

ست واژگان کلیدی: ستسیا سیا سن اجرای  صل  های کلی نظام، بند دوهای کلی نظام، نظارت بر ح  110ا

 قانون اساسی.
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 مقدمه

مبنی بر تأسیس نهادی جدید و متفاوت از سایر نهادهای  1368اراده مقنن اساسی در سال 
های کلی نظام آغازی بر مباحثات پردامنه حقوقی موجود در نظام حقوقی ایران با عنوان سیاست

علمی پیرامون در خصوص مسائل ناظر بر این نهاد بدیع بوده است. اختالف نظرها در فضای 
ماهیت و جایگاه این نهاد حقوقی همچنان جاری و ساری است، لیکن با گذشت زمان و 

ای نسبتاً روشن در این زمینه ها، رویهگیری عملی نهادهای اساسی نسبت به این سیاستموضع
های کلی نظام در شکل گرفته است و بر این اساس تقریباً تردیدی در خصوص جایگاه سیاست

لسله مراتب به عنوان هنجار فرودینِ قانون اساسی و هنجار فرازین قوانین عادی وجود هرم س
چنان در زمره مباحث نوین حقوق ندارد. لیکن تحلیل آثار و ثمرات ناظر بر این برداشت هم

قانون اساسی صراحتًا به لزوم نظارت بر  110عمومی و حوزه سیاستگذاری است. بند دو اصل 
کلی اشاره کرده است. اگرچه برخی از حقوقدانان این نظارت را صرفاً از  هایاجرای سیاست

دانند و ابزارهایی چون طرح سؤال، استیضاح و ... را برای تحقق آن کافی نوع نظارت سیاسی می
 ;Amirarjamand et al., 2001: 384; Gorji Azandariani, 2009: 292-294اند. )دانسته

Rasekh, 2017: 163-164; Jahani, 2007: 152-154 لیکن در مقابل برخی دیگر ضمن اشاره )
های کلی نظام در صدد شناسایی ضمانت اجراهای مختلف برای این به ماهیت هنجاری سیاست

 ,Arasta et al., 2001: 402; Tahan Nazif, 2017: 26-28; Ghamamiاند. )ها بودهسیاست

2011: 221; Mousazadeh, 2008: 174; Haji Ali Khamse, 2018: 31-45; Vije, 2009: 27 )
های کلی نظام همه اشکال مختلف نظارت را رسد نظارت بر اجرای سیاستذلک به نظر میمع

و تجربه نیز ثابت کرده است که ابزارهای نظارت سیاسی برای تحقق کامل  1گیرددر بر می
های کلی نظام به عنوان یکی از های کلی نظام مکفی نیستند. مقنن اساسی برای سیاستسیاست

برنده متصوّر شده محور و پیشهنجارهای مهم و اثرگذار در نظام حقوقی ایران نقشی غایت
ها باید ابعاد مختلف نظارت بر و مقاصد ترسیمی در این سیاستاست، لذا جهت نیل به اهداف 

ها روشن باشد تا از انحرافات احتمالی در مسیر پیشرفت جلوگیری شود. نظری اجمالی اجرای آن
دهنده این امر خواهد بود که اصل لزوم به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نشان

با شناسایی  2مری بدیهی در نگاه مقنن اساسی بوده است.های کلی انظارت بر اجرای سیاست

                                                           
 (.Haji Ali Khamse, 2018: 161-71اثبات این مدعا از حوصله نوشتار حاضر خارج است. برای مطالعه بیشتر ر.ک. ) - 1
ی هم باز برای نیست بنویسیم یعنی چه؟ یک بازرساید این دیگر برای رهبری الزم نظارتی که در بند دوم نوشته -هاشمی» - 2

ست بکنیم؟ نظارت که تحقیقاً رهبری یک چنین حقی را دارد اما اینکه به  شور در سی کل ک نوان یک بند عرهبری در کنار بازر
به عنوان یک بند از ظارت ما اینجا بیاوریم همه چیز اینجا دیگر کمتر از قوۀ قضائیه یا دیگران که نیست. اما اینکه آوردن اینجا ن

 ,The General Directorate of Cultural Affairs and Public Relations of the Parliment« )بندهای اختیارات رهبری زیادی است.

1970, vol. 2, p. 679). 
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های نظام برای مقام رهبری در بازنگری قانون اساسی صالحیت نظارت بر اجرای سیاست
سؤاالت مختلفی در خصوص ابعاد مختلف این نظارت به وجود آمد. یکی از این سؤاالت این 

طحی از افعال حقوقی قابلیت اعمال های کلی تا چه ساست که اساساً نظارت بر اجرای سیاست
های کلی و اعمال ضمانت اجرا برای جویی اجرای سیاستخواهد داشت؟ به بیان دیگر پی

تخلف از اجرای این نهاد حقوقی تا چه سطحی در نظام حقوقی ایران مقبول خواهد بود؟ آیا 
ی مراحل اجرایی ها تدوین شوند یا سطح مقررات و حتفقط قوانین عادی باید براساس سیاست

ها خواهند بود؟ به تعبیری متعلَّق نظارت بر نیز مشمول اعمال ضمانت اجرای تحقق سیاست
رو سؤال اصلی پژوهش حاضر چنین خواهد بود  های کلی نظام چیست؟ از ایناجرای سیاست

های کلی نظام تا کجاست؟ این موضوع اگرچه به که گستره و قلمرو نظارت بر اجرای سیاست
رت مستقل در پژوهشی مورد بررسی قرار نگرفته است، لیکن در آثار موجود در باب صو

های کلی نظام اشاراتی به آن شده است و محل اختالف حقوقدانان بوده است. در این سیاست
آوری و بررسی نظرات موجود، تحلیلی ضمن جمع-پژوهش تالش شده تا با رویکردی توصیفی

های کلی نظام تقویت شود. در این به خصائص ممتاز نهاد سیاست رویکرد مختار با امعان نظر
پژوهش موضوع از دریچه نوینی تحلیل شده و معیارهایی برای عینیت تحقق نظارت بر اجرای 

های کلی نظام ارائه شده است. الزم به ذکر است پاسخ به بسیاری از سؤاالت موجود در سیاست
که تبیین اسخ به سؤال اصلی این پژوهش است. چنانهای کلی نظام متوقف بر پمورد سیاست

ها بدون توجه به سطوح مختلف نظارتی در این زمینه موجه کیفیت نظارت بر اجرای این سیاست
نیست. جهت تدقیق در موضوع پژوهش ابتدا نظرات موجود در این زمینه مورد بررسی قرار 

 و در نهایت نظر مختار تقویت شده است. گرفته و آثار و نتایج هر یک از نظرات تبیین شده است

 بررسی نظرات موجود

بندی تمامی نظرات به جهت سهولت در امر طرح و بررسی نظرات موجود، ضمن تقسیم
توان چهار دسته کلی، اختالفات جزئی موجود در این نظرات تبیین خواهد شد. به طور کلی می

ها را ه اول اساساً نظارت بر اجرای سیاستگفت، چهار دسته نظر در این زمینه وجود دارد. دست
دانند و یک سطح کلی از نظارت در مشتمل بر نظارت بر قوانین، مقررات و مراحل اجرایی نمی

دانند. دسته دوم، مکفی می 110سطح رؤسای قوا را برای تحقق نظارت مذکور در بند دو اصل 
نین مصوب مجلس را به عنوان ضمن کافی تلقی نکردن نظارت در سطح رؤسای قوا، سطح قوا

اند. دسته سوم عالوه بر قوانین، مقررات را نیز مشمول مصداق اصلی این نظارت معرفی نموده
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اند و دسته چهارم، تمامی مراحل تقنینی و اجرایی را مشمول این نظارت این نظارت دانسته
 اند.شناسایی نموده

 بلندپایه و نهادهای عالیهای کلی بر مقامات شمول نظارت بر اجرای سیاست

های کلی ناظر بر تمامی اند که اگرچه سیاستقائلین به رویکرد اول چنین استدالل نموده
یک نظارت کلی است که صرفًا  110باشد، اما نظارت مذکور در بند دو اصل گانه میقوای سه

و نه اجرا حاکم گردد و صرفًا بر تصمیمات بر مقامات و نهادهای عالی و بلندپایه اعمال می
( این دسته از حقوقدانان در Dolatraftar Haghighi & Aghaei Togh,  2010: 142خواهد بود. )

مورد مجلس شورای اسالمی ضمن پذیرش مسئولیت مجلس شورای اسالمی در رعایت مفاد 
یت اند. در واقع اصل مسئولها را منکر شدههای کلی نظام، الزام مجلس به رعایت سیاستسیاست

فراتر از شرع و قانون -اند، لیکن الزام مجلس را امری فراحقوقی را مورد پذیرش قرار داده
اند. حتی با این تحلیل را یادآور شده 1قانون اساسی 72و لذا مغایرت اصل  تلقی نموده -اساسی

به عنوان یکی از حدود مقرر در قانون اساسی را  110ها براساس بند یک اصل پذیرش سیاست
           اند. بیان شده است، دارای عیوب بزرگی دانسته 2قانون مذکور 71که در اصل 

(Dolatraftar Haghighi & Aghaei Togh,  2010: 142جمع ) بندی این نظر چنین است مجلس
توان ها را رعایت نکرد نمیهاست، اما اگر به هر دلیلی این سیاستمکلّف به رعایت سیاست

رسد هیچ الزامی برای مجلس داشت و ضمانت اجرایی در این زمینه وجود ندارد. به نظر می
ای ها، هیچ زمینهاستپذیرش این نظریه منجر به این خواهد شد که بخش قابل توجهی از سی

های ابالغی بدون تصویب قوانین الزم، که اجرای بسیاری از سیاستبرای اجرا نیابند. توضیح این
اند که با قوانین موجود، هایی ابالغ شدهکه در موارد متعددی، سیاستممکن نخواهد بود. چنان

اشتن قانون به جهت های جدی دارند و نیک روشن است که در مقام اجرا، کنار گذمغایرت
ها وجود نخواهد ها چندان ساده نیست و لذا محملی برای اجرای سیاستمغایرت با سیاست

ها بدون درنظر داشت. از طرفی پذیرش تکلیف مجلس شورای اسالمی به لزوم لحاظ سیاست
م های عالرسد. از جمله تفاوتگرفتن ضمانتی برای اجرای این تکلیف چندان موجه به نظر نمی

آید، حقوق و عالم اخالق همین است که در عالم حقوق هر جا سخن از تکلیف به میان می
گذار اساسی گردد. از سوی دیگر، اگر هدف قانونضمانت مانع عدم اجرای تکلیف نیز بیان می

های کلی و کالن کشور جهت مشخص گیریهای کلی نظام تعیین جهتاز تأسیس نهاد سیاست

                                                           
 کشور یا قانون رسمی بمذه و احکام با اصول وضع کند که تواند قوانینی نمی اسالمی شورای هفتاد و دوم: مجلس اصل - 1

 .است نگهبان شورای بر عهده آمده نود و ششم در اصل که ترتیبی امر به این باشد. تشخیص داشته مغایرت اساسی
 وضع کند. تواند قانون می اساسی در حدود مقرر در قانون مسائل در عموم اسالمی شورای هفتاد و یکم: مجلس اصل - 2
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معناست که مجلس در مقام تصویب اکم بر قوانین و مقررات باشد، بیهای حشدن چارچوب
هم با این استدالل که مجلس فقط مکلف است اصول قوانین الزامی به رعایت آن نداشته باشد، آن

قانون اساسی را رعایت کند، در عین این که همین قانون اساسی در مفاد یکی از اصول خود به 
( ضمناً تصریح Haji Ali Khamse, 2018: 41صریح نموده است. )ها تلزوم رعایت این سیاست

های کلی نظام موجود در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی نسبت به لزوم انعکاس سیاست
های کلی لذا سیاست 1پوشی نیست.در قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی به نظر قابل چشم

محدود به رعایت آن شده  71ی بنا بر اصل نظام یکی از حدودی است که مجلس شورای اسالم
تواند قابل درک باشد. مقنن (. البته این تقریر از یک جهت میAmid Zanjani, 2006: 639است )

اساسی در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی سطح نظارت مقام رهبری بر اجرای 
به جزئیات امور احتراز  های کلی را سطح کالن معرفی نموده است و از ورود این نظارتسیاست

این دیدگاه بر این اساس بنا شده است که اقتضاء سطح کلی نظارت، عدم ورود  2داشته است.
جاست. سطح موردی بر حوزه قوانین و مقررات خواهد بود. به نظر اشکال اصلی این نظر همین

داشت. چه  کلی نظارت، داللتی بر عدم شمول این نظارت بر حوزه قوانین و مقررات نخواهد
بسا که در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی مکرراً به وظیفه مجلس شورای اسالمی در 

                                                           
یدان بدهید ، شتتما به مردم م»مثال رهبری اعالم می کند، همان طور که امام فرمودند، نایب رئیس )هاشتتمی رفستتنجانی( » - 1

و  این معنایش این استتت که ما به بخش خصتتوصتتی ستتهمی در آموزش بدهیم، آن وقت این دولت« بیایند ، مدارس بستتازند
تان کشتتورهای می آورند. یا می گوید، مثال شتتما در ستتیاستتت خارجی مجلس هستتتند که الیحه تنظیم می کنند، براستتاس این

ا تنظیم کنیم به راسالمی را مقدم بدارید، یا در سیاست اقتصادی )معامالت( این جور بکنید، ما موظفیم در مجلس و دولت این 
 The« )یم.به روی می گذارصتتورت قانون در بیاوریم. منظوری که ما می فهمیم در گذشتتته این استتت، حاال آن عبارت را ما 

General Directorate of Cultural Affairs and Public Relations of the Parliment, 1970. Vol. 3, p. 1323). 
کنید که  محمد مؤمن تتتت ... وارد کردن رهبری را در کارهای ریز همان طور که خود جناب آقای هاشمی فرمودند فرض» - 2

ست ک سیون این ا شد که با غیرمتعهدها فرض بفرمایمنظور کمی ستور داد که این با ست کلی را د سیا ید که رابطه ه اگر رهبری 
اند یا نه یا را کرده بینند که این کاربرقرار کنند و با غیرشان برقرار نکنند این سیاست کلی نظارت براین فقط همین است که می

ضائیه قوانینی را که می شد که حتی خواهند گفت که در مقام قوه ق صلهابرای آئین دادرسی تنظیم کنند قوانینی با ها را المکان فا
ست که بروند داین پیچ وخم شد . نظارت بر این، این نی ست کلی با سیا ها را ببینند ادگاههای زیاد را از بین ببرد کم بکند این 

یق دولت می خواهد به ده مثال قوۀ قضائیه و از طرربطی به آن ندارد نظارت براین این است که ببینند که این تنظیم قانون که کر
ست ست کلی ا سیا شده مجلس هم به دنبالش این کار را کرده یا نکرده این  شود آیا این کار رعایت  صال هیچ  مجلس داده ب ا

فرض کنید به دائاً درگیر شتتدن با ادارات و ارگانهای اجرائی که آقایان می فرمایند در آن نیستتت و یا اگر یک چیزی بود که ابت
سیاست سأله، مسأله  شود چون م شده بعد مجلس گفته می  شده یا ن شود که این کلی انجام  ست نظارت می  ه ریز کهای کلی ا

شد کرده اما اینکه آیا اجرا می می ساس با ست کلی را که او گفت که تنظیم قانون بر این ا سیا ود یا اجرا ششود مجلس این 
ج استتت به خواهد بکند کمیستتیون رهبری را تا اینکه گفته بشتتود که احتیاطوری داخل نمی شتتود این در آن اجرائیات آننمی

صلی برای رهباینکه الزمه شکیالت مف ست به اینکه یک ت شدن و یا احتیاج ا ست و درگیر  شد اش تداخل وظایف مثال ه ری با
ط آیا این براساس یات یا در قانونگذاری و روابشود در مقام اجرائاین بررسی کردن اینکه این تصمیمات کلی که دارد گرفته می

ی باشد فقط آنچه که رهبری تنظیم کرده بعنوان سیاست همان را که دستش دادید که فرمودید که سیاست کلی باید دست رهبر
ست که چ سؤول ه سی که م شده یک تذکری بدهد به آن ک شد که اگر ن شد یا ن را این همان را ببیند که خوب آنطور که گفت 

ست  سیا شما وظیفه رهبری قرار بدهید تعیین  ضیح دادند وقتی که  ای کلی را هکار را نکردی همان طور که آقای نوری هم تو
رای رهبری که می فرمائید خوب درست است که به حساب اینکه بباید این حق نظارت برایش باشد که بررسی بکند این قهراً

ر کار هست که د اینکه وقتی بنا شد که اگر بخواهد رهبری کاری بکند نقی الاقل زند االشوند کسی حرفی نمیمی احترام قائل
 .The General Directorate of Cultural Affairs and Public Relations of the Parliment, 1970. Vol...« )آقا به شما ارتباط ندارد 

3, p. 1327.) 
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های کلی به عنوان وظیفه اولیه و مبنایی در این جهت جهت تصویب قوانین منطبق بر سیاست
لذا چنین برداشتی از سطح کلی نظارت مقام رهبری و تسرّی آن به نظارت بر  1اشاره شده است.

 رسد.سطوح مختلف هنجاری صحیح به نظر نمی

 های کلی تا سطح قوانین مصوب مجلس شورای اسالمیشمول نظارت بر اجرای سیاست

های کلی برای انعکاس در نظام تقنینی کشور دسته دوم از حقوقدانان، معتقدند که سیاست
( از طرفی Mousazadeh, 2008: 173تر را مدنظر ندارند)ها سطوح پائینشوند و سیاستابالغ می

ها در سطح قوانین مجلس تجلی یابند اساساً دیگر نظارت بر اجرای قوانین همان اگر سیاست
ها خواهد بود و لزومی ندارد که فارغ از نظارت بر اجرای قوانین مبتنی بر نظارت بر سیاست

                             ها متجلی شود های کلی نظام، نظارت مستقلی بر اجرای سیاستسیاست
(Zarei et al., 2001: 397در واقع اگرچه مخاطب اولیه این سیاست ) ها همه قوا هستند، لیکن

باید این تخاطب در مقام ارائه طرح و الیحه به مجلس شورای اسالمی و تصویب قوانین فعلیت 
(. در آثار Mousazadeh, 2008: 164) یابد. لذا نظارت فراتر از سطح قوانین معنا نخواهد داشت

که نظارت شود. برخی با تشریح اینحقوقدانان محترم تقریرهای متفاوتی از این رویکرد یافت می
ها و نظارت بر اجرای ها، همان نظارت بر وضع قوانین در راستای سیاستبر اجرای سیاست

ها اعالم مات دستگاهقوانین مذکور است، نظارت بر اجرا را صرفاً شامل سران قوا و باالترین مقا
تر کردن محدوده این رویکرد، چنین ( برخی دیگر با تنگBrahoti, 2006: 85 and 94اند)نموده

توانند به سیاست تقنینی تبدیل شوند و نیاز به های کلی نظام مستقیماً نمیاند که سیاستپنداشته
شده سعه سازوکار طراحیساله توهای پنجحلقه واسطی در این میان محسوس است. لذا برنامه

در نظام حقوقی ایران برای جبران خأل مذکور هستند. از این رو سطح نظارت بر اجرای 
 های کلی نه همه مصوبات مجلس، بلکه فقط قوانین برنامه توسعه را در بر خواهد گرفتسیاست

(Shirzad, 2016: 178توجه به سطح کالن نظارت بر اجرای سیاست .)ده است های کلی باعث ش
ها محدود به سطح قوانین بشود، تا در نظر این دسته از حقوقدانان نظارت بر اجرای این سیاست

رسد این رویکرد دارای اشکاالتی است. اوالً مگر نه این است که صالحیت قانونگذاری به نظر می
ات را توان این مصوبهای مستقل صالحیتی عام است، چگونه مینامهبرای دولت براساس آئین

                                                           
میدان بدهید ،  شما به مردم»اعالم می کند، همان طور که امام فرمودند،  مثال رهبری نایب رئیس )هاشمی رفسنجانی( تتتت» - 1

و  این معنایش این استتت که ما به بخش خصتتوصتتی ستتهمی در آموزش بدهیم، آن وقت این دولت« بیایند ، مدارس بستتازند
تان کشتتورهای رجیمجلس هستتتند که الیحه تنظیم می کنند، براستتاس این می آورند. یا می گوید، مثال شتتما در ستتیاستتت خا

ا تنظیم کنیم به راسالمی را مقدم بدارید، یا در سیاست اقتصادی )معامالت( این جور بکنید، ما موظفیم در مجلس و دولت این 
 The« )یم.صتتورت قانون در بیاوریم. منظوری که ما می فهمیم در گذشتتته این استتت، حاال آن عبارت را ما به روی می گذار
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ها لزوم نظارت رغم مسئولیت قوه مجریه در زمینه اجرای سیاستاز نظر دور نگه داشت و علی
های کلی نظام، بیش از ها را منکر شد. این در حالی است که برخی از بندهای سیاستبر آن

 که نیازمند قانون باشد، نیازمند مصوبات دولتی است و سطح مورد انتظار، سطح مقرره است.این
ها تنظیم شده باشند آیا فرض حالتی که ثانیاً حتی در فرضی که همه قوانین مبتنی بر سیاست

ها در تصویب قوانین مغفول واقع شود، فرض محالی خواهد بود؟ اتفاقاً تجربه حکمی از سیاست
های کلی احکامی از نشان داده است حتی در فرض تصویب قوانین در حوزه اجرای سیاست

شوند. اساساً به همین دلیل سؤال لزوم انطباق یا عدم مغایرت قوانین مغفول واقع می ها درسیاست
های متعددی های کلی مطرح شده است. در وضعیت فعلی نیز سیاستمصوبات مجلس با سیاست

وجود دارند که نه در قالب طرح و نه در قالب الیحه جهت تبدیل به قانون به مجلس شورای 
ها مورد ها که سابق بر ابالغ سیاستاست. چه بسا قوانینی مغایر سیاستاسالمی ارائه نشده 
رسد، پذیرش نظریه مذکور چندان اند جاری و ساری است. لذا به نظر میتصویب قرار گرفته

که نظارت باید در موجه نخواهد بود. ضمناً برقراری مالزمه میان کلی بودن این نظارت با این
رسد. اوالً در مورد نهادهایی ها باشد موجه به نظر نمین مقامات دستگاهسطح رؤسای قوا و باالتری

مانند مجلس شورای اسالمی که نهادی شورایی و مصوِّب قوانین است، پذیرش این رویکرد 
یعنی نظارت بر رئیس مجلس شورای اسالمی که واقعا روشن نیست رئیس مجلس چه نقشی در 

آفرینی مؤثّر وی در این زمینه وجود سازوکاری برای نقش این زمینه دارد و از منظر حقوقی چه
که کلی بودن دارد. ثانیاً منظور از سطح کلی نظارت، نظارت بر سطح باالی قوا نیست. توضیح این

ای با رتبه مسئولین مؤّثر های موجود در نظام حقوقی است و مالزمهنظارت قید امور و فعالیت
ای که صرفاً قوانین برنامه توسعه را مشمول نیفتادن نظریه در قوا نخواهد داشت. علت مقبول

رسد داند، در تحلیل ماهیت قوانین برنامه نهفته است. به نظر میها مینظارت بر اجرای سیاست
الذکر در پیش گرفته است. ماهیت قوانین برنامه توسعه متفاوت از تبیینی است که رویکرد فوق

های کلی تدوین شوند صحیح است، لیکن مگر اید براساس سیاستکه قوانین برنامه توسعه باین
های توسعه قرار است اجرای های توسعه است؟ یا اساساً برنامهها ناظر بر برنامههمه سیاست

های توسعه از این حیث چه خصوصیتی نسبت به ها را دنبال کنند؟ اساساً برنامهتمامی سیاست
های کلی و رند؟ به نظر این رویکرد برای مفاد سیاستسایر مصوبات مجلس شورای اسالمی دا

ها محل مناقشه فرضهایی در نظر گرفته است که این پیشفرضهای توسعه پیشجایگاه برنامه
هستند. نقش قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران روشن و مشخص است و ناظر به امر 

باشد. قطعاً مصادیق متعددی از شده مینمدت برای نیل به اهداف تعییریزی میانبرنامه
ها متفاوت از ماهیت قوانین برنامه توسعه است. برای های کلی وجود دارند که ماهیت آنسیاست
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ها باید در قوانین انتخاباتی های کلی انتخابات ابالغ شده است و قاعدتاً این سیاستمثال سیاست
یان نقشی نخواهند داشت. پذیرش این رویکرد گر شود و قوانین برنامه توسعه در این مجلوه

های کلی خواهد انجامید. ضمنًا در تبیین نظر الجرم به متروک ماندن بخش اعظمی از سیاست
از اهم مطالب  مختار بیان خواهد شد که پذیرش لزوم تصویب قوانین مبتنی بر هر سیاست

د توجه نمود که نظارت بر مشروح در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی است. البته بای
های رسد، مانند سیاستها به تصویب میهایی که مستقیماً قانون خاص جهت اجرای آنسیاست

 های توسعه، اقتضائات خاص خود را خواهد داشت.برنامه

 های کلی تا سطح قوانین و مقرراتشمول نظارت بر اجرای سیاست

براساس مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، که دسته سوم از حقوقدانان، با اشاره به این
اند گیرد، توضیح دادهها را در بر میصرفاً سطح کلی نظارت بر اجرای سیاست 110بند دو اصل 

های کلی مستلزم نظارت بر تمامی امور نیست و لذا نیازی به دخالت که نظارت بر اجرای سیاست
اجی به ایجاد تشکیالت وسیع نخواهد بود. از در مسائل اجرایی و جزئی نیست. از این رو احتی

شود، لذا مستنداً به طرفی لفظ اجرا ناظر بر اقدامات یکی از قوا نیست و هر سه قوه را شامل می
مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، اطالق بند دو منصرف از امور اجرایی و 

ها را مشمول نظارت بر ه شدن سیاستتوان تمام مراحل اجرایی پیادجزئیات امور است و نمی
( البته این دسته از محققین تصریح Haji Ali Khamse, 2018: 168-69) ها دانستاجرای سیاست

ها نیست، بلکه اتفاقاً دقت اند که این برداشت به معنای عدم امکان اجرای مستقیم سیاستنموده
ها های مذکور در سیاستگیریجهت ها نشان خواهد داد که رویکردها ودر محتوای این سیاست

در تمامی سطوح حائز اهمیت است و باید مالک قرار بگیرد، لیکن دامنه نظارت بر اجرای 
سیاستهای کلی منصرف از مراحل اجرایی است و نظارت تا سطح مقررات دولتی مکفی خواهد 

چیزی است که بود. منظور از قوانین در این رویکرد، مصوبات مجلس شورای اسالمی و هرآن
مرتبه آنان باشد. مراد از مقررات نیز عالوه بر مصوبات هیئت در حکم قوانین عادی و یا هم

الشمول قوای چیزی است که در نظام حقوقی ایران به عنوان تصمیمات نوعی و عاموزیران، هرآن
ن به این ( قائلیHaji Ali Khamse, 2018: 170-71شود)گانه و نهادهای عمومی شناخته میسه

شود تا با تحقق اند که این رویکرد باعث مینظر در بیان آثار و فوائد این نظر چنین نگاشته
ها و سطوح مختلف حتی های کلی نظام در قوانین و مقررات در مقام عمل تمامی الیهسیاست

ها باشند. چراکه پس از تصویب قوانین مراحل اجرایی در خدمت تحقق اهداف مدنظر سیاست
ها سایر سازوکارها و ابزارهای نظارتی مذکور در قوانین مقررات الزم برای اجرای سیاست و
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اساسی و عادی جهت تضمین اجرای قوانین و مقررات خودکار اجرا خواهند شد و با رصد 
ها عمل خواهند نمود. از طرفی رهبر هم از اجرای قوانین و مقررات در راستای تحقق سیاست

    باشد نیاز خواهد بود و مالحظات مقنن اساسی نیز ملحوظ میجرایی بینظارت بر مراحل ا
(Haji Ali Khamse, 2018: 171-73 .برای بررسی این رویکرد باید چند موضوع، روشن گردد .)

ترین مبانی که نظریه فوق بر آن بنا شده است این است که نهاد ناظر بر اجرای یکی از مهم
های موجود ، تخصیصی بر همه انواع نظارت110است و بند دو اصل ها منحصراً رهبری سیاست

در قانون اساسی است که در مطالب پیش رو این برداشت مورد انتقاد قرار خواهد گرفت. این 
های کلی نظام و جهت احتراز رویکرد در مسیر پیشنهاد یک الگوی مطلوب برای تحقق سیاست

های کلی به جزئیات امور چنین ظر بر اجرای سیاستاز مسئله ورود رهبری به عنوان نهاد نا
چه در مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی به عنوان رسد، آنطراحی شده است. به نظر می

در مورد جزئیات  110ای غیرمطلوب مورد شناسایی قرار گرفته است، شمول بند دو اصل رویه
که حقوقدانان محترم قائل به این ام. چنانهای کلی نظامور و ... است نه اصل نظارت بر سیاست

اند تمامی قوا و نهادهای مسئول در نظام جمهوری اسالمی در زمینه اجرای نظر تصریح نموده
ها موظف خواهند بود و اقتضاء پذیرش این تکلیف در نظام حقوقی در نظر گرفتن سیاست
های رسد استدالله نظر میهای الزم برای تخطی از وظایف مذکور خواهد بود. لذا بضمانت

)نظارت رهبری( نسبت به  110الذکر در پذیرش عدم شمول نظارت مذکور در بند دو اصل فوق
های دیگر در این تواند قابل درک باشد، لیکن در فرض پذیرش وجود نظارتمراحل اجرایی می

وجود نخواهد  ها در سطح مراحل اجراییزمینه، دلیلی بر عدم امکان نظارت بر اجرای سیاست
که در فرضی که در مراحل اجرایی اتفاقی بیفتد که بدون قانون و داشت. نکته دوم هم این

رسد در این حالت نظارت به نظر می 1های کلی در سطح کالن نقض شود،ای مفاد سیاستمصوبه
ت که در برخی موارد مشاهده شده است که برخی از اقدامارهبری نیز موجه خواهد بود. چنان

های کلی نظام بوده ای ناقض سیاستاجرایی در سطح کالن بدون هرگونه مصوبه و یا مقرره
توان گفت که برقراری مالزمه میان سطح کلی نظارت و سطح قوانین است. در یک بیان کلی می

و مقررات چندان موجه نیست، البته اگر این نظر حمل بر وجه غالب شود، مقبول خواهد بود. 
های کلی ین قائل به این نظر در راستای ارائه یک الگوی مطلوب برای تحقق سیاستالبته محقق

اند که نظارت تا سطح مقررات جاری باشد و منکر امکان نظارت نظام چنین پیشنهادی ارائه نموده
تر اشاره شد، آشکار ای که پیشدانند. با نکتهبر مراحل اجرایی نیستند، بلکه آن را مطلوب نمی

                                                           
شد، لیکن فرض آن دور از واقعی - 1 شته با صادیق زیادی ندا ست، م ست. ممکن ا های تبه نظر فرض چنین حالتی محال نی

 موجود در نظام حقوقی ایران نیست.
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های کلی در سطح اقدامات اجرایی نقض شود، راه این الگو برای مواردی که سیاستشد که 
 حلی نخواهد داشت و از این حیث مطلوبیت خود را از دست خواهد داد.

 های کلی بر قوانین، مقررات و مراحل اجراییشمول نظارت بر اجرای سیاست

اند صرفًا زمانی محقق دانستهها را حقوقدانان قائل به رویکرد چهارم، حسن اجرای سیاست
که کلیه مراحل تحقق یک سیاست، در شکل صحیح خود به مرحله اجرا درآمده و منتج به اهداف 

توان لزوم نظارت را در برخی از سطوح منکر شد. چه بسا انکار مدنظر سیاستگذار باشد. لذا نمی
  گذاری باشدنتیجه ماندن سیاستها مستلزم بیسطحی از نظارت بر اجرای سیاست

(Mousazadeh & Nemat, 2013: 33برخی دیگر نیز تحقق نظارت بر اجرای سیاست ) های کلی
گانه و سایرنهادها معرفی نظام را مستلزم نظارت بر تصمیمات، اعمال و عملکرد قوای سه

نوان های اجرایی به عاند. البته در این راستا ضمن معرفی قوانین و مقررات دولتی و سیاستنموده
های کلی و گانه، صیانت و پاسداری از سیاستمصداق تصمیمات و اعمال قوای سهوجلی

ها و یا تصویب ها را نیازمند اصالح قوانین و مقررات سابق و متعارض با سیاستشدن آناجرایی
(. Tahan Nazif, 2019: 10 and 16) اندها دانستهقوانین و مقررات جدید متناسب با سیاست

س این دیدگاه هر سه سطح قوانین، مقررات و مراحل اجرایی در دامنه نظارت بر اجرای براسا
ها مانعی در مسیر ها تعریف خواهد شد. لحاظ سطح کلی نظارت بر اجرای سیاستسیاست
در سطح نظارت « اجرا»های مخل فرآیندهای اجرایی خواهد بود. در این دیدگاه اوالً واژه نظارت

نظام مانعی برای نظارت بر سطح قوانین و مقررات تلقی نشده است و معنای  های کلیبر سیاست
گیری بخشی از عامی از این واژه مستنبط بوده است. البته از دیدگاه علم مدیریت نیز تصمیم

تواند در دایره گیری میگذاری به عنوان یکی از مصادیق تصمیممرحله اجرا خواهد بود. لذا قانون
(. Hashemi et al., 2001: 383) شود و از این جهت منعی وجود نخواهد داشتنظارت گنجانده 

ها اعم از نظارت بر حوزه تقنین و نظارت بر حوزه اجرا در نظر ثانیاً نظارت بر اجرای سیاست
ها نیست، گرفته شده است و منظور از حوزه اجرا نظارت بر اجرای قوانین منطبق بر سیاست

              فرآیندهای اجرایی بالواسطه و البته در سطح کلی مد نظر استبلکه نظارت بر 
(Hashemi et al., 2001: 397از آثار برخی دیگر از حقوقدانان نیز می .) توان چنین استنباط کرد

های کلی نظام در سطوح مختلف ضمناً به نفوذ سطح الزام که با معرفی ضمانت اجرای سیاست
 (.Godarzi, 2015: 117-126) اندمختلف اشاره نمودهها در سطوح سیاست
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 سایر نظرات

ای اجمالی توان به این چهاردسته افزود که به علت قّلت قائلین صرفاً اشارهدسته پنجمی را می
قانون اساسی متعلّق  110محور بند دو اصل شود. برخی از حقوقدانان با تفسیر متنبه آن می

دانند. در واقع با اند و لذا سطح تقنین را مشمول این نظارت نمیدانستهنظارت را صرفاً اجرا 
اند، در اجرای قوانین و مقررات باید دقت نمود چنین بیان کرده 110تفسیر مضیق از بند دو اصل 

های کلی نظام، وجهی ها لحاظ شود. لذا تطبیق مصوبات مجلس با سیاستکه رویکرد سیاست
( قائلین به این نظریه، پاسخی به این ابهام که نظارت Arasta et al., 2001: 402نخواهد داشت )

که اند. توضیح اینبر اجرا بدون لحاظ نظارت بر تقنین چه معنایی خواهد داشت ارائه ننموده
که قانونی خالف توانند مستدالً به اینمسئوالن اجرایی ملزم به اجرای قانون هستند و نمی

ای اجمالی به مشروح مذاکرات شورای ز اجرای آن سرباز زنند. مراجعههای کلی است، اسیاست
بازنگری قانون اساسی نشان خواهد داد مقنن اساسی قطعاً چنین برداشتی از اجرا را مدنظر نداشته 

 1است.

 تبیین نظریه مختار

ر این بجهت بیان نظریه مختار باید ابتدا ملزومات برداشت صحیح روشن شود و سپس مبتنی 
د و بررسی ها در خالل نقملزومات حدود و ثغور نظریه مختار ترسیم شود. البته برخی از ویژگی

 نظرات موجود در مباحث پیشین مورد اشاره قرار گرفت.

 های تحلیل صحیحمؤلفه

های کلی نباید مالحظات پیرامون رسد در تحلیل قلمرو نظارت بر اجرای سیاستبه نظر می
ترین مؤلفه در تبیین های کلی را از نظر دور داشت. لذا اولین و محوریماهیت و جایگاه سیاست

های کلی و جایگاه ها توجه به ماهیت هنجاری سیاستگستره مشمول نظارت بر اجرای سیاست
رائه ای که ااست. از این رو نظریه -مابین قانون اساسی و قوانین عادیفی-کلی  هایسیاست

ها نباشد و ثانیاً مبتنی بر نتایج و آثار رویکرد متّخذ تحلیل شود باید اوالً خالف این ویژگیمی
شود. دومین مؤلفه این است که نظریه مختار باید بدون در نظر گرفتن نهادهای ناظر و یا سازوکار 

                                                           
سنجانی( تتتت مثال» - 1 شمی رف یدان بدهید، شما به مردم م»کند، همان طور که امام فرمودند می رهبری اعالم نایب رئیس )ها

و  این معنایش این استتت که ما به بخش خصتتوصتتی ستتهمی در آموزش بدهیم، آن وقت این دولت« بیایند، مدارس بستتازند.
تان کشورهای اسالمی سیاست خارجی گوید، مثال شما درمیآورند. یا میکنند، براساس این میمجلس هستند که الیحه تنظیم 

م کنیم به صورت را مقدم بدارید، یا در سیاست اقتصادی )معامالت( این جور بکنید، ما موظفیم در مجلس و دولت این را تنظی
 The General« )گذاریم.میفهمیم در گذشتتتته این استتتت، حاال آن عبارت را ما به روی میقانون در بیاوریم. منظوری که ما 

Directorate of Cultural Affairs and Public Relations of the Parliment, 1970. Vol. 3, p. 1323). 
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نظارت تحلیل شود. چه بسا که اگر تحلیلی صحیح انگاشته شود و مبتنی بر این تحلیل خأل 
که سازوکار و یا نهاد ناظری احساس شود، باید جهت پر کردن خلل موجود تدبیری شود، نه این

چون سازوکاری وجود ندارد یا نهاد ناظری تعیین نشده است، تحلیل مطلوب تغییر نماید. مؤلفه 
لزوم پایبندی به آثار و تبعات نظریه مختار است که باید در عالم حقوق مقبول بیافتد.  سوم نیز

گردد، باید الزامات حقوقی ضمناً اگر براساس نظریه مطلوب حق یا تکلیفی برای نهادی تعیین می
توجه به مراد مقنن اساسی است. اگر  تحقق این حق و یا تکلیف نیز ارائه گردد. مؤلفه چهارم،

های کلی نظام مطرود دانسته بت شود مقنن اساسی، تحلیلی را از بدو تأسیس نهاد سیاستثا
است، پذیرش تحلیل مذکور وجهی نخواهد داشت. البته اگر چنین پنداشته شود که مقنن اساسی 
متعرّض موضوعی نشده است و تحلیل مذکور خالف موارد تصریحی مقنن اساسی نیست، منعی 

رسد مقنن اساسی چند نکته اساسی ل وجود نخواهد داشت. به نظر میجهت پذیرش این تحلی
گانه، های کلی بر قوای سهرا مدنظر داشته است که عبارتند از: شمول نظارت بر اجرای سیاست

های کلی نظام، عدم ایجاد تشکیالت جدید توجه به وصف کلیت به عنوان وصف مفاد سیاست
، عدم ورود رهبری در جزئیات امور که باعث 110دو اصل و وسیع در امر نظارت مذکور در بند 

 1سلب اختیار و ابتکار عمل در قوا نشود.

 های کلی نظاممرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاست

قانون اساسی اختالفی  110در حال حاضر و با وجود صراحت قانون اساسی در بند دو اصل 
ی توسط رهبری وجود ندارد. لیکن در مورد های کلاز جهت اصل لزوم نظارت بر اجرای سیاست

                                                           
ت بسم اهلل الرحمن الرحیم . عرض کنم که من فکر » - 1 حبت کردند به کنم که برادرانی که به عنوان مخالف صمیمحمد مؤمن 

ستاین قید کلی که در عبارت آورده لطف نکردند نظارت بر سیا سن اجرای  صحبت ح سیون  د شهای کلی، در آنجا در کمی
 معنا ندارد، وارد کردن کردند، مثال بازرسی را در اختیار مقام رهبری قرار دهیم. ما گفتیم که این اصالًمیبعضی برادران پیشنهاد 

ه اگر ککمیستتیون این استتت رهبری را در کارهای ریز همان طور که خود جناب آقای هاشتتمی فرمودند فرض کنید که منظور 
غیرشان برقرار نکنند. ها فرض بفرمایید که رابطه برقرار کنند و بارهبری سیاست کلی را دستور داد که این باشد که با غیر متعهد

نینی وه قضائیه قواقاند یا نه یا گفت که در مقام بینند که این کار را کردهمیاین سیاست کلی نظارت بر این فقط همین است که 
های زیاد را از بین ها را این پیچ و خمخواهند برای آئین دادرستتی تنظیم کنند قوانینی باشتتد که حتی االمکان فاصتتلهمیرا که 

ست که بروند دادگاه شد. نظارت بر این، این نی ست کلی با سیا دارد نظارت براین نها را ببینند ربطی به آن ببرد، کم بکند، این 
ست که ببینند  ضائیه و از طریق دولت این ا شود آیا این کار بخواهد به مجلس داده میکه این تنظیم قانون که کرده مثال قوۀ ق

رات و ارگانهای رعایت شده مجلس هم به دنبالش این کار را کرده یا نکرده این سیاست کلی است اصالً هیچ درگیر شدن با ادا
شتتود چون مستتأله، میگر یک چیزی بود که ابتدائاً فرض کنید به مجلس گفته فرمایند در آن نیستتت و یا امیاجرائی که آقایان 

لی را که شود که این کلی انجام شده یا نشده بعد که ریز میشود مجلس این سیاست کمیهای کلی است نظارت مسأله سیاست
ائیات آن طوری شتتود این در آن اجرنمی شتتود یا اجرامیکه آیا اجرا او گفت که تنظیم قانون بر این استتاس باشتتد کرده اما این

مثال هست و  اش تداخل وظایفخواهد بکند کمیسیون رهبری را تا اینکه گفته بشود که احتیاج است به اینکه الزمهداخل نمی
شد این بررسی کردن این شکیالت مفصلی برای رهبری با ست به اینکه یک ت شدن و یا احتیاج ا صمیمات کلی درگیر  که این ت

رده به عنوان کشتتتود در مقام اجرائیات یا در قانونگذاری و روابط آیا این براستتتاس آنچه که رهبری تنظیم میدارد گرفته که 
نطور که آسیاست همان را که دستش دادید که فرمودید که سیاست کلی باید دست رهبری باشد فقط همان را ببیند که خوب 

 ,The General Directorate of Cultural Affairs and Public Relations of the Parliment, 1970. Vol. 3........« )گفت شد یا نشد 

p. 1328). 
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حدود و ثغور این نظارت و نسبت آن با نظارت سایر نهادهای موجود در نظام حقوقی ایران 
اختالفاتی بروز یافته است. برخی از حقوقدانان تصریح موجود در قانون اساسی را تقیید وظایف 

(. براساس این رویکرد به Haji Ali Khamse, 2018: 177-78) اندنظارتی سایر نهادها پنداشته
های کلی نیست. در مقابل جز رهبری هیچ نهاد دیگری صالح در امر نظارت بر اجرای سیاست

رغم قائل شدن به وظیفه رهبری در امر نظارت بر اجرای دسته دیگری از حقوقدانان علی
دانند ت نظارت میهای کلی نظام، برخی نهادهای نظارتی دیگر را نیز واجد صالحیسیاست

(Ansari, 2006: 195 پرداخت دقیق به این موضوع خود نیازمند پژوهش مستقلی است تا ابعاد .)
مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. در اینجا به قدری که در مباحث بعدی به آن نیاز است اشاره 

قانون  110های کلی نظام مطابق بند دو اصل شود. اگرچه نظارت بر حسن اجرای سیاستمی
های اساسی به مقام رهبری واگذار شده است، لیکن این بیان به معنای تخصیص سایر نظارت

چه به رهبری واگذار شده است، سطح کالن باشد. در واقع آنموجود در نظام حقوقی ایران نمی
به شخص یا نهادی واگذار شود. مقنن  110نظارت است که ممکن است براساس ذیل اصل 

تر اجرای جلسات شورای بازنگری قانون اساسی متعرّض نظارت بر سطوح پائین اساسی در
های کلی نظام نبوده است و صرفاً در مورد سطح کلی نظارت تعیین تکلیف نموده است. سیاست

یکی از آثار محمول بر تقریر فوق امکان استفاده از ظرفیت نهادهای نظارتی در زمینه تقویت 
آفرینی نهادهایی مانند سازمان های کلی نظام خواهد بود. از این رو نقشنظارت بر اجرای سیاست

های بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و محاکم عام دادگستری در راستای تحقق سیاست
های کلی و با رعایت چارچوب کلی نظام با رعایت قواعد ناظر بر نظارت بر اجرای سیاست

 1رسد.خالی از اشکال به نظر میهای ذاتی نهادهای مذکور صالحیت

 لزوم نظارت بر سطوح مختلف تقنین و اجرا

های کلی نظام تمامی سطوح رسد، گستره نظارت بر سیاستبراساس نکات مذکور به نظر می
های کلی قوانین، مقررات و مراحل اجرایی را شامل خواهد شد. اگر به شأن هنجاری سیاست

اإلجرا در نظر باشد و از طرفی هایی الزمهای کلی به عنوان گزارهنظام توجه شود و مفاد سیاست
ها نیز مابین قانون اساسی و قوانین عادی ملحوظ واقع شود، دلیلی وجود ندارد استجایگاه سی

های کلی نظام خارج دانسته شود. که قوانین مصوب مجلس از قلمرو نظارت بر اجرای سیاست
از جمله مواردی که در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی مؤکداً تصریح شده است لزوم 

ظام توسط مجلس به عنوان نهاد صالح تقنین در نظام جمهوری اسالمی های کلی ناعمال سیاست

                                                           
 .(Bakeshlo, 2019: 63-80برای مطالعه بیشتر ر.ک. ) - 1
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دالیلی که برای عدم امکان نظارت بر مصوبات مجلس اقامه شده است در مباحث پیشین  1است.
مراتب هنجارهای حقوقی بررسی و رد شد. در مورد سطح مقررات نیز لزوم توجه به اصل سلسله

جار مادون از هنجار مافوق از نتایج پذیرش این اصل در این موضوع محسوس است. تبعیت هن
خواهد بود که در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است. مقررات دولتی به همان دلیلی 

و برای بالاثر کردن مقررات خالف -که نباید مغایرتی با قوانین عادی و اساسی داشته باشند 
ها هم نباشند. از طرفی باید مغایر سیاست -ده استقوانین عادی و اساسی سازوکارهایی تعبیه ش

بینی های مستقل در نظام حقوقی ایران پیشنامهصالحیت عام دولت در قانونگذاری از طریق آئین
های کلی نباشد، لزوم عدم شده است. به همان دالیلی که مصوبه مجلس باید مغایر سیاست

رسد گردد. در مورد مراحل اجرایی نیز به نظر مییها نیز اثبات مها با سیاستنامهمغایرت آئین
ها در سطح اجرا های ابالغی منوط به ملحوظ بودن این سیاستاوالً تحقق کامل اهداف سیاست

توان پذیرفت که در یک نظام حقوقی، مراحل اجرایی خالف هنجارهای موجود است. ثانیًا نمی
. چنین تحلیلی باعث خواهد شد تا اثر باشد و سازوکاری برای منع آن وجود نداشته باشد

ها مانعی در برابر امکان ها مترتب نباشد. ثالثاً سطح کلی مفاد سیاستمشخصی بر ابالغ سیاست
نظارت بر مراحل اجرایی نخواهد بود، بلکه قیدی بر کیفیت نظارت بر اجرا خواهد بود. توضیح 

نظارت در سطح مراحل اجرایی را از  ها کلی هستند، قابلیتتوان گفت چون سیاستکه نمیاین
ها در امر نظارت اقتضائاتی ایجاد دست خواهند داد، بلکه باید گفت سطح کلی مفاد سیاست

زمانی مانع امکان نظارت بر  110خواهد نمود. رابعاً، سطح کالن نظارت مذکور در بند دو اصل 
رسد چنین الغیر، که به نظر می مراحل اجرایی خواهد بود که تنها طریق نظارت همین بند باشد و

ها در سطح مراحل اجرایی بدون نیاز به نیست. خامساً امکان اجرای مستقیم برخی از سیاست
نامه و یا هر واسطه دیگری وجود دارد که در قسمت تبیین نظرات موجود به تفصیل قانون یا آئین

های کلی مبتنی بر سیاست که گذشت، امکان نظارت بر مراحل اجراییبه آن اشاره شد. چنان
توجهی به آن نیست که چه بسا چنین برداشتی خود نظام به معنای نفی قوانین عادی و یا بی

( بلکه به معنای این است که امکان نظارت در مرحله Ashtarian, 2010: 13) نقض غرض است
نظر یک بند  اجرا باید وجود داشته باشد تا در این مرحله اقدامی صورت نگیرد که غایت مد

                                                           
کشور  از مواردی که اضافه شده اول تعیین اهداف و خط مشی کلی و سیاستگذاری کشور است. سیاستهای کلی-مومن» - 2

ستهای کلی اندر تمام ا سیا صمیم گیری کند از این  شود تا اینکه اگر قوه مجریه می خواهد ت شخص  شد . بعاد باید م حراف نبا
شد.... ست های کلی انحراف نبا سیا سنجانی( تتتت« »مجلس می خواهد قانون گذاری کند از آن  شمی رف مثال  نایب رئیس )ها

عنایش این است که ماین « مردم میدان بدهید، بیایند، مدارس بسازند شما به»رهبری اعالم می کند، همان طور که امام فرمودند 
ین می کنند، براساس اما به بخش خصوصی سهمی در آموزش بدهیم، آن وقت این دولت و مجلس هستند که الیحه تنظیم می

معامالت( این ت اقتصادی )، یا در سیاستان کشورهای اسالمی را مقدم بداریدآورند. یا می گوید، مثال شما در سیاست خارجی
یاوریم.  The General Directorate of« )جور بکنید، ما موظفیم در مجلس و دولت این را تنظیم کنیم به صتتتورت قانون در ب

Cultural Affairs and Public Relations of the Parliment, 1970. Vol. 3, p. 1323). 



 321                            های کلی نظامو تحلیل گستره و قلمرو نظارت بر اجرای سیاست بررسی

 

ر اجرای سیاستها صرفاً با لحاظ قیود مذکور شود نظارت بسیاستی را مهمل سازد. مجدداً تأکید می
های کلی نظام برای اثرگذاری موجه خواهد بود. با توضیحات فوق روشن شد که اوالً سیاست

اً سطح ها صرفطور نیست که سیاستشوند و ایندر سطوح مختلف تقنینی و اجرایی ابالغ می
هاست که مفقود ها تحقق کامل آنخاصی را مد نظر داشته باشند. بلکه هدف غایی ابالغ سیاست

بودن هریک از سطوح تقنینی و اجرایی مخل بر تحقق این هدف غایی خواهد بود. ثانیاً هیچ 
ها منحصر به سطح خاصی شده باشد. توجه دلیلی وجود ندارد که نظارت بر اجرای این سیاست

دو موضوع باعث شده است تا حقوقدانان محترم به سمت عدم شمول نظارت بر اجرای به 
ها نسبت به بخشی از سطوح تقنینی و اجرایی متمایل شوند. موضوع اول توجه به سطح سیاست

ای میان این وصف های کلی است، با توضیحات فوق روشن شد که مالزمهکلی مفاد سیاست
نظارت بر برخی از سطوح وجود ندارد. چه بسا که ممکن  ها و عدم شمولمحتوای سیاست

است یک تصمیم اجرایی غایت مد نظر یک بند سیاستی را مهمل نماید. باید توجه نمود این 
نماید، لیکن مانعی در نظارت بر سطوح ویژگی سیاستها در کیفیت نظارت قیودی ایجاد می

به سطح کالن نظارت مذکور در بند دو مختلف تقنینی و اجرایی نیست. موضوع دوم نیز توجه 
قانون اساسی است، در این خصوص نیز توضیح داده شد که نظارت رهبری مخصص  110اصل 

های موجود در قانون اساسی نیست. لذا سطح جزئی نظارت بر اجرای سایر انواع نظارت
ح نفی های کلی نظام از عهده رهبری خارج شده است، اما اصل نظارت بر این سطوسیاست

مقررات نظارت بر حسن اجرای « 1»ماده « 2»رسد تبصره نشده است. از این رو به نظر می
الذکر را مشمول عنوان نظارت بر اجرای به درستی هر سه سطح فوق 1های کلی نظامسیاست
های کلی دانسته است. در اینجا الزم است به این موضوع اشاره شود که این تقریر سیاست

ستقالل و اختیارات قوا در نظام حقوقی ایران ایجاد نخواهد کرد. بر اساس اصل اصطکاکی با ا
گانه در نظام حقوقی ایران مستقل از یکدیگر و زیر نظر والیت فقیه قوای سه 2قانون اساسی 57

های اسالمی و مشروعیت حاکمیت الهی و اند. این اصل مبتنی بر آموزهبه رسمیت شناخته شده
( با توجه به جایگاه مقام رهبری در نظام حقوقی 65: 1395آراسته، است. )جواندینی تدوین شده 

های کلی نظام تعیین چارچوبی کلی در راستای تحقق اهداف توان گفت تعیین سیاستایران می
ها به جزئیات امور های کلی باید کلی باشد و سیاستنظام است. لذا سطح مفاد سیاست

 3ظر مختار با مفاهیم بنیادین حقوق اساسی ایران همخوانی خواهد داشت.رو ناینپردازند و ازنمی
                                                           

و مراحل  هاى کلى در قوانین، مقرراتسیاست بر اعمال کلى شامل نظارت هاى: نظارت بر حسن اجراى سیاست2تبصره  - 1
 اجرایى است.

ییه که زیر نظر اصتتل پنجاه و هفتم: قوای حاکم در جمهوری استتالمی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضتتا - 2
 ند. این قوا مستقل از یکدیگرند.گردوالیت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می

 .(Haji Ali Khamse, 2018: 40-41; Bakeshlo, 2019: 123برای مطالعه بیشتر ر.ک. ) - 3



    1399بهار ،  1 ، شماره 6 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                   322 

 

 
 

های کلی در حال حاضر و از منظر رویه عملی، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست
هایی از مصوبات مجلس را که نظام، بر مصوبات مجلس شورای اسالمی نظارت داشته و بخش

جهت اصالح از طریق شورای نگهبان به مجلس  های کلی نظام تشخیص دهد،بر خالف سیاست
البته هنوز سازوکار دقیق این فرآیند در مقررات موجود به خوبی تبیین نشده است  1گرداند.بازمی

( 1392و همچنان براساس مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام )اصالحی سال 
رغم ررات و مراحل اجرایی علیشود. در مورد نظارت بر سایر سطوح از جمله مقعمل می

های کلی نظام بر اصل لزوم مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست« 1»ماده « 2»تصریح تبصره 
باشد. البته در خصوص سطح مقررات، چنان کیفیت این نظارت مبهم مینظارت بر این سطوح، هم

 2مبادرت نموده است.های کلی دیوان عدالت اداری در مواردی به ابطال مقررات خالف سیاست

 گیرینتیجه

های کلی باید آثار و اقتضائات رسد در پاسخ به تمامی سؤاالت پیرامون سیاستبه نظر می
مراتب هنجارهای حقوقی های کلی نظام در سلسلهمحمول بر شأن هنجاری و جایگاه سیاست

های های مضیق در خصوص قلمرو نفوذ الزام سیاسترو برخی از برداشتملحوظ باشد. از این
یح انگاشته شود. در عین حال شناسایی تمامی سطوح تقنینی و اجرایی در تواند صحکلی نمی

های کلی نظام بدون لحاظ اقتضائات و قیود حاکم بر نظارت گستره نظارت بر اجرای سیاست
رسد از منظر نظمی در نظام حقوقی خواهد بود. لذا به نظر مینیز موجب ایجاد آشفتگی و بی

های اجرا یا تقنین را خارج از شمول نظارت بر اجرای سیاست توان سطحی ازتحلیل حقوقی نمی
کلی دانست، لیکن باید توجه نمود که اوالً نظارت بر اجرای این هنجار حقوقی باید با لحاظ 

قانون اساسی  110های کلی باشد و ثانیاً نظارت مذکور در بند دو اصل سطح کلی مفاد سیاست
شد. این برداشت مانع از آن خواهد بود که بندی از بودن بانیز باید متصف به وصف کالن

های های کلی در سطحی از تقنین و یا اجرا مهمل واقع شود و در عین حال تعیین سیاستسیاست
ها عاملی برای ورود به جزئیات امور نخواهد بود. به نظر بستر کلی نظام و نظارت بر اجرای آن

کلی نظام، اصالح مقررات نظارت بر اجرای های اصلی و اساسی ارتقاء کارآمدی سیاست
های کلی نظام است که طبعا باید از سوی مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت تهیه سیاست

                                                           
صوص  - 1 شت منطقه آزاد تجاری »برای نمونه ر.ک. نظر هیئت عالی نظارت در خ صالح محدوده  -الیحه ایجاد ه صنعتی، ا

طرح تنظیم »، «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی»، «ویژه اقتصادی صنعتی و ایجاد مناطق -سه منطقه آزاد تجاری 
که از طریق سامانه جامع نظرات شورای نگهبان به آدرس « پرورش برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و

www.nazarat.shora-rc.ir باشد.در دسترس می 
ست - 2 سیا ستند به  شاهده و مطالعه تمامی آرائی که م صادر برای م سوی دیوان عدالت اداری  ست، شهای کلی نظام از  ده ا

 (.Bakeshlo, 2019: 136-56ر.ک. )

http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=CTLYyiv/9RE=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN&MN=csaqpt/F9Oo=
http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=CTLYyiv/9RE=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN&MN=csaqpt/F9Oo=
http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=CTLYyiv/9RE=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN&MN=csaqpt/F9Oo=
http://www.nazarat.shora-rc.ir/
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شود و به تأیید مقام رهبری برسد. الزم است در این مقررات به صورت مشخص به حدود و 
تمهیدات الزم  ثغور نظارت بر اجرای سیاستهای کلی به صورت صریح و روشن اشاره شود.

بینی آفرینی سایر نهادهای نظارتی از ضروریاتی است که باید در این مقررات پیشبرای نقش
شود. در واقع استفاده از ظرفیت نهادهایی مانند شورای نگهبان، سازمان بازرسی کل کشور و 

ر اجرای دیوان عدالت اداری منوط به تمهید این لوازم خواهد بود. نیک روشن است که نظارت ب
آفرینی نهادهای موجود در نظام حقوقی ایران های کلی در ابعاد گوناگون بدون نقشسیاست

 ممکن نخواهد بود.
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