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پیشگفتار
اهمیت و جايگاه شورای نگهبان بر كسي پوشیده نیست و بیان
تأكیدات مصرح در قانون اساسي ،بیانات امام خمیني و مقام معظم
(مد ظله العالي)

رهبری

در خصوص اهمیت و جايگاه اين نهاد در اين مجال

اندك نميگنجد.
«پژوهشکدهی شورای نگهبان» بهعنوان بازوی مشورتي حقوقي
شورای نگهبان ،عالوهبر ارائهی نظرات مشورتي به شورای نگهبان در
خصوص انطباق مصوبات مجلس شورای اسالمي و اساسنامههای
مصوب دولت با قانون اساسي ،به مطالعات نظری ،راهبردی و كاربردی
در خصوص موضوعات مختلف حقوق اساسي ميپردازد .پژوهشکده،
در اين مسیر با استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهي و حوزوی،
موضوعات مختلف مورد نیاز جامعهی علمي و مرتبط با صالحیتهای
شورای نگهبان و همچنین نیازهای پژوهشي شورای نگهبان را شناسايي
كرده و بهترتیب اولويت در دستور كار قرار داد كه ثمرات آن در قالب
مقاالت علمي -پژوهشي ،گزارشهای پژوهشي ،گزارشهای كارشناسي و
كتابهای مختلف به جامعهی علمي و شورای نگهبان تقديم شده است.
كتاب حاضر نیز يکي از ثمرات فعالیتهای علمي پژوهشکدهی
شورای نگهبان است كه اكنون در منظر جامعهی علمي قرار ميگیرد.

 2شايسته است كه در اينجا از زحمات استاد گرانقدر آقای دكتر عباسعلي
كدخدايي و تمامي پژوهشگراني كه تألیف مقاالت اين مجموعه را
برعهده داشتند ،صمیمانه تشکر كرده و از خداوند منّان برای آنها توفیق
شرح قانون اساسي؛ فصل هشتم  -رهبر (جلد اول)

روزافزون طلب كنیم .بهيقین اگر همکاری نامبردگان و همچنین كوشش
عوامل اجرايي از جمله مسئول انتشارات ،ويراستار ،صفحهآرا و همهی
عزيزاني كه در آمادهسازی اين كتاب سهم داشتند نبود ،امروز شاهد به
ثمر نشستن اين تالش علمي نبوديم.
در انتها با عنايت به مصون نبودن محصوالت بشری از جمله اين
تالش علمي از خطا و اشکال ،از همهی صاحبنظران و انديشمندان
تقاضامنديم از ارائهی نظرات صائب خويش در راستای ارتقای كیفیت
اين اثر و ساير فعالیتهای پژوهشکده دريغ نورزند.
و من اهلل التوفیق و علیه التکالن
پژوهشکده شورای نگهبان
بهار 1831

سری به سینه خـود تـا صـفا تـواني يافـت
خالف خواهش خود تا خدا تـواني يافـت
در حقــايق و گنجینــه ادب قفــل اســت
كلیــد فــتح بــه كــن فنــا تــواني يافــت
به هوش باش كه با عقل و حکمت محدود
كمــال مطلــق گیتــي كجــا تــواني يافــت
جمال معرفت از خواب جهـل بیداريسـت
بجوی جوهر خـود تـا جـال تـواني يافـت
شهريار

مقدمه
امروزه وجود قانون اساسي يکي از ملزومات حکومت محسوب
ميشود .قانون اساسي هر كشور بیانگر آمال و اهداف ملت ،چارچوبها
و ضوابط كلي مدنظر و ساختارهای اساسي حکومت آن كشور است .در
ايران نیز اولین قانون اساسي پس از نهضت مشروطه به تصويب رسید و
بعد از مدت كوتاهي متمم قانون اساسي نیز تهیه شد كه ايندو ،تا
پیروزی انقالب اسالمي معتبر بودند.
حضرت امام خمیني  ،رهبر انقالب اسالمي ،از پیش از پیروزی انقالب
به فکر تهیه قانون اساسي بودند و فرمان تهیهی پیشنويس قانون اساسي را
به برخي از صاحبنظران دادند .اين پیشنويس پس از فراز و فرودها و با
تغییراتي ،به مجلسي مركب از منتخبان مردم با نام «مجلس بررسي نهايي
قانون اساسي» ارائه و با اصالحات و الحاقات و تغییرات متعددی تصويب
شد و به عنوان «قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران» به تصويب مردم و
تأيید امام خمیني رسید .اولین قانون اساسي پس از انقالب اسالمي با
گذشت دهسال از اجرا ،بنا به دستور امام خمیني بازنگری شد و با رأی
مثبت مردم و تأيید رهبر معظم انقالب ،تاكنون مُجراست.

8

به تصريح نخستین عبارت مقدمهی قانون اساسي« ،قانون اساسي
جمهوری اسالمي ايران مبین نهادهای فرهنگي ،اجتماعي ،سیاسي و
اقتصادی جامعهی ايران بر اساس اصول و ضوابط اسالمي است كه

شرح قانون اساسي؛ فصل هشتم  -رهبر (جلد اول)

انعکاس خواست قلبي امت اسالمي ميباشد» .در اصول متعدد قانون
اساسي نیز تأثیر اصول و موازين اسالمي كامالً آشکار است .البته اين
بدان معنا نیست كه در تدوين اين قانون ،از تجربیات بشری بهرهای برده
نشده ،بلکه بنا ،بر استفاده از آوردههای نقلي و عقلي در كنار هم و مزج
آنها بوده است .از اينرو در تبیین اين قانون ضروری است به مباني
عقلي و نقلي اصول قانون اساسي نیز توجه كرد ،امری كه در تبیین اصول
قانون اساسي كمتر مدنظر قرار ميگیرد .بيتوجهي به مباني انقالب
اسالم ي در تبیین و تشريح اصول قانون اساسي برآمده از دل انقالب،
موجب تفاسیری مغاير با متن و روح آن ميشود.
با توجه به گذشت قريب به چهار دهه از اجرای قانون اساسي
جمهوری اسالمي ايران و ايجاد رويههايي در اين خصوص از سوی
مجريان از جمله قوای سه گانه ،شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت
نظام و  ،...توجه به اين رويهها و تحلیل آنها ميتواند در تبیین اصول
قانون اساسي و تفسیر اين قانون مؤثر باشد .همچنین با توجه به جايگاه
شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسي و نیز نظارت بر مصوبات مجلس
از جهت عدم مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي ،نظرات اين شورا
در اين میان از جايگاه وااليي برخوردار است .به عالوه ،توجه به سابقهی
تصويب اصول قانون اساسي و پیشینهی آن موضوع در دوران پیش از
انقالب نیز مي تواند در فهم مراد مقنن اساسي و چرايي ورود آن موضوع
به قانون اساسي راهگشا باشد .در كنار ابعاد مذكور ،توجه به مطالعات
تطبیقي نیز همواره در شناخت نقاط قوت و ضعف قوانین نقشآفرين

بوده است و در مطالعات حقوق اساسي نیز از اين نقش كاسته نميشود.

0

هرچند تاكنون كتب و مقاالت متعددی در خصوص قانون اساسي
جمهوری اسالمي ايران نگاشته شده كه در جای خود نیز شايستهی
تقدير و قابل استفاده است ،ولي جای خالي شرحي جامع و همهجانبه در
باشد ،به شدت احساس ميشد .نزديك به ده سال قبل تصمیم گرفته شد
تا شرحي هرچند مختصر بر اصول قانون اساسي تهیه و به عالقمندان
مباحث حقوق اساسي تقديم گردد .از اينرو جمعي از پژوهشگران حوزه
حقوق عمومي ،زير نظر اينجانب گرد هم آمده و با هدف نگارش شرحي
جامع بر هريك از اصول قانون اساسي شروع به كار كردند.
در اين كار ،هريك از پژوهشگران ،نگارش شرح يك يا چند اصل از
اصول قانون اساسي را بسته به مطالعات تخصصي خود بر عهده گرفته و
پس از نگارش متن ،سايرين بهصورت مکتوب در مورد آن اظهارنظر
كرده و در نهايت در جلسهای با حضور اينجانب ،نظرات پیرامون متنِ
نگاشتهشده جمعبندی شده و سپس نويسنده با توجه به مباحث
مطروحه ،متن را اصالح و نهايي كرده است.
اين مجموعه وجوه تمايز متعددی نسبت به كارهايي كه تاكنون در اين
عرصه انجام شده است ،دارد كه از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
توجه به مباني انقالب اسالمي و موازين اسالمي در تبیین اصول قانون اساسي؛
نگاه به سابقهی موضوعات مطرح در هر اصل قانون اساسي در قانون اساسي
مشروطه ،مشروح مذاكرات قانون اساسي و همچنین قوانین و مقرراتي كه در
خصوص آن موضوع ،در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران به تصويب
رسیده است؛ توجه به نظرات مختلف شورای نگهبان در مورد هر اصل قانون
اساسي اعم از نظرات تفسیری و ساير نظرات شورا؛ در نظر داشتن ارتباط

مقدمه

خصوص هريك از اصول قانون اساسي كه ابعاد فوق را در نظر داشته

 1اصول مختلف قانون اساسي با يکديگر؛ توجه به مطالعات تطبیقي و در نهايت
و حسب مورد ،آسیبشناسي نظری و عملي اصل مورد بحث.
با توجه به اينکه از ابتدای شروع اين كار ،هريك از پژوهشگران بسته
شرح قانون اساسي؛ فصل هشتم  -رهبر (جلد اول)

به پیشینهی مطالعاتي خويش ،شرح يك يا چند اصل از اصول قانون
اساسي را برعهده گرفت ،ترتیب مقاالتِ آمادهشده با ترتیب اصول قانون
اساسي مشابه نیست .از اينرو تصمیم بر آن شد كه مقاالت آمادهشده ،با
توجه به فصول قانون اساسي ،در كنار هم قرار گرفته و مجلدات اين
مجموعه را تشکیل دهد .آنچه در برابر خوانندگان گرامي قرار دارد،
دومین جلد از اين مجموعه است كه در بردارندهی سه مقاله در شرح بند
( )6اصل  661قانون اساسي (آقای دكتر هادی طحان نظیف پژوهشگر
پژوهشکده شورای نگهبان و استاديار دانشکده معارف اسالمي و حقوق
دانشگاه امام صادق ) و بند ( )61اصل  661قانون اساسي (آقای دكتر
ابوالفضل درويشوند پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان) و اصل 662
قانون اساسي (آقای علي فتاحي زفرقندی پژوهشگر پژوهشکده شورای
نگهبان) ميباشد .امیدوارم كه مجلدات بعدی اين مجموعه نیز بهزودی
برای انتشار آماده شده و به جامعه علمي كشور عرضه شود.
در اينجا از تمام كساني كه در تهیهی اين مجموعه و پیشبرد آن به هر
نحو مؤثر بودند ،تشکر كرده و توفیقات روزافزون ايشان را از خداوند
متعال خواهانم.
دكتر عباسعلي كدخدايي
استاد دانشگاه تهران

شرح بند  1اصل یکصد و دهم قانون اساسي
(دكتر هادي طحان نظیف)

اصلیکصدودهم
وظایف و اختیارات رهبر:
1ـ تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع
تشخیص مصلحت نظام.
دكتر هادي طحان نظيف

چکیده
سیاستهای كلي نظام بر مبنای اصول و اهداف جمهوری اسالمي ايران
تعیین ميشود و چارچوبها و جهتگیریهای كالن كشور را در جهت
تحقق اهداف و آرمانهای اين نظام سیاسي مشخص ميكند؛ البته
سیاستهای كلي نظام به شکل كنوني ،نهادی نوپا و بديع در حقوق اساسي
ما محسوب ميشود و ضرورت وجود آن پس از اجرای قانون اساسي 6908
احساس شده بود ،بهطوریكه در بازنگری  6918بسیاری از اعضای شورای
بازنگری تأكید فراواني بر گنجاندن اين مسئله در قانون اساسي جمهوری
اسالمي ايران داشتند و در نتیجه اين نهاد حقوقي در بازنگری به قانون اساسي
جمهوری اسالمي ايران افزوده شد .اين نوشتار با رويکردی توصیفي-
تحلیلي به تبیین و تحلیل بند ( )6اصل  661قانون اساسي در خصوص
مفهومشناسي ،منشأ الزامآور بودن و جايگاه سیاستهای كلي نظام در نظام
حقوقي جمهوری اسالمي ايران ميپردازد تا با تبیین اين نهاد حقوقي بهعنوان
يك نهاد جديد و نوظهور در عرصهی حقوق اساسي ،آثار مثبت ناشي از آن
از طريق قوا و نهادهای حکومتي تجلي يا عینیت يابد و چهبسا اين تأسیس
حقوقي را به مدلي قابل ارائه در حقوق اساسي برای حركت يك نظام سیاسي
معقول و هدفدار در جهت اهداف خويش تبديل كند.
كليدواژگان

خطمشي عمومي ،سیاستهای كلي نظام ،سیاست كلي ،سیاستگذاری،
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،واليت فقیه.

 61مقدمه
سیاستگذاری عمومي تجلي ارادهی حکومت در عمل يا خودداری از
()6

عمل است.

مقولهی سیاستگذاری و خطمشيگذاری عمومي در

شرح قانون اساسي؛ فصل هشتم ـ رهبر (جلد اول)

كشورداری بهطور عام جزء حوزههای میانرشتهای در علوم مختلف است.
برای نمونه در دانش علوم سیاسي و مديريت ،مباحث گسترده و پشتوانهی
نظری و عملي فراواني در مورد آن وجود دارد؛ چنانکه مديريت دولتي را
نوعي فعالیت دانستهاند كه به سیاست و سیاستگذاری مربوط ميشود و
ابزاری برای اعمال حاكمیت است( )2يا اينکه برخي دامنهی سیاستگذاری
را برای ايجاد ارتباط میان علوم سیاسي و بسیاری از حوزههای ديگر علوم
انساني توسعه بخشیدهاند( )9كه بهطور خاص يکي از اين حوزهها در علم
حقوق ،حوزهی حقوق عمومي است )8(.در نظام حقوق اساسي جمهوری
اسالمي ايران نیز سیاستهای كلي نظام يکي از موضوعاتي است كه در
بازنگری قانون اساسي  6918به قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران وارد
شد .سیاستهای كلي نظام موضوع بند  6اصل  661قانون اساسي است كه
براساس آن ،مقام رهبری سیاستهای كلي نظام را پس از مشورت با مجمع
تشخیص مصلحت نظام تعیین و ابالغ ميكند .اگرچه سیاستهای كلي
نظام نهاد و تأسیسي بديع در نظام حقوقي جمهوری اسالمي ايران بوده و
مستند به قانون اساسي است ،بعضي سؤاالت از همان ابتدا در نظر و
همچنین برخي ابهامات بهتدري در عمل رخ مينمود كه نگارنده پرداختن
به برخي از اين سؤاالت و ابهامات را با رويکردی توصیفي -تحلیلي
1. Braud, Philippe, Sociologie politique, 4 ed., Paris: L.G.D.J, 1998, p. 490.
2. Resenboom, David H., The practice and discipline of public administration:
competing concerns, 1989, pp 3-31.
3. Baudouin, Jean, Introduction à la science politique, Paris: seuil, 1998, p 262.
4. Shafritz, Jay M., & Christopher P. Borick., Introducing public policy,
Longman, 2008, p 42.

يکي از رسالتهای اين نوشتار ميداند؛ چراكه ايجاد پشتوانهی نظری برای 66
تثبیت و نهادينه كردن اين نهاد حقوقي نوپا و جديد ضروری بهنظر
ميرسد .برای مثال موضوعاتي مانند مفهوم سیاستهای كلي نظام ،ماهیت
و جنس سیاستها و همچنین جايگاه آنها در سلسلهمراتب حقوقي و
در اين نوشتار برای ارائهی تبییني دقیق از بند  6اصل  661قانون
اساسي و تحلیل نهاد سیاستهای كلي نظام ،ابتدا به پیشینه و سابقهی
تاريخي سیاستهای كلي نظام پرداخته ميشود و پس از آن به
مفهومشناسي اين سیاستها با پرداختن به هر يك از معاني عام و خاص
سیاستهای كلي توجه ميشود .سپس به الزامآور بودن سیاستهای كلي
نظام از دو جهت منشأ الزام شرعي و حقوقي سیاستها پرداخته ميشود.
در نهايت نیز جايگاه سیاستهای كلي نظام در سلسلهمراتب حقوقي
كشور با عنايت به مباحث و مقدمات گفتهشده بررسي ميشود.

 .1پیشینه و سابقهی تاريخي سیاستهای كلي نظام
از سیاستهای كلي نظام به شکل كنوني تا قبل از بازنگری قانون
اساسي  6918يعني در قانون اساسي  6908و نیز در قوانین اساسي
گذشته مانند قانون اساسي مشروطه و متمم آن ،سخني به میان نیامده بود.
البته برخي معتقدند پس از انقالب اسالمي ،امام خمیني در برهههای
تاريخي مختلف در عمل ،به بیان سیاستهای كلي نظام ميپرداختند كه
برای مثال ميتوان به فرمان هشتمادهای ايشان در تاريخ  28آذرماه
 6916در خصوص لزوم اسالمي شدن نظام قضايي كشور

( )6

و نیز

 .1برای مشاهدهی متن كامل سیاستهای مذكور ر.ك :صحیفه نور ،ج  ،26صص .600-603
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هنجاری كشور مواردی از اين دست هستند.

 62سیاست های كلي نظام اسالمي در دوران بازسازی كشور در تاريخ 66
مهرماه  6913اشاره كرد.

()6

ازاين رو شايد بتوان گفت سیاستگذاری كالن در نظام اسالمي به
شرح قانون اساسي؛ فصل هشتم ـ رهبر (جلد اول)

مفهوم سیاستهای كلي نظام تا حدی بهطور متفرقه و نامنظم وجود
داشته است،

()2

اما اين نهاد حقوقي به شکل يك نهاد رسمي پس از

بازنگری ايجاد شد و تحقق يافت .اين در حالي است كه وجود
سیاستهای كلي نظام بهعنوان سیاستهايي الزامآور برای تمامي قوا و
نهادهای حکومتي ،با عنايت به محدود بودن دورهی تصدی مقامات در
قوای سهگانه و در نتیجه امکان تغییر متناوب در برنامهها و خطمشيهای
تقنیني ،اجرايي و قضايي در موضوعات مختلف فرهنگي ،اقتصادی و
سیاسي و  ...كه امروزه در بسیاری از كشورها نیز بهعنوان يك مشکل
جدی مطرح است ،راهگشا و ضروری خواهد بود و بسیاری بر اين
عقیدهاند كه نبود چنین نهادی به شکل يك نهاد رسمي در سالهای
نخستین انقالب اسالمي ،سبب ايجاد آسیبهای فراواني شده است كه
با تعیین اين سیاستها از بروز چنین مواردی جلوگیری ميشود؛ چراكه
با تعیین سیاستهای كلي نظام نهادها و قوای حکومتي ،سیاستهای
 .1گزارش مركز پژوهشهای مجلس« ،بررسي ماهیت و حدود نظارت بر حسن اجرای
سیاستهای كلي نظام»(ويرايش دوم) ،6983 ،ص .8
 . 2از نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز كه خود نايبرئیس شورای بازنگری قانون
اساسي بوده است ،اين سیاستها قبالً نیز سابقه داشتهاند« :معموالً اين سیاستها از پیش
بهطور متفرقه گفته مي شده ولي در جايي ضبط نمي شده است .مثالً بعد از جنگ،
رئیس جمهور ،رهبری فعلي بودند و سیاست های سازندگي و بازسازی را به تصويب امام
رساندند و اعالم كردند .اما با اين حکم ،مجمع تشخیص مصلحت نظام با افراد جديدی
تقويت شد و قرار شد كه سیاست های كلي را هم در مجمع بررسي كنیم( ».بشیری ،پیشینه
و كارنامهی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با آيتاهلل هاشمي رفسنجاني،
همان ،ص.)89

اجرايي ،برنامهها و جهتگیریهای خود را در جهت نیل به آنها تنظیم 69
ميكنند و در نتیجه از بروز چنین آفات و آسیبهايي جلوگیری
ميشود.

()6

به هر حال همانگونهكه اشاره شد ،نهاد حقوقي مانند نهاد

سیاستهای كلي نظام با مختصات كنوني تا قبل از بازنگری قانون
نهادی به قانون اساسي را بايد در نارساييها و كاستيهای كاركردی يك
()2

نظام سیاسي جستوجو كرد

ازاينرو شورای بازنگری به اين

جمعبندی رسید تا با عنايت به جايگاه خطیر وليفقیه در حکومت ديني،
تعیین سیاست های كلي را در اين نظام سیاسي بر عهدهی رهبر اين نظام
سیاسي بگذارد.
اعضای شورای بازنگری در جريان بازنگری قانون اساسي 6918
ضمن اذعان بر نامشخص بودن سیاستگذار كلي امور كشور در قانون
اساسي مصوب  ،6908بر ترسیم خطمشي كلي و هدايت كلي امور در
سه قوه از سوی رهبر تأكید داشتند.

()9

ازاينرو پس از بحث و بررسي

 .1مقام معظم رهبری بهعنوان مرجع تعیین سیاستهای كلي نظام در اين زمینه معتقد است« :ما
در مواردی در طول سالهای بعد از انقالب شاهد بوديم ،ضربهای كه براثر تغییر و تبديل
بيرويه سیاستهای اجرايي وارد آمده ،ضربه سنگیني بوده و گاهي تا مدتها جبرانناپذير
بوده است .اگر سیاستهای كلي معین شود و سیاستهای اجرايي و برنامهها جهتگیری
خود را در اين سیاستهای كلي تنظیم كند ،هرگز چنین اتفاقي نميافتد ».مقام معظم رهبری
در ديدار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاريخ  ،6986/6/63قابل دسترسي در
آدرس زير:

http://yon.ir/prEnq

 .2گزارش مركز پژوهشهای مجلس« ،بررسي ماهیت و حدود نظارت بر حسن اجرای
سیاستهای كلي نظام» ،همان ،ص .8
« .3االن سیاستگذار كلي امور كشورمان كیست؟ نميدانیم ،قوة مجريه است مجلس است؟
رهبر است؟ به تعبیر امروزیها استراتژی عمومي كشور را كي تعیین ميكند؟ استراتژی
دفاعي كشور را كي تعیین ميكند؟ اينها يك مقولههايي است كه به اعتقاد من از مقولههای
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اساسي  6918وجود نداشت و بهنظر ميرسد پیشنهاد افزوده شدن چنین

