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Abstract 
One of the country's most pressing problems is the inattention of state institutions 

and powers - especially the executive and legislative branches - of "sound 

implementation of the general policies of the system", which in the long run disrupts 

the stability of orientation and practice. Large-scale systems will diminish the 

influence and authority of the "governorate of affairs" in the direction of society and 

the administration of government; and their inability to "ensure that organizations do 

not deviate from their original Islamic duties." The present research, based on a 

descriptive-analytical approach, How can the sanctions of the general policies of the 

system be strengthened by using the capacities of the constitutional rights of the 

country? Since it is imperative for the general policies of the system to be 

implemented by the three powers and the public institutions, the most important 

factor for their realization is to use a variety of efficient and effective sanctions. In 

this regard, some of the legally and politically sanctions expressed in the face of the 

neglect of the ability to properly implement policies. 
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   چکیده

و  هیو مجرقووۀ   خصوصبه -و قوای حکومتی هادستگاهی توجهیکی از مشکالت عدیدۀ کشور، بی
که در بلندمودت، مو ن بور هو       است« امی نظکلی هااستیسحسن اجرای »نسبت به  -مقننه

در هودایت  « والیوت امور  »ی کالن نظام، موجب کاهش تأثیرگوااری و اقتودار   هاهیروزدن ثبات 
از وظوای  ایوی     هوا سوازمان تض ین عدم انحورا   »جامعه و ادارۀ حکومت؛ و ناتوانی ایشان در 

الش دارد از زاویه و تتحلیلی  -براساس روش توییفی  خواهد شد. پژوهش حامر« شانیاسالم
ی حقوو  اساسوی   هاتیظرفی از ریگبهرهبا  توانیمجهتی نو و با رویکرد حقوقی دریابد چگونه 

کرد؟ از آنجوا کوه حسون     تیتقوی نظام را کلی هااستیسکشور، مصادیق م انت اجرای تحقق 
 نیتور  مهو و نهادهای ع ومی، الزامی اسوت،   گانهسهی کلی نظام توسط قوای هااستیساجرای 

. در ه وین زمینوه،   اسوت ی اجرایی کارامد و مؤثر هام انتی از انواع ریگبهرهعام  تحقق آنها، 
ی قوا بوه حسون   توجهیبدر مواجهه با  ی اجرایی حقوقی و سیاسی قاب  طرحهام انتبرخی از 
 بیان خواهد شد.   هااستیساجرای 
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 مقدمه
با هد  رفع نواقص مهو  پدیدآموده در    1368در بازنگری سال « ی کلی نظامهااستیس»ذکر عنوان 

یک توییه و رهن ود غیر الزاموی   یرفاًاین مه  را  توانین هدایت و ادارۀ جامعه و نظام اسالمی بود. 
از یوک سوو یکوی از مشوکالت      و تشریفاتی فرض کرد و اجرای آنها را از قوای حکومتی مطالبه نکورد. 

قووای مجریوه و    خصووص بوه  -و قووای حکوومتی   هوا دسوتگاه ی توجهیبعدیدۀ کشور در حال حامر، 
و  هوا دولوت ؛ از سووی دیگور بوا ترییور     است« ی کلی نظامهااستیسحسن اجرای »نسبت به  -مقننه

اساسوی، تعیوین    بعضاً مجالس مقننه شاهد ترییر ع لی رویکردها و اهدافی هستی  که مطوابق قوانون  
  .ا(.   110ای   1)بند  شودیمو اختیارات مقام رهبری محسوب  هاتییالحآنها جزء 

ی هوا هیو روی و ریو گجهتنقص و کاستی ماکور م کن است در بلند مدّت، م ن بر ه  زدن ثبات 
کالن نظام، موجب سردرگ ی جامعۀ داخلی و خارجی در چگونگی تعام  با نظوام؛ و محرومیوت جامعوۀ    

ی هودایتی و مودیریتی مقوام عوالی رهبوری شوود.       هوا تیظرفو  هایتوان نداز  تامی مندبهرهسالمی از ا
در هدایت جامعوه و ادارۀ حکوموت؛ و   « والیت امر»موجب کاهش تأثیرگااری و اقتدار  تواندیمه چنین 

ۀ آن بوروز  شوود کوه نتیجو   « شوان یاسالماز وظای  ایی   هاسازمانتض ین عدم انحرا  »ناتوانی وی در
ی واالی ماکور در قانون اساسی خواهود شود.   هاآرمانو موانع عدیده در راه رسیدن به اهدا  و  هاچالش

ی کلی تعیین شود، اما اجرای آن بدون پشتوانه رها شود، منطقی نیسوت. م کون اسوت    هااستیس نکهیا
رۀ ماهیوت و جایگواه آنهوا    وارد باشد یا نظرهوای متتلفوی دربوا    هااستیسایرادهای متعددی به محتوای 

اسوت.  « هوا اسوت یسحسون اجورای   »ی برای امقدمهمطرح شود؛ اما مباحثی از این دست، ه ه زمینه و 
، موموع م انت اجرا و تقویت آن با هد  ساری و جواری شودن آنهوا در ت وام     هااستیساولویت به روز 

ی کلوی  هوا اسوت یسکارامد برای  نبود م انت اجرای کافی و. استساختار نظام ج هوری اسالمی ایران 
یمنفو با توأثیر   رفتهرفته. این نقیصه شودیمنظام، مانعی مه  جهت اجرای کام  قانون اساسی محسوب 

و بوا توجوه بوه    « نظریۀ والیوت فقیوه  »به ناکارامدی  تواندیم، گااردیمی جابهی که در مدیریت کشور ا
 مشروعیت نظام منجر شود. نسبت مشروعیت با کارامدی، حتی سبب زیر سؤال رفتن

نوشتار حامر تالش دارد از زاویه و جهتی نو و با رویکورد حقووقی بوه ایون پرسوش کواربردی       
ی حقوو  اساسوی کشوور، مصوادیق مو انت      هوا تیظرفی از ریگبهرهبا  توانیمبپردازد که چگونه 

اجرایوی  ی هوا مو انت اینکوه چوه    خصووص بهکرد؟  تیتقوی نظام را کلی هااستیساجرای تحقّق 
شناسایی کورد؟ بوه نظور     توانیمی کلی نظام هااستیسبه حسن اجرای  گانهسهجهت الزام قوای 

ی اجرایی کارامد هام انتی کلی، ایجاد و تقویت هااستیسالزام حقوقی تحقق  نیترمه  رسدیم
م حقووقی  ی کلی، دارای الزاهااستیس چراکه، استو مؤثر جهت الزام کارگزاران نظام به اجرای آن 

و نهادهوای ع وومی بوه حسون اجورای آن، انوواع        گانوه سوه ی قووای  تووجه یبو است و در یوورت  
 مورد شناسایی و ع   قرار داد. توانیمی اجرایی حقوقی، سیاسی، اداری و اجت اعی را هام انت



 3ی کلی نظام   هااستیسالزامات حقوقی ضمانت اجرای 

 اختصوار بوه ای تحلیلی و با استفاده از منابع کتابتانه -تحقیق حامر براساس روش توییفی 
کنود و در اداموه مو ن    ی مورد پایرش خود اشاره موی هافرضشیپعری  مفاهی  کلیدی و به ت

رهبری، به  مقام مسئولیت و نسبت آن با نظام کلی یهااستیس بررسی متتصر هد  و مرورت
. در نهایوت  پوردازد یم هااستیسلزوم ایجاد نظام م انت اجرای حقوقی و سیاسی جهت تحقق 

و مسوئوالن آن بوه حسون     گانوه سوه ی اجرایی جهت الزام قوای هانتم انیز برخی از مصادیق 
 ی پایانی ارائه خواهد شد. ریگجهینتی کلی نظام و هااستیساجرای 

 

 ی کلی نظامهااستیسمفهوم، جایگاه، هدف و ضرورت 
ی ااشواره در ایو  بحو ، شایسوته اسوت      رگواار یتأثتبیین برخی مفاهی  و موموعات  منظوربه

کوه   خصووص بهی کلی نظام داشته باشی ، هااستیسهوم، جایگاه، هد  و مرورت متتصر به مف
 .شوندیمی مورد پایرش این پژوهش محسوب هافرضشیپی نوعبه
 

 ی کلی نظامهااستیسمفهوم سیاست، سیاستگذاری و . 1
مصدر یا اس  مصدر، از مقوالت و مفواهی  کشودار و مبه وی اسوت کوه بررسوی        عنوانبه« سیاست»
معادل پولیتیک و به معنای طرح کلوی و  « سیاست». واژۀ ستینتوایی و قل رو آن خالی از اشکال مح

 هوا سوازمان ، هادولتدر هر امری  ایوالًرئوس مطالب، برای اقدام یا برنامه و نظر و ع   سیاسی است. 
ی یواد  مشخطت یا سیاس عنوانبهی هستند که از آن اژهیویا افراد، دارای نظر و برنامه و روش اجرایی 

پایودار   نسوبتاً (. سیاست، مج وعۀ اقودامات هدف نود و   514: 1383)آقابتشی و افشاری راد،  شودیم
. بور  رودیمی از فریتی را نشانه ریگبهرهواقعی هر حکومتی است که رفع مشکلی را، بهبود ع لی را و 

مت است؛ سیاسوت، فعلیوت   این اساس سیاست، رهن ود نیست، بلکه عین ع   یا رفتار دولت و حکو
(. سیاسوت بوه   117: 1391، فورد ییدانا) کنندیمی است که ه گان تا حدی آن را حس اتیمنوعینی 
ییدانوا ) شوود یمو ی به نام پالیسی متجلوی  اواژهحکومت برای ح  مسائ  ع ومی، در  ح راهمعنای 

ر حکومت است کوه در  در حقو  ع ومی؛ چگونگی ادارۀ امو« سیاست»(. مقصود از 117: 1391، فرد
 (.  342: 2، ج1384)بوشهری،  شودیمکار آنها خالیه « یهاوهیش»و « اشتاص»

یی که در آینده گرفته ها یتص راهن ا و حدودی دانست که  توانیمرا نیز « سیاستگااری»
(. بنابراین چارچوبی است که معطوو   105: 1371باید در محدودۀ آن باشد )رمائیان،  شودیم

که متکوی بوه ایوول مهو       رودیمش ار ده است. سیاستگااری از امور مدیریت سیاسی بهبه آین
ی ع ومی نیز هااستیس (.125: 1366ی، سازماندهی، نظارت و کنترل است )اقتداری، زیربرنامه

بورای حو  مسوئلۀ ع وومی کوه توسوط        تکرارشوندهعبارت است از یک الگوی رفتاری مداوم و 
 (.  16: 1379)کاظ ی،  دیآیدرمآنها به مرحلۀ اجرا سیاستگااران و تابعان 
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، مقصود آن دسوته  دیآیمی کلی نظام به میان هااستیسدر عل  حقو  ستن از  کهیهنگام
ی کلوی نظوام ج هووری اسوالمی     هایریگجهتیی است که ناظر بر هایمشخطیا  هااستیساز 

ی هوا اسوت یس(. به تعبیوری،  55: 1392ایران در ابعاد گوناگون باشد )غالمی و بهادری جهرمی، 
و اهودا    هوا آرموان و راهبردهای کالن نظام برای تحقق  هایریگجهتی از امج وعهکلی نظام، 

ی هااستیس(. به نظر نگارنده، 154: 1387زاده، )موسی اندمشتصقانون اساسی در دورۀ زمانی 
ه از ایوول قوانون اساسوی،    تفسیر مودیریتی و فهو  راهبوردی ولوی فقیو     » توانیمکلی نظام را 

ی انقالب اسالمی با توجوه بوه مصوالح    هاآرمانحرکت یحیح کشور به س ت اهدا  و  منظوربه
 دانست.« عالی و مقتضیات زمان و مکان

ی حکوومتی در جواموع   هوا نظوام با توجه به اینکه سیاستگااری، فرایندی است که در ت وام  
ت سیاسوتگااری توابعی اسوت از رونود اموور،      متتل ، شکلی خاص و ماهیتی ویژه دارد و ماهیو 

(. 2: 1387ی مجلوس شوورای اسوالمی،    هاپژوهشچرخه و ساختار قدرت در یک جامعه )مرکز 
اجت واعی خواص   -بنابراین برای تحلی  آن، مروری است به حقوو  اساسوی و اندیشوۀ سیاسوی    

ام بحو  در  (. در ه ین زمینه هنگو 1384ه ان نظام و جامعه سیاسی رجوع شود)ر.ک: وحید، 
ی کلی نظام و م انت اجرای آن الزم است با دید کالن به موموع نگریسوته  هااستیسخصوص 

در پرتو ایوول و مبوانی نظوام سیاسوی اسوالم و       110شود و ایول قانون اساسی، از ج له ای  
 مقدمه و فص  اول  .ا تحلی  و بررسی شود. 

 

 ی کلی نظامهااستیس تیماه. جایگاه و 2
کلی نظام از نظر جایگاه، یک هنجار و قاعدۀ حقوقی برتر از قوانین و مقررات و موادون   یهااستیس

قانون اساسی و در عین حال الزمۀ اجرای یحیح و کام  قانون اساسی است. ماهیوت آن را نیوز از   
یوا  « حکو  حکوومتی  »، «قانون به معنای عام»، «یمشخطسیاست و » توانیممنظرهای گوناگون 

ی هوا دگاهیو دفوار  از نقود و بررسوی    (. 1388دانست )ر.ک: طحان نظیو ،  « کشور فرمان رئیس»
تعریو  از ماهیوت    هرگونوه ، نگارنوده بور ایون نظور اسوت کوه       هوا استیسماکور در زمینۀ ماهیت 

ی کلی نظام منجر شوود، قابو  قبوول    هااستیسکه به تقویت وجه الزامی حسن اجرای  هااستیس
شور  ولوی فقیوه    »ی کلی را هااستیسماهیت که اگر  رسدیمنظر خواهد بود. در ه ین زمینه به

بدانی ، لزوم حسن اجرای آنها از سووی مقاموات مسوئول    « هنگام تفویض اختیار به کارگزاران نظام
 (. به هر حال، ماهیت آن را هر چه در نظر بگیوری ، 87: 1392گودرزی، خواهد شد )ر.ک:  ترانین ا

و ه ۀ نهادهای ع وومی کشوور دارای الوزام حقووقی،      گانهسهقوای  بدون تردید تبعیت از آن برای
یوک   یورفاً این مهو  را   توانین  سیاسی و اداری بوده و تتطّی از آن مسئولیت آور است، بنابراین

 توییه و رهن ود غیرالزامی و تشریفاتی فرض کرد و اجرای آنها را از قوای حکومتی مطالبه نکرد.   
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 ی کلی و نسبت آن با مسئولیت مقام رهبریهااستیس. هدف و ضرورت 3
دهی کوالن بوه تصو ی ات و اقودامات قووا و      ی کلی نظام؛ نظ هااستیسهد  از ابال   دیتردیب

از نگواه مودیریت   « ی کلی نظامهااستیس. »است شانیقانوننهادهای حکومتی در انجام وظای  
، در حقوو   هوا اسوت یس. ایون  اسوت سیاسی، الزمۀ ادارۀ ه اهنگ و منسج  جامعه و حکوموت  

ابزارهوای در اختیوار    نیتور مه اساسی ج.ا.ا دارای اه یت و مرورت مضاعفی است، زیرا یکی از 
. در واقع با توجه به رسالت خطیری شودیمبرای هدایت و ادارۀ امور امّت محسوب « والیت امر»

و شورایط و   هوا نوه یزم که قانون اساسی و شرع بر عهدۀ والیت فقیه گااشته است، الجورم بایود  
اختیارات الزم برای انجام آن رسالت را نیز برای آن مقوام فوراه  کنود. در بیانوات مقوام معظو        

یواد   ی رهبری در قانون اساسیوظیفه نیترمه  عنوانبهی کلی هااستیسرهبری نیز از تنظی  
 (. 26/09/1382 قزوین، دانشجویان دیدار در رهبری معظ  مقام شده است )بیانات

 قابو  « امامت»و « والیت»عنصر  در رهبری مقام توسط نظام کلی یهااستیس تعیین مرورت

 اموت  اماموت  و حوق والیوت   از رهبوری  مقام اساسی، قانون 57و  5ایول  براساس وجوست.جست

 اسوت  حوق  ایون  اع وال  مهو   طور   از یکی نظام کلی یهااستیس تعیین اختیار که است برخوردار
 اموور  تودبیر  در عقالیوی  ایو   بر مبتنی نهادی چنین (. از طرفی تأسیس160: 1387زاده، )موسی

ی ریرپوا یتأث ،هادولت و مقننه مجالس ناپایداری اساسی، قانون از متتل  یهابرداشتجامعه است؛ 
 و کلی یهااستیس تعیین به را حکومت اند کهعواملی و... سیاسی متفاوت سالیق از مزبور نهادهای

 حرکت ترمه  از ه ه و متعارض؛ و مقطعی قوانین و اع ال سلیقه از جلوگیری و دهدیم سو  کالن

)اسو اعیلی و   انود ین ایمو  ناپایراجتناب را کلی یهااستیس لزوم وجود مشتص، مسیر در هدف ند
 کلی یریگجهتو  شده موجب را امور انتظام و ثبات نظام کلی یهااستیس(. 2: 1391منصوریان، 

. بوه بیوان دیگور،    (1: 1391 اسو اعیلی و منصووریان،  ) کنود یمو  تبیوین  را جامعوه  حقووقی  نظوام 
ی گااری در جامعوه سازی بین فرایندهای اجرا، نظارت و قانونی ه اهنگوظیفه های کلیسیاست

کنود توا موا از یوک     سوو موی  جهت و ه های متتل  نظام را ه ، حرکت بتششتهما را بر عهده دا
   .(1393)اح دی،  ارچه برخوردار باشی ی منسج  و یکپمج وعه
ی کلی نظام و م انت اجرایش با جنس تحلی  جایگاه رهبوری  هااستیسجنس تحلی   ایوالً

اندیشۀ سیاسی تشیع، شدنی نیسوت.   ژهیوبهیکی است و بدون توجه به مبانی حقو  اساسی کشور 
 منظوور بهار والیت مطلقۀ فقیه، ی کلی نظام، زمینه و ابزاری است در اختیهااستیسبا ه ین نگاه، 

آن هودایت و   نیتور مهو  انجام رسالتی که طبق قانون اساسی بر عهدۀ وی گااشته شده است؛ که 
ی متتل  از وظای  ایی  اسوالمی خوود   هاسازمانتض ین عدم انحرا   منظوربهادارۀ امور جامعه 

 110 و 57 ایوول  و )مقدموه  اسوت شده در قانون اساسوی  ی ترسی هاآرمانتا رسیدن به اهدا  و 
رهبوری بوه موجوب قوانون اساسوی بورای هودایت و        مقام با توجه به نقشی که ا(. به بیان دیگر، . 
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منظور هدایت و کنتورل نظوام را در اختیوار    گانه بر عهده دارد، باید ابزار الزم بهه اهنگی قوای سه
تووان  است کوه در قالوب آن موی    مه  و کارامدییکی از ابزارهای  110از ای   2داشته باشد. بند 

باشد که بودون اینکوه موانع     یاگونهتواند به. این سازوکار میکردیک سازوکار مشتصی را طراحی 
هوای کلوی و حفور حرکوت     تحقق سیاست یهانهیگانه شود، زمحرکت یا تداخ  در کار قوای سه

د بیواورد. طراحوی ایون    به وجو مسیر یحیحی را که مقام رهبری ترسی  کرده است،در  ،کلی نظام
رور آن در حیطۀ وظای  و اختیارات مقوام رهبوری اسوت کوه در چوارچوب      ثسازوکارها و حدود و 

   .دین ایقانون اساسی، نسبت به آن اقدام م
 

 ی کلی نظامهااستیسمنظور تحقق لزوم ایجاد نظام ضمانت اجرایی به
 و جایگاه آن در حقوق عمومی« ضمانت اجرا»مفهوم . 1

کشور -ی ت ایز مفهوم دولتهامالک نیتریاساسی حکومتی، که یکی از بندسازمانۀ ک ال الزم
کشوور مو انت اجورای    -. در دولوت است« نظام م انت اجرایی»است  ترناقصاز سایر ج اعات 

و دارای وسای  و ابزاری اسوت کوه فرموان روایوان      شده مرتبقوانین و دستورها طوری منظ  و 
 نکوه یا(. بنوابراین بورای   174-176: 1383ا به اطاعت مجبور سازند )قامی، بتوانند شهروندان ر

حقو  بتواند به هد  نهایی خود یعنوی اسوتقرار نظو  و عودالت برسود بایود رعایوت قواعود آن         
اجباری باشد. زیرا وظیفۀ حقو ، اندرزگویی و راهن ایی کوردن نیسوت و قواعود آن ه یشوه بوا      

 (.54-55: 1381، نوعی اجبار ه راه است )کاتوزیان
تض ینی برای فع  یا تورک   توانیمرا یکی از اویا  قواعد حقوقی  عنوانبه« م انت اجرا»

توسوط قوانون یوا توسوط منوابع       تواندیمفعلی دانست که رعایت آن الزامی است و این تض ین 
 آورزامالو دیگری نظیر شرع، عر  یا مطالبۀ افکار ع ومی تأمین شود. اگر فرد یا گروهی قووانین  

جامعۀ سیاسی را نقض کنند یا در برابر اوامر و نواهی قانون، گوردن افرازنود، دسوتگاه قضوایی و     
مع والً م انت اجورا  (. 275: 1383آمادۀ تعقیب و مجازات است )قامی، « م انت اجراها»نظام 

حوبس و   ن با کیفرهای قانونی ماننود امجازات متتلف .1 :شودهای زیر اع ال میو اجبار به شیوه
اجبار مستقی  بر ترک یا انجام ع لی مانند اخراج غایب و الزام بودهکار بوه پرداخوت     .2؛ اعدام
 هوای موالی  . جری وه 5و  . جبران مرر ناشی از تتل  قانون4؛ . ابطال ع   متال  قانون3؛ دین

   .(62-63: 1391زاده، ی و موسیزنجان دیع )

ی از قواعود حقووقی، هنووز هو  نواقص      اپارهی با این حال باید توجه داشت که م انت اجرا
ی بیشتر محسوس اسوت توا جوایی    ال للنیبدر حقو  ع ومی و روابط  مسئلهاین  ژهیوبهاست و 

که داشتن م انت اجرا را از اویا  قواعد حقوقی حوا    اندشدهی از نویسندگان ناچار اپارهکه 
ریه یا ن ایندگان مجلوس تعیوین کورده    کنند. برای مثال تکالیفی که قانون اساسی برای قوۀ مج
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 گونوه نیا، در اندگفتهم انت اجرای مؤثر و مستقی ی ندارد. ولی ه چنان که بسیاری از مؤلفان 
ی سیاسی مأموران قووۀ مجریوه   هاتیمسئولموارد نیز قواعد حقوقی، بدون م انت اجرا نیست و 

و معاملوۀ بوه مثو  از طور       هوا دولوت ی ال للو نیبو در حقو  اساسی و در خطر افتادن حیثیت 
با بررسی نظرهای استادان مطورح   (.55-56 :1381کاتوزیان، )، مامن اجرای آنهاست دهیدانیز

در حقوو   « م انت اجورا »در زمینۀ ماهیت متفاوت  باًیتقرکه  شودیمعل  حقو  کشور روشن 
ایووالً  معتقدنود   ح راه. برخی نیز م ن ارائۀ نظرنده خاص در حقو  اساسی  طوربهع ومی و 

در حقو  خصویی و قوانین عوادی نیوز   و مشک  م انت اجرا اختصاص به حقو  ع ومی ندارد 
 (.62-64: 1391زاده، ی و موسیزنجان دیع ) این مشک  وجود دارد

شوام  دو قسو ت دانسوت: مو انت اجورای کلیوت        توانیمم انت اجرای قانون اساسی را 
ز ایول آن. لکن در پژوهش حامر، رویکرد و ت رکوز بور   قانون اساسی و م انت اجرای هر یک ا

یکی از یفات بارز قاعده یا قواعد حقوقی، یفت مو انت   .است 110ای   2م انت اجرای بند 
یوک قاعودۀ    یوورت بوه و چون قانون اساسی پس از تصویب و امضوا و انتشوار،    استاجرایی آن 

زیورا  مفواد آن را بوه اجورا گاارنود.      بر ه گان واجب است از آن تبعیت کند و دیآیدرمحقوقی 
قابلیت اجرا، یکی از خصوییات الزم برای قانون اساسی است و ت ام ایول آن باید قابلیت اجورا  

ی کلوی  هااستیستبعیت از  توانیم(. بنابراین، به داللت التزامی 32: 1379داشته باشد )مدنی، 
از قاعدۀ حقوقی دانسوت و بورای حسون     یکی از مفاد مه  قانون اساسی را تبعیت عنوانبهنظام 

نظوام مو انت    کوه یهنگوام ی اجرایی کارامد و مؤثر در نظر گرفت، زیرا توا  هام انتاجرای آن 
 محقق نتواهد شد. هااستیسشک  نگیرد، اهدا  ماکور در  هااستیساجرایی 

 

 ی کلی نظامهااستیس. اهمیت و ضرورت تعیین ضمانت اجرای 2
)ر.ک:  بوردارد ی الزم بورای مو انت اجرایوی ایوول خوود را در      هااهرمما  بااینکه قانون اساسی

در نظوام   هوا اسوت یسمنظور نظارت بر حسن اجرای ی الزم بههانیتض (، اما 48: 1384کعبی، 
ناکارامدند. الزم اسوت بررسوی    بعضاًی و طراحی نشده و یا موردی و نیبشیپحقو  اساسی ج.ا.ا 

یمو نظر در خود قانون اساسی قاب  شناسایی است یا خیر؟ به اهاستیسشود که م انت اجرای 
مبوانی و یوا    عنووان بوه  .ا را  110ایو    10و  9، 6، و بندهای 57، 5ایولی مث   توانیم رسد

دانسوت. بنوابراین، مسوئلۀ ایولی      هااستیسی اجرایی حسن اجرای هام انتبرخی از مصادیق 
اقودام نکردنود یوا سسوتی و اه وال       هوا اسوت یس اینجاست که اگر قوای کشور نسبت به اجورای 

ی بر ع لکرد قوا و نهادهای مسئول جددر حال حامر، نظارت کافی و  ورزیدند چه باید کرد؟ آیا
نهادی که مقام رهبری، نظوارت بور حسون اجورای      عنوانبه-از سوی مج ع تشتیص مصلحت 

؟! ردیو گیمیورت  هاستایسجهت اجرای   -به آن تفویض کرده است 77را در سال  هااستیس
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ی و اه وال قووا یوا    توجهیببه فرضِ انجام مناسب نظارت از سوی مج ع، اگر در نتیجۀ نظارت، 
در مواجهوه بوا آن انجوام داد؟     توانیمنهادی مشتص شود چه برخورد حقوقی یا حتی سیاسی 

ی که م کون  وجود دارد؟! موارد هااستیسچه اهرم حقوقی یا سیاسی جهت الزام آنها به اجرای 
 است وجود داشته باشد، تا چه حد کارامد و مؤثر بوده و است؟  

بوودن   آورالوزام از منظر شورای بازنگری قوانون اساسوی،    هااستیسبا بررسی موموع نظارت بر 
 .ا مشوهود اسوت )مشوروح     110ایو    2و الزم و مؤثر بودن نظوارت مواکور در بنود     هااستیس

اذن در شویء اذن در لووازم آن   »اما اگر بوه قاعودۀ    (.1345 -1327؛ 680- 642: 1369مااکرات، 
اعطوای یوک حوق بوا     یک ح ایت اسوت و   قاًیدقیک م انت، »توجه شود و با این نگاه که  «است

بدون اینکه ح ایت یا م انتی را به دنبوال داشوته    تواندیمو یک حق  ح ایت از آن متفاوت است
(؛ آنگاه بر این اساس با توجه به واگااری اختیوار  193و 192: 1991)گواستینی، « باشد اعطا گردد

و عدم ذکر م انت اجرای کافی و مؤثر در قوانون اساسوی،   به رهبری  هااستیارت بر سظنتعیین و 
 بر مرورت و لزوم ح ایت حقوقی و تض ین این حق از طر  متتل  تأکید خواهد شد.

ی کلوی  هوا اسوت یسقوقی، جایگواه  قواعد ح مراتبسلسلهکه ذکر شد براساس ای  ه چنان
ی هوا راهنظام پس از قانون اساسی و برتر از قوانین عادی است؛ و ایون جایگواه، اقتضوا دارد کوه     

 .ا هود  از تعیوین    110ایو    2تبیین گردد. به استناد بنود   هااستیستض ین حسن اجرای 
 ۀ آثوار مه وی کوه    اجرای آنهاست. تحقق ه« حسن»اجرا، بلکه  تنهانهی کلی نظام، هااستیس

آن ه  به وجه احسن اسوت.   هااستیسبرش رد، منو  به اجرایی شدن  توانیم هااستیسبرای 
؛ هاسوت استیساجرای  سازنهیزمنیز ه ه مقدمه و  هااستیسفرایندها و سازوکارهای نظارت بر 

حلوه از  مر نیتور مه منتهی نظارت یر  و یوری، وافی به مقصود نتواهد بود. حلقۀ مفقوده و 
ی اجرایوی جهوت الوزام    هوا مو انت انوواع   تیو تقو، تعیوین و  هوا استیسویول به حسن اجرای 

بور  « نظوارت کارامود  »پشوتوانۀ  « م انت اجورا »زیرا  هاستاستیسبه اع ال  ربطیذمسئوالن 
ی کلوی نظوام )مصووب    هوا استیسمقررات نظارت بر حسن اجرای . هاستاستیسحسن اجرای 

از  نیوز  (20/06/1384و ابالغی مقام رهبری در 21/03/1384در مج ع تشتیص مصلحت نظام 
جودای از فراینود نظوارت بور     –زیورا   ،نویسی، فاقد اویا  یک قاعده حقوقی استنظر فن قانون

ی مو انت اجورا   -مصوبات مجلس که شاید ه زمان نوعی از م انت اجورا نیوز محسووب شوود    
هوای  دستگاه یعنیبرای متاطبان  راتمقر. عدم اجرای تکالی  این مشتصی تعیین نکرده است

ول از عواقب عدم اجرای ئهای مسحکومتی، هیچ پیامد حقوقی ندارد و طبیعی است که دستگاه
 دانند. بی ی ندارند و خود را به اجرای آن مقید ن ی هااستیس

بوه مومووعات و عوامو      هوا اسوت یسگفتنی است تدوین و اع ال یوحیح مو انت اجورای    
نواظر از طور  مقوام     عنوانبهایگاه والیت امر، تالش و جدیت مج ع تشتیص متتلفی مانند ج

رهبری، ارادۀ ملّت در پشتیبانی از والیت فقیه و تعهد شرعی و قانونی نهادهای مسئول بسوتگی  
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که سازوکارهای اجرایی و تض ین بسیاری از ایول قوانون اساسوی   گونهدارد. در این میان، ه ان
 عنووان بوه مقوام رهبوری نیوز     (.1381 ،ع ید زنجانیمنو  شده است ) به تصویب قوانین عادی

با توجوه بوه دارا بوودن جایگواه واالی والیوت       هااستیسی تعیین و نظارت بر حسن اجرای متول
و کارامود   موؤثر ی اجرایوی  هوا م انتانواع  -یا با مشورت مج ع شتصاً-مطلقۀ امر، اختیار دارد 

را ایجاد کند. بدیهی است با توجه به  هااستیسحسن اجرای  برای مواجهه با تتل  مسئوالن از
در هر شرایط با توجه به یالحدید مقام رهبری خواهود   هانیتض ، اع ال این هااستیسماهیت 

ی بوه  تووجه یبو بود. اما با توجه به فواید ای  حاک یت قانون و آگاهی مسوئوالن امور از عواقوب    
ی اجرایی هام انت، شایسته است که مصادیق هااستیسو تأثیر آن در حسن اجرای  هااستیس
 یریح و متقن، تعیین و ابال  گردد.   یورتبه هااستیس
 

 ی کلی نظامهااستیسی اجرایی تحقق هاضمانتمصادیق 
 توانود یمو کوه   هانظارتجز برخی از از دیدگاه حقوقی، بح  ایلی در این باره خواهد بود که به

حسوب شود، اگر نتیجه فراینود نظوارت مج وع تشوتیص مصولحت      ه زمان م انت اجرا نیز م
ی کلوی نظوام از سووی یوک قووه یوا دسوتگاه        هااستیسی به توجهیبنظام، خبر از عدم اجرا یا 

ی اجرایوی از  هام انتمسئول بدهد؛ با توجه به ساختار و نظام حقوقی کشور، امکان اِع ال چه 
قائو  بوه    تووان یمو  رسدیمنظر بهد داشته باشد؟ وجو تواندیمسوی مقام رهبری، وجود دارد یا 

 شد:   هااستیسچهار نوع تتل  از 
از حی  عدم رعایت آنها هنگام تصوویب قووانین بوه معنوای خواص       هااستیستتل  از  .1

 توسط قوۀ مقننه؛ 

از حی  عدم رعایت آنها هنگام تصویب قوانین به معنای عام توسوط   هااستیستتل  از  .2
 ؛  نهادهای قانونگاار

عدم رعایت آنها هنگوام تصوویب مقوررات توسوط نهادهوای        یحاز  هااستیستتل  از  .3
 گاار؛مقرره

 توسط مسئوالن. هااستیسی و اع ال و اجرای ریگ یتص تتل  در مقام  .4
در مورد اول، نظارت مج ع تشتیص بر فرایند ومع قوانین توسط قوۀ مقننه مت رکوز اسوت و   

و در یورت عدم رعایت یا عودم انطبوا     شودیمطه انطبا  داده ی مربوهااستیسمتن مصوبات با 
، تا حدودی امکان م انعت مج ع و شورای نگهبان از تصویب آنها فوراه  شوده اسوت    هااستیسبا 

که راه نرفته طووالنی در پویش    رسدیمنظر مقررات نظارت(. اما در انواع دیگر از تتل ، به 7)مادۀ 
 هوا اسوت یسی برای الزام یا برخورد با نهادهوا و مسوئوالن متتلو  از    رو باشد، زیرا سازوکار مشتص

نحوو  بوه  هوا اسوت یسی هوا هیو ابالغتعری  نشده است. باید یک کارگزار یوا مسوئول موورد خطواب     
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کار بندد و اگور  را به هااستیسی الزم جهت حسن اجرای هااقدامو  ها یتص ی ت هیدها، استهیشا
ی اجرایوی مناسوب   هوا م انتا قصور مقام مسئول را نشان داد، بتوان نتایج نظارت کارامد، تقصیر ی

 کار گرفت.جهت الزام به انجام وظیفه و احیاناً برخورد با تتل  وی را به
ی اجرایی که در ذی  هر کدام از قوا ذکر خواهد شود،  هام انتگفتنی است موارد گوناگون 

اد شده است، برخی مبه  و پراکنده مشتص ایج طوربهسیاسی کشور برخی -در ساختار حقوقی
ی ایجواد شوود،   متوول یراحت شناسایی شود و برخوی نیوز بایود توسوط نهادهوای      است و باید به

معین و در یک سوند معتبور    هااستیسی اجرایی هام انتمنسج  انواع  یورتبهی که اگونهبه
ی است کوه طبوق رویوۀ    ی مقام رهبرامقررهی ایلی تدوین و تعیین چنین متولذکر شود. البته 

جاری، اختیار دارند نظر مشورتی مج ع یا هریک از نهادهای مرتبط کشور در ایون خصووص را   
یمو قانون اساسی،  آورالزامجویا شوند. بنابراین با تکیه بر ایول و مبانی حقو  اساسی و ماهیت 

امح اسوت کوه در   و هرچندی کلی نظام ایجاد کرد. هااستیسانواع م انت اجرایی را برای  توان
قانون اساسی به برخی از م انت اجراهای سیاسی در اختیار مقام رهبری تصریح شده است، اما 

ی تووجه یبو و است رار  هااستیسی و عدم تحقق شایسته ادههقطع با توجه به تجربۀ سه  طوربه
د و در ی اجرایوی فعلوی پوی بور    هوا م انتبه ناکافی و ناقص بودن  توانیمبه حسن اجرای آنها 

ی حقو  اساسی کشور جهت ایجاد نظوام مو انت اجرایوی    هاتیظرفراستای به فعلیت رساندن 
 تالش کرد. هااستیسکارامد و منسج  برای تحقق حسن اجرای 

ی اجرایی با ماهیوت حقوو  ع وومی را شناسوایی،     هام انتدر ه ین زمینه شایسته است 
 .ا  57ای   هااستیسیی برای حسن اجرای ی اجراهام انتبرجسته و یا طراحی کرد. یکی از 

با توجوه بوه سواختار و    زیر نظر والیت مطلقۀ امر اع ال شوند.  ستیبایم گانهسهاست که قوای 
بودون انکوار نقوش    - .ا تصویر شوده اسوت    57چارچوب ایلی نظام حقوقی کشور، که در ای  

درت در جامعوه را راهبوردی و   در اع وال قو   گانهسهجایگاه قوای  توانیم -سایر ارکان حکومتی
ی کلی نظام ه ین قووای  هااستیساساسی دانست؛ بنابراین متاطبان و کارگزاران ایلی اجرای 

ی اجرایی حقووقی و  هام انت، با الهام از حقو  اساسی کشور برخی از هستند. در ادامه گانهسه
، بوا توجوه   هااستیسای ی قوا نسبت به حسن اجرتوجهیبدر مواجهه با  سیاسی قاب  طرح بعضاً

 اختصار بیان خواهد شد.به محدودیت در تفصی  بح ، به
 

  قوۀ مقننه .1
ی نیوز  ریو گ یتصو  از دیدگاه علو  مودیریت،    ایوالًمقولۀ اجرایی در اینجا دارای مفهوم عام بوده و 

ی هوا تاسیستلقی شده و به معنای اجرای « اجرا»ی از اجراست و بر این اساس قانونگااری امرحله
ی کلو  یهااستیس اجرای سطح نیتریعال و نیترمه (. 383: 1380کلی است )مهرپور و ه کاران، 
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 مواکور  یهااستیس با قوانین انطبا  میزان هرچه خصوص این در که است قانونگااری نظام، سطح

اسوت )اسو اعیلی و منصووریان،     شده تض ین نیز آن بر نظارت مسئلۀ و اجرای حسن تأمین گردد،
ی اجرایوی در اختیوار مقوام رهبوری جهوت الوزام مجلوس        هام انتمتتصر،  یورتبه. (1: 1391

 برش رد:   نیچننیا توانیمی کلی را هااستیساز  تیتبعشورای اسالمی به 

 ا.  72 ایو   نظام: کلی یهااستیس مغایر یا غیرمنطبق با مصوبات یاعتباریب الف(
 اسوت،  شوناخته  رسو یت  بوه  اساسوی  قوانون  در مقرر حدود در را مجلس قانونگااری اختیار که
 کلی یهااستیس رعایت به مجلس الزام جهت کارامد حقوقی اجرای م انت یک تعیین نوعیبه

این حدود که بایود در چوارچوب آن    نیترمه ، زیرا بدون تردید از است قانونگااری هنگام نظام
ی کلی نظام است. البته جهت تحقق این الزام، سازوکار نظوارتی الزم  هااستیسقانونگااری کرد، 

 با فرایند ذی  تدوین شده است:
 وهوا  طورح  لوایح، به مجلس رسیدگی حین در تشتیص مج ع نظر اع ال و پیشینی نظارت .1

 نگهبوان  شوورای  بوه  مج وع  نظر ارسال مج ع، با مجلس ه راهی عدم یورت ؛ و درهابرنامه
 (؛هااستیسمقررات نظارت بر حسن اجرای  7آن)مادۀ  طبق بر مجلس مصوبۀ رد جهت

 یوورت  در مجلس مصوبات رد در نگهبان، شورای مستق  اقدام مج ع؛ سکوت یورت در .2
 11/3/1393 موور   نظام )به اسوتناد ناموۀ   کلی یهااستیس با آنها انطبا  عدم یا مرایرت
 نگهبان(. شورای دبیر پاسخ به درخواست رهن ود توسط در رهبری معظ  مقام

 حوال  : دررهباری  مقاام  توسط اسالمی شورای مجلس از اعتبار سلب یا انحالل ب(
 شوورای  مجلوس  الوزام  بورای  مناسوبی  و محکو   اجرای م انت با تأخیر طوالنی،هرچند  حامر

 شوورای  و مج وع  اگور  کوه  جوایی  توا  اسوت  گرفته شک  کلی یهااستیس از تبعیت به اسالمی
 طورح  بوه  نوبت که رسدیم نظربه بعید دهند، انجام یخوببه را خود نظارتی ه م وظیفۀ نگهبان،
جالوب   .برسد رهبری مقام توسط مجلس انداختن اعتبار از امکان نظیر انحالل یا اجرایی م انت

 ؛110 ایو   پیشونهادی  4 بنود  در بازنگری قانون اساسوی  شورای اول ک یسیون توجه است که
 ج لوه  از را تشوتیص  مج ع اعضای اکثریت موافقت از پس میاسال شورای مجلس انحالل حق

 رجوع مج ع، کهیدریورت کرده بود بیان حال عین در و معرفی رهبری مقام اختیارات و وظای 
 مشوروح ) دیو ن ایمو  منحو   را مجلس ی،پرسه ه انجام از پس رهبر بداند، الزم را یپرسه ه به

ایت این م انت اجرا بوه سورانجام نرسوید، اموا بوا      در نه هرچند. (643 و 642 :1369مااکرات، 
والیوت مطلقوۀ   »اختیار، به استناد  این رسدیمنظر ی حقو  اساسی کشور بههاتیظرفتوجه به 

 مجلوس  اعتبوار  کوردن  منوو   در  .ا نهفتوه شوده و هو     57دیگری ه  در ای   شک  به« امر
 رهبوری  مقام توسط شورا فقهای تعیین و( ا. 93 ای ) نگهبان شورای وجود به اسالمی شورای

 شوورا،  فقهای عزل یا نکردن تعیین با تواندیم رهبری واقع در. دارد وجود( ا. 110 ای  6 بند)
 .  ن اید ساقط اعتبار از را ی کلی نظامهااستیسبه  توجهیبمجلسِ  اساسی، قانون طبق
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 ماینادگی ن داوطلبان صالحیت احراز فرایند در هااستیس به عمل معیار کردن ج(
 از تبعیوت  عودم  یوورت  در مجلوس  ن اینودگان  یوالحیت  ردّ امکوان  : بوه بیوان دیگور،   مجلس

فقیوه   مطلقوه  والیت ای  مترقی و اساسی قانون نبودن به وفادار دلی به کلی نظام، یهااستیس
 .وجوود دارد  1378 مصووب  اسوالمی،  شوورای  مجلوس  انتتابات قانون 28 مادۀ 3به استناد بند 

وع م انت اجرا مالحظات متتلفی دارد که از آن ج له مراقبت الزم جهوت متزلوزل   البته این ن
نقش این  توانین . در هر حال استاز سوی ن ایندگان مجلس  اظهارنظرنشدن استقالل رأی و 

یوا ن اینودۀ مجلوس     ج هوور سیرئو نوع م انت اجرا را نادیده گرفت. باالخره اگر مقوامی مثو    
ی کلوی  هااستیسناگون متالفت و عدم التزام به حرکت در چارچوب ی گوهاشک کرات و به به

قطع یالحیت تصودی مسوئولیت در نظوام     طوربهنظام را در سابقۀ مسئولیت خود داشته باشد، 
اساس مشروعیت اع وال قودرت از سووی هور یوک از       چراکهوالیت فقیه را از دست داده است، 

 کلوی  یهوا اسوت یس 13بند الیت مطلقۀ فقیه است. مسئوالن، منو  به تبعیت و التزام آنها به و
 رعایووت ن اینوودگی، وظووای  اجوورای حسوون بوورای الزم سووازوکار تعیووین»مبنووی بوور  انتتابووات،

 در مجلوس  ن اینودگی  شورایط  فقدان کش  یا زوال یورت در الزم اقدامات انجام نامه،... وقس 
 نیز مؤید این نظر است.« منتتبان
ق.ا جهت  138و 85فرایند اعمال اصول  در هااستیس رعایت معیار کردن لحاظ د(

بوه دو نووع    تووان یماین نوع م انت اجرا را با توجه به متولیان آن نظارت بر مصوبات دولت: 
   تقسی  کرد:

هیوأت عوالی نظوارت     بوه  هااستیس متال  مصوبات دولتی اعالم به. الزام شورای نگهبان 1
ی کلی نظام جزو معیارهای نظارت هااستیسای نگهبان، با عنایت به اینکه در نگاه شور  مج ع:

شرعی و قانون اساسی در هنگام نظارت بر مصوبات مجلوس شوورای اسوالمی اسوت و در مووارد      
(. شایسته است که شورای نگهبان 1397متعددی نیز مورد استناد قرار گرفته است )ر.ک: فر ، 

 .ا(؛ و هو  در فراینود    85ولوت )ایو    ی دائ وی مصووب د  هابر اساسنامهه  در فرایند نظارت 
ی کلوی نظوام را   هوا استیسنظارت شرعی بر مصوبات دولتی ارجاعی دیوان عدالت اداری؛ معیار 

ن ونوه اسوتناد فقهوای     تووان یمو که مورد توجه ویژه قرار دهد. ه چنان ترگسترده یورتبهنیز 
توال  شورع بوودن یوک     در زمینوۀ م  اظهوارنظر ی کلی نظام جهت هااستیسشورای نگهبان به 
مالحظه  30/7/1398مور   2323ش ارۀ  به یعدالت ادار وانید یع وم أتیهمقرره را در رأی 

ه زمان با اعالم نظر رس ی خود، موارد متال  بوا   تواندیمدر ه ین زمینه شورای نگهبان  کرد.
 یص برساند. ی نظارتی به اطالع هیأت عالی نظارت مج ع تشتهایبرداربهرهرا جهت  هااستیس

ک یسویون نظوارت    بوه  هوا اسوت یس متوال   مصووبات دولتوی   اعوالم  به مجلس رئیس الزام. 2
قانون اساسوی ج هووری اسوالمی     138 و 85ل وای اجرای ۀقانون نحو با توجه به دبیرخانۀ مج ع:

قوانون الحوا    و  26/10/1368 رئیس مجلس شورای اسالمی مصوب یهاتیمسئول زمینۀدر  ایران
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رئویس  24/10/1391ناموۀ اجرایوی آن مصووب    و آیین 8/12/1378به قانون ماکور در  رهپنج تبص
ی کلوی نظوام بوه معیوار     هوا اسوت یسقائ  به افزودن معیار رعایت  توانیممجلس شورای اسالمی، 

« تطبیق مصوبات دولت با قووانین  هیأت بررسی و» نظارت بر مصوبات دولت شد. به این یورت که
 عنووان بوه و کارشناسان منصوب رئیس مجلس و یا حتی شتص رئویس مجلوس   مشاوران  عنوانبه

در یوورت   -هوا اسوت یسبا توجه به نقش وی در فراینود تعیوین    خصوصبه–گیرندۀ نهایی تص ی 
ی کلی مرایرت دارد یا منطبوق نیسوت، مومووع را بوه اطوالع      هااستیسی که با امصوبهمواجهه با 

قائو  بوه حضوور ن اینودگانی از طور        تووان یمو ند. حتی ک یسیون نظارت دبیرخانه مج ع برسا
 را لحاظ کنند.   هااستیسک یسیون نظارت در ج ع هیأت ماکور شد تا ه زمان معیار 

در مورد دالیو  حقووقی افوزودن معیوار مواکور بوا توجوه بوه برخوی نظرهوا در زمینوۀ ماهیوت             
یمو دانستن آنها، « حک  حکومتی» یا« قانون به معنای عام و روح قوانین»ی کلی از ج له هااستیس

مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین متوال   » .ا استناد کرد که اعالم کرده 138به ای   توان
مصوبات دولت نباید با ایول و احکام ماهب رس ی کشوور و  »که بیان کرده است:  85یا ای  « باشد

«.   قووانین و مقوررات ع وومی کشوور باشود     نبایود متوال  »و « یا قانون اساسی مرایرت داشته باشود 
هنگام تطبیق مصوبات دولت با قوانینی که جهت اجورای یوک    هااستیسه چنین لحاظ کردن معیار 

و قوانون نحووۀ پیگیوری تحقوق      44ی کلوی ایو    هااستیسسیاست کلی خاص )نظیر قانون اجرای 
خواهود شود.    ترپررنگ شدهومعی کلی هااستیسی کلی اقتصاد مقاومتی( و یا در راستای هااستیس

تعیوین سوازوکار   »نیز  6/07/1398ی کلی نظام قانونگااری ابالغی هااستیس 3جالب توجه آنکه بند 
را مطرح کرده است. بنابراین با توجوه بوه جایگواه    « مناسب برای عدم مرایرت مقررات با قانون اساسی

ی کلوی را نیوز   هوا استیسیق مقررات با معیار تطب توانیمی کلی در قانون اساسی، هااستیسرس ی 
ذی  معیار قانون اساسی قرار داد و با ایالح قانون نحوه نظارت رئیس مجلس، م انت اجورای مه وی   

   هنگام ومع مقررات به وجود آورد. هااستیسرا جهت تحقق و رعایت 
 عاالی  هیأت به هااستیس از تخلف موارد اعالم به مجلس نظارتی نهادهای الزام ه(
  .ا( 90)نظیر دیوان محاسبات کشور و ک یسیون ای  مجمع  نظارت
 در مجریاه  قاوۀ  بر سیاسی نظارت یهااهرماعمال و استفاده از  به مجلس الزام و(
 .هااستیس از تخطی صورت
ها تفحص و تحقیق در هااستیس اجرای حسن رصد کردن لحاظ به مجلس الزام ز(

گزارش نهایی به مجلس و مردم؛ و نیز ارجاا  نن  هم در  هااستیستخلفات از  اعالم و
 به کمیسیون نظارت مجمع.

 حاوزۀ  در هااستیس از تخطی موارد اعالم به مجلس نمایندگان از یک هر الزام ح(
 مربوطه. انتخابیه
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 قوۀ مجریه .2
ی مستقی  و غیرمستقی  اموور کشوور از   ریرپایتأثقوۀ مجریه دومین نهادی است که با توجه به 

ی کلی نظام ایفا ن ایود.  هااستیسنقش مه ی در حسن اجرای  تواندیمات و تص ی اتش، مصوب
مقوام قووۀ مجریوه نیوز      نیتریعالمقام رس ی کشور است،  نیتریعالبر اینکه مقام رهبری عالوه

 .ا نیز قووۀ مجریوه ه چوون سوایر قووا تحوت        57 .ا(. مطابق ای   113)ای   دیآیمش ار به
ی کلوی نظوام   هوا استیسترتیب لقۀ امر و امامت امّت، اع ال خواهد شد. بدیننظارت والیت مط

، هوا یزیو ربرنامهبر رعایت آنها در کلیۀ است و دولت موظ  خواهد بود عالوه آورالزامبرای دولت 
 .ا بهره جسته و اقدام به تهیۀ لوایح  74و تص ی ات، از اختیار خود مطابق ای   هایگاارمقرره

کلی، برخی از  طوربهی کلی؛ یا لحاظ آنها در لوایح جاری ن اید. هااستیسهت تحقق ابتکاری ج
خصووص  برای مقام رهبری جهت الزام قوۀ مجریوه بوه   توانیمی اجرایی که هام انت نیترمه 
 از:  اندعبارتی کلی قائ  شد هااستیسمنظور تبعیت از ، بهج هورسیرئ

امر  مطلقه والیت به استنادرهبری:  مقام توسط یو عزل و جمهورسیرئ به الف( تذکر
 -مستقر با توجوه بوه برداشوت فقهوی     ج هورسیرئ .ا(؛ و یا سلب مشروعیت از  57و  5)ایول 

  .ا(.110ای   9حقوقی غالب از ماهیت تنفیا حک  ریاست ج هوری )بند 
 اصال  9بناد   استناد به جمهوری ریاست انتخابات در فرد منتخب حکم تنفیذ عدم ب(

ی کلی با توجه به ویژگی رجال سیاسوی بوودن   هااستیسی به حسن اجرای توجهیببه دلی   ا؛.ق110
 .بوده است ج هورسیرئفرد منتتبی که یک دوره  خصوصبهداوطلبان ریاست ج هوری 

بوا ایجواد    ا.ق 110 اصال  10 بناد  موجب به رهبری مقام توسط جمهورسیرئ عزل ج(
 آن از طر :  ی حقوقی و سیاسی هانهیزم

 ج هوور سیرئو  تتل  به رسیدگی برای کشور عالی دیوان به مج ع نظارت نتیجۀ ارجاع .1
 .110 ای  10 بند اجرای کردن فراه  و هااستیس اجرای از

 حسون  در وزرا و ج هوور سیرئو  اهت وام  میوزان  بررسی به اسالمی شورای مجلس ورود .2
 از اسوتفاده  امور،  ایون  بوه  آنهوا  مالتوزا  نبودن کنندهیرام یورت در و ؛هااستیس اجرای
 یسازنهیزم جهت ج هورسیرئ کفایت عدم به رأی یا استیضاح و سؤال تاکر، یهااهرم
 .110ای  10 بند اجرای برای

 داوطلباان  صاالحیت  احاراز  فرایناد  در هاا استیس به عمل معیار کردن لحاظ د(
زیورا   داوطلبان، نبود سیاسی رجال به توجه با نگهبان، شورای جمهوری توسط ریاست
 والیت به ع لی التزام عدم از کاش  تواندیم رهبری سوی مقام از شدهنییتع یهااستیس نقض
 نووعی  هو   ایون . باشود  انتتوابی  و انتصوابی  یهاس ت در افراد یالحیت رد مبنای و باشد فقیه

 .(16 و 15 :1380الهام، مؤمن، کعبی، )است سیاسی اجرای م انت
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 مجلاس،  نظاارت  و رسایدگی  فرایناد  طی هااستیس با مخالف یدولت لوایح ردّ ه(
 . نگهبان شورای تشخیص و مجمع
اداری  عادالت  دیوان در مجریه قوۀ تصویبی مقررات ابطال امکان نوردن فراهم و(

از لحاظ حقوقی مو انت اجورای   ی کلی نظام: هااستیسدلیل مغایرت یا عدم انطباق با به
 طباطبایی)ا عدم نفوذ اع ال و تصو ی ات مقاموات اداری اسوت   ای  حاک یت قانون، بطالن و ی

ی کلوی نظوام، جوزء اسوناد     هااستیسبا این استدالل که  رسدیمنظر به (.417: 1379 مؤت نی،
باالدستی و باالتر از قوانین عادی و یکی از حدودی است کوه کوارگزاران، بایود در چوارچوب آن     

نون تشوکیالت و آیوین دادرسوی دیووان عودالت اداری      قا 1ع   کنند؛ و با توجه به سیا  مادۀ 
مصادیق حدودی دانسوت کوه    نیترمه ی کلی نظام را یکی از هااستیس توانیم 1392مصوب 

مجاز به خروج از آن نیست. بر ه ین اساس طرحی بوه شورح زیور بورای     « کنندهبیتصومقام »
انت اجورای قووی و حتوی    ایفای نقش از سوی دیوان عدالت اداری در راستای ایجواد یوک مو    

 :  شودیمی جهت تقویت نظارت مردمی پیشنهاد سازنهیزم
امکوان رسوویدگی بووه شووکایت افووراد حقیقوی و حقوووقی از مقووررات، تصوو ی ات و اقوودامات   

ی کلوی نظوام، از سووی دیووان     هوا استیسدلی  مرایرت یا عدم انطبا  با ی دولتی، بههادستگاه
سط دیوان عدالت، منو  به اخا نظر از هیأت عالی نظوارت  عدالت اداری فراه ؛ و یدور رأی تو

شبیه ارتبا  دیوان عدالت با شورای نگهبان در فرایند ابطال مقوررات خوال     قاًیدقمج ع شود. 
شکایت را ویول، نظر تتصصی هیأت عالی را اخا و حکو  بوه ابطوال     یرفاًشرع. در واقع دیوان 
زوکار شایسته است کوه حوق ویوژۀ طورح شوکایت در      . در این سادین ایمموموع یا ردّ شکایت 

 دیوان، توسط هیأت عالی نظارت مج ع نیز لحاظ شود.
 .ا  170کوه ایو    ه چنوان قضاات:   سوی از هااستیس خالف مقررات اجرای عدم ز(

ی دولتوی کوه   هوا ناموه نیوی آو  هوا ناموه بیتصواز اجرای  اندمکل  هادادگاهقضات »اعالم داشته که 
 «انین و مقررات اسالمی یا خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه است خودداری کننود... متال  با قو

قانون دیوان عدالت اداری که  1ی کلی و نیز استدالل برگرفته از مادۀ هااستیسبا توجه به ماهیت 
قائو  بوه    تووان یمو در بند قب  ذکر شد)خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه( و به داللوت التزاموی   

و  هوا ناموه بیتصوو ی کلوی هنگوام مواجهوه بوا     هوا اسوت یسفۀ قضات در لحواظ کوردن معیوار    وظی
، مو ن خوودداری از   هااستیسی دولتی شد و در یورت مرایرت یا عدم انطبا  آنها با هانامهنییآ

 اجرا؛ موموع را جهت اعالم نظر تتصصی به هیأت عالی نظارت مج ع ارسال کنند.
 

 . قوۀ قضاییه3
ی کلی نظام، نقش قاب  توجهی در مو انت اجورا و   هااستیساز  تیتبعبر وظیفۀ عالوه قوۀ قضاییه
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خصوص اینکه رؤسوای نهادهوای مه وی ه چوون دیووان عوالی       ایفا کند. به تواندیمنظارت بر آنها 
بور  ی این قوه، عالوههارمج وعهیز عنوانبهکشور، سازمان بازرسی ک  کشور و دیوان عدالت اداری 

ایوالحیۀ   4و بایود بوه عهوده بگیرنود؛ طبوق موادۀ        توانندیممستقلی که در این زمینه ی هانقش
ی کلی نظام، به عضوویت ک یسویون نظوارت دبیرخانوه     هااستیسمقررات نظارت بر حسن اجرای 

. ک یسیونی که حتوی پوس از تشوکی  هیوأت عوالی      انددرآمدهمج ع تشتیص مصلحت نظام نیز 
 وظیفۀ ارائۀ نظر کارشناسی به هیأت ماکور را بر عهده دارد. نظارت، ه چنان رس یت داشته و

ی هااستیساز  تیتبعدر هر حال، ابزارهای در اختیار مقام رهبری برای الزام قوۀ قضاییه به 
 .ا که نصوب و عوزل و قبوول اسوتعفای      110ای  6و قس ت ب بند  57کلی، با توجه به ای  

رات مقام رهبری و اع ال این قوه را تحوت نظوارت والیوت    مقام قوۀ قضاییه را از اختیا نیتریعال
یمو و وظایفی که این قوه  هانقش؛ مؤثر و کارامد است. بنابراین بیشتر باید به داندیممطلقۀ امر 

در راستای ک ک به مقام رهبری جهت نظارت و الزام نهادها و ارکوان دیگور حکوموت بوه      تواند
پرداخته شود کوه از آن ج لوه بوه نقوش دیووان عوالی       به عهده بگیرد،  هااستیسحسن اجرای 

قوۀ قضاییه ه  در مقام ع و ،   اشاره شد. ه چنین هادادگاهکشور، دیوان عدالت اداری و قضات 
 توانود یمی کلی نظام تهیه یا اجرا کرد، هااستیس برخال را  شیهابرنامهاگر یک مجری قانون، 

به جریان انداخته و تتلفوات   174مطابق ای   به موموع، رسیدگی و ای  بازرسی ک  کشور را
منجر  شوده اسوت،    هااستیسرا که به عدم تحقق  ج هورسیرئقانونی متتلفان و حتی شتص 

 (.16: 1380رسیدگی کند )الهام، مؤمن و کعبی، 
 

 یریگجهینت
را یک قاعدۀ حقوقی الزامی و دارای م انت اج عنوانبهی کلی نظام هااستیسبا پایرش جایگاه 

بیش از شرایط فعلوی شواهد    ستیبایمکه مادون قانون اساسی و برتر از قوانین و مقررات است، 
.  یبوود یمو  گانوه سوه قووای   خصووص بوه حسن اجرای آنها از سوی مسئوالن و نهادهای کشوور  

برشو رد،   تووان یم هااستیسمنظور بررسی عل  عدم تحقق حسن اجرای ی گوناگونی بههاعلت
نظوام سیاسوی کشوور     موقوع بهی یحیح و شیاندچارهاین عل ، عدم  نیترمه د از اما بدون تردی
ی اجرایی با هد  مواجهه با عودم  هام انتی منسج  و کارامد از انواع امج وعهجهت طراحی 

 هوا اسوت یسی اجرایوی  هوا م انت. بررسی استدر فرایند کلی مدیریت کشور  هااستیسرعایت 
؛ و مسوامحه و  68ر مااکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال نشان از ابتر ماندن موموع د

ی مج ع تشتیص مصلحت نظام دارد کوه بوا وجوود تأکیودات مکورر مقوام معظو         کارک حتی 
اندیشی مناسب در این زمینه، به برخی پیشونهادهای حوداقلی بسونده شوده     رهبری جهت چاره

ی هوا مو انت عیین نظام منسج ی از انواع نیاز مبرم کشور، طراحی، تدوین و ت کهیدرحالاست. 
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ی مربوو  را رفوع کنود،    هوا یکاسوت ی موجود، نواقص و هام انتاجرایی است که م ن تقویت 
ی کلوی نظوام   هوا استیسبه حسن اجرای  گانهسهی که به التزام واقعی مسئوالن و قوای اگونهبه

ی هوا مو انت ن برخوی  رفع این نقیصۀ مه  تالش شد توا مو ن برشو رد    منظوربهمنجر شود. 
جایگاه والیت مطلقۀ  خصوصبهی حقو  اساسی کشور هاتیظرفی از ریگبهرهاجرایی موجود، با 

بوه حسون    گانوه سهی قوای توجهیبی اجرایی در مواجهه با هام انتامر، برخی مصادیق جدید 
 شناسایی شود. هااستیساجرای 
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