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  یاز منظر قانون اساس يت نظارت رهبریماه
 *عبدالحکیم سلیمی

  
  دهكيچ

سپردن ، يو يطرح رهبر ةفلسف و، هيت فقيبر اصل وال يران مبتنيا ياسالم يجمهورنظام 
ر يدر مساسالمي ت نظام يضامن هدا كه است يطيه واجد شرايدست فقبه شور كزمام امور 

بـر  دارد؛ زيرا  يت شرعيومت ماهكبر اعمال ح ينظارت رهبر، ست. از سوي ديگراسالم ا
ـ بـه امامـت ن  ، بتيدر عصر غ يقوام نظام اسالم، يقانون اساس اساس اصل پنجم ـ ابي ا ي ي

شـور  ك ينظام حقوق، يبه موجب اصل چهارم قانون اساس. همچنين ه استيفق يول يرهبر
رهبـر بـر اعمـال     ينظـارت حقـوق  ، به لحـاظ روش  باشد. ين اسالميد بر اساس موازيبا
 ينظارت رهبر، از نظر قلمرو؛ اما است يو استصواب ياز نظارت استطالع يبكيتر، ومتكح

قـانون  در ، صورت خـاص ه بهكمند است حال ضابطه نيو در ع، ومت مطلقكبر اعمال ح
ـ ح ينهادهايا گانه و سه يعام نسبت قوايا و ، بيني شدهي پيشاساس قابـل اعمـال    يومتك

ز در نظـارت  ين ين فقهيه موازكبل ت؛سين موضوعه نينامحدود به قو ياست. نظارت رهبر
  نقش دارد. يرهبر
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  مقدمه
 :شـوند مـی  میتقس یکراتکو تئو یکراتوکدم به دو دسته یاسیسهاي نظام، یلک نگاه یکدر 

) ساالرمردمیک (راتکاصطالح دمدر ، رندیگمی مردم يشان را از آراتیه مشروعهایی کنظام
 یـۀ و نظـارت بـر پا   يگـذار از جملـه قـانون  ومت کتمام اعمال ح، هان نظامینام دارند. در ا

، تیـ مکت حایخاسـتگاه مشـروع  ، یـک راتکتئوهاي رد. در نظامیگمی خواست مردم صورت
، رد نخسـت یکـ در رو. رد متفاوت مطرح شـده اسـت  یکه با دو روین نظریاست. ا یاله ةاراد

 نـد ات منصوب شدهیمکخداوند جهت اعمال حا يه از سوکهستند  یزمامداران افراد خاص
ه کـ بل، سـتند یخداونـد ن  يزمامدارن منصوب از سو، رد دومیکدر رو ؛)یعیرد فوق طبیک(رو

  .)یزدانیرد یکرو( نندکمی تیمکتحت فرمان او اعمال حا، یت الهیبا اعتقاد به اقتدار و مش
ر کـ فش و همکیهم یملت یاسیو تبلور آرمان س یتبکنظام م یکران یا یاسالم يجمهور

 يت بـه سـو  کـ ر حریمسـ ، یدتیـ و عق يرکسازمان داد تا در روند تحول فه به خود کاست 
 یانقالب اسالم يروزیپ زمانه در ک یملت 1.یدمایپبرا آگاهانه ) ت اسالمیمکحایی (هدف نها

س نظـام  یخـود را بـر تأسـ    ییم نهـا یتصـم ، یاسینوع نظام س یپرسپارچه در همهیکطور به
مثبت  يدرصد به آن رأ 98/ 2تیثرکو با ا کرداعالم ی) نید يساالرمردمی (اسالم يجمهور

 ياجـرا  ۀمقدم 3، ومت حق و عدل قرآنکبر اساس اعتقاد به ح نوی اسینظام س ییبرپا 2داد.
 ،و سـرانجام  یملـ  ین همبسـتگ یتضـم ، ن استقالل و عدالتیتأم، اسالمهاي آموزهام و کاح

  4است. یاسالم ۀنمونۀ جاد جامعیا
 یه قـانون اساسـ  کـ نـد  کمـی  جـاب یت اسـالم ا یمکو حا یاسالم يت نظام جمهوریماه

انگر یـ ه بکـ  يگـذار قـانون  ؛باشـد  یومـت اسـالم  کحهـاي  هیم پاکیس و تحیبخش تأسالهام
دار صـالحان عهـده  ، ابـد یان یـ بر مدار قرآن و سنت جر، است یت اجتماعیریمدهاي ضابطه

امـور جامعـه و رفتـار     همـۀ در  یام اسالمکه احک ياگونهبه 5.شوندشور ک ةومت و ادارکح
  د.شو متقابل مردم و دولت اجرا

امـور در   يمجـار  قـرار گـرفتن  ، یاسـالم  يدر نظام جمهور ينهاد رهبر يوجود ۀفلسف
هـاي  ومـت و نهـاد  کق بـر اعمـال ح  یـ ه با نظـارت دق کاست  یطیه واجد شرایت فقیصالح

گـاه  یتوجـه بـه جا   خـود باشـد. بـا    یل اسالمیف اصیت نظام به وظایضامن هدا، یومتکح
ت و نـوع نظـارت   یـ ن ماهیـی ت و ضرورت تبیاهم، رانیا یاسالم يدر نظام جمهور يرهبر
ن یـ رسـد. ا مـی  مبرهن به نظر امالًک يامر، یومت از منظر قانون اساسکبر اعمال ح يرهبر



   ۱۱ي از منظر قانون اساس يت نظارت رهبريماه

را در اذهـان مطـرح   هـایی  پرسـش  بساچهاست و  یگوناگون قابل بررس هايجنبهله از ئمس
  ؛ مانند:سازد
  ف شده است؟یچگونه تعر یدر قانون اساس يت و نوع نظارت رهبریـ ماه

  ؟یاسیا سیاست  یحقوقنظارتی ، ومتکبر اعمال ح يـ نظارت رهبر
  ؟یا استطالعیاست  یومت استصوابکبر اعمال ح ينظارت رهبر ةویـ ش

چگونه قابـل جمـع   ، یناظر در قانون اساسهاي ر نهادیبا نظارت سا يـ نظارت مطلقه رهبر
  ست؟ا

  ؟یا محدود به اصول قانون اساسی ،ومت مطلق استکبر اعمال ح يـ قلمرو نظارت رهبر
  تابد؟میرا بر يم رهبرینظارت مستق یا قانون اساسیـ آ

و در حد  یاز منظر قانون اساس يت و نوع نظارت رهبرین ماهییتب، این پژوهشاهتمام 
 مزبور است.هاي پاسخ به پرسشتوان، 

  مفهوم نظارت. ۱
ــا يرگــذاریاســت. تأث »Control« ةبرگــردان واژ، ینظــارت و بازرســ ــوم ی ن مفهــوم در عل

بـه شـمار    رگـذار یو تأث یان اصـل کاز ار یتیریمدهاي مبرهن بوده و در نظام يامر، یاجتماع
  رود.می

 يبه معنا، »نظر« ۀشیه از رکاست  یعرب ةواژ یکنظارت در اصل  :. نظارت در لغت1ـ1
  آمده است. يا امري یزیر در چکتأمل و تف

در ، ردکـ نظر  يه؛ در امریقسیقدره و یه یر فکاالمر تدبره و ف ینظر نظرا فینظر « المنجد:
  .»ردکاس یآن را اندازه گرفت و ق، ر نمودکمورد آن تدبر و تف

سـب  کطلب بـه العلـم علـم او ظـن فهـو تأمـل معقـول ل       یر کوالنظر الف« البحرین:مجمع
شود. پس نظر عبـارت اسـت از   می ا ظنیآن طلب علم  ۀلیوسه بهکر کف یعنیظر نمجهول؛ 
م کـ ح، انتظار، مهلت مانند يگرید ینظر در معان .»دست آوردن مجهوله ب يبرا یتأمل عقل

، ننـده کنگاه يشه است و به معناین ریناظر از هم ۀلمک. ار رفته استه کز بین يو فصل دعاو
  شده است. تفادهنگهبان استمراقب و ، چشم

اسـت   ینـ یا امیر یمد، ناظر 6ت است.یمهارت و خالق، فراست يمعنانظارت در لغت به
  د.کنمی نییاعمال تع یحسابرس يبرااو را م که حاک
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 منظـور » نظـارت « از یمفهوم خاص یاز علوم اجتماع یکدر هر. نظارت در اصطالح: 1ـ2
  7شود:می

 ات بـا برنامـه انجـام   یـ ق عملیـ تطببـراي  ر یه مـد کشود می اطالق یوششکالف) نظارت به 
  8ست آورد.ها را به دتیزان صحت و سقم فعالیدهد تا ممی

  9شود.می ات با برنامهیق عملیه باعث تطبکاست  یتینظارت فعال ب)
منظور  ه بهکارها کو  یانسان يرویر نظر قرار دادن نیج) نظارت عبارت است از مراقبت و ز

  10رد.یگمی ارها انجامکت یو مطلوب یانسان يروینحفظ سالمت 
اطالعات  يآورق جمعیه از طرکاست  یابیق و ارزینوع عمل تحق یکد) نظارت عبارت از 

ـ یـ ا نظارت عملی ؛رسدمی مطلوب ۀجیل آنها به نتیه و تحلیو تجز  ياوسـته یهـم پ ه ات ب
  11آورد.می فراهم يسازمیتصم ينه را برایزم، ايزنجیرهند ایفر یکه در کاست 

نظـارت مـالزم   ، یتیریف مـد یوظـا  ةدر گسـتر : تـوان گفـت  مـی ، مزبـور ف یبر اساس تعار
از  یهمـواره بـا احتمـال   ، دارد ینیبشیت پیماه يزیربرنامه؛ زیرا است يزیربرنامه یشگیهم

شـه  یبرنامـه هم  يرد بر مبنـا کعمل یابیارز، دارد یت واقعیرد ماهکاما عمل، خطا همراه است
  ن هدف است.یل به این ين عامل برایترنظارت مهمو ، یاصالحهاي همراه با اقدام

  ان نظارتك. ار۲
 یهر نظارت، ن استیتراملکن و یتره به نظر جامعک ،)ف جیرد( دهیف برگزیبا توجه به تعر

نـه  یزم، يارهیند زنجایفر یکه در ک شودمی لکیتش ذیل ۀوستیهم په ات بیاز سه مرحله عمل
  12آورد:می فراهم يسازمیتصم يبرارا 
ن کـ ن رینخست، شفاف و معتبر، اطالعات الزم يگردآور احراز و. جمع آوري اطالعات: 2ـ1

، نـاظر  هکـ رسـد  می به هدف مطلوب یدهد. نظارت در صورتمی لکیهر نظارت را تش
رد مـورد نظـارت بـه آن    کـ ا عملیـ ت موضوع یشف ماهکه کرا  یافک اطالعات معتبر و

ارآمـد  کنـه تنهـا   ، اسـاس و مغرضـانه  یار داشته باشد. اطالعات بیدر اخت، ازمند استین
  13رود.می شمار نظارت به يجدهاي بیناظر و از آس ةنندکگمراهبلکه ، ستین

ل یـ ه و تحلیـ زجت، نـده کدن اطالعـات پرا یـ نـار هـم چ  کدر . تجزیه و تحلیل اطالعات: 2ـ2
ه کـ نظارت است  ۀن مرحلیترن و دشواریدوم، اطالعات مزبور يبندارشناسانه و جمعک
 يبنـد طبقـه ، کشـ بـی رد. یـ ننده اطالعات انجـام گ کهیر از منابع تهیغ ید توسط منابعیبا
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اطالعـات بـه    ۀوسـت یناپ يردن اجـزا کمرتب ، اطالعات مربوط به موضوع مورد نظارت
 یسـ کز هـر  ه اکدارد گیري اي در نتیجهالعادهنقش فوق، شفاف و هوشمند، یمنطق ۀگون

  ست.یساخته ن
گر هر نظـارت  ین دکر، يسازمیجه و تصمیبه نت یابیدستسازي: گیري و تصمیم. نتیجه2ـ3

وضـع موجـود را   ، ه بر اسـاس آن کبرسد  سازيتصمیمد به یر بایناگز یاست. هر نظارت
ـ ینظارت عق، صورتینر ایر دهد. در غییا تغیت و یتثب یـده خواهـد بـود؛ زیـرا     فایم و ب

  رسد.می جه مطلوبیرد به نتکعمل یابیه با ارزکاست  یتشافکنوع عمل ا یکنظارت 

  . انواع نظارت۳
  ت عبارتند از:یب اهمیانواع نظارت به ترت

 هـاي مین و تصـم یفـرام ، بر اعمـال  ییمراجع قضا يه از سوک ینظارت. نظارت قضایی: 3ـ1
و  نیتـر حیصـر ، نیتـر برجسـته  ییرد. نظـارت قضـا  یـ گمی ومت صورتکارگزاران حک
ه و یـ تجز، اطالعـات  يآور(جمع مراحل نظارت ۀهم ؛ زیرانوع نظارت است نیتراملک

  رد.یگمیرا دربري) فرکیم کو صدور ح يریگجهینت، نیقوان يل بر مبنایتحل
 ن ویبـا قـوان   یومتکـ حهاي رد دولتمردان و نهادکانطباق عمل یبررس. نظارت حقوقی: 3ـ2

و  یجـاد نظـم حقـوق   یا، آناز هـدف  شود که انجام می ناظر توسط مقام، شورمقرّرات ک
 بـه رغـم  ه کن است یدر ا ییبا قضا یت قانون است. تفاوت نظارت حقوقیمکتحقق حا
  ندارد. يفرکیم کصدور ح، مراحل نظارت ۀداشتن هم

، نهادهـا  يه از سـو کـ  یدگیو رسـ  یبازرسـ ، ست از مطالعـه ا عبارت. نظارت سیاسی: 3ـ3
و مسـتخدمان و امـوال    یومتکـ حهـاي  بر مراجع و نهاد یاسیسهاي قاما میو ها سازمان

همواره با نقد همراه بوده و حالـت گـذر از وضـع     یاسیرد. نظارت سیگمی آنها صورت
  شود.شامل میموجود به وضع مطلوب را 

ا یـ اداره و اعمال آن توسـط مقامـات    ۀه بر مجموعک ینظارت و مراقبت. نظارت اداري: 3ـ4
در نظـارت   كشـود. مـال  مـی  ان امور انجـام یمنظور حسن جر به يادار ةژیوهاي تیئه

  است. يادارهاي در درون ادارات و نهاد يلفات ادارخاز ت يریجلوگ، يادار
نامنـد.  ی میح نظارت مالالاصطدر شور را کات ینظارت بر بودجه و مال. نظارت مالی: 3ـ5

  ی موردنظر است.حقوق عموم ةآن در حوز ینظارت به مفهوم حقوق، ق حاضریدر تحق
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  نظارت ةنيشي. پ۴
 یدهـ ه عرف به نقـش نظـارت در سـامان   کگونه هماندارد.  ینیو د ینظارت خاستگاه عرف

، يو اصـالح اعمـال فـرد   ی ابیـ رد نظـارت در ارز کارکـ  دربـارة ز یـ اسالم ن، امور توجه دارد
مبـذول داشـته اسـت. در منـابع      يشـتر یب توجـه بـه مراتـب   ، هاانسان یومتکو ح یاجتماع
از هـاي  اریـ ه معیـ آنهـا بـر پا   یابیـ و ارزهـا  انسـان  ی نیـت نظارت بر اعمال و حتـ ، یاسالم

 گواهـان  م ازیرکـ عنـوان شـده اسـت. قـرآن      یثابت الهـ هاي از سنت یکی، شدهنییتعشیپ
سـپس  و  14خداونـد ، ه در رأس آنهاکبرد می نامها بر اعمال و رفتار انسان ي(ناظران) متعدد

بـه   یـک ه هـر  است ک 18انکزمان و م 17، بدن انسان ياعضا 16، فرشتگان 15، امبر و امامانیپ
اف و از انحـر  کننـد ت کت حریر هدایدر مسها نند تا انسانکمی فایا یسهم خود نقش نظارت

  مصون بمانند.
د ییـ را تأ ینظارت عرف ةویز شین. فقیهان است یعرف ينظارت امر :. پیشینۀ فقهی نظارت4ـ1

گـردد. از زمـان   مین آن برین و تدویوکبه زمان ت ینظارت در فقه اسالم ۀنیشیاند.پردهک
را در اعمال  یو استطالع ینظارت استصواب ن مسئلۀهایفق، فقه يبندو ابواب يریگلکش

ان یـ آن را ب یو آثـار فقهـ  ، مطـرح » وقف یو متول یوص، صغار، ب و قصریغ«مربوط به 
د از یـ گومـی  گانـه هشتهاي ضمن اشاره به نظارت، ه بزرگیفق االغطکاشف 19اند. ردهک

   20افت.یدست  يمتعددهاي توان به نظارتمی ب آنهاکیتر
 ةن نقـش نظـارت در حـوز   یـی بـه تب  نهـا یانان همانند فقدحقوق: نظارت . پیشینۀ حقوقی4ـ2

 ی خاصـی اختصـاص  ا نظـام حقـوق  یشور کن موضوع به یاند. اهتمام به احقوق پرداخته
ن پـس از  یو قـوان  یاسـالم  يژه نظام جمهـور یو، بحث نظارت، رانیه در اکندارد. چنان

قـانون تجـارت و   ، یقـانون مـدن  «شور از جمله کن یشین پیه در قوانکبل، ستیانقالب ن
 ــ 1307هـاي  صـوب سـال  ی (ماز قانون مدن يسابقه دارد. مواد »مشروطه یقانون اساس

ن و یحفـظ امـوال صـغر و مجـان     22، تیوصـ  21، وقف«) اصل نظارت را در مورد 1314
 یبه نظارت استصـواب ، از قانون مزبور يده است. در موادکرمطرح  23»دیررشیاشخاص غ

مصوب  نظارت در قانون تجارت 24ح شده است.یم تصریالعموم نسبت به اعمال قیمدع
   25ز مطرح شده است.ی) ن1347و  1311(

طـور عـام و نظـارت بـر اعمـال      نظارت به، اسالمدگاه یاز د: . نظارت در حقوق عمومی4ـ3
ـ  ، طور خاصومت بهکح  را ینظـارت در حقـوق عمـوم    ۀنیشـ یدارد. پ یخاسـتگاه قرآن



   ۱۵ي از منظر قانون اساس يت نظارت رهبريماه

 وجوجست یخوببهي) و علو يومت نبوکصدر اسالم (ح یومت اسالمکتوان در حمی
 یاسـ یسهـاي  نظام يریگلکهمزاد با ش باًیومت تقرکنظارت بر اعمال ح، رد. در غربک
ار برجسـته و  یبسـ  ی. قلمـرو نظـارت در حقـوق عمـوم    سـت قوا کیکبر اصل تف یتنمب

هـاي  ومـت و رفتـار نهـاد   کاعمـال ح ، یاسـ یت نظـام س یمشـروع  ۀلئمس ؛گسترده است
  قرار دارند. ینظارت حقوق عموم ةدر حوز، یومتکح

ومت و ملت و سپردن سرنوشـت جامعـه و امـور    کح ۀچون بحث رابط، یدر حقوق عموم
، ارشناسـانه کشـده و  فیـ ضرورت نظارت تعر، خاص مطرح است يا افرادیبه فرد  یعموم

، ومـت کق بـر اعمـال ح  یـ دقنکـردن  رسـد. نظـارت   مـی  نظربه یمبرهن و منطق امالًک يامر
در ، رگذار استیتأثها دولت یامگکت استبداد و تداوم خودیمکش حایدایه در پکگونه همان

ه کـ رد کتوان ادعا می ز نقش دارد. به جرئتین یاجتماع، یاسیو تحوالت سها جاد انقالبیا
و ) نظـارت  ةریـ رون از دایـ ب یومتکـ ردن اعمـال ح کمتوقف ها (دولت یامگکمبارزه با خود

و تحـوالت  هـا  انقـالب  يداریـ از عوامـل پد  یکی، ومتکبر اعمال ح ین نظارت قانونیتأم
امـروزه نـه فقـط    ، هـا نه تالشگونیرود. در اثر ابه شمار می نار جهانکدر گوشه و  یاسیس

  نظارت قرار دارند. تحت یامور عموم ۀهم، ومتکاعمال ح
را  »طـراز اول «معروف به  یمشروطه نهاد نظارت یقانون اساس، بارنینخست يران برایدر ا

نظـر   ۀدر مرحلـ ، یـی نامـه اجرا نیـی ل ابهامـات و فقـدان آ  یبرده به دلمطرح ساخت. نهاد نام
  26.نشد یعملمتوقف ماند و هرگز 

  در اسالم ي. رهبر۵
انـات  کط و امیار و شراکبا استفاده از اف یا گروهیه فرد کاست  یان عملیجر ینوع يرهبر

 يبـه سـو   یعـ یطبهـاي  دادیمخالف و روهاي انیجرمیان آن از  براساسرا  یگروه، خاص
   27دهد.می اهداف خاص سوق

امـا  ، اسـت  یان عملـ یجر یکه کنیا با يرهبر، اوالً: توان گفتمی فین تعریبر اساس ا
ش یخـود پـ   یول ؛اج داردیع احتیبه دانش وس يرهبر، اًیثان ؛دارد یو آرمان يخاستگاه اعتقاد

  ي است.اربردکو مهارت خاص  هنر، نوع فن یک، ه علم باشدکاز آن
میت مطلق بر جهان و کحا، رهبري در اسالم خاستگاه الهی دارد. در نظام سیاسی اسالم

و  29بینی توحیدي است. خداوند خالقمنطقی جهان ۀاین اعتقاد نتیج 28خداست. انسان از آن
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 ۀه نسـبت بـه همـ   ک است موجودات جهان 32ةنندکو هدایت 31دهندهپرورش وجهان  30کمال
شـئون   ۀه همکاقتضا دارد  33این والیت عامه .والیت دارد، از جمله انسانآفریدگان خویش، 

میت تشریعی خـود  کخداوند حا، رواز اینمنحصراً در اختیار او باشد. ، جامعه ةتدبیر و ادار
 رهبـري امـت بـه عهـدة    ، پـس از دوران رسـالت  و  34اسـت  ردهکـ تفـویض   را به پیـامبر 

ه در دوران حضـور بـه   کـ  36امامان معصوم است، »اولواالمر«منظور از  35»باشد.می» اولواالمر«
و برتـر از نبـوت    یامت را مظهر خالفت الهـ قرآن ام 37ترتیب رهبري امت را برعهده دارند.

بـه نیابـت از ولـی     )الشـرایط فقیه جامع( هیفق یول، در زمان غیبت امام معصوم 38ند.دامی
    39.است دار والیت امرعهده عصر

مسـتمر در   ينقـش امامـت و رهبـر   «ران با اعتقاد بـه  یا یاسالم يجمهور یقانون اساس
در «دارد: مقرّر مـی  نیچن، بتیدر دوران غ يرهبر تداوم برد کیو تأ 40»یتداوم انقالب اسالم

 امـت  امر و امامت والیت ، ایران اسالمی در جمهوري عصر ولی حضرت بتیغ زمان
  41....»مدیر و مدبر است، شجاع، زمان به آگاه، او با تقو عادل فقیه ةبر عهد

  سه گانه يبر اعمال قوا ي. نظارت رهبر۶
رهبر بـر اعمـال    ینقش نظارت 42، رانیا یاسالم يدر نظام جمهور يگاه رهبریتوجه به جابا 
 یرسـد. قـانون اساسـ   مـی  نظـر  ار گسـترده بـه  یبسـ  یومتکـ حهاي ر نهادیم و ساکحا يقوا

امـا  ، شـمارد مـی را بر یومتکحهاي ر نهادیگانه و ساسه يبر قوا ياز نظارت رهبر یقیمصاد
ه اعمـال  کـ نـد  کمـی  جابیا» م و موضوعکتناسب ح«و اصل ت امر به مطلقه یف والیتوص

از بـه  یـ ه نکـ بل، نمانـد  یشده در قانون اساسـ نییتعهاي هرگز محدود به راه، ينظارت رهبر
همـه اعمـال   ، ارآمـد کن و یارشناسان امـ که توسط کشور دارد کالت گسترده در سطح کیتش
  کند.نترل کرا  یومتکح

در  حاکم قواي«دارد: مقرّر می نیچن يدر خصوص نظارت رهبر یقانون اساس 57اصل 
 زیر نظر والیت که هقضائی ةو قو مجریه ةقو، مقننه ةند از: قواعبارت ایران اسالمی يجمهور

از  قـوا مسـتقل   گردند. اینمی اعمال قانون این آینده اصول بر طبق امت امر و امامت ۀمطلق
  .»یکدیگرند

  ته الزم است:کتوجه به چند ن، یقانون اساس 57نظارت مندرج در اصل  بارةدر
بـر   يرهبـر  هايدیدگاهت ی. رعاداردامل ک یآثار حقوق، الف) نظارت مطرح در اصل مزبور

  آور است.الزامی قانون اساس يمجر در مقام جمهورسیقوا و بخصوص رئ ۀهم



   ۱۷ي از منظر قانون اساس يت نظارت رهبريماه

ت یـ وال يوجود ۀفلسف ؛ زیرااست یشرع، مکحا يبر اعمال قوا يت نظارت رهبریب) ماه
چون نظام ، است یحقوق 43ت نظام است؛یت و اسالمیحفظ شرع، یه در قانون اساسیفق

  44است. ین اسالمیعت اسالم و موازیشور منطبق با شرک یحقوق
 ؛ زیـرا اسـت  یو استصـواب  یاز نظـارت اسـتطالع   یبـ کیتر يرهبـر  یج) نوع نظارت حقوق

س قـوه  یرئـ یی (ن مرجـع قضـا  یتریعال، نگهبان يشورا يفقها يعزل و استعفا، نصب«
جمهور با در نظرداشـت مصـالح   سیو عزل رئ ياست جمهوریم رکح يامضا، ه)یقضائ

بـودن  یانگر استصـواب یـ م و موضـوع ب کـ است. تناسب ح يارات رهبریجزء اخت» شورک
    45است. ينظارت رهبر

ـ  ه اصل مزبور دچار چاکن برداشت شود یچن بساچهد)   یـک اسـت؛ از   یلش و تضـاد درون
نـده  یبر طبق اصول آ«گر نظارت را یاز طرف د دارد و »امر ۀت مطلقیوال«د بر کیطرف تأ

دهـد  می اما دقت نشان؛ ت منافات داردیبودن واله با مطلقهک سازدمی مطرح »ن قانونیا
نـاظر بـه   ، اصل لیدر ذ »ن قانونیا ةندیبر طبق اصول آ«ر یرا تعبیز وجود ندارد؛ يتضاد

ایـن   بـر  یلـ یدل یقـانون اساسـ  ) 61ـ    58ي (گانـه اسـت. اصـول بعـد    سه ياعمال قوا
ت یـ هماننـد اصـل وال  ، امـر اسـت   ۀت مطلقیه از شئون والک يمدعاست. نظارت رهبر

  است. مطلقه
 یقـانون اساسـ   57اصـل  ین است کـه  ند اک ین است در اذهان تداعکه ممک يگریال دکاش

، در مقام بیان وظایف و اختیـارات رهبـري   110اصل ، در برابر، کندمطرح میوالیت مطلقه امر را 
مـؤخر از   57اصـل  ، زیـرا اوالً ، شمارد. این اشکال نیـز وارد نیسـت  میگانه را برموارد یازده

، سـت یقابـل احصـا ن   يف رهبـر یوظـا ، اًیثان. ندکمی ریاست و اصل مقدم را تفس 110 اصل
عـدد مفهـوم مخـالف    ، ثالثـاً . نـد کتوقـف   يارد تا به نقطهیگار یکی به کنکد تیگذار باقانون

  است. 110کم بر اصل حا، آمده 57ه در اصل ک» امر ۀت مطلقیوال«ر یتعب، رواز اینندارد. 

  ة مقننهبر اعمال قو ي. نظارت رهبر۶ـ۱
ه و شـش نفـر   یل از شش نفر فقکمتش«نگهبان  يق شورایمقننه از طر ةبر قو ينظارت رهبر

ـ   یار اک. سازو»باشدمی حقوقدان مسلمان شـده   ینـ یبشین نظارت با مهارت و دقـت تمـام پ
ام اسالم و کاز اح ينگهبان را پاسدار يس شورایتأس ۀفلسف، سویکاز  یاست. قانون اساس

از را  ل روزئات زمـان و مسـا  یعادل و آگاه به مقتضـ  نهایانتخاب فق و دانسته یقانون اساس
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بـدون   یاسالم يند مجلس شوراکمی دکیتأ، گرید ياز سو 46داند؛میي رهبرهاي تیصالح
   47ندارد.ی نگهبان اعتبار قانون يشورا

  د:شومی ر اعمالیزهاي به صورت یاسالم يبر مجلس شورا ينظارت رهبر
 يشـورا  ةبـر عهـد   یاسـالم  ينظارت بر انتخابات مجلـس شـورا   الف) نظارت بر انتخابات:

امـور مربـوط    همۀو در تمام مراحل و در ، و عام یستصوابن نظارت ایا 48نگهبان است.
ت یبـر صـالح   يم رهبـر یرمسـتق ینظـارت غ ، بیـ ن ترتیبـد  49است. يبه انتخابات جار

  شده است. نیو صحت انتخابات تضم یاسالم يندگان مجلس شوراینما یشخص
، جزایـی ، مـدنی مقـرّرات   و قـوانین  همۀ، یاز منظر قانون اساسگذاري: ب) نظارت بر قانون

 مـوازین  بایـد بـر اسـاس   ، و غیـر اینهـا   سیاسی، نظامی، فرهنگی، اداري، اقتصادي، مالی
و  بـا اصـول   وضـع کنـد کـه    تواند قـوانینی نمی اسالمی شوراي مجلس 50باشد. اسالمی
قـانون  ، بدین منظـور  51باشد. داشته مغایرت اساسی کشور یا قانون رسمی مذهب احکام

رده ک ینگهبان الزام يرا به شورا یاسالم يمصوبات مجلس شورا همۀفرستادن  یاساس
با  اسالم با احکام اسالمی شوراي مجلس مصوبات مغایرت عدم تشخیص« زیرا 52؛است

 ةبـر عهـد   اساسـی  آنها با قانون تعارض عدم و تشخیص نگهبان شوراي فقهاي اکثریت
  53».است نگهبان شوراي اعضاي ۀهم اکثریت

بـه  ی) اسـالم  يمجلـس شـورا  ( مقننه ةقو یاعتبار قانون، یاز منظر قانون اساس، بیترتینبد
 يمقـام رهبـر   يمنصـوب از سـو   نهاینگهبان به فق يت شوراینگهبان و تمام يوجود شورا

 يبـر مجلـس شـورا    يم رهبـر یرمسـتق ینظـارت غ  ۀنـ یزم یار قانونکن سازویدارد. ا یبستگ
  را فراهم ساخته است. یاسالم

  هيمجر ةبر اعمال قو ي. نظارت رهبر۶ـ۲
 يرهبـر  ةبـر عهـد   ماًین قانون مستقیه در اک يه جز در اموریمجر ةاعمال قو«از منظر قانون 

  54».جمهور و وزرا استیسق رئیاز طر، گذارده شده
ر مـوارد  یاما در غ. شده است نیتأم، بر عهده دارد ماًیه مستقک يدر امور ينظارت رهبر

  ن شده است:یتضم ذیلق یه از طریمجر ةبر قو ينظارت رهبر، مزبور
ت کو شـر  55طیجمهور در صورت احراز شراسیرئالف) امضاي حکم ریاست جمهوري: 

منتخـب   جمهـور سیرئـ  حکـم  يامضا 56شود.می م مردم انتخابیمستق يدر انتخابات با رأ
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را  يدر واقـع مقـام و  ، بر امور جامعـه دارد ه ک یتیل والیشان به دلیا 57است. يبا رهبر مردم
  د.کنمی ذفیتت

نظـر وجـود   ن امضا اتفاقیت ای: در خصوص ماهياست جمهوریم رکح يت امضایماه
 دارد یفاتیتشـر  ۀجنبـ  يتوسط رهبر ياست جمهوریم رکح ياند امضایمدع یبعض: ندارد
 يق آرایاز طر نوعاً، خودن سرنوشت ییت ملت در تعیمکحا، اند: اوالًردهکن استدالل یو چن
بـا   زیـ جمهور نسیشود. انتخاب رئمی اعمال 60یپرسو همه 59از راه انتخابات 58مردم یعموم

س یم رئـ کـ ح ي... عدم امضـا  ردیگمی صورت یعموم يهمان آرا یعنی، م مردمیمستق يرأ
شـود.  ی مـی تلقـ  یت ملیمکو حا یعموم يبه آرا ییاعتنایدر واقع ب، يجمهور توسط رهبر

از انتخابات بـه  پیش د یبا 61ياست جمهوریت داوطلبان ریصالح، یاز نظر قانون اساس، اًیثان
 ياسـت جمهـور  یمزبور بر انتخابـات ر  يشورا، گریدسوي از  62نگهبان برسد. يد شوراییتأ

ن شـده  یتأم امالًکور کمذهاي در نظارت يه نظر مقام رهبرکنیبا توجه به ا 63ند.کمی نظارت
 ياچـاره  جز امضا يمقام رهبر، رسدمی د به نظریجمهور بدون تردسیت رئیاست و صالح

مـورد  ي) مقـام رهبـر   یندگینما( نگهبان يشورا ت و اعتباریحج، صورتنیر ایندارد. در غ
    64د خواهد بود.یترد

اسـت  یاست. قانون انتخابات ر ياست جمهوریم رکح يودن امضاب يذینظر دوم بر تنف
چهار سـال اسـت و از    ياست جمهوریر ةدور«دارد: مقرّر می نینه چنیزم نیدر ا يجمهور

  65.»گرددمی آغاز يمقام رهبر ۀلیوسبه نامه ذ اعتباریخ تنفیتار
ـ ییـ م منـوط بـه تأ  کحـا  يت نظـام و قـوا  یه مشـروع کن اصل یبا توجه به ا ه یـ فق ید ول

، اشـد ب یفاتیتشـر  صرفاً يتواند امري نمیاست جمهوریم رکح يامضا، ط استیالشراجامع
ت یـ اکز حین یقانون اساس یینها یرات مجلس بررسکه مذاکدارد. چنان يذیتنف ۀه صبغکبل

ه کـ ابـد  ییت میرسم یجمهور منتخب مردم وقتسیرئ، نیبنابرا 66بودن امضا دارد. يذیاز تنف
ه کـ  یتیه رهبر بر اساس مسـئول کاست  یعی. طبشدت ین مسئولیدار اعهده يرهبر يبا امضا

شـخص فاقـد    ياسـت جمهـور  یم رکتواند حینم، خداوند و در برابر مردم داردشگاه یدر پ
بودن امضـا ناتمـام اسـت. چـون      یفاتیتشر یۀد. استدالل نظرکنن مقام را امضا یت ایصالح
رده کرا مطرح  يرهبر يامضا، ياست جمهوریند انتخاب ررایامل از فکگذار با اطالع قانون
مـال  ک یعنـ ی ؛م استکحا يت نظام و قوایبه خاستگاه مشروع یتیه خود نشانگر عناکاست 
بـر اعمـال    يرهبـر  یاست و نظارت واقع يرهبر يامضا ياست جمهوریانتخابات ر فرایند
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نظـارت  ، ورتصـ نیـ ر ایـ ل اسـت. در غ یـ ن فرض قابل تصور و تحلیفقط در ا، هیمجر ةقو
  .خواهد بود یفاتیهمانند امضا تشر

عـزل  ، هیـ مجر ةبـر قـو   ينظـارت رهبـر  هـاي  از راه یکـی  ب) عزل رئیس جمهـور: 
 دیـوان  از حکـم  پـس ، کشـور  مصالح تواند با در نظر گرفتني میرهبر جمهور است.سیرئ

 کفایـت  عدم به اسالمی شوراي مجلس رأي ای، قانونی از وظایف وي تخلف کشور به عالی
  67د.کنجمهور را عزل سیرئ، 89 اصل بر اساس ، وي

 يمجلـس شـورا  ، یاسـ یاست. از نظر س یو قانون یاسیت سیمسئول يجمهور داراسیرئ
ل کـ  يت دو سـوم آرا یـ ثرکتوانـد بـا ا  مـی  جمهـور را دارد و سیضـاح رئـ  یحق است یاسالم

بـه اتهامـات    یدگیرسـ « یاز نظـر قـانون   68دهد. يرأ يو یاسیت سیفاکبر عدم ، ندگانینما
شور ک یوان عالیت دیجمهور در صالحسیارات رئیاختف و یوظا ةبارمربوط به تخلفات در

شـنهاد عـزل بـه    یپ، اما در هر دو صورت، کند مهکجمهور را محاسیتواند رئمی هک 69»است
  د.کناقدام به عزل شور کشود تا با در نظر داشت مصالح می میتسل يمقام رهبر

گـذار عـزل   ه قـانون کـ ن اسـت  یـ ا یقـانون اساسـ   110مهـم در بنـد دهـم اصـل      ۀتکن
بـه رغـم    یعنـ ی ؛شور قرار داده استکر مدار مصالح یرا دا يتوسط مقام رهبر جمهورسیرئ
 یوان عـال یـ م دکـ ا حیـ جمهور و سیرئ یاسیت سیفاکبه عدم  یاسالم يمجلس شورا يرأ
ـ با توجـه   تا است يمقام رهبر یینها ةرندیگمیتصم، يشور به تخلف وک شـور  که مصـالح  ب

  .تصمیم بگیرد جمهورسیرئ يا ابقایعزل براي 
هـاي  رویـ ل نکـ  یفرمانده، 110اصل  4به موجب بند  هاي مسلح:ج) فرماندهی کل نیرو

ل کـ نسـبت بـه    يمقام رهبـر  ۀنظارت مطلق ةدهند با رهبر است. اطالق عبارت نشان مسلح
 يمسـلح جمهـور   يروهایباشد. نی میو انتظام یاعم از نظام، مسلحهاي رویامور و شئون ن

مسـلح بـر   هـاي  رویـ ن ياقتضا 70.یانتظام يروهایسپاه و ن، ند از: ارتشاران عبارتیا یاسالم
ل بوده و اصل ک یمسلح تحت فرماندههاي روین«، لین دلیبه هم 71است. یوحدت فرمانده
ان یـ ن بیـ افزون بـر ا  یقانون اساس» .م باشدکآن حاهاي د در تمام ردهیبا یوحدت فرمانده

  :شماردمین بریمسلح چن يروهاین ةرا در حوز ياز اقتدارات مهم رهبر یبخش، مطلق
ل کـ  ةفرماند، كس ستاد مشتریمسلح اعم از رئهاي روین یعال یـ عزل و نصب فرمانده
  72.یو انتظام ینظامهاي روین یو فرماندهان عال یسپاه پاسداران انقالب اسالم
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مقـام  ، مسـلح هـاي  روین ةنندکهماهنگعنوان به  73مسلحهاي رویل نک یس فرماندهیـ رئ
  باشد. يز با رهبرین يه نصب و عزل وکشود می محسوب ینظام یعال

ران بـر  یـ ا یاسـالم  يجمهـور  یاسـت خـارج  یس :روهایج نیـ اعالن جنگ و صلح و بس
 یت ارضـ یـ جانبه و تمامحفظ استقالل همه، يریپذو سلطه ییجوهرگونه سلطه یاساس نف

گـر و روابـط   سـلطه هـاي  مسـلمانان و عـدم تعهـد در برابـر قـدرت     دفاع از حقوق ، شورک
ـ ا، ینونکدر جهان  74محارب استوار است.ریز با دول غیآمصلح ن رسـالت بـزرگ احتمـال    ی

ه از کهمراه دارد. اعالن جنگ و صلح را همواره به یالمللنیو ب يمرزهاي يریجنگ و درگ
 یعـال  ياسـت. شـورا   يت مقام رهبریدر صالح، نظام است یلهاي کاستیق بارز سیمصاد

بـر   یرا در صـدور فرمـان مبنـ    يرهبر یگذار در امور نظاماستیبه مثابه نهاد س یت ملیامن
. دولـت و  ي اسـت فقـط مقـام رهبـر   ، یینها ةرندیگمیاما تصم ؛ندکک میمکا صلح یجنگ 

، بـراي مثـال  م هسـتند.  ین تصمیا يمجر یومتکحي هاگر نهادیو د یاسالم يمجلس شورا
س یرئـ  يو امضا 75یاسالم يب مجلس شورایانعقاد قرارداد صلح توسط دولت پس از تصو

  ابد.ییت میرسم 76او یقانون ةندیا نمایجمهور 
 یدفـاع هاي استید سیبا یت ملیامن یعال يشورا . ) هدایت شواري عالی امنیت ملی: ه
 77.دکنـ ن یتـدو  يشـده توسـط رهبـر   نییتع یلهاي کاستیس ةشور را در محدودک یتیو امن

ت دارند و یعضو یت ملیامن یعال يدر شورا يرهبر ةندیدو نفر به عنوان نما، نیافزون بر ا
    78. ستقابل اجرا يب مقام رهبرین شورا پس از تصویمصوبات ا
 يرهبـر هاي تیرا صالحیز ؛است يت رهبریصالح ۀنظارت الزم، موارد مزبور ۀدر هم
ي ر نظـر رهبـر  یـ ز، نـام بـرده  هاي تمام اعمال نهاده کرسد می مطلوب ۀجیبه نت یدر صورت

  رد.یگانجام 

  هيبر اعمال قوه قضائ ي. نظارت رهبر۶ـ۳
توجـه   به این مسـئله  یدارد. قانون اساس یعیگاه رفیجا یدر ساختار نظام اسالمة قضائیه قو
  :میخوانی میقانون اساس ۀباچیداشته است. در د ياژهیو

ـ از حقوق مـردم در خـط حر   يقضا در رابطه با پاسدار ۀلئمس منظـور   بـه ، یت اسـالم ک
جـاد  یا، رونی. از ایاتیاست ح يامر یدر درون امت اسالم یاز انحرافات موضع يریشگیپ

ـ ل از قضات عادل و آشـنا بـه ضـوابط دق   کو متش یعدل اسالم یۀبر پا ییستم قضایس ق ی
ـ کو دقت در م يادیت بنیل حساسین نظام به دلیشده است. ا ینیبشیپ بـودن آن الزم   یتب
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موا کن الناس ان تحیمتم بکواذا ح( است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
  ).58: نساء )(بالعدل

ف آن را در یو تمام وظا يوجود ۀفلسف، هئید بر استقالل قوه قضاکیضمن تأ یقانون اساس
 ةاعمـال قـو  « 79داند.می دن به عدالتیو تحقق بخش یو اجتماع يدفاع از حقوق فرد مسیر
ل شود و به کیتش ین اسالمید طبق موازیه باکاست  يدادگستر يهادادگاه ۀلیوسه بهئیقضا

حدود  ۀعدالت و اقام يو گسترش و اجرا یو حفظ نظم حقوق عموم يحل و فصل دعاو
  80بپردازد. یاله

 امالًکـ  يبـر اعمـال نهـاد مزبـور امـر      ينظارت رهبـر ، هئیقضا ةر قویبا توجه به رسالت خط
ن مقـام  یتـر یعال يق نصب و عزل و قبول استعفاین نظارت از طریرسد. امی مبرهن به نظر

 گانـه سـه  يبـر قـوا   ينظارت رهبر بارةدر 81د.شومی اعمال) هئیقضا ةس قویرئ( هئیقضا ةقو
  کرد:د توجه یبا یته اساسکبه چند نی) قانون اساس 57مطابق اصل (

ت نظـارت  یصـالح  يه رهبرکبل، ستین یحقوق گانه صرفاًسه يبر قوا يالف) نظارت رهبر
 یومتکـ ام حکـ ا احیدر قالب فرمان ، ر مدار مصالح استیه داک یز دارد. نظارتین یاسیس

  ابد.ییم یتجل
 يگانه وجود ندارد. قواسه يبر قوا يرهبر یدال بر انحصار نظارت حقوق يانهیچ قریب) ه

 57نـد. اصـل   کمـی  تیـ مکاعمـال حا ي) رهبـر مقـام  ( امر ۀت مطلقینظر والیر مزبور ز
 يمحدود به قوا يه قلمرو نظارت رهبرکشود  يریگصراحت در نظارت ندارد تا مفهوم

  رد.یگینمربر آن را دریگانه است و غسه
ه و ئیس قـوه قضـا  یرئـ ، جمهورسیعزل رئ مانند یشده در قانون اساسمطرح يارهاکج) راه

نظـارت   يو هرگز بـرا  ستبر قوا ياز ابزار نظارت رهبر یبخش، نگهبان يشورا يفقها
رده کـ ان یـ ن ابـزار نظـارت را ب  یبـارزتر  یقانون اساس، گریان دیبه ب ست.ین یافک يرهبر
  آن را. ۀنه هم، است

مـثالً عـزل    يم رهبـر ینظـارت مسـتق  ) 57بـدون توجـه بـه اصـل     ( ید) ظاهر قانون اساسـ 
را  ياریـ ن اختیچنـ  یقانون اساس 57ا اصل ام، تابدینمرا بر يجمهور توسط رهبرسیرئ
  ار نادر است.یآن بس یان وقوعکچند امهر، )یان حقوقکام( تابدمیبر

  مايبر صدا و س ي. نظارت رهبر۷
، العـاده فـوق  يگـذار یربرجسـته و تأث هـاي  گـی به دلیل ویـژ ما یصدا و س، در دوران معاصر

از  یکـی همـواره   یغـات یم تبلین دسـتگاه عظـ  یـ درآمده اسـت. ا  یاسیابزار س یکصورت به
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با تسلط بـر صـدا   کوشند ها میباشد. دولتمی مورد اختالف زمامداران و مردم هايعموضو
خـود را بـه طـور    هـاي  یوانتو نـا  یو ضعف عمـوم ، ینخود را تأم یاسیاهداف س، مایو س

و هـا  شـه یاند، یغـات ین دسـتگاه تبل یـ ق ایه از طرکاهتمام مردم آن است  ند.کندلخواه جبران 
 يه داراکـ نـد  کمـی  ما اقتضـا یت صـدا و سـ  یـ نند. ماهکج ین و تروییخود را تبهاي خواسته
ران رسالت یا یاسالم يو متعلق به همگان باشد. در نظام جمهور، ی مستقلت حقوقیشخص

  ی:از منظر قانون اساس د.ینمامی نیر و سنگیار خطیما بسیصدا و س
در  یانقالب اسالم یاملکدر جهت روند ت یستیبا )ونیزیو و تلویرادی (جمعل ارتباطیوسا

هـاي  شـه یاز برخـورد سـالم اند  نه، ین زمیرد و در ایقرار گ یخدمت اشاعه فرهنگ اسالم
ـ جـدا پره  یو ضد اسالم یبیتخرهاي ج خصلتید و از اشاعه و ترویوبجمتفاوت بهره  ز ی

اهـداف خـود    ۀسرلوحرامت ابناء بشر را کو  يه آزادک ین قانونیاز اصول چن يرویند. پک
  82. ...همگان است ةبر عهد، دیگشامی امل انسان راکدانسته و راه رشد و ت

  ه است.کردمطرح  گانهسه ينهاد مستقل از قوا یک منزلۀما را به یصدا و س، یقانون اساس
و نشـر افکـار بـا     بیـان  آزادي، ایـران  اسـالمی  جمهـوري  در صدا و سیماي«: 175اصل 

صـدا   سازمان یسئر و عزل گردد. نصب مینتأکشور باید  و مصالح اسالمی موازین رعایت
 از نماینـدگان  مرکـب  و شـورایی  اسـت  رهبـري  با مقـام  ایران اسالمی جمهوري و سیماي

ـ  نظـارت ) دو نفـر  کدامهر ( اسالمی شوراي و مجلس قضائیه ةقو یسئو رجمهور رئیس ر ب
 معـین  را قانون بر آن و نظارت سازمان اداره و ترتیب مشی. خطخواهند داشت سازمان این
   83».کندمی

ما یبر صـدا و سـ   ينظارت رهبر یکیدو نوع نظارت مطرح شده است: ، در اصل مزبور
نظارت به لحـاظ عـدم   ( 84یقانون اساس 57م مطرح در اصل کحا يه از نوع نظارت بر قواک

نظـارت   يگـر یدت. اسـ ی) ن شـرع و قـانون اساسـ   یما با مـواز یرد صدا و سکرت عملیمغا
اسـت و   یو استطالع یاسیه س) کدام دو نفرکهر ( قوا يندگان رؤسایب از نماکمر ییشورا

  رود.یفراتر نم یرات جزئکفات و تذیدر عمل از حد تشر
مجمـع   ۀقانون قرار داده است. مصـوب  ةعهدب نظارت را بر ین ترتییتع، ل اصل مزبوریذ
شورا گـزارش مـنظم و مسـتمر از    « دارد:مقرّر می نیچن بارهنیص مصلحت نظام در ایتشخ
ر فقط ین تعبیا 85.»م خواهد نمودیگانه تقدسه يو قوا يان امور سازمان را به مقام رهبریجر

در  ییم نهـا یاتخاذ تصـم  است یهیدارد. بدحکایت ار سازمان کشورا بر  یاز نظارت اطالع
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ـ    یهـدا ي خواهد بود؛ زیـرا  هر مورد با مقام رهبر س آن بـا  یت سـازمان و عـزل و نصـب رئ
  باشد.ی میو استصواب یه خود مستلزم نظارت حقوقکاست  يرهبر

  يقانون اساس ي. نظارت بر اجرا۸
  به دو صورت متصور است: یقانون اساس يبر اجرا يظارت مقام رهبرن

 یاسـالم  يمجلـس شـورا  ، یاز منظر قانون اساسـ . انطباق مصوبات با قانون اساسی: 8ـ1
در  ينظـارت رهبـر   86رت داشته باشـد. یمغا یه با قانون اساسکند کوضع  ینیتواند قوانینم
ص عـدم تعـارض   یرد. تشـخ یگمی صورت ینگهبان قانون اساس يق شوراینه از طرین زمیا

 يشـورا  ياعضـا  ۀت همـ یـ ثرکا ةبر عهـد  ینون اساسبا قا یاسالم يمصوبات مجلس شورا
آنهـا بـا اصـول قـانون      نظر مغـایر نبـودن  از مقرّرات  نظارت بر مصوبات و 87نگهبان است.

  است. یقانون اساس ين اجرایتضم یدر واقع نوع، یاساس
 نشـان  یقانون اساسـ  يسه دهه اجرا ۀتجرب. اجراي اصول معطل ماندة قانون اساسی: 8ـ2

ی) قـانون اساسـ   يت اجـرا یولئمسـ ( 113اصـل   يران در اجـرا یا يجمهور يدهد رؤسامی
ـ  مواجه بودههایی همواره با چالش ردن اصـول  کـ  یـی اجرابـه منظـور   ار کـ راه ۀانـد و در ارائ

قـانون   يت نظـارت بـر اجـرا   یئـ ل هکیتش یاند. حتق نداشتهیتوف یقانون اساس ةماندمعطل
  راه به جاي نبرد.ز یدر دولت هشتم ن یاساس
  ند:کمی ن اظهارنظریچنباره ینشور در اک ۀدانان برجستاز فقها و حقوق یکی

ـ یتواند ای میقانون اساس يبر اجرا يرسد نظارت مقام رهبرمی به نظر  ین راه نارفته را ط
ـ ي ول اجرائبه عنوان مس ياست جمهورینهاد ر يارکد همیند. بدون تردک و  یقانون اساس

ـ در گشودن بن یقانون اساس ير اجرابه عنوان ناظر ب ينهاد رهبر  یبست معطل ماندن برخ
قـانون   يه نظـارت بـر اجـرا   کتوان گفت می گشاست.مؤثر و راه یاز اصول قانون اساس

  88.ه استیمجر ةبر قوي) رهبر( از نظارت یناش یاساس
جمهـور  سیم رئیت مستقیولئبا مس یقانون اساس يبر اجرا ينظارت مقام رهبر، بیترتینبد

و  يازمنـد مجـر  ین یرا هر قانونیز ؛منافات ندارد) 113اصل ی (قانون اساس يبه اجرا نسبت
آن  يناظر بر حسن اجرا ياست و مقام رهبر یقانون اساس يجمهور مجرسیناظر است. رئ

تعارض  ۀنیه زمکرده است کم یترس يارا به گونه یاسیسلسله مراتب س یاست. قانون اساس
 ین مقـام رسـم  یتـر یعـال  يمقام رهبـر ، یاسین سلسله مراتب سین برده است. در ایرا از ب

ن یـ ه اکن است یت ایواقع 91جمهور است.سیو مافوق رئ 90، گانهسه يناظر بر قوا 89، شورک
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دو نهـاد   يارکـ و همی همـاهنگ  و گرنـد یدیکمـل  کمبلکه ، ستندیدو نهاد نه تنها معارض ن
  سازد.ه نحو احسن فراهم را ب یقانون اساس ياجرا ۀنیتواند زممی و ناظر يمجر

  نظام يلهاي كاستيس ي. نظارت بر اجرا۹
ات یه در آن مقتضک ینیضوابط و مواز ۀن و ارائیتدو، نییتعي عبارت است از: گذاراستیس
دولـت در   یلـ کاسـت  یمنظـور از س  92ن شـود. یملت تأم یدولت اعمال و مصالح جمع یلک

و منظور ، شورکاستقرار نظم و حفظ حدود و ثغور استقالل ، تیمکت حایتثب، نخست ۀدرج
، یفرهنگـ ، ياقتصـاد ، یمتنـوع اجتمـاع  هـاي  اسـت یس يریارگه کـ ملت ب یاز مصالح جمع

مـردم بـرآورده   هـاي  ره است تا در آن خواسـته یو غ یبهداشت، يشاورزک، یخدمات، یصنعت
بـه اصـول مهـم     کـی مته کـ رود مـی  به شمار یاسیت سیریاز امور مد يگذاراستیشود. س

  93نترل است.کنظارت و ، یدهسازمان، يزیربرنامه
ران یـ ا یاسالم ينظام جمهور یلهاي کاستین سییتع« یقانون اساس 110اصل  یکبند 

برشـمرده   يمقام رهبر ةژیارات ویاز اخت »ص مصلحت نطامیپس از مشورت با مجمع تشخ
  گوید:باره چنین میدر این شورک ۀدانان برجستاز حقوق یکیاست. 

ـ بالکه در یت فقیم بر اصل والکروح حا، ش بندیقت با افزایدر حق ـ جد ید قانون اساس د ی
قـرار  ) سه قوه( ومتکو ح ین قانون اساسیب ۀانیم یۀله در الیوسنیبد يده شد و رهبریدم

قانون  ،ین فقهیمواز، يبعدنگاه سه یکظف است بر اساس مؤن بند یگرفت. او بر اساس ا
، مقننـه در آن چـارچوب   ةند تا قومقرّر ک سه قوه را یلهاي کاستیو مصلحت س یاساس
 یقانون اساس یانیم یۀال، بین ترتی... بد ندکشور را در رابطه با سه قوه مشخص کن یقوان

ـ  یاز انطباق با مواز یاسالم يو مصوبات مجلس شورا بـه   ین شرع و اصول قـانون اساس
  افت.یتوسعه  يرهبر يشده از سومیترس یلک هاياستیانطباق با س

ـ نا بر مصلحت ملزمه توسط فقبه کاست  یومتکام حکقت همان احیدر حق، ن بندیروح ا ه ی
  94شود.می صادر يرعادیغ طیط در شرایواجد شرا

تـوان بـه فرمـان هشـت     مـی  نظـام  یلـ هاي کیمشن خطییدر تع يفرمان رهبرهاي از نمونه
شـدن  یدر مورد اسـالم  ییاجراهاي و تمام ارگانة قضائیه خطاب به قو ،خمینامام ايماده
 يرهبـر معظّـم  رد. فرمان مقـام  کاشاره  24/9/61مسئوالن نظام مورخ هاي ردکن و عملیقوان

مــدت هــاي بلنداســتین مجموعــه از سیاولــ 3/11/79مــورخ  يااهللا خامنــهتیــحضـرت آ 
، یعـ یمنـابع طب ، بخـش معـدن  ، بع آبمنا، يت اقتصادیدر موضوعات امن یاسالم يجمهور

  95شور ابالغ شد.ک ۀگانسه يو به قوا، نییحمل و نقل تع
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 یقـانون اساسـ  ، اسـت  يگذارحق قانون ۀقانون الزم يه نظارت بر حسن اجراکاز آنجا 
ن ینخسـت  را 96»رانیـ ا یاسالم ينظام جمهور یلهاي کاستیس نییتع« 110در بند اول اصل 

 ينظـارت بـر حسـن اجـرا    «در بند دوم همـان اصـل   . شماردمیبر يمقام رهبر ةژیار ویاخت
 ةدهـد. بـر اسـاس قاعـد    مـی  د قـرار کیـ را مـورد تأ  يتوسط رهبر 97»نظام یلهاي کاستیس
هـاي  اسـت یس يبر حسن اجرا ناظر، »طلبدمی قانون را يحق نظارت بر اجرا يگذارقانون«
    98باشد. تواندینم يجز مقام رهبر ينهاد، نظام یلک

  يپرس. نظارت بر همه۱۰
لـزوم   ةبـار در، و به مشورت گرفتن مردم یعموم يردن به آراکرجوع عبارت از: ی پرسهمه

 اسـت. معمـوالً   یا اساسي ین عادیاز قوان ياقاعده يل و محتواکن شیا عدم لزوم و همچنی
 يگـذار قانونهاي از سرچشمه یکی منزلۀبه ، مصوب یدر قانون اساس یپرسد اصل همهیبا

ا مراجعه ی یپرسهمه 99رد.کم استفاده یاخذ تصم ين برایین آیشناخته شده باشد تا بتوان از ا
   100متصور است: هاي ذیلبه صورت یعموم يبه آرا

ل مهـم امـر   ئدر مسـا  یعمـوم  يعبـارت از مراجعـه بـه آرا    پرسـی تقنینـی:  الف) همـه 
  است. يگذارقانون

 هايمیاتخاذ تصمبه منظور  یعموم يبه آراشور کس یرئ ۀمراجعپرسی سیاسی: ب) همه
  ند.یگوی میاسیس یپرسالعاده و جلب اعتماد مردم نسبت به خود را همهفوق یاسیس

  .یدنظر در قانون اساسیتجد يبرا یعموم يمراجعه به آراپرسی اساسی: ج) همه
ارات یـ ف و اختیرا از وظـا  »یپرسـ فرمان همه«صدور  یقانون اساس 110بند سوم اصل 

بر مفـاد   ياست. نظارت رهبر يحق رهبر یپرسفرمان همه، نیاست. بنابرا برشمرده يرهبر
ه کـ اسـت   یحقـ  ۀالزمـ ، شـور کن شرع و مصـالح  یرت با موازیاز لحاظ عدم مغا یپرسهمه

  ي مقرّر داشته است.رهبر يبرا یقانون اساس
 نگهبـان بـر مصـوبات    يدر خصـوص نظـارت شـورا    یصـراحت  یقانون اساسهر چند 

 يدرخواسـت مراجعـه بـه آرا   «نگهبان  يشورا يریتفس یۀاما بر اساس نظر، نداردپرسی همه
است و  یاسالم يق مصوبات مجلس شورایاز مصاد یقانون اساس 59موضوع اصل  یعموم

  101.»نگهبان فرستاده شود يبه شورا یقانون اساس 94د طبق اصل یبا
نگهبـان بـر    ينظارت شـورا ی)، قانون اساس 91و  4( اصولبا توجه به رسد، می به نظر

ب یتصـو ( 59ل اصل یو ذی) پرسفرمان همه( 110الزم است. بند سوم اصل پرسی همه مفاد
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نـد.  کرا نقـض  ) 91و  4( ا عمـوم اصـول  یـ توانـد اطـالق   ) نمیندگانیدو سوم مجموع نما
به  يازین، ندگان مجلسیب دو سوم مجموع نمایه با تصوک است س نشدهیهم تأس ياقاعده

توسـط   یعمـوم  يب مراجعـه بـه آرا  یتصـو ، به ویژه آنکـه . ي نگهبان نباشداظهارنظر شورا
ن یاز نظر انطباق با موازپرسی همه د مصوبهییتأ يبه معنا، ندگان مجلسیدوسوم مجموع نما

 نیـ اردن کـ ل واگـذار  یدلا بهیتفا به اطالق اصل چهارم و کبه لحاظ ا بسا؛ چهستین یاسالم
  102باشد. ينظارت به مقام رهبر

  ند؟کد نییرا تأپرسی ۀ همهجیتواند نتي میا رهبریال اول) آؤس
، افزون بر موافقـت مجلـس  ، مقننه است ةاز اعمال قوپرسی همه هکنی) با توجه به اپاسخ

 يت مقام رهبـر یه در صالحکباشد می ن شرعیبه لحاظ انطباق با مواز يگرید مکازمند حین
توانـد آن را بـه   مـی  وجـود دارد و  يتوسط رهبرپرسی ۀ همهجیان رد نتکام، نیرااست. بناب

 ردبسـا  چـه ، ارجـاع دهـد. البتـه   ي) رهبـر  يبه عنوان بازو( ص مصلحت نظامیمجمع تشخ
 و معضـل  شـود ت یموجـب بحـران مشـروع    ين مـوارد یدر چن يرهبر ياز سوپرسی همه

ه خاسـتگاه آن  کـ نسـبت بـه نظـارت     يرهبر یاما مانع اعمال حق قانون کند؛جاد یا یاسیس
پرسـی بـه مجمـع تشـخیص     ویژه در صورت ارجـاع نتیجـۀ همـه   ندارد؛ به، است 57اطالق اصل 

تـوان روا  هیچ تردیـدي نمـی  ، شودمصلحت نظام از سوي رهبري که مشمول احکام حکومتی می
مسـئله را   توانـد خبرگان رهبري مـی ، در صورت پدیداري بحران سیاسی، داشت. در نهایت

  103قرار دهد. یمورد بررس یقانون اساس 111بر اساس اصل  يرد مقام رهبرکلحاظ عمل به
 انـواع  ۀا همـ یـ جاسـت؟ آ کو نظـارت بـر آن تـا    پرسـی  همـه  ال دوم) قلمرو فرمـان ؤس
  ا ناظر به مورد خاص آن است؟یرد یگرمیرا دربپرسی همه

انـد فقـط   یو مدع قائل شده کیکتفپرسی همه ان انواعیدانان ماز حقوق یجواب) بعض
 بـر  یمبنـ  يبـر فرمـان رهبـر    يانـه یقری) قانون اساس يبازنگری (اساسپرسی همه در مورد

ه کـ ن اسـتدالل  یبا ا؛ شودینم ینیتقنپرسی همه شامل يار رهبریوجود دارد. اختپرسی همه
انون قـ  36 ةو مـاد  104یقانون اساسـ  59با مفاد اصل  يتوسط رهبرپرسی همه صدور فرمان

در قـانون   یروشـن  ۀنـ یچ قریز هـ ین یاسیسپرسی همه . در مورداست معارض 105یپرسهمه
  106ر است.یپذانکام يتوسط رهبر ین فرمانیچن، این شود. با جودیمشاهده نم یاساس

ت مطلقه امر اسـت. مفـاد   یو نظارت بر آن از شئون والپرسی همه رسد فرمانمی به نظر
  د.شومی را شاملپرسی همه قیمصاد ۀهم یقانون اساس 57و  5اصول 
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  يريگجهينت
  رد:کر فهرست یتوان به صورت زمی راحاضر ق یتحق ۀجینت

ن حقـوق و  یتـأم  بـه منظـور  ت یـ مکمهـار قـدرت حا  ، ومتکنظارت بر اعمال ح ۀلسفف
، اسـت  یکولوژئدیـ نظام ا یکه کران یا یاسالم يدر نظام جمهور است. یعمومهاي يآزاد

ومـت  کبـر اعمـال ح   یگونـاگون هـاي  نظارت، یدر قانون اساس د.داریی گاه واالینظارت جا
 يوجـود  ۀفلسـف ، در رأس آنهـا قـرار دارد. اصـوالً    يه نظارت رهبـر کشده است  ینیبشیپ

ه واجـد  یـ ت فقیامور در صـالح  يمجار قرار گرفتن، یاسالم يه در نظام جمهوریت فقیوال
ت یضـامن هـدا  ، یومتکـ حهـاي  نهادومت و کق بر اعمال حیه با نظارت دقکاست  یطیشرا

  خود باشد. یف اسالمینظام به وظا
، دارد یت شـرع یسو ماهیکومت از کبر اعمال ح ينظارت رهبر، یاز منظر قانون اساس

بت امام معصوم بـه  یدر عصر غی قوام نظام اسالم، یقانون اساس به موجب اصل پنجمچون 
چون بـر  ، است یت حقوقیماه يدارا، گرید يه است. از سویفق یول يا رهبری یابیامامت ن

  باشد. ین اسالمید بر اساس موازیشور باک ینظام حقوق، یاساس اصل چهارم قانون اساس
و  یاز نظـارت اسـتطالع   یبـ کیومت ترکرهبر بر اعمال ح ینظارت حقوق، از نظر روش

 يبـر قـوا   ينظـارت رهبـر  هاي ارکضمن اشاره به سازو یرا قانون اساسیز ؛است یاستصواب
  رده است.ک ینیبشیز پیرا ن ن حوزهیعزل در ا، گانهسه

 یتیگونـه محـدود  چیمطلق است و ه، ومتکبر اعمال ح ينظارت رهبر، به لحاظ قلمرو
 يهـا از راه ينظـارت رهبـر  ، ن نظارت به دو صورت قابل اعمال است: اوالًیتابد. ایرا برنم

 ةنظـارت بـر قـو   ، نگهباني ق شورایمقننه از طر ةنظارت بر قوی (شده در قانون اساسنییتع
از راه عـزل و  قضائیه  ارت بر قوهظن، ياست جمهوریم رکذ و ابطال حیق تنفیه از طریمجر

و هـا  نهـاد  ۀن نسـبت بـه همـ   کـ مم یقیاز هر طر ينظارت عام رهبر، اًیثانآن. س ینصب رئ
 است. ن شدهیتضم ين به نحویقوان ياجرا یگانه و چگونگسه يتحت امر قواهاي سازمان

 ينظارت رهبـر  يعدم قانونمند يریده انگاشتن قانون و به تعبیناد ين هرگز به معنایالبته ا
و انطبـاق  ي ن قانونمندیدر ع يه نظارت رهبرکن است یست. منظور ایومت نکبر اعمال ح

ت و نـوع  یـ ن ماهیـی ز در تعین ین فقهیست و موازین موضوعه نیمنحصر در قوان، نیبا مواز
  نقش دارد.ي نظارت رهبر
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