30

شماره دوم

مهر و آبان 1399

باشگاه نویسندگان

ابالغی است .به بیان دقیقتر ،قوانین الزماالجــرا

عالی نظارت بر حسن اجــرای سیاستهای کلی

بهعنوان مرجعی که رهبری صالحیت خود را ذیل

ک ــه تــعــیــی ـنکــنــنــده چ ــارچ ــوبه ــای رفـ ــتـ ــاری در

نظام بهعنوان نهادی مستقل از مجمع تشخیص

اصل  110قانون اساسی به این نهاد تفویض کرده

حوزههای گونا گون زندگی اجتماعی هستند ،باید

مصلحت نظام در کنار شــورای نگهبان نظارت بر

اســت ،قــرار دارد .در خصوص صالحیت نظارتی

در راســتــای سیاستها و مسیر کلی تعیینشده

حسن اجــرای سیاستهای کلی نظام در فرایند

شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسالمی

توسط ولیفقیه تصویب شود.

قانونگذاری را بر عهده دارد.

اصول مختلف قانون اساسی تعیین تکلیف کردند

گفتنی است که در فرایند عملی نیز مصوبات

و فرایند نظارتی شــورای نگهبان از جمله نحوه

بررسی ســازوکــار و سابقه نظارت بر حسن
اجرای سیاستها در فرایند تقنین

متعددی از مجلس ش ــورای اســامــی بــه استناد

اع ــام نــظــر ،نــصــاب آرا ،مهلت بــررســی مصوبات،

مغایرت با سیاستهای کلی نظام مغایر با بند 1

سازوکار حل اختالف بین مجلس و شورای نگهبان

نخستین پرسشی که به ذهن متبادر میشود،

اصل  110قانون اساسی دانسته شده است که از

در حوزه مصلحت و مواردی از این دست روشن و

این است که در گذر تاریخ ،پس از اساسیسازی

جمله آنها میتوان به «الیحه بودجه سال 1387

مشخص شده ،اما موضوعات مذکور در خصوص

موضوع ابالغ و نظارت بر سیاستهای کلی نظام

کل کشور»« ،الیحه اصالح موادی از قانون برنامه

اعمال صالحیت هیئت عالی نظارت محل تأمل

در اصالح و بازنگری قانون اساسی در سال ،1368

چــهــارم توسعه اقــتــصــادی ،اجتماعی و فرهنگی

اســت و قــانــون اســاســی در خصوص آنهــا تعیین

نظارت بر عدم مغایرت و انطباق مصوبات مجلس

جمهوری اســامــی ای ــران و اج ــرای سیاستهای

تکلیف نــکــرده اسـ ــت .بــر ای ــن اسـ ــاس در ادام ــه

بــا سیاستهای کلی نظام چــه فــرایــنــدی را طی
کــرده اســت؟ آیا این موضوع امر بدیع و جدیدی
محسوب میشود یا دارای سابقه تاریخی است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که در کنار
صالحیت ذاتی شورای نگهبان در خصوص نظارت
بــر حسن اج ــرای سیاستها در فــرایــنــد تقنین،
ایــن صالحیت بهموجب مرقومه رهبری خطاب
به رئیس وقــت مجمع تشخیص مصلحت نظام
مستند به ذیــل اصــل  110قانون اساسی در سال
 1377به مجمع وا گذار شد .پس از آن رهبری در
ابالغ سیاستهای مختلف بهصراحت بر صالحیت
مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظارت بر حسن
اجرای سیاستهای کلی نظام تأ کید کردند .پس
از آن در ســال « ،1384مــقــررات نظارت بر حسن

در ک ـنــار صــاح ـیــت ذاتـ ــی ش ــورای
نگهبان در خـصــوص ن ـظــارت بــر حسن
اجــرای سیاستها در فرایند تقنین ،این
همــوجــب مــرقــومــه رهـبــری
صــاحـیــت ب ـ 
خطاب به رئیس وقت مجمع تشخیص
مصلحت ن ـظــام مستند بــه ذی ــل اصــل
 110قــانــون اســاســی در ســال  1377به
مجمع واگ ــذار شــد .پس از آن رهبری در
ابــاغ سیاستهای مختلف بهصراحت
بر صالحیت مجمع تشخیص مصلحت
نـ ـظ ــام در ن ـ ـظـ ــارت بـ ــر حــس ــن اج ـ ــرای
سیاستهای کلی نظام تأکید کردند.

مــوضــوع نحوه و مهلت اعــام نظر ،ســازوکــار حل
اختالف در صورت اصــرار مجلس بر مصوبه مغایر
با سیاستهای کلی نظام و همچنین سازوکار رفع
تزاحم میان نظرهای شورای نگهبان و هیئت عالی
نظارت در فرایند قــانــونگــذاری بررسی و تحلیل
حقوقی میشود.

مهلت زمانی و فرایند اظهارنظر هیئت عالی
نظارت
در خــصــوص نــحــوه اظــهــارنــظــر هیئت عالی
نظارت و همچنین مهلت اظهارنظر این نهاد باید
در پی پاسخگویی به این پرسش بود که پس از
تصویب مصوبه در مجلس شورای اسالمی و بررسی
موضوع در جلسات هیئت عالی نظارت چگونه

اج ــرای سیاستهای کلی نــظــام» توسط مجمع

کلی اصل  44قانون اساسی»« ،الیحه برنامه پنج

نــظــرهــای ایــن نــهــاد بــه مجلس ش ــورای اسالمی

تشخیص مصلحت نظام تهیه و توسط رهبری

ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران (1394

منعکس میشود؟ همچنین هیئت عالی نظارت

تصویب و ابالغ گشت .در سال  1392نیز بهمنظور

 »)1390 -اشاره کرد.

در فرایند بــررســی خــود مــحــدود بــه مهلت زمانی

تقویت و اثربخشی این سیاستها اصالحاتی در

در نتیجه نظارت بر سیاستهای کلی نظام

مــقــررات مــذکــور ص ــورت پذیرفت و بهموجب آن

در فــرایــنــد تقنین امــر جــدیــد و بدیعی محسوب

در پاسخ به این پرسشها یک فرض بیانگر

کمیسیون نظارت در مجمع تشخیص مصلحت

نمیشود و نهادهای صالح بــر ایــن امــر در طول

آن است که هیئت عالی نظارت در مقام بررسی

تشکیل ش ــد .هــرچــنــد پــس از آن نــیــز رهــبــری در

دهههای گذشته هرچند بهصورت موردی و جزئی

مصوبات مجلس و انطباق آن بــا سیاستهای

پاسخ به مرقومه دبیر شورای نگهبان بر صالحیت

این وظیفه قانون اساسی خود را عملیاتی کردند.

کلی نظام محدودیت زمانی ندارد و هر زمان این

ذاتی این نهاد در امر انطباق مصوبات مجلس با

مشخصی است یا خیر؟

امــکــان را خــواهــد داش ــت کــه ایـ ــرادات خــود را به

سیاستهای کلی نظام تأ کید کردند .در نهایت

تحلیل حقوقی ابهامات موجود در فرایند
نظارت بر حسن اجرای سیاستها در فرایند
تقنین

در نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام

نظام مقرر داشتند« :وظایف صحن مجمع در امر

مبتنی بر آنچه گفتیم ،صالحیت نظارت بر

را بدون محدودیت بیان کرده است .این فرض در

نظارت به جمع برگزیدهای از اعضای مجمع انتقال

حسن اجــرای سیاستهای کلی نظام در فرایند

نامه شــورای نگهبان به مجلس شــورای اسالمی

میابد .انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع

تقنین توأمان بر عهده شــورای نگهبان بهعنوان

در مقام ارس ــال ای ــرادات هیئت عالی نــظــارت در

است» .بهموجب این حکم در حال حاضر هیئت

مرجع عام دادرسی اساسی و هیئت عالی نظارت

خصوص «الیحه الحاق دولــت جمهوری اسالمی

رهبری بهموجب بند  1-4حکم پیوست انتصاب
اعضای هشتمین دوره مجمع تشخیص مصلحت

مصوبه اعــام کند ،زیــرا قانون اساسی فقط برای
شورای نگهبان مهلت تعیین و صالحیت رهبری

