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مرجع  به عنوان  نظارت  عالی  هیئت  نظر  بر  ناظر  و 
به  مستند  نظام  کلی  سیاست های  اجــرای  حسن 
بند ۲ اصل 110 قانون اساسی است. مطابق با آنچه 
فقط  خصوص  این  در  نگهبان  شــورای  شد،  بیان 
نظر  میان  اخــتــاف  و  ــزاع  ن محل  و  دارد  طریقیت 

هیئت عالی نظارت و تصمیم مجلس است. 
کـــه اخـــتـــاف ایــجــادشــده  ــجــا  ــرایــن از آن ــنــاب ب
شورای  نظر  با  مغایر  نظر  بر  مجلس  اصرار  از  ناشی 
 11۲ اصــل  بــه  مستند  نــمــی تــوان  نیست،  نگهبان 
قانون اساسی صاحیت مجمع تشخیص در حل 
را  نــظــارت  عــالــی  هیئت  و  مجلس  مــیــان  اخــتــاف 
عدم صاحیت،  اصل  به  مستند  زیــرا  کــرد؛  توجیه 
خصوص  این  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
نـــدارد. از ســوی دیــگــر، امــکــان اصـــرار بر  صاحیت 
کلی نظام  تصویب مصوبات مغایر با سیاست های 
در  این سیاست ها  اباغ  اهــداف  و  فلسفه  با  مغایر 
قــانــون اســاســی جــمــهــوری اســامــی ایـــران اســت. 
نظام  کلی  سیاست های  گفتیم،  آنچه  با  مطابق 
جــهــت گــیــری هــای  و  خــط مــشــی  تعیین  مــقــام  در 
ریشه  و  بــوده  گون  گونا حــوزه هــای  در  کشور  کــان 
قضا،  تقنین،  عــرصــه هــای  در  آن  اجـــرای  بــه  الـــزام 
حرکت  تضمین  نیز  حکومت  شئون  سایر  و  ــرا  اج
ــای خــط مــشــی هــای طــراحــی شــده  ــت کــشــور در راس
توضیحات چنانچه  این  با  ولی فقیه است.  توسط 
مقام  در  که  باشد  داشته  را  امکان  این  قانون گذار 
سیر  خــط  از  جامعه  در  حقوقی  ــزامــات  ال تــدویــن 
کند  تخطی  حقوقی  نظام  برای  طراحی شده  کان 
سیاست های  خاف  که  سازد  مکلف  را  مجریان  و 
و  هــدف  از  غــرض  نقض  کنند،  عمل  ابــاغــی  کلی 
گرفته  کلی نظام صورت  فلسفه اباغ سیاست های 
است. در نتیجه مستند به اصل عدم صاحیت و با 
کلی  کید بر فلسفه تصویب و اباغ سیاست های  تأ

نظام در جمهوری اسامی ایران اصرار بر مخالفت 
فاقد  امـــری  نــظــارت  عــالــی  هیئت  نظر  بــا  مجلس 

وجاهت حقوقی به نظر می رسد.

تزاحم میان دیدگاه های شورای  راهکار حل 
نگهبان و هیئت عالی نظارت

پژوهش  این  در  بحث  محل  موضوع  آخرین 
اولویت و تقدم اظهارنظر در خصوص  در خصوص 
مــغــایــرت مــصــوبــات مــجــلــس شــــورای اســامــی با 
تبیین  مقام  در  اســت.  نظام  کلی  سیاست های 
گفت مطابق مباحث پیش گفته  باید  این موضوع 
شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت توأمان دارای 
سیاست های  اجــرای  حسن  بر  نظارت  صاحیت 
کلی نظام در فرایند تغییرند، اما در صورت تعارض 

کدام نظر مقدم خواهد بود؟ نظارت این دو نهاد 
در جایگاه بررسی و پاسخگویی به پرسش باید 
حسن  بر  نظارت  اولیه  صاحیت  که  آنجا  از  گفت 
کلی نظام در بند ۲ اصل 110  اجرای سیاست های 
گـــذار شــده و رهبری  قــانــون اســاســی بــه رهــبــری وا
به  را  خــود  صاحیت  اصــل  ایــن  ذیــل  بــه  مستند 
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های 
نهاد  ایــن  نظارت  اســت،  کــرده  تفویض  نظام  کلی 
نهادی  بــه عــنــوان  نگهبان  ــورای  شـ نظر  بــر  مــقــدم 
که در ابتدا صاحیت نظارت بر حسن اجرای  است 
به  مستند  و  ــــدارد  ن را  نــظــام  کــلــی  ســیــاســت هــای 
مجلس  مصوبات  انطباق  در  خود  ذاتی  صاحیت 
با قانون اساسی و موازین اسامی اقدام به بررسی 
مصوبات مجلس از حیث مغایرت یا عدم انطباق 
کلی نظام می کند. این اولویت در  با سیاست های 
نگهبان  شــورای  دبیر  به  پاسخ  در  رهبری  مرقومه 
به  رسیدگی  در  ــورا  ش ایــن  صاحیت  خصوص  در 
کلی  سیاست های  خصوص  در  مجلس  مصوبات 
ایشان  و  بــود  گرفته  ــرار  قـ نظر  ــورد  مـ محل  نــظــام 
این  در  مجمع  که  مــواردی  در   ...« داشتند:  مقرر 
با  مجلس  مصوبات  انطباق  عدم  یا  )مغایرت  باره 
است،  نکرده  نظر  اعام  نظام(  کلی  سیاست های 
درباره  خود  ذاتی  وظیفه  طبق  بر  نگهبان  شــورای 
ــا سیاست ها  ب مــصــوبــه  انــطــبــاق  عـــدم  و  مــغــایــرت 
اظهارنظر  اولــویــت  نتیجه  در  ــرد«.  ک خواهد  عمل 
در موارد تزاحم میان نظر شورای نگهبان و هیئت 
مغایرت  عدم  یا  انطباق  خصوص  در  نظارت  عالی 
نظر  بــا  نــظــام،  کلی  سیاست های  بــا  مصوبه  یــک 
هیئت عالی نظارت است و چنانچه این هیئت در 

نگهبان  شورای  نکند،  اظهارنظر  مصوبه  خصوص 
صاحیت ورود و بررسی خواهد داشت.

آنچه در خصوص صاحیت نظارت  بر  مبتنی 
کلی نظام در فرایند  بر حسن اجرای سیاست های 

کرد. تقنین بیان شد، می توان به نتایج زیر اشاره 

نتیجه گیری
ــیــــت نـــــظـــــارت بـــــر حــــســــن اجـــــــرای  صــــاحــ
کلی نظام در فرایند تقنین توأمان بر  سیاست های 
عهده رهبری و شورای نگهبان است، زیرا از یک سو 
شورای نگهبان مکلف است به عنوان نهاد دادرس 
شـــورای  مجلس  مــصــوبــات  از  بــخــش  آن  اســاســی 
نظام  کلی  مفاد سیاست های  مغایر  که  را  اسامی 
قانون   110 اصل   1 بند  با  مغایر  می دهد،  تشخیص 
کند و از سوی دیگر، به صراحت بند ۲  اساسی اعام 
اصل 110 قانون اساسی صاحیت نظارت بر حسن 
به  عام  به صورت  نظام  کلی  سیاست های  اجــرای 
از  نیز  تقنین  فرایند  و  اســت  شــده  سپرده  رهبری 

جمله این فرایندها است.
از  نگهبان،  ــورای  ش کنار  در  تاریخی  سیر  در 
با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع   1377 ســال 
گــــذاری صــاحــیــت نــظــارت بــر حسن  تــوجــه بــه وا
رهبری  تــوســط  نــظــام  کلی  سیاست های  اجـــرای 
به عنوان مرجع صالح اجرای بند ۲ اصل 110 قانون 
مجلس  مصوبات  مغایرت  اعام  به  اقدام  اساسی 
کرده است و اعمال این  کلی نظام  با سیاست های 
حال  در  نیست.  جــدیــدی  و  بدیع  امــر  صاحیت 
حاضر نیز اعمال این صاحیت به موجب بند 1-4 
دوره  هشتمین  اعــضــای  انتصاب  پیوست  حکم 
جمع  عهده  بر  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
که از آن ها به  برگزیده ای از اعضای مجمع قرار دارد 
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های 
در  نگهبان  ــورای  شــ ــود.  ــی ش م تعبیر  نــظــام  کــلــی 
فرایند اعام نظر هیئت عالی نظارت طریقیت دارد 
چارچوب های  به  محدود  نظارت  عالی  هیئت  و 
در  نظر  اعام  در  نگهبان  برای شورای  تعیین شده 
از جمله محدودیت ها  خصوص مصوبات مجلس 
اصل  بــه  مستند  ــت.  اس شــده  تعیین  زمــانــی  ــازه  ب
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  صاحیت  عــدم 
کلی  ســیــاســت هــای  ابـــاغ  فلسفه  ــر  ب کــیــد  تــأ ــا  ب و 
هیئت  نظر  بــا  مجلس  مخالفت  بــر  ــرار  اصـ نــظــام، 
نظر  به  حقوقی  وجاهت  فاقد  امــری  نظارت  عالی 

می رسد.

   از آنجا که اختاف ایجادشده ناشی 
نظر  بــا  مغایر  نظر  بــر  مجلس  ــرار  اصـ از 
شورای نگهبان نیست، نمی توان مستند 
قــانــون اســاســی صاحیت  بــه اصــل ۱۱۲ 
میان  اختاف  حل  در  تشخیص  مجمع 
را توجیه  و هیئت عالی نظارت  مجلس 
کرد؛ زیرا مستند به اصل عدم صاحیت، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در این 

خصوص صاحیت ندارد. 


