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مقدمه

بر اساس آموزههاي اسالم ،يگانه قانونگذار خدا است و غير او هيچ کس حق قانونگذاري ندارد مگر به اذن
او؛ زيرا وضع قانون توسط خداوند به منزله تصرف مالک در مال خويش است و هيچ کس نميتواند مالک
را از تصرف در ملكش باز داشته و نهي کند .بنابراين اصوالً چنين حقي براي بشر وجود ندارد چرا که به هر
حال بشر از خطا و اشتباه مبرا نيست .لذا قانونگذاري حق خداوند عادل است که با داليل عقلي و نقلي اين
مهم قابل اثبات است(.داوري و طحان نظيف ،1389 ،ص )36همچنين در حقوق اساسي جمهوري اسالمي
ايران منشأ الزام ناشي از احكام و موازين شرع است که بايد تبلور آن را در قوانين و مقررات کشور به نظاره
نشست به گونهاي که اين قوانين و مقررات ،آيينه تمام نماي شرع باشند.
در خصوص مبناي قانوني و وجه الزامآور بودن نهاد سياستهاي کلي نظام ،مباحثي مطرح گرديده
است(.اسماعيلي ،و طحان نظيف ،1387 ،صص  )187-119عالوه بر آن ،برخي از محققين معتقدند که مبناي
شرعي سياستهاي کلي نظام را مي توان در راستاي احكام حكومتي جستجو و تحليل نمود(.ارسطا،1380 ،
ص ) 395اين ديدگاه مورد تأييد برخي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي نيز بوده است به نحوي که
حتي روح بند اول اصل  110قانون اساسي را احكام حكومتي دانستهاند(.عميد زنجاني ،1385 ،ص )639بر
اساس اين ديدگاه ،برخي از فرامين رهبري که در لباس سياستهاي کلي نظام رخ مينمايند ،جزء احكام
حكومتي صادره از سوي وي تلقي و محسوب ميشوند و به عبارت ديگر تعيين سياستهاي کلي نظام که در
بند  1اصل  110قانون اساسي در جزو وظايف و اختيارات رهبري ذکر گرديدهاند ،يكي از مصاديق احكام
مذکور به شمار ميآيند.

براي بررسي اين ديدگاه ،ابتدا به تبيين مفهوم سياستهاي کلي نظام و نيز مفهوم احكام حكومتي مي-

پردازيم و سپس از آنجا که قانون اساسي را حاصل يک سعي بشري در جهت ترجمه مباني و اصول ديني به
لباس امروزي قانون ميدانيم ،وضعيت آنها را در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مورد توجه قرار
ميدهيم تا بتوانيم به طور دقيقتر نسبت سياستهاي کلي نظام را با احكام حكومتي روشن سازيم.
 .1مفهوم سیاستهاي کلي نظام

برخي از محققين از سياستهاي کلي نظام به سياستهايي جهت تعيين اهداف در ابعاد کلي اقتصادي،
سياسي ،فرهنگي و نظامي که خطمشي قواي سهگانه و تصميمگيريهاي ناشي از آن بر اساس آن تنظيم
ميشود ،ياد نموده و آنها را اينگونه تعريف ميکنند« :خطمشيهاي فراگير و سياستهايي که بر اساس آن
دولت در ابعاد مختلف در ضمن برنامه پنجساله و نظير آن و همچنين مجلس و قوه قضائيه ،سياستگذاري و
به تبع آن تصميمگيري ميکنند(».شريعتي ،1380 ،صص )145 -144
از اين منظر ،در بازنگري قانون اساسي با اضافه شدن بند  1اصل  110به وظايف و اختيارات رهبري،
روح حاکم بر اصل واليت فقيه به کالبد قانون اساسي دميده شد و طبق اين بند رهبر موظف گرديد تا بر
اساس يک نگاه سهبعدي موازين شرعي ،قانون اساسي و مصلحت ،سياستهاي کلي سه قوه را مقرر کند تا
قوه مقننه در آن چارچوب ،قوانين کشور را در رابطه با سه قوه مشخص کند(.عميد زنجاني ،1385 ،صص
)638-639
در اين راستا برخي از محققين ،سياستهاي کلي نظام را راه رسيدن به اهداف و آرمانها که توسط قانون
اساسي تعيين ميشوند ،ميدانند« :خطوط سياسي تحت عنوان «آرمانها و اهداف کشور» توسط قانون اساسي
تعيين ميشود و جهتگيريها و خطمشيها در راه رسيدن به اهداف و آرمانها تحت عنوان «سياستهاي
کلي نظام» توسط رهبر انقالب اسالمي تعيين ميگردد .اين سياستها راهنمايي براي طرحهاي اجرايي قواي
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مختلف کشور است تا در چارچوب آن برنامهريزي و مقررات کشور را تدوين نمايند .بنابراين سياستهاي
کلي کمک ميکند تا برنامههاي اجرايي قواي سهگانه در جهت اهداف قانون اساسي قرار گيرد(».فقيه،1381 ،
صص )66-65
مقام معظم رهبري نيز به عنوان مرجع تعيين سياستهاي کلي نظام يكي از اهداف اين سياستها را
انضباط در کشور دانسته و از آنها به عنوان مشخص کننده هندسه کلي نظام ياد ميکند« :بخش ديگر ،مسأله
انضباط در کشور از لحاظ سياستها است .هندسه کلي عمل و اجرا در کشور ،بسته به سياستها است .اگر
سياستهاي کلي يک نظام در جايي تبيين ،تثبيت و توزيع نشود ،دچار بيرويگي در رفتار خواهد شد .ممكن
است يک قانون با قوانين ديگر ،يک دستگاه با دستگاههاي ديگر و دستگاههاي مستقلي مثل قواي سهگانه در
جاهايي با تصميمگيري هايي که در آن استقالل قانوني دارند ،با هم تعارض پيدا کنند ،وقتي سياستها مشخص
شد ،به معناي آن است که هندسه کلي حرکت نظام و مسير کلي معين شده و اين چيز بسيار مهمي است».
بنابراين شايد بتوان بر اساس ديدگاه رهبري ،سياستهاي کلي را سياستهايي اصولي دانست که در
پرتو آنها چشمانداز تكاملي کشور ترسيم و هندسه کلي نظام تبيين ميگردد و به کليه برنامهها ،قوانين و
مقررات و همچنين قوا و دستگاههاي مختلف انسجام و هماهنگي ميبخشد به نوعي که از پراکندگي در انجام
امور جلوگيري کرده و در عين حال پرهيز از موازيکاري را نيز به دنبال خواهد داشت(.براهوتي ،1385،ص
 )24با اين نگاه سياستهاي کلي نظام ،مجموعهاي از جهتگيريها و راهبردهاي کالن نظام براي تحقق
آرمانها و اهداف قانون اساسي در دوره زماني مشخص ميباشند(.انصاري ،1385 ،ص )185البته نظر به
ضرورت و اهميت اين امر برخي از محققين از آن به عنوان يكي از مالکات سنجش کارآمدي رهبر ياد
نمودهاند(.ذوعلم ،1386 ،ص  )84بنابراين سياستهاي کلي نظام چارچوب و مبناي جهتگيري کلي کشور
را در قانونگذاري ،برنامهريزي ،تخصيص منابع ،روابط خارجي و به طور خالصه در همه عرصههاي حكومتي
مشخص ميکند و حلقه پيوندي بين اصول و اهداف نظام با وظايف دستگاهها و نهادهاي حكومتي است .پس
برخالف برخي برداشتها ،تعيين اين سياستها از سوي رهبر ،هرگز موجب تضييع ابتكارات قوا نميگردد،
بلكه محور و شاخص مشترک و يكساني براي اشتراک مساعي آنان در تعيين جزئيات سياستهاي ملي و
برنامهريزيهاي کالن فراهم ميکند .همچنين تعيين اين سياستها اقتدار الزم را براي وي به عنوان اولين مقام
رسمي و مسؤول نظام در عرصه هدايت کالن امور کشور تأمين ميسازد(.ذوعلم ،1386 ،صص )68-67
اين سياستها از نظر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ،حلقه مياني آرمانها و اجرائيات تعريف
ميشوند تا مسائل اجرايي به آرمانها نزديک گردند(بشيري ،1381 ،ص  )82وي معتقد است که در يک
حكومت ديني اکثر سياستها در همه بخشها با حاکم ارتباط جدي دارند و بدين خاطر بيجهت نيست که
تدوين سياستهاي کلي در قانون اساسي در اختيار ولي فقيه گذاشته شده است(.بشيري ،1381 ،ص )90
مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با همين رويكرد در مصوبه خود در تاريخ  1376/10/13به ارائه چنين

تعريفي از سياستهاي iکلي نظام پرداخته iاست« :اين سياستها براي تحقق آرمانها و اهداف پس از مجموعه

آرمانها قرار ميگيرند و حاوي اصولي هستند که آرمانها را به مفاهيم اجرايي نزديک ميکنند و آن
سياستهايي هستند که در درون نظام عمل مينمايند ،اعم از قواي سهگانه ،نيروهاي مسلح ،صدا و سيما و
همچنين نيروهايي ميباشند که در درون جامعه کل فعاليت دارند که شامل سياستهاي کلي بخشي و فرابخشي
ميشود ».همچنين در اين مصوبه براي سياستهاي کلي نظام ويژگيهايي نظير پايداري ،آيندهنگري ،واقعبيني،
فراگير بودن ،بيانگر خصوصيات اصلي و اساسي نظام بودن برشمرده شده است.
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البته مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از آن نيز در تاريخ  ،1384/3/21در تبصره ماده  1مقررات
نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام ،صرفاً به ارائه تعريفي شكلي از سياستهاي کلي نظام بسنده
نموده است که بر اساس آن سياستهاي کلي نظام ،به سياستهايي اطالق ميگردد که از سوي مقام معظم
رهبري به موجب بند  1از اصل  110قانون اساسي تعيين ميشود .بنابراين با تعريف اخير مجمع ،هر آنچه
را که مجمع تشخيص مصلحت نظام به رهبر پيشنهاد دهد و از جانب ايشان مورد تأييد و تصويب قرار گيرد،
سياست کلي نظام نام دارد و به اين ترتيب اين تعريف مالک عمل قرار گرفت .به هر حال سياستگذاري در
دو معناي عام و خاص وجود دارد که در معناي عام هم شامل يک اداره کوچک دولتي ميشود و هم درباره
نهادهاي حكومتي صدق ميکند .سياستگذاري در اين معنا همه تصميماتي را که به نوعي از سوي ادارات و
سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت در مورد موضوعات متنوع اتخاذ ميشود ،در برميگيرد و مفهوم و دامنه
بسيار گستردهتري نسبت به مفهوم «سياستهاي کلي نظام» داشته و نسبت به آن اعم است ولي در معناي
خاص آن تنها به سياست گذاري در مورد مسائل کالن نظام اعم از مسائل سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و...
بسنده ميشود و البته از حيث شكلي نيز شامل هر آنچه که طبق بند  1اصل  110قانون اساسي از سوي مجمع
تشخيص مصلحت نظام به رهبر پيشنهاد شده و مورد تأييد ايشان قرار گيرد ،ميگردد .در پايان تأکيد بر اين
نكته ضروري به نظر ميرسد که طبق بند  1اصل  110قانون اساسي ،مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد
تعيين سياستهاي کلي نظام داراي نقشي کارشناسي و مشورتي است .بنابراين پيروي از مصوبات و
سياست هاي کلي تنظيمي از سوي اين مجمع ،براي رهبر الزامآور نيست و او ميتواند پس از مشورت با
مجمع مذکور و بررسي کليه جوانب موضوع و مصالح نظام ،تصميمي متفاوت با نظرات مجمع تشخيص
مصلحت نظام اتخاذ نمايد(.زارعي ،1383 ،ص )321بديهي است چنانچه در مورد نظرات کارشناسي مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،شأني غير از آنچه که در باال ذکر آن رفت قائل باشيم ،برخالف نص قانون اساسي
حكم نمودهايم که در نتيجه چنين نظري معتبر و صائب نخواهد بود.
 .2مفهوم احكام حكومتي در شرع

انسان داراي نيازها و احتياجات متفاوت است و در نتيجه قوانين الزم براي او نيز يكسان نخواهد بود .برخي
از احتياجات بشري در تمام زمانها و مكانها ثابت ميماند و برخي ديگر تابع شرايط زمان و مكان است .لذا
قوانين نيز دو نوع است :يک دسته قوانين ثابت که تحت هيچ عنوان تغيير نميکند و براي همه مردم و در
همه زمانها ثابت است(حالت طبيعي) و از آنجا که شارع مقدس حكيم است ،اين حكم داير مدار وجود
مصالح و مفاسد واقعي مي باشد که گاهي براي انسان معلوم و گاهي نيز نامعلوم است و دسته ديگري قوانين
متغير که تابع شرايط زمان و مكان است(حالت غيرطبيعي) .ولي اين هر دو دسته ،قانون هستند و براي اعتبار
داشتن بايد منتسب به خداوند متعال باشند .پس عنواني که در موضوع يک حكم شرعي مورد نظر است ،گاه
ثابت ميباشد ،با قطع نظر از عوارض و پديدههايي که موجب تغيير احكام ميشود؛ چنين عنواني را «عنوان
اولي» و حكم ناشي از آن را «حكم اولي» مينامند .احكام اولي احكامي هستند که موضوع آنها عنوان اولي
و افعال مكلفان است؛ مانند وجوب نماز و زکات ،اداي دين ،حرمت اتالف مال غير و نظاير آن که به وسيله
احكام ثانويه به عنوان تبديل موضوع و نه به عنوان تغيير حكم و بقاي موضوع ،قابل رفع ميباشد .اين احكام
که از جنبه ثابت انسانيت و چهره جاوداني بشريت مايه مي گيرد ،بر اساس فطرت ثابت و تغييرناپذير انسان
تنظيم شده است .اين حكم همگاني و هميشگي ميباشد؛ چون فطرت انسان در طي زمان عوض نميشود.
چنين قوانيني که با فطرت ثابت منطبق هستند و براي تعديل و تنظيم آن وضع شدهاند ،به علت ثابت بودن
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آن ،ثابت خواهند بود(.ابراهيمي ،1374 ،ص )12گاه يک عنوان با توجه به عوارض و پديدههاي متعلق به آن
که موجب تغيير حكم ميشود ،مورد نظر است ،چنين عنواني را «عنوان ثانوي» گويند مثالً خوردن گوشت
حيوان مردار به عنوان اولي حرام است ،ولي در شرايط اضطراري که خطر جاني را در پي داشته باشد ،به
عنوان ثانوي حالل است .اين حكم ،داير مدار تحقق عنوان يا مالک خود ميباشد که در فرض مثال مذکور،
اضطرار است .بدين معنا که با مرتفع شدن اضطرار ،اين حكم نيز مرتفع ميگردد؛ به همين دليل شخص مضطر
تنها بهاندازهاي مي تواند از گوشت مردار بخورد که اضطرارش از بين برود و خوف هالکت نداشته باشد و
پس از رفع اضطرار ،خوردن مردار همچنان حرام خواهد بود .پس اين احكام عناويني هستند که موضوع آنها
بعد از عجز از عمل به تكليف اولي ،جزء اعمال مكلفين ميشود .مهمترين اين احكام عبارتند از :الضرر،
الحرج ،ضرورت ،اضطرار و تعارض اهم و مهم(.گرجي ،1369 ،ص)272
به هرحال قوانين ثابت و چارچوبها و اصول کلي قوانين در قرآن و سنت آمده است و لذا واضعين
قوانين متغير ،اوالً قوانين ثابت را بهتر از همه ميشناسند و ثانياً با چارچوبهاي مشخص شده آشنايي کامل
دارند و با توجه به اين موارد ،قوانين جزئي را وضع مينمايد(.مصباح يزدي ،1380 ،ص )249از آنجا که
برخي از احكام در قرآن به طور مجمل آمده و محتاج تبيين ميباشد ،شرح و تفصيل کليات قرآن و موارد
مجمل ،بر عهده معصومين است و در دوران غيبت نيز چون بشر کماکان محتاج اين امر است ،افرادي  -تحت
عنوان فقيه -فروع احكام مورد اشاره قرآن و سنت را استخراج ميکنند و قوانين متغير مورد نياز را با توجه به
اصول کلي ،وضع مينمايند(.مصباح يزدي ،1379 ،صص  )162-161با توجه به آنچه در قرآن به طور کلي
آمده است ،پيامبر و ائمه و کساني که با روح آن قوانين آشنا بوده و معيارها را در اختيار داشته و قواعد کلي
و تزاحم بين آنها و ارجحيت برخي را ميتوانند تشخيص دهند ،مصاديق و شيوههاي اِعمال و حاکميت آنها
را تعيين ميکنند و بيشک اين امر بايد بر اساس قوانين کلي الهي صورت گيرد .در عصر غيبت ،اختيار تعيين
قوانين متغير به کساني داده شده است که هم از نظر آشنايي به مكتب و هم از نظر آگاهي به مصالح جامعه به
امام معصوم نزديکتر باشند(.مصباح يزدي ،1379 ،صص )125-124ناگفته پيدا است اين افراد کسي جز فقها
نيستند که به استنباط و بيان احكام اولي و ثانوي ميپردازند .اما در کنار اين دو حكم ،که هر دو از ناحيه شارع
مقدس صادر ميگردند ،حكم ديگري قرار دارد که از ناحيه حاکم اسالمي اعم از معصوم و غيرمعصوم صادر
ميشود و «حكم حكومتي» نام دارد؛ به عبارت ديگر گاه منشأ صدور حكم ،شارع مقدس است و اين همان
است که به اولي و ثانوي ،وضعي و تكليفي ،مولوي و ارشادي و ...تقسيم ميشود و گاه منشأ صدور حكم،
حاکم شرع است و حكم او به قضايي و حكومتي تقسيم ميشود(.حسيني ،1380 ،ص )43البته ماهيت حكم
حكومتي با حكم قضايي يكي است ،اگرچه در حدود و ثغور و شرايط و خصوصيات با آن متفاوت است؛
يعني همانگونه که قاضي ابتدا سعي ميکند حكم کلي يک دعوا را بيابد و سپس حكم مزبور را بر مورد
خاص تطبيق داده ،به اجراي آن دستور دهد ،حاکم اسالمي نيز به همين صورت عمل ميکند .البته الزم به
ذکر است ،حكم حكومتي پيامبر در مقابل حكم تبليغي ايشان و حكم حكومتي فقيه در مقابل فتوا است .فتوا
و حكم تبليغي در واقع بيان حكم الهي است ولي حكم حكومتي پيامبر و فقيه از مقام حكومت پيامبر و
وليفقيه نشأت ميگيرد(.مهدوي ،1383 ،ص )129به هرحال حكم حكومتي حكمي است که وليّ جامعه بر
مبناي ضوابط پيشبيني شده طبق مصالح عمومي براي حفظ سالمت جامعه ،تنظيم امور آن ،برقراري روابط
صحيح بين سازمانهاي دولتي و غيردولتي با مردم ،سازمانها با يكديگر در مورد مسائل فرهنگي ،تعليماتي و
غير آن مقرر داشته است(.گرجي ،1369 ،ص )287به بيان ديگر ،حاکم جامعه اسالمي حق دارد براي برقراري
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و حفظ نظم عمومي و بنابر مصالح و مفاسدي که تشخيص ميدهد اقدام به وضع مقررات يا صدور فرمانهايي
کند که با احكام الهي شناخته شده ،متفاوت است(.اسماعيلي ،1382 ،ص )163به تعبير ديگر هر حكمي که
اجرائي شدن و فعليت يافتن آن منوط به دستور حاکم باشد ،حكم حكومتي ناميده ميشود و نيز در تعريفي
جامعتر ،به تصميمهايي که ولي فقيه درباره ابعاد مختلف اداره امور جامعه اسالمي براي اجراي عدالت اجتماعي
و قوانين الهي با مالحظه مصلحت جامعه اسالمي ميگيرد و زمينه اجراي آن را فراهم ميسازد ،حكم حكومتي
ميگويند که اين تصميمها به لحاظ زمان و مكان تابع مصلحت ياد شده هستند(.حسيني ،1380 ،ص)43
بنابراين احكام حكومتي داير مدار مصلحت و عنواني هستند که حاکم اسالمي با در نظر گرفتن آنها اقدام به
صدور حكم مزبور نموده است .عالمه طباطبايي در اين مورد مينويسد:
«ولي امر مسلمين ميتواند يک سلسله تصميماتي بر حسب مصلحت وقت گرفته ،طبق آنها مقرراتي
وضع نمايد و به موقع اجرا گذارد .مقررات نامبرده الزماالجرا و همانند مقررات شريعت داراي اعتبار است با
اين تفاوت که قوانين آسماني ثابت و غيرقابل تغيير است ولي مقررات موضوعه قابل تغيير و در ثبات و بقا
تابع مصلحتي مي باشد که آن را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول و رو به
تكامل است ،طبعاً اين مقررات تدريجاً تبديل و تغيير پيدا کرده و جاي خود را به احكام بهتر ميدهد(».جمعي
از نويسندگان ،بيتا ،ص)83
همچنين امام خميني(ره) نيز در مورد اعتبار حكم حكومتي ميرزاي شيرازي مينويسد« :تا عنوان وجود
داشت اين حكم نيز بود و با رفتن عنوان حكم هم برداشته شد(».موسوي خميني 1391 ،ق ،ص )113پس
آنچه در تمام تعاريف مشترک است اينکه احكام حكومتي ،احكام و ضوابطي هستند که وليفقيه با توجه به
مصلحت جامعه و براي حفظ نظام حكومتي مقرر مينمايد(.محسني ،1380 ،ص )92البته الزم به ذکر است
حكم حاکم اسالمي ،از منابع تشريع نيست و با حكم وي ،حكمي بر احكام الهي افزوده و يا از آن کاسته
نمي شود بلكه اين احكام در ثبات و بقا تابع مصلحتي است که آنها را به وجود آورده است و با تحول و
رشد انساني ،آن مقررات تبديل و تغيير مييابد و جاي خود را به احكام بهتر ميدهد(.محامد ،1374 ،صص
)500-499
حكم حكومتي داراي مصاديق متعددي است؛ حكم به مجرميت و اجراي حدود و تعزيرات بر مجرمين،
جعل قوانين موضوعه کلي براي اداره جامعه اسالمي ،فرامين صادره جهت جنگ و صلح ،قوانين جزئي براي
اجراي احكام کلي شرعي از جمله روشهاي اجرايي جمعآوري خمس و زکات(مهدوي ،1383 ،ص،)131
نصب فرماندهان نظامي و انتظامي و به طور کلي نصب کارگزاران لشكري و کشوري ،اعداد قوا و تجهيزات
نظامي براي مقابله با دشمنان احتمالي و تأمين امنيت در مرزها و داخل کشور ،تصويب قوانيني براي حفظ
جان و مال مردم در برابر خطرات احتمالي همچون قوانيني مربوط به عبور و مرور در سطح شهرها و جادهها
و قوانين مربوط به عبور از مرزهاي کشور و گمرکات و صادرات و واردات کاال ،قطع رابطه با بعضي کشورها،
تنظيم برنامه اقتصادي کشور با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني(همچون تأکيد بر صنعت در يک زمان و
ترويج کشاورزي در زمان يا مكان ديگر) تعيين قيمت عادالنه براي اجناس و کاالها ،مجازات محتكرين،

جلوگيري از ازدياد بي رويه جمعيت ،مبارزه با قاچاق کاال و مجازات قاچاقچيان ،مجازات حاملين و استفاده-

کنندگان از مواد مخدر(مكارم شيرازي1411 ،ق ،ج ،1صص )538-537و دهها مورد ديگر از اين قبيل که با
مراجعه به تاريخ صدر اسالم ،عهدنامه امام علي عليهالسالم به مالک اشتر و زندگي معصومين عليهمالسالم
ميتوان نمونههاي آن را مالحظه نمود .در مجموع به نظر ميرسد که هر حكمي که حاکم اسالمي براي اداره
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جامعه اسالمي در نظر بگيرد و امر نمايد ،حكم حكومتي خواهد بود(.راجي،1387 ،ص )210بنابراين وظيفه
و مسؤوليت حاکم اسالمي ،انفاذ و اجراي احكام و موازين شرعي در جامعه اسالمي است و کليه دستوراتي
که به اين منظور از او صادر ميشود ،احكام حكومتي نام دارد(.کالنتري ،1376 ،ص)106
چرايي اعطاي چنين اختياري به حاکم اسالمي ،به نظر واضح و آشكار است چرا که وقتي او را «ولي
امر» دانستيم و وظايف خطيري را بر عهده او نهاديم ،بايد اختيارات الزم براي اين امر را نيز در اختيار او
گذاشت .ضرورت ت ناسب مسؤوليت با اختيار چنان از نظر موازين عقلي آشكار است که در فلسفه حقوق
مسؤوليت را فرع بر اختيار دانسته و توجه تكليف به کسي بدون آنکه قدرت و اختيار الزم براي اجراي آن
را داشته باشد ،قبيح و ناممكن محسوب شده است .به اين ترتيب نميتوان کسي را جزء «اولواالمر» دانست
ولي به او اجازه اتخاذ تصميماتي را نداد که بنا به فرض ،براي اداره زندگي مردم در زمان و مكان خاصي
ضرورت دارد(.اسماعيلي ،1382 ،ص)155
همچنين تذکر اين نكته ضروري به نظر مي رسد که احكام حكومتي صادره ،ممكن است هريک از
مصاديق احكام اوليه يا ثانويه باشد .گاهي موضوعي داراي حكم خاصي بوده و با حكم حكومتي واجب يا
حرام مي گردد .بايد دقت نمود که اصل اختيار حاکم شرع در صادر کردن احكام حكومتي از احكام اوليه اسالم
است ولي احكامي که اين چنين و با اختيار او صادر ميشود ،از جهتي ثانوي است به همين معنا که در اثر
عروض عنوان خاصي ثابت ميشود و البته اين احكام از جهتي نيز حكم اوليه به شمار ميآيند چون اختصاص
به حالت اضطرار ندارند(.مصباح يزدي ،1382 ،ص )160ولي بايد توجه نمود که به حاکم اسالمي تنها اين
حق داده شده که با استفاده از اختيارات خود ،هر چه بيشتر مصالح جامعه اسالمي را تأمين و احكام الهي را
در جامعه اجرا نمايد .در اين محدوده او ميتواند قوانين و مقرراتي وضع نمايد و در صورت لزوم احكام
واليي متغيري را صادر کند و اين مسأله به هيچ عنوان بر اساس ميل و هوس وي نيست زيرا خداوند متعال
به هيچکس حتّي پيامبر اکرم صلي اهلل عليه و آله اجازه نداده است که قوانين الهي را براي هميشه و به طور
مطلق ملغي نمايد(.مصباح يزدي ،1381 ،ص ) 246به هرحال مثالهاي مختلفiii ،
نشان ميدهد که آنچه

اهميت دارد حفظ اسالم ،حكومت اسالمي و مصالح مسلمين است و احكام حكومتي نيز جز آن هدفي را
دنبال نميکند .به بيان ديگر مي توان گفت که حكومت اسالمي که حكمي از احكام الهي است و توسط شارع
تشريع شده است ،اختياراتي دارد که از جمله آن ،جلوگيري از اجراي برخي از احكام در مواقعي است که
اجراي آن در شرايط خاصي بر خالف مصالح اسالم و مسلمين ميباشد .گرچه غايت و هدف از تشكيل
حكومت ،اقامه احكام الهي است که نهايتاً موجب برقراري عدالت در جامعه ميگردد .پس هم حكومت و هم
ساير احكام فرعيه الهيه ،همه احكام شرعي هستند که البته حكومت نسبت به ساير احكام فرعيه تقدم
دارد(مهدوي ،1383 ،ص )158و اصوالً احكام حكومتي بر ساير احكام تقدم دارد و وقتي تصادمي بين احكام
حكومتي و ساير احكام پيش آيد ،احكام حكومتي اجرا خواهد شد .به اصطالح اصولي ،احكام حكومتي حاکم
بر ساير احكام مي باشند .تقدم آن هم نه بر اساس اهم و مهم بلكه بر اساس و مبناي حكومت(به معناي
اصولي) است(.مهدوي ،1383 ،صص )161-159بنابراين حكم حكومتي يكي از اختيارات حكومتي معصوم
است که به ولي فقيه نيز منتقل مي شود و بر اساس ادله ،حكم شرع تلقي شده و اجراي آن بر همگان و از
جمله بر خود ولي فقيه واجب است(.راجي ،1387 ،ص)234
به هر حال ،حاکم اسالمي هرکس که باشد ،از ديدگاه فقهاي سني و شيعه داراي اختيارات ويژه و ضروري
براي اداره جامعه است و مي تواند با وضع مقررات جديد و صدور دستورات موردي به تنظيم امور جامعه
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همت گمارد و يا با تقييد و تخصيص و حتي تعطيل موقت احكام شرع ،روابط اجتماعي را چنان تنظيم کند
که ضمن حفظ اصول ،به نيازهاي خاص زمان و مكان پاسخ گفته باشد .وضع اينگونه مقررات و صدور
اين گونه دستورات حكم حكومتي ناميده شده که اطاعت از آن بر شهروندان واجب گرديده است(.اسماعيلي،
 ،1382ص )155بنابراين احكام حكومتي ابزاري کارآمد دانسته شدهاند که حاکم اسالمي با برخورداري از
آنها ميتواند از طريق وضع قوانين و مقررات جزئي ،موقتي و متغير به نيازهاي روز پاسخ گويد و از تزاحم
در مقام اجراي احكام جلوگيري نمايد(.هدايتنيا ،1380 ،ص )39پس با وجود مطالب مذکور ،نميتوان در
الزامآور بودن حكم حكومتي کمترين ترديد را روا داشت.
 .3سیاستهاي کلي نظام و احكام حكومتي در حقوق اساسي ايران

پس از بررسي احكام حكومتي در شرع ،اکنون به وضعيت آنها در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
مي پردازيم .برخي معتقدند که احكام حكومتي در قانون اساسي به معناي عام به کار رفته است و برخي نيز
احكام حكومتي به معناي خاص آن را در قانون اساسي پذيرفتهاند .با پرداختن به هر دو معنا نسبت نهاد
«سياستهاي کلي نظام» با هريک از آنها روشن خواهد شد.
 .3-1سیاستهاي کلي نظام و احكام حكومتي در معناي عام

بسياري از اند يشمندان ،بر اين اعتقادند بر خالف مفهوم ژورناليستي امروز از حكم حكومتي که آن را خارج
از روال و چارچوب معنا مي کند ،حكم حكومتي به تمام احكام صادره از ناحيه حكومت اسالمي اطالق
ميگردد؛(هادوي ،1384 ،ص ) 5بر اساس اين ديدگاه پس از پيروزي انقالب اسالمي و برقراري نظام جمهوري
اسالمي ايران ،تمامي احكام اسالمي در قالب قوانين و مقررات پياده ميشوند .البته نبايد تأثير الزامات عصر
کنوني نظير اصل حاکميت قانون را نيز در اين باره ناديده گرفت .در واقع حكومت با سازوکارهايي که در
قانون اساسي پيش بيني نموده و در نهايت به امضاي ولي فقيه رسيده ،در اين مقام واسطه ترجمه و تبديل
احكام اوليه و ثانويه به قوانين و مقررات است.
بدين ترتيب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،بازخواني احكام اساسي اسالم در امر حكومتداري
است و بخش هاي اساسي آن با توجه به شرايط زمان به عنوان احكام حكومتي جعل شده است .همچنين
فرآيند تبديل احكام اوليه و ثانويه اجتماعي به قوانين و مقررات ،در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
پيش بيني شده است .در فصل اول اين قانون که به بيان اصول کلي ميپردازد ،از پايهها و مباني نظام ،اجتهاد
مستمر فقهاي جامعالشرايط و استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري به عنوان بخشي از روشها و
دستورات کلي نظام سخن به ميان آورده است(اصل .)2بر اين مبنا قواي حاکم در جمهوري اسالمي ايران
عبارتند از :قوه مقننه ،قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر واليت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون
اساسي اعمال ميگردند(اصل .) 57البته تمامي قوانين و مقرراتي که اين قوا در تدوين آن نقش ايفا ميکنند،
بايد بر اساس موازين اسالمي باشند(اصل .)4اعمال قوه مقننه نيز از طريق مجلس شوراي اسالمي
است(اصل )58که در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع کند(اصل .)71اين
قوانين بايد بر اساس موازين اسالمي باشد که تطبيق آن با موازين مذکور و تشخيص مغايرت آن برعهده
اکثريت فقهاي شوراي نگهبان است(اصول  .)96 ،94 ،72 ،91همچنين در صورت بروز اختالف ميان مجلس
و شوراي نگهبان و پافشاري مجلس بر مصوبه خود ،بر اساس اصل 112قانون اساسي مسأله به مجمع تشخيص
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مصلحت نظام ارجاع ميگردد .به هرحال با سازوکار و سيستم طراحي شده فوق ،اين امكان فراهم شده که
اداره حكومت بر مبناي احكام اسالم با نيازها و الزامات پيچيدهاش محقق شود(.جهاني ،1386 ،صص)94-93
الزم به يادآوري است ،از آنجا که در حكومت اسالمي مشروعيت تمام ارکان حكومت ناشي از وليفقيه
است ،بنابراين مجلس شوراي اسالمي ،شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد مشروعيت خود
را از وليفقيه اخذ نمايند و به بيان ديگر ،وليفقيه مصوبات نهادهاي تقنيني را تنفيذ مينمايد .همچنين بر
اساس بند 8اصل 110قانون اساسي ،هرگاه مسأله اي رخ دهد که از طرق عادي قابل حل نيست ،چه در امر
تقنين و چه در ساير موارد ،ولي فقيه مستقيم ًا وارد شده و از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را حل
مينمايد.
نمونه ديگر مصوبات مجلس شوراي اسالمي است .هر حكم حاکم اسالمي براي اداره جامعه اسالمي،
يک حكم حكومتي است؛ از طرفي مصوبات مجلس نيز به منظور اداره جامعه اسالمي بوده و مشروعيت خود
را نيز از وليفقيه اخذ نمودهاند؛ بنابراين مصوبات مجلس نيز احكام حكومتي است(.راجي ،1387 ،ص)214
کنترل ولي فقيه بر مصوبات مجلس نيز از طريق شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت
ميگيرد و البته گاه نيز خود به طور مستقيم به اين کنترل ميپردازدii.ولي آنچه در اين مورد عمالً اجرا شده
است اين است که اصل بر همان مجاري قانوني معمول بوده است.

i

پس بر اساس چنين معناي عامي از حكم حكومتي در اين ديدگاه ،کليه احكام صادره از سوي حكومت
اسالمي ،حكم حكومتي هستند و نتيجه اين مسأله در حقوق اساسي ،به منزله حكم حكومتي تلقي نمودن تمام
قوانين و مقررات نظام جمهوري اسالمي است .بنابر مطالب فوقالذکر از آنجا که قوانين و مقررات نظام
جمهوري اسالمي ايران تبلور احكام حكومتي به معناي عام بوده و نشاندهنده دغدغه قانونمندي و انتظام
امور از سوي قوه مؤسس بوده است ،اين قوه نسبت به ذکر دستهاي ديگر از احكام حكومتي به عنوان
«سياستهاي کلي نظام» در قانون مادر کشور اهتمام داشته تا در اين باره هرگونه ترديدي را از ميان بردارد.
بنابراين بر اساس چنين تفسيري ،از آن جا که عالوه بر قوانين اساسي و عادي ،مقررات عمومي نظير احكام
اجرايي محض نيز به تعبيري حكم حكومتي تلقي ميشوند ،به طريق اولي سياستهاي کلي نظام نيز که مستند
به قانون اساسي هستند ،حكم حكومتي محسوب شده و الزام آنها نيز ناشي از حكم حكومتي خواهد بود .با
اين معنا يكي از مصاديق احكام حكومتي ،سياستهاي کلي نظام هستند که اختيار تعيين آنها مستند به قانون
اساسي بوده و از سوي ولي فقيه با سازوکاري که در اين قانون آمده و به تأييد وي رسيده است ،تعيين
ميشوند.
بنابراين با اين تعبير سياستهاي کلي نظام از مصاديق احكام حكومتي به شمار ميآيند چون ارتباط
وثيقي با فلسفه وجودي احكام حكومتي دارند و از لوازم حكومتداري با تكيه بر وجه آيندهنگري در يک
نظام واليتمدار محسوب ميشوند.
 .3-2سیاستهاي کلي نظام و احكام حكومتي در معناي خاص

بر اساس تعاريفي که ذکر آنها رفت ،از آنجا که حد متيقن در تعيين احكام حكومتي ،احكام و فراميني است
که از سوي شخص وليفقيه صادر ميشوند ،بنابراين در اين قسمت به بررسي سياستهاي کلي نظام از منظر
احكام حكومتي خاص صادر شده از سوي وليفقيه ميپردازيم .در کنار احكام حكومتي به معناي عام که در
قانون اساسي ذکر شدهاند و در قسمت قبل به برخي از مصاديق آن نظير قوانين و مقررات مجلس شوراي
اسالمي ،اصل ،112بند 8اصل 110و احكام اجرايي محض اشاره شد ،دستهاي ديگر از احكام و فرامين وجود
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دارند که از سوي شخص وليفقيه صادر ميشوند و فلسفه وجودي آنها بر اساس اصل 57قانون اساسي و
استناد به مطلقه بودن واليت امر و امامت امت است .به عبارت بهتر پذيرش اختيارات مطلقه براي وليفقيه از
سوي مردم براي برقراري حكومت ديني به مثابه يک قرارداد معتبر است که در يک طرف آن ،مردم با رأي به
قانون اساسي آن را پذيرفتهاند و از طرف ديگر وليفقيه ،با امضاي قانون اساسي پذيرفته است که مصالح
کشور را با اجراي اين قانون ،دستيافتني ميداند و خود را متعهد نموده تا بر اساس آن عمل نمايد؛ لذا خود
نيز بايد به آن عمل نمايد تا مصالح کشور ،عمالً تأمين گردد .البته از آنجا که قانون اساسي نيز محصول دست
بشر است ،عاري از عيب و نقص نيست و در برخي موارد عمالً از تأمين مصالح ناتوان ميگردد و وليفقيه با
توجه به مسئوليتهاي مهمي که داراست ،در اين گونه موارد و براي خروج از بنبستها بايد از راههاي ديگر
عمل نمايد تا مانع از دست رفتن مصالح جامعه گردد .بنابراين وليفقيه اصوالً در چارچوب قانون اساسي
عمل ميکند ولي در مواردي که اين قانون را ناکافي و ناکارآمد تشخيص دهد ،به نحو ديگري به اداره امور
ميپردازد(.راجي ،1387 ،صص )233-232تشكيل نهادهايي نظير شوراي عالي انقالب فرهنگي ،دادگاه ويژه
روحانيت و نيز فرامين موردي وليفقيه مانند نامه رهبري به مجلس ششم درباره اصالح قانون مطبوعات و

نيز نامه تأييد صالحيت دو نفر از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري نهم نمونههايي از iاين مسأله هستند

i
i

که در اين راستا قابل تحليل هستند.
صرف نظر از موارد فوق ،بررسي اصول قانون اساسي نيز بيانگر اين مطلب است که نميتوان قلمرو
اختيارات و وظايف وليفقيه را منحصر در برخي موارد از قبيل موارد مذکور در اصل  110نمود .چرا که او ًال
در ساير اصول اين قانون نيز وظايفي براي وليفقيه بيان شده است و ثاني ًا بر اساس اصل  107قانون اساسي
واليت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن بر عهده وليفقيه است و لذا نميتوان اين وظايف را شمارش
نمود .او بايد در راستاي رساندن جامعه به اهداف معين شده ،گام برداشته و جامعه را مديريت نمايد .از سوي
ديگر همان گونه که اشاره شد ،طبق اصل  57قانون اساسي نيز ،قواي حاکمه در جمهوري اسالمي ،زير نظر
واليت مطلقه امر اداره ميشوند .البته واژه «مطلقه» در اين اصل ،به معناي فقهي است و اطالق واليت فقيه،
به معناي معصوم بودن او نيست .لذا نظارت بر ولي فقيه نيز امري مقبول بلكه ضروري است .اين نظارت از
طريق مجلس خبرگان رهبري به صورت نظاممند انجام مي گيرد و نيز امر به معروف و نهي از منكر که
فريضهاي همگاني است ،در اينجا نيز کاربرد دارد(.راجي ،1387 ،ص)233
بنابراين برخي از وظايف و اختيارات وليفقيه در قانون اساسي ذکر شده

و برخي نيز iدر اين قانون

ذکر نشده ولي بر اساس اصل 57يعني از طريق واليت مطلقه امر ،وليفقيه در موارد لزوم ميتواند براي سامان
دادن امور به چنين اقداماتي دست بزند که به هرحال هر دو دسته مذکور ،از آنجا که احكام صادره از سوي
شخص وي هستند ،جزء احكام حكومتي به معناي خاص آن به شمار ميآيند .از آنجا که مشروعيت قانون
اساسي در جمهوري اسالمي ،بسته به امضاي وليفقيه است و وليفقيه ،بر اساس مباني ،داراي واليت بوده و
مصالح نظام را تشخيص مي دهد و انجام امور نيز به طور مستقيم و يا غيرمستقيم صورت ميپذيرد ،در اين
راستا وي مي تواند فراميني را به منظور اداره بهتر جامعه صادر نمايد که گاه در جهت اجراي احكام اوليه شرع
هستند و گاه نيز در جهت اجراي احكام ثانويه تلقي ميشوند .البته همانطور که اشاره شد ،خود اختيار صدور
حكم حكومتي از احكام اوليه است.
به هرحال چنانچه به نهاد سياستهاي کلي نظام از منظر احكام حكومتي به معناي خاص نيز بنگريم،
ماهيت آن بر اساس آن قسم از احكام حكومتي وليفقيه که در قانون اساسي ذکر شدهاند ،تحليل ميشود زيرا

i
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طبق بند 1اصل 110تعيين اين سياستها پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام بر عهده وي
گذاشته شده است .بنابراين از آنجا که احكام و فرامين صادره از سوي وليفقيه که مشخصاً در قانون اساسي
ذکر نگرديدهاند ،الزامآور تلقي ميشوند ،به طريق اولي اين گونه فرامين که اختيار صدور آنها در قانون اساسي
تحت عنوان سياستهاي کلي نظام ذکر گرديده است ،نيز الزامآورند .همچنين در اين راستا يكي از اعضاي
شوراي بازنگري ضمن تأکيد بر لزوم اختيارات مطلقه براي وليفقيه و مدنظر بودن اين مسأله در شوراي
بازنگري ،يكي از شيوههاي اعمال واليت را در اين زمان از اين طريق ميداند و معتقد است« :شكل اعمال
نظر واليي در قانون اساسي يا کل قانون در اين مقطع اينگونه است حاال ممكن است روزي اين شكل عوض
شود ولي در اين مقطع اين شكل را قبول کرديم».

x

i

نتیجهگیري

ماحصل بحثهاي فوق اين است که چه به نهاد «سياستهاي کلي نظام» از منظر احكام حكومتي به معناي
عام يعني احكام صادره از حكومت اسالمي با تفصيل پيشگفته بنگريم و چه از منظر احكام حكومتي به معناي
خاص آن يعني احكام صادره از حاکم اسالمي توجه نماييم ،در هر صورت اين سياستها از مصاديق احكام
حكومتي محسوب شده و الزامآورند و در هر دو صورت در قانون اساسي به ضرورت تعيين آنها از سوي
ولي فقيه تصريح گرديده است .اين سياستها که داراي ارتباط وثيقي با احكام حكومتي هستند ،چارچوب و
مبناي جهتگيري کلي کشور را در همه عرصههاي حكومتي به منظور حرکت قوا و نهادهاي حكومتي جهت
نيل به اهداف تعيين شده ،مشخص ميکند و حلقه پيوندي بين اصول و اهداف نظام با وظايف دستگاهها و
نهادهاي حكومتي است و بدون آنها ،قواي سهگانه مقننه ،مجريه و قضائيه و بخشهاي مختلف اقتصادي،
فرهنگي و اجتماعي در خطمشي کالن خود دچار سردرگمي خواهند بود به طوري که ميتوان گفت ،فقدان
سياستهاي کلي براي يک نظام سياسي معقول و هدفدار ،خأل بزرگي ايجاد خواهد کرد که اين امر خود در
راستاي اهداف و کارويژههاي احكام حكومتي و از ضرورتهاي يک نظام اسالمي است.

منابع
کتب

ابراهيمي ،عبدالجواد( ،)1374مقاله «تبيين فقهي ثابت و متغير در شريعت اسالم» ،در :جمعي از نويسندگان ،نقش زمان و
مكان در موضوعات احكام(مجموعه آثار کنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني(ره) ،نقش زمان و مكان در
اجتهاد) ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) ،ج .4
بشيري ،عباس( ،)1381پيشينه و کارنامه مجمع تشخيص مصلحت نظام ،گفت وگو با هاشمي رفسنجاني ،تهران :صدف
سماء.
جمعي از دانشمندان(بيتا) ،بحثي درباره مرجعيت و روحانيت ،تهران :شرکت سهامي انتشار.
ذوعلم ،علي( ،)1386تجربه کارآمدي حكومت ديني ،چاپ سوم ،تهران :سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وانديشه
اسالمي.
شريعتي ،محمدصادق( ،)1380بررسي فقهي و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام ،قم :بوستان کتاب قم.
عميد زنجاني ،عباسعلي( ،)1385حقوق اساسي ايران ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
فقيه ،محمدباقر( ،)1381بررسي تحليلي وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام ،تهران :پيام يوسف.
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کالنتري ،علي اکبر( ،)1376حكم ثانوني در تشريع اسالمي ،قم :مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم.
گرجي ،ابوالقاسم( ،)1369مقاالت حقوقي ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،ج .2
محامد ،علي( ،)1374مقاله «تبيين مفهومي احكام اوليه و ثانويه و احكام حكومتي از ديدگاه فقهاي شيعه» ،جمعي از
نويسندگان ،مالکات احكام و احكام حكومتي(مجموعه آثار کنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني(ره) ،نقش
زمان و مكان در اجتهاد) ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) ،ج .7
مصباح يزدي ،محمد تقي( ،)1381نظريه حقوقي اسالم ،چاپ دوم ،قم :مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
مصباح يزدي ،محمدتقي( ،)1379حقوق و سياست در قرآن ،چاپ دوم ،قم :مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
مصباح يزدي ،محمدتقي( ،)1380نظريه سياسي اسالم ،قم :مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
مصباح يزدي ،محمدتقي( ،)1382نقش تقليد در زندگي انسان ،چاپ دوم ،قم :مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
مكارم شيرازي ،ناصر( 1411ق) ،انوار الفقاهه ،قم :انتشارات مدرسه االمام اميرالمؤمنين عليهالسالم ،ج .1
موسوي خميني ،سيد روحاهلل( 1391ق) ،واليت فقيه(حكومت اسالمي) ،بيجا.
هدايتنيا ،فرجاهلل و کاوياني ،محمدهادي( ،)1380بررسي فقهي -حقوقي شوراي نگهبان ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ وانديشه
اسالمي.
مقاالت

ارسطا ،محمدجواد( ،)1380ميزگرد جايگاه حقوقي سياستهاي کلي نظام ،راهبرد ،شماره .20

اسماعيلي ،محسن و طحان نظيف ،هادي( ،)1387تحليل ماهيت نهاد سياستهاي کلي نظام در حقوق اساسي جمهوري
اسالمي ايران ،دوفصلنامه مطالعات ميان رشتهاي معارف اسالمي و حقوق ،سال نهم شماره ..28
اسماعيلي ،محسن( ،)1382حكم حكومتي راهي براي پاسخگويي به نيازهاي متغير ،فقه اهل بيت ،شماره .35
انصاري ،مجيد(« ،)1385جايگاه سياستهاي کلي در نظام قانونگذاري در ايران» ،مجموعه مقاالت همايش يکصدمين
سال قانونگذاري ،تهران :مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي.
داوري ،محسن و طحان نظيف ،هادي(« ،)1389قانون و قانونگذاري از ديدگاه امام خميني(ره)» ،مجموعه مقاالت قانون و
قانونگذاري در آراء انديشمندان شيعه ،زير نظر محمدجواد جاويد ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق عليهالسالم.
زارعي ،محمدحسين( ،)1383نظام قانونگذاري ايران و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام ،راهبرد ،شماره .34
محسني ،فريد و نجفي اسفاد ،مرتضي( ،)1380بررسي حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه آن در نظام جمهوري
اسالمي ،فصلنامه ديدگاههاي حقوقي ،دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري ،شماره  21و .22
هادوي ،مهدي ،تأملي در مسأله حكم حكومتي ،گفتگو با روزنامه خراسان1384/3/7 ،
پاياننامهها

براهوتي ،حسين( ،)1385سازوکارهاي حقوقي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام ،پاياننامه کارشناسي ارشد
حقوق عمومي دانشگاه شيراز.
جهاني ،قاسم( ،)1386جايگاه سياستهاي کلي نظام در جمهوري اسالمي ايران ،پاياننامه کارشناسي ارشد حقوق عمومي
دانشگاه عالمه طباطبايي.
حسيني ،سيد علي( ،)1380تحليلي بر نظريههاي مربوط به احكام حكومتي در فقه اماميه ،پاياننامه دکتري فقه و اصول
دانشگاه امام صادق عليهالسالم.
راجي ،سيد محمدهادي( ،)1387قلمرو اختيارات و وظايف وليفقيه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،پاياننامه
کارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادق عليهالسالم.
طحان نظيف ،هادي( ،)1388ماهيت و جايگاه سياستهاي کلي نظام در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،پاياننامه
کارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادق عليهالسالم.
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مهدوي ،اصغرآقا( ،)1383مباني نقش زمان و مكان در استنباط احكام از ديدگاه امام خميني(ره) و شهيد صدر ،پايان-
نامه دکتري فقه و اصول دانشگاه امام صادق عليهالسالم.

يادداشتها

 -iمقام رهبري در ديدار با اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ،1381/1/17
http://leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=2252

 -iiدر اجراي فرمان  1375/12/27مقام رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اجراي بند  1اصل  110قانون
اساسي ،مجمع مذکور براي تهيه پيشنويس ،تعاريف و عناوين سياستهاي کلي ،کميسيوني تشكيل داد .اين کميسيون طي
هفده جلسه ،عناوين سياستهاي کلي نظام را جهت بررسي در اختيار شوراي مجمع قرار داد و شوراي مجمع نيز طي هفده
جلسه ،بررسي ،تعريف کلي و عناوين سياستها را مورد تصويب قرار داده به مقام رهبري ارائه داد که اين مصوبه در تاريخ
 1377/1/15پس از تأييد و ابالغ مقام معظم رهبري رسميت يافت.
 -iiiر.ک .رسول سعادتمند ،اختيارات وليفقيه در نامهها و فرمانهاي امام خميني(ره) ،قم :تسنيم1385 ،
 -iiنمونه اين کنترل مستقيم را ميتوان در نامه آيتاهلل خامنهاي به مجلس شوراي اسالمي مشاهده نمود که در آن ،پيشنويس
قانون را خالف شرع و مصلحت نظام و کشور دانستند متن نامه به اين شرح است:
«بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب حجه االسالم والمسلمين آقاي کروبي ،رياست محترم مجلس شوراي اسالمي و حضرات نمايندگان محترم
با سالم و تحيت
مطبوعات کشور ،سازنده افكار عمومي و جهت دهنده به همت و اراده مردمند .اگر دشمنان اسالم و انقالب و نظام
اسالمي ،مطبوعات را در دست بگيرند يا در آن نفوذ کنند ،خطر بزرگي امنيت و وحدت و ايمان مردم را تهديد خواهد کرد و
اينجانب سكوت خود و ديگر دست اندرکاران را در اين امر حياتي جايز نميدانم .قانون کنوني تا حدودي توانسته است مانع
بروز اين آفت بزرگ شود و تغيير آن به امثال آنچه در کميسيون مجلس پيش بيني شده ،مشروع و به مصلحت نظام و کشور
نيست .والسالم عليكم ،سيدعلي خامنهاي »1379/5/15
 -iبه عنوان مثال مي توان به پاسخ مقام رهبري به نامه نائب رئيس مجلس اشاره کرد که در آن از ايشان خواسته شده بود که
در دعواي قوه قضائيه و مجلس از طريق توقف اقدامات قوه قضائيه در مورد نمايندگان مجلس اعمال واليت نمايند .ايشان
در قسمتي از پاسخ خود آوردهاند« :همانطور که ميدانيد در مورد اين پيشآمد و امثال آن هيچ بنبست قانوني وجود ندارد و
همه راهحلها در قانون اساسي پيشبيني شده است .اينجانب نمايندگان محترم مجلس و نيز مسئوالن محترم قوه قضائيه را به
پيمودن راههاي قانوني و تمكين در برابر قانون دعوت ميکنم و از مجادله بيهوده در امري که مجراي قانوني آن مشخص
است ،برحذر ميدارم،».
http://leader.ir/langs/fa/?p=contentShow&id=2217

 -iiر.ک .به نامه مقام رهبري به رئيس مجلس شوراي اسالمي و نمايندگان در تاريخ 1379/5/15
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 -iiiنامه مقام رهبري به شوراي نگهبان براي تجديدنظر در صالحيت کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري در تاريخ
1384/3/2
http://leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=2738

 -iiiiبندهاي اصل  110قانون اساسي
 -iiر.ک .طحان نظيف ،هادي ،ماهيت و جايگاه سياستهاي کلي نظام در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ،پيوست
پاياننامه کارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادق عليهالسالم ،مصاحبه با آيتاهلل مهدوي کني ،بهار 1388

