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 چکیده

پیرامون انسان را امروزه مسائل . در دنیای پر از پیچیدگی و تغییر معاصر، حل مسائل نیازمند ذهن های روشن و آگاه است

مسائل محیط . مختلفی احاطه کرده است که هر کدام به نوعی آینده بشر و نظام اجتماعی او را دستخوش مخاطره ساخته است

ی مشکالت دیگر که با اهداف متعارض در یک عرصه واحد خودنمایی می کنند، زیست، توسعه صنعت، توسعه انسانی و بسیار

در این فضای پراز ابهام و تناقض، خط مشی گذاری به عنوان فرآیند نظم . سیاستگذاران را با معادالتی الینحل مواجه ساخته اند

نهاد  8631ی اسالمی ایران اصالحیه سال در قانون اساسی جمهوردر همین راستا، . دهندگی به بی نظمی ها، کاری دشوار است

جدیدی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام برنهادهای موجود مؤثر در تشکیالت حکومتی نظام جمهوری اسالمی ایران افزوده 

این مجمع که به دستور رهبر و . اصالحی قانون اسالسی تشکیل این نهاد و هدف از تشکیل آن را اعالم می دارد 881اصل . شد

تعیین می نماید،عالوه براینکه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد، در تصویب  رهبرینظر او تشکیل می شود و اعضای آن را زیر 

نیز نقش دارد و در برخی موارد، سرانجام، تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موکول شده و خط مشی ها و تأیید قوانین 

وظیفه نقش و  تشریحلذا این مقاله درصدد است که به تبیین و . ف و پیچیده استاین وظیفه مجمع، بسیار حساس و ظری.تاس

 .کشور بپردازدقانونگذاری  و 8خط مشی گذاریاستراتژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرآیند اساسی 
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 مقدمه

انسان از هر سو با خط مشی های عمومی پیوند خورده است و هر لحظه از زندگی او به گونه ای با خط مشی های زندگی 

مسائلی چون آلودگی محیط زیست، بهداشت عمومی، آموزش، امنیت جامعه، ارائه خدمات عمومی و . عمومی ارتباط دارد

دولت در معنای وسیع خود با قدرت نظم آفرینی که در  .بسیاری مسائل دیگر که در متن خط مشی های عمومی قرار دارند

قالب وضع و اجرای خط مشی های عمومی شکل می گیرد، به انتظام روابط اجتماعی همت می گمارد و امور جامعه را سامان 

دولت و  از این رو آگاهی از مفهوم خط مشی عمومی، چگونگی وضع و نحوه اجرای آن از ضرورتهای اولیه در شناخت. می بخشد

لذا با توجه به نقش جدید مدیران در عصر حاضر، بعد جدیدی در (. 8، 8638الوانی و شریف زاده، )جامعه به شمار می رود

خط مشی گذاری عمومی عبارت . مدیریت مطرح گردیده که آن را سیاستگذاری و یا خط مشی گذاری عمومی نام نهاده اند

مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل مجلس، دولت و قوه قضائیه که نماینده حفظ  است از تصمیم ها و سیاستهایی که بوسیله

دولت در مفهوم کلی، یک نهاد قانونی خط مشی گذاری عمومی است و . گرددمنافع عمومی جامعه می باشند، اتخاذ می

 (.Buchholz, Rogene, 1985)بصورتهای مختلف مانند قوانین، ضابطه ها و مقررات به تعیین خط مشی گذاری می پردازد

براساس این بعد جدید، مدیران باید عالوه بر مهارت و آگاهی در زمینه های فنی، انسانی و اداره امور سازمانی، در زمینه مسائل 

یکی از مهمترین مسائل در خط مشی (. 8633الوانی، )اجتماعی و خط مشی های عمومی به دانش و تجربه نیز مجهز باشند

یعنی آنچه که . میز مابین آنچه که دولتها می خواهند انجام دهند و آنچه که در واقع انجام داده اند می باشدگذاری دولتی، ت

نکته دیگر آن است که در تصمیم گیری دولتی، نقش . دولتها انجام نداده اند و در آن بخش ها فعال نبوده اند، نیز مهم است

سوم آنکه خط مشی گذاری دولتی تنها به . ه های فشار نیز باید لحاظ شودبازیگران غیر رسمی از جمله افکار عمومی و گرو

بیش از (.Theodoulou, Stella, 1995)مسائل مربوط به قوانین، فرامین دولتی، ضوابط و آئین نامه ها محدود نمی گردد

ی تحقق اهداف عالی اسالمی سی سال از تولد انقالب اسالمی ایران می گذرد، انقالبی که در ادامه یک حرکت تاریخی و برا

بود تا بتوان از طریق جهت تحقق این اهداف تغییراتی مشخص در ساختارهای کالن و خرد کشور الزم می. صورت پذیرفته است

تغییراتی مانند حذف نخست وزیری و سپردن . نهاهای تأسیسی مورد نیاز، روند به ثمر نشستن اهداف مورد نظر را پیگیری نمود

نمونه ای از ... ی کشور به رئیس جمهور و یا تأسیس شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان وامور اجرای

مصلحت اندیشی بر اساس حاکمیت ملی بر عهده مجلس شورای لذا در کشور ما (. 8631عبدی، )این تغییرات مورد نیاز بود

ررسیهای کارشناسانه، آنچه را که خیر و صالح جامعه باشد، از اسالمی بعنوان مجمع نمایندگان سیاسی ملت است که پس از ب

ون و سندیت قانون اساسی، لزوما باید ئه حاکمیت اسالم بر کلیه امور و شاما این امر، با توجه ب. طریق وضع قانون مقرر می دارد

ان برای پاسداری از احکام اسالم و بدین ترتیب است که شورای نگهب. مقید به رعایت موازین اسالمی و اصول قانون اساسی باشد

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص .قانون اساسیاز نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها اعمال نظارت می نماید

مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسالمی را شورای نگهبان خالف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با 

از ظاهر عبارت چنین به نظر می رسد که ابتکار . مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأیید نکند تشکیل می شود در نظر گرفتن

تشخیص مصلحت صرفا بر عهده مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد، بلکه با بررسی های خود 

در این صورت، اگر مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد، آن . مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعالم می نماید

اما اگر مصوبه ای مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگیرد، در حالی . مصوبه بعنوان مصلحت ملی و اجتماعی امر به اجراء می شود

رت خیر و صالح جامعه در که، به زعم مجلس، اجرای آن به خیر و صالح جامعه و عدم اجرای آن مفسده انگیز باشد، در این صو

به عبارت دیگرمصلحت ملی و اجتماعی با موازین اسالمی یا قانون اساسی . مقابل احکام اسالم یا قانون اساسی قرار می گیرد

این بن بست، ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت . مانعة المجمع می گردند که منجر به یک بن بست سیاسی خواهد شد
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اصرار بر اجرای یکی ازاجزای نظام که اصل نظام را با خطر مواجه سازد، با . که نمی تواند به مصلحت باشدنظام را متزلزل نماید 

در رویارویی مصلحت اجتماعی به .دفلذا، اصل مصلحت نظام بر تمام آن اصول مقدم خواهد بو. عقل و منطق سازگاری ندارد

صلحت نظام است که بعنوان مصلحت اهم باید شناسایی گردیده و ادعای مجلس با موازین شرعی به نظر شورای نگهبان، این م

این امر، نیاز به یک مرجع قانونی دارد که قانون اساسی آن را تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان . به اجرا درآید

در این مقاله سعی می گردد تا  لیکنشاید نحوه وضع خط مشی در نهادها و دستگاههای مختلف متفاوت باشد،  .نموده است

نامخواه، )فرآیند خط مشی گذاری عمومی و مراحل مختلف آن با تکیه بر مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد

 (.8633، آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبو  8636

 

 ادبیات نظری

 ساختار سیاسی ایران 

از نقاط قوت این کشور می توان به . های جهان از لحاظ استراتژیکی و ژئوپلیتیکی استایران یکی از مهمترین کشور      

این کشور دومین دارنده ذخائر نفت خام .  Maleki ,2002))کشور در مرزهای خاکی و آبی خود اشاره داشت 81همسایگی با 

طبیعت عمومی ساختار . ون روسیه استدر جهان پس از عربستان سعودی، و دومین دارنده ذخائر گاز جهان پس از فدراسی

اما دارای ظرافت ها و پیچیدگیهایی است که بیشتر باید . قدرت در نظام جمهوری اسالمی ایران روشن و مانند اکثر کشورهاست

قدرت حکومتی در ایران به سه بخش . از یک سو، فلسفه حکومت در ایران با دیگر کشورها مشترك است. به آنها توجه نمود

از سوی دیگر، پروسه سیاسی در ایران دارای ساختار و سلسله مراتب . م شده و قوای مقننه، مجریه و قضائیه وجود دارندتقسی

 132در نظام دمکراسی پارلمانی در ایران، . خاص خود است که این مبحث سعی می کند گوشه ای از آن را منعکس نماید

رئیس جمهور توسط مردم برای چهار سال انتخاب می شود که . ده می شوندنماینده مجلس برای چهار سال بوسیله مردم برگزی

رئیس جمهور بعنوان رئیس اجرائی حکومت، مسئولیت . حداکثر دوبار یک شخص بصورت متوالی می تواند رئیس جمهور شود

وزراء بصورت مستقیم در . وزیر را به پارلمان پیشنهاد می نماید 11رئیس جمهور . مدیریت بر همه امور جاری کشور را داراست

نفر از علمای اسالمی توسط  13. اما آنچه که در نظام ایران متفاوت است، ماهیت مذهبی آن است. برابر مجلس پاسخگو هستند

سپس این نهاد، رهبر عالی انقالب اسالمی را انتخاب . سال انتخاب می شوند 1مردم بعنوان اعضای مجلس خبرگان به مدت 

رهبر انقالب رئیس قوه قضائیه را منصوب می نماید که کلیه دادگاه . دوره نسبت به عملکرد او نظارت می نمایندکرده و در طول 

شورای . رهبری عالوه بر این فرماندهی نیروهای مسلح را نیز به عهده دارد. های عمومی، انقالب و نظامی را زیر نظر دارد

این نهاد همچنین تفسیر قانون اساسی . جلس را با قوانین اسالمی داراستنگهبان، نهادی است که مسئولیت انطباق مصوبات م

مجمع تشخیص . را به عهده داشته و نظارت بر حسن انجام انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان و مجلس خبرگان به عهده اوست

شورا، از تفکرات سیاسی بوجود آمد، تاسیس و اعضای این  8633مصلحت نظام پس از تغییراتی که قانون اساسی در سال 

مسئولیت های مجمع تشخیص مصلحت عبارت است  .مختلف، احزاب و جمعیت های متفاوت توسط رهبری منصوب می گردند

از پیدا کردن راه هایی برای رفع بن بست مابین پارلمان و شورای نگهبان در صورت لزوم، مشاوره دادن به رهبری و پیشنهاد 

شورای عالی امنیت ملی نیز در پس از بازنگری در قانون اساسی . نظام جمهوری اسالمی نمودن خطوط کلی سیاست های

رئیس جمهور، ریاست شورای عالی را به عهده داشته و این شورا تلفیقی از نهادهای استراتژیک جمهوری اسالمی . بوجود آمد

، (ور، سخنگوی مجلس و رئیس قوه قضائیهرئیس جمه)دو نماینده از طرف مقام معظم رهبری، روسای سه قوه . ایران است

وزرای امور خارجه، کشور، اطالعات و دفاع، فرماندهان نیروهای مسلح مانند ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعضای این 

 مصوبات شورا پس. شورای عالی، سیاست خارجی، سیاست دفاعی و سیاست های امنیتی نظام را تدوین می نماید. شورا هستند

 (.8611ملکی، ) از تائید رهبری قابل اجراست
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 و جایگاه قانونی آن مجمع تشخیص مصلحت نظام 

مصلحت در فقه شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که هم بر رفتارهای فردی آدمیان تأثیر می گذارد و هم 

واژه مصلحت در آن دسته از واژگانی قرار دارد که در عین ظاهری ساده و زودفهم، . نظام سیاسی و اجتماعی را شکل می دهد

البته مصلحت، به . فهوم و مصداق های آن میان اندیشمندان اختالف نظر پدید می آیدپیچیدگی هایی دارد که گاه در تبیین م

اینکه مجمع . فقه اسالمی اختصاص ندارد و در مکتب های غربی نیز عنصری مهم، کارآمد و حتی گاه زیربنایی به شمار می رود

گاه و موقعیت قانونی دارد و نحوه عمل آن کند و چه جایچه نقشی را ایفا می خط مشی گذاریتشخیص مصلحت نظام در روند 

مجمع تشخیص مصلحت .تچگونه است و چگونه باید باشد،مطلب مهمی است که دراین مقاله تا حدودی به آن خواهیم پرداخ

در ساختار حقوقی نظام امام خمینیخورشیدی و به فرمان 8633است که در سال نظام جمهوری اسالمی ایراننهادهاینظام از 

بدیل  رسماً وارد قانون اساسی شد و جزء بی 8631ر بازنگری قانون اساسی در سال جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت و بعدها د

بود که در شورای نگهبانو مجلس شورای اسالمیسیس چنین نهادی، ایجاد نقش میانجی بین أانگیزه اصلی در ت. این قانون گشت

نفر  8نفر ثابت و  11تعداد اعضای این مجمع . هایی شده بودند نظرها و تعارض دهه اول انقالب اسالمی ایران دچار اختالف

. شوند انتخاب میرهبر ایرانسال یکبار و از طریق حکم  1میهمان متناسب با موضوع آن جلسه است است که اعضای ثابت هر 

ریاست کنونی این مجمع . شوند شوند برای حفظ رازها در این نهاد به کار مشغول می معموالً مسئوالنی که از کارشان برکنار می

اصالحی قانون اسالسی تشکیل این  881اصل . تتهران اسکاخ مرمرمقر این مجمع در .باشد میاکبر هاشمی رفسنجانیبر عهده 

این مجمع که به دستور رهبر و زیر نظر او تشکیل می شود و اعضای آن را معظم . نهاد و هدف از تشکیل آن را اعالم می دارد

تصویب و تأیید قوانین نیز نقش دارد و در برخی موارد،  له تعیین می نماید،عالوه براینکه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد، در

این وظیفه مجمع، بسیار حساس و ظریف و پیچیده است و در .تسرانجام، تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موکول شده اس

دانیم اصل نکه میچنا. تواقع انگیزه نوشتن این مقاله نیز عمدتاً تشریح این وظیفه اساسی مجمع ونقش آن در قانونگذاری اس

به عنوان یک طریق فوق العاده در  13قانون اساسی اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسالمی اعالم نموده و اصل  11

مسائل بسیار مهم اقتصادی،سیاسی، اجتماعی وفرهنگی، اعمال قوه مقننه به وسیله همه پرسی ومراجعه مستقیم به آراء مردم را 

تضمین . دبرس( دوسوم مجموع نمایندگان )است که البته ارجاع به همه پرسی نیز نیاز باید به تصویب مجلس پیش بینی کرده 

صحت قوانین از نظر عدم مغایرت آنها با موازین اسالم و اصول قانون اساسی نیز با نهاد شورای نگهبان است که طبق اصل 

 .8(8613احمدی، )دمجلس تشکیل می شو قانون اساسی از فقهای منصوب رهبر و حقوقدانان منتخب38

 

 ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام 

قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی،جزایی،مالی،اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید  1طبق اصل 

قانون اساسی،مجلس  38بر اساس موازین اسالمی باشد و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است و طبق اصل 

تصریح می کند که مجلس  31اصل . در قانون اساسی می تواند قانون وضع کندشورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر 

شورای اسالمی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و 

اری از احکام اسالم و قانون نیز مشعر براین است که به منظور پاسد 38اصل . تشخیص این امر برعهده شورای نگهبان است

اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با آنها، شورای نگهبان مرکب از شش نفر فقیه عادل و آگاه به 

کلیه مصوبات  31اصل  طبق. مقتضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی تشکیل می گردد 

باید به شورای نگهبان فرستاده شود واین شورا موظف است ظرف ده روز آن را از نظر انطباق با موازین مجلس شورای اسالمی 

                                                           

1)  http://www.isna.ir/fa/news/93121609366 
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از مجموع این  .اسالمی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند

مجلس شورای اسالمی است، نمایندگان منتخب مردم باید با در نظر  اصول فهمیده می شود که مرجع صالح برای قانونگذاری،

گرفتن نیازهای جامعه و مصالح مردم و برای حسن اداره جامعه و تنظیم روابط اجتماعی مردم در چارچوب قانون اساسی و 

سائل فقهی و قانون موازین شرعی اسالم قوانین را تصویب کنند واعضای شورای نگهبان به عنوان خبرگان و متخصصان در م

اساسی ،مصوبات مجلس را مورد بررسی وارزیابی قرار دهند، نه نمایندگان مجلس می توانند در مقام تصویب قانون به موازین 

شرع و اصول قانون اساسی بی توجه باشند ونه اعضای شورای نگهبان مجازند بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مسائل روز 

کانی و بی توجه به مصالح اساسی جامعه و تحقیق وتأمل کافی درهمه جوانب قضیه،در مورد انطباق یا عدم و موقعیت زمانی وم

انطباق قانون با شرع و قانون اساسی اظهار نظر کنند وبه هرحال اگر شورای نگهبان مصوبه ای را مغایر با موازین شرعی یا قانون 

صوبه خود را اصالح نماید و نظر شورای نگهبان در این خصوص باید قاطع اساسی اعالم کند مجلس مکلف است وفق نظر شورا م

قانون اساسی، برای تضمین اسالمی بودن قوانین و . این ترتیب طبیعی کار است که در قانون اساسی پیش بینی شده. باشد

نگهبان فاقد اعتبار قانونی وانین خالف شرع، مجلس شورای اسالمی را بدون وجود شورای جلوگیری از انحراف مجلس وتصویب ق

و برای جلوگیری از اختالل امور و ( 31اصل )و ارسال کلیه مصوبات را به شورای نگهبان الزامی کرده است ( 36اصل ) دانسته 

حسن جریان کارها و تصویب قوانین متناسب با نیازهای جامعه، اعضای شورای نگهبان را مکلف نموده که درك واستنباط خود 

قتضیات زمان ونقش مانی فقهی وفهم اصول قانون اساسی وانطباق قوانین با آنها بر پایه شناخت صحیح از مسائل روز و را از مب

مستفاد از قیود )آنها در تعیین و استخراج احکام اسالمی ونیز با احاطه بر مسائل مختلف رشته های گوناگون حقوق دارند 

تواند با استمهال بیست که می)رای اظهار نظر شورای نگهبان مهلت زمان ده روز ونیز ب( قانون اساسی 38وصفی مندرج در اصل 

قائل شده است که اگرظرف این مدت نظری ابراز نداشتند مصوبه مجلس به عنوان قانون، قابلیت اجرا خواهد داشت (روز شود

ی فقهای دیگر و فتاوی آنها استفاده بدیهی است اعضای شورای نگهبان می توانند از نظریات مشورت(.قانون اساسی 31اصل )

هرحال، طبق قانون  در.کنند و عند اللزوم نظر فقهی و فتوای رهبر انقالب را بگیرند و با توجه به آنها اظهارنظر نمایند

ونظر شورای مذکور باید معتبر ( قبل از تشکیل مجمع تشخیص ) اساسی،تشخیص شورای نگهبان همواره مالك اعتباراست 

دولت و مجلس لوایح و . این وصف، خیلی زود،اخالف نظر بین مجلس و شورای نگهبان در برخی مسائل پیدا شد با. باشد

هدف زدودن آثار . طرحهائی را تهیه و تصویب می کردند که گاه جنبه بنیادی داشت ونظم جدیدی را پایه گذاری می کرد

اع آنها و دادن امکانات بیشتر به محرومان و مستضعفان جامعه فاسد و اذناب واتب پادشاهانحکومت طاغوت و کوتاه کردن دست 

و فراهم ساختن تسهیالت زیادتر برای آنان بود، که البته هدف مقدسی بوده وبدیهی است اعضای شورای نگهبان نیز همین 

تی کلی تنظیم و هدف را دنبال می کردند و محترم می شمردند ولی وقتی در قالب الیحه ای می خواست پیاده شود و مقررا

مجلس با دید کلی مصلحت سنجی برای جامعه و رعایت حال مستضعفان و محرومان وبا . وضع شود اختالف نظر حاصل می شد

ثروت واستثمار و بهره کشی از ضعفا، مثالً در کثرت عنایت به نظر کلی ظلم ستیزی و عدالت خواهی اسالم و مبارزه اش با 

وتصویب می کرد و شورای نگهبان آنها را در قالب قواعد و موازین شناخته شده فقهی می  زمینه اقتصادی مقرراتی تنظیم

ریخت وبا آنها می سنجید وبا مبانی فقهی که در دست داشت در بسیاری از موارد حداقل با اطالق وکلیت مقررات مصوب 

این اختالف نظر . مغایراست، مخالفت می نمود مجلس، بدین جهت که با موازین فقهی انطباق ندارد و گاه با اصول قانون اساسی

در دو مورد، بیش از همه بروز کرد و دو اصطالح را وارد سیستم قانونگذاری ما کرد که یکی از آنها سرانجام موجب تشکیل نهاد 

اصطالح اول عنوان ضرورت واصطالح دوم . مجمع تشخیص مصلحت نظام ومحدود کردن اعتبار تشخیص شورای نگهبان شد

ش بر محدود کردن ا قانون اراضی شهری که اساس. یکی هستند الًآعنوان مصلحت نظام است که شاید بتوان گفت هردو م

اختیار مالک بود وازسوی شورای نگهبان با قاعده تسلیطوالناس مسلطون علی اموالهم معارض تشخیص و مغایر موازین شرع 

اسالم شد، موجب ورود عامل ضرورت در قانونگذاری گردید وتشخیص آن نیز به عهده مجلس گذارده شد و قانون کار که آزادی 

صوص کارفرما را محدود می کرد سرانجام منجر به بروز اصطالح تشخیص مصلحت نظام در قانونگذاری اراده طرفین قرارداد و بخ
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حقوق )دشد ونهادی را جدای از مجلس و شورای نگهبان برای تشخیص مصلحت و تنظیم قوانین بر طبق آن پی ریزی کر

 (. جلد دوم اساسی جمهوری اسالمی ایران،

 

  مجمعقانون اساسی و ساختار تشکیالتی 

ها یا مباحثی که مربوط به  در قانون اساسی، هشت وظیفه برای مجمع در نظر گرفته شده است که معموالً در بررسی      

ای که برای  وظیفه 1از این . شود شود، بسیار روشن و صریح بر این وظایف تاکید نمی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می

چهار وظیفه در واقع وظیفه عمومی و مستمر است و چهار وظیفه در شرایط  بینی شده، جایگاه مجمع در قانون اساسی پیش

 : که عبارتند از. شود شود و مقطعی است؛ یعنی در یک مقطع و در شرایط خاص انجام می خاص انجام می

 ؛چهار وظیفه عمومی

 تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان -

 قانون اساسی 882اصل  8در اجرای بند ( جمهوری اسالمی)های کلی نظام  یاستنویس س تهیه و پیشنهاد پیش -

 حل معضالت نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری -

 های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعالم نظر در مورد استفساریه -

 ؛چهار وظیفه مقطعی

 .کند مع ارجاع میقانون اساسی به مج 881مشاوره در اموری که رهبر ایران در اجرای اصل  -

نفره جهت  6 ، تشکیل یک شورایمجلس خبرگان رهبریدر صورت فوت یا استعفا مقام رهبری یا عزل توسط  -

 .رسیدگی امور تحت اختیار رهبر

در زمان وجود رهبر، این بررسی بر )تصویب مصوبات شورای رهبری ایران در صورت عزل، استعفا و یا فوت رهبر وقت -

 (.باشد عهده شخص وی می

 قانون اساسی 833مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، بر اساس اصل  -

 

  و توسعه علوم خط مشی گذاری مفهوم 

 ,Lerner & Lasswell)مطرح گردید 8318، جدید نیست و ابتدا توسط لرنر و السول در 8ایده علوم خط مشی گذاری      

ارائه  6و یا تجزیه و تحلیل سیاست 1و سپس تحت عناوین دیگری همچون مطالعات خط مشی گذاری(. 1951

 (.Lasswell, 1971)گردید

از دیدگاه بوچ هولز دولت در مفهوم کلّی یک نهاد قانونی خط مشی گذاری عمومی است که به صورتهای مختلف مانند       

اندرسون خط مشی گذاری عمومی را سلسله اقداماتی هدفدار . وضع قوانین، ضوابط و مقررات به تبیین خط مشی می پردازد

رای مشروعیت خط مشی گذاری برای مقابله و رفع یک مشکل عمومی شکل می داند که توسط گروهها  یا فرد قدرتمندی دا

از دیدگاه دیگری خط مشی عمومی عبارتست از تصمیمات و سیاست هایی که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی . گیردمی

یگری خط مشی در تعریف د.مانند مجلس،دولت و قوه قضاییه که نماینده حفظ منافع عمومی جامعه هستند اتخاذ می شود

اسمیت می گوید خط مشی عمومی بیانگر فرهنگ نظام .عمومی به عنوان شاخص بایدها ونبایدها در جامعه توصیف شده است

خط مشی عمومی برای تعیین اولویت ها در انجام امور و فعالیت ها در .اقتصادی و اولویت های مورد قبول جامعه می باشد

ومی راهنمای عمل بوده اولویت ها و باید و نباید ها را معین می کنند و نشان دهنده به بیان درور خط مشی عم.جامعه است

 (.8638الوانی و شریف زاده، ) خطوط کلّی در فعالیت ها و اقدامات بخش عمومی است

                                                           
1( Policy Sciences 

2( Policy Studies 

3( Policy Analysis 
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ن از اگرچه مطالعه خط مشی گذاری عمومی و توصیه برای سیاست گذاران از نظر آکادمیک پیشینه چندانی ندارد ولیک      

با این حال میان آنچه ایراد توصیه در زمینه . نقطه نظر عملی و کاربردی منعکس کننده سابقه و تداومی بسیار طوالنی است

برای . خط مشی گذاری مفروض بود و آنچه که بعد ها بعنوان علوم خط مشی گذاری شناخته شد تمایز مبرهنی وجود دارد

مشاوره یا توصیه آنها اغلب . مشی های موجود و یا گزارشات ملموس بودند مثال مشاورین و حکام بندرت متکی به خط

بهمین دلیل مشاوران در این زمینه قطعاً اعضای وابسته به . و متکی به قدرت آنان بوداطرافیان به اصطالح  معتمد برخاسته از 

ن کردند که مدیریت اجرایی و علوم خاطر نشا 1221هینمن و همکارانش در سال . حکومت یا افراد منتسب به حاکم بودند

به هر حال رویکرد علوم خط مشی گذاری با توجه به سه خصیصه عمده این . سیاسی فی الواقع بنیان چنین توجهی می باشند

 :علوم خود را از سایر رویکرد ها متمایز نموده اند

سوال . سرانه رد می کنند علوم خط مشی گذاری بوضوح مشکل محور هستند و مطالعه پدیده ای خاص را بطور -8

عالوه بر . سیاسی همواره نقطه عطف علوم خط مشی گذاری بوده است-با منشاء اجتماعی ''چهدیگرپس ''مربوط به 

 .این مشکالتی هم وجود دارد که هم از نظر تحلیلی و هم از نظر توصیه ای باید مد نظر قرار داده شوند

در واقع می . یکرد های عقالنی و عملی میان رشته ای بشمار می روندپر واضح است که علوم خط مشی گذاری در رو  -1

ی رشته های آکادمیک مختلف دارد و نه صرفاً در توان گفت هر مساله سیاسی و یا اجتماعی ماهیتی تنیده در محتوا

 .یک رویکرد

علوم خط مشی گذاری فرایند عملیاتی مشخصی با توجه . رویکرد علوم خط مشی گذاری بطور مبرهن ارزش محور است  -6

مطرح  8313فرآیند تصمیم گیری که از سوی السول در سال . به مراحل مجزا در فرایند خط مشی گذاری بشمار می روند

اری، تخمین طیف مربوطه، گزینش، اجرایی کردن شد و بعدها برور هم بر آن صحه گذاشت شامل شروع خط مشی گذ

با تجزیه مفهومی خط مشی گذاری از چارچوبی خاص و . برنامه های، ارزیابی برنامه ها و اتمام خط مشی گذاری است

در عمل . پیش فرض اجرایی، مکانیسمی در راستای حصول به رویکردی ارزش محور در خط مشی گذاری بدست می آید

به واحد های غیر مرتبط تقسیم شده اند و از مقصود جامع السول تخطی کرده اند و منتج به منطق مراحل مورد بحث 

 .خطی و ضمنی و عاری از ایده و ارزش شده اند

 8روش شناسی خط مشی گذاری عمومی 

 متعددد  یو یا مطالعه روشها منطقی مفهومیبه  ،بحث پیرامون روش شناسی خاص خط مشی گذاری از مرز توجه صرف به روش

روش شناسی خط مشی گذاری از یک سو بر بررسی و روابط نظری خط مشی ها و از سوی دیگدر بدر   . موجود معطوف شده است

این روش شناسی در پی آن است که پژوهشگر را یاری دهد تا کاربرد خط مشی گدذاری  . نتایج عملی حاصل شده آنها تأکید دارد

 قخط مشی هدا دقید   سیاهیخط مشی گذاری را دقیق تر درك کند و بطور کلی در مورد  و اثرات آن را دقیق تر بداند، منظور از

 (.8613دانش فرد، ) تر بیندیشد

. در مورد خط مشی گذاری دو روش هنجاری را پیشنهاد نمود؛ تحلیل خدط مشدی گدذاری عمدومی و ارزیدابی آن      1روزنبلوم      

ی گذاری و همچنین روش اتخاذ شده برای رسیدن به اهداف مدذکور  تحلیل خط مشی گذاری مقدار دستیابی به اهداف خط مش

ارزیابی خط مشی گذاری نیز به این می پردازد که آیا اجرای سیاستها باعث رسیدن یا بیشتر شدن . را مورد ارزیابی قرار می دهد

از علدوم خدط مشدی گدذاری      ارزشهای دلخواه در جامعه می شود یا خیر؟ علوم خط مشی گذاری پیشرفته را می توان نسل سوم

 بعنوان مثال؛(. Yehezkel ,1988)این نسل از این رشته، دارای مختصات ویژه ای است. دانست

مانند تحقیق در عملیات و یدا روانشناسدی در ایدن رشدته کداربردی       فرآیندهای متعارف منطقی و عقالیی؛ -8

شاید .( (Martin, 1985و معیارهای کنترل کیفیت مشهود است  6در عوض مواردی از قبیل ذهنیت گرایی. ندارند

                                                           
1) public policy methodology 

2)DavidRosenbloom 

3( Subjectivism 
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این موضوع شامل پذیرش اندواع مختلدف تفکدر از    . برای این رشته مورد نیاز است 8بتوان گفت که اندیشه فراعقالیی

در حالیکه در علوم دیگر تنها بده منطقدی بدودن فکدر مدی      . جمله استدالل، اندیشیدن و به تصور در آوردن می شود

آن ها را جهان هدای  . نیم، مثال در این رشته ما سناریوهای بد را نیز بحساب می آوریم و از آنها اجتناب نمی کنیمک

بنابراین، این علم به همه آن چیزهایی که دیگر علوم آنها را غیر عقالیی و غیر منطقی مدی دانندد،   . می دانیم 1بدیل

ها در برخی نقاط فرض می کنیم کده بدازیگران عقالیدی عمدل مدی      تن. توجه کرده، آنها را بخشی از واقعیت می داند

 .نمایند تا مسئله را بتوانیم با پارامترهای کمتری حل نمائیم

تصمیم گیری در همه جا، همراه با نوعی تفکر سیاسی  :پیش بینی همه جانبه و درازمدت از پویایی وضعیت -1

مدنظر است، ادعا نمی کند که همه واقعیتها را آنطور  که در علوم خط مشی گذاری پیشرفته 6رهیافت سازنده. است

 1گمدان -در سطح فرا. که هست منعکس می سازد، بلکه، سازه فکری ما در مورد واقعیات خارجی کامالً پیچیده است

با قواعد، نمادها، مفاهیم و برنامه و تئوری هایی که در حدس، گمان و پیش بیندی بکدار بدرده مدی شدوند، سدروکار       

. ، با جنبه های جهانی پیش بینی در یک تصمیم گیری در تعامدل مدی باشدیم   1در سطح گمان های محتوایی. داریم

 .در سطح اول به پویایی وضعیت بیشتر از ایستایی آن توجه می شود

علوم خط مشی گذاری پیشدرفته،   :تمرکز بر ظهور و سقوط ملت ها و توفیق و شکست شرکت های بزرگ -6

پیامددهای دراز مددت   . هاستفکر تاریخی و تئوریک در مورد ظهور و سقوط دولتها و ملتوسیعترین چارچوب برای ت

، تالش و تحوالت موفق و شکست خورده و سرنوشت سازمانهای بزرگ همه و همه با ایدن چدارچوب قابدل    انقالب ها

رهای آرنولد توین بدی  شناخت ما از سرنوشت و تقدیر کشورها ناکافی است و در این مورد می توان به کا. مطالعه اند

مثالً ما هنوز از علت قدوت و زمدان طدوالنی سدلطه و سدپس ضدعف       (. Toynbee& Urban, 1994)مراجعه کرد

 Porter, 1990 ).)واقعا عامل و یا عوامل اصلی فروپاشی اتحاد شوروی چه بود؟. امپراتوری روم بی اطالع هستیم

حدسیات مربدوط بده روش فراتداریخی، یکدی از      :استفاده از تجارب گذشته بدون محدود شدن در گذشته -1

و عمومدا پدائینتر از حدد انتظدار      3زمینه های علوم سیاستگذاری پیشرفته است که معتقد است که آینده غیرالزامگرا

آینده، محصولی از ترکیبی پویدا و متعامدل مدابین الدزام، اقتضداء،      . برتر ما که برای آینده تصمیم گرفته ایم می باشد

رسالت علوم خط مشی گذاری پیشرفته آن است که ظرفیت واقعی علدوم انسدانی را افدزایش    . تخاب استشانس و ان

با این وجود، گذشته بدرای آیندده دارای   . جمعی موثر باشده دهد تا بر روی آینده بهتر از طریق فرآیند انتخاب دست

دارای معایب و مزایایی است  3روی تاریخ تفکر با تمرکز بر. در این زمینه روش های متعددی وجود دارد. پیامد است

اما مهمترین خطر آن است که انسان مجذوب و مسدحور تداریخ شدود و بده همدین      . است که باید درنظر گرفته شود

 .(Kaufmann 1974 ,) دلیل از تفکر راجع به حال و آینده باز بماند

علوم خط مشی گذاری پیشرفته بدر خدط سدیرها، سیاسدت هدای کدالن،        :توجه بر خط مشی گذاری کالن -1

به زبان دیگدر ایدن علدوم بدا سیاسدت هدای کدالن کده دارای         . استراتژی های بزرگ و پارادایم سیاسی متمرکز است

گرایش واقعدی در  . پیامدهای مهم برای آینده و تثبیت و تغییر جهت های ملی دراز مدت حوادث دارند مربوط است

و تصمیم گیری محدود به سیاست های کالن و انبوه و کامدل   1ی گذاری، حرکت از طرف موضوعات موردیخط مش

 (. Kennedy, 1991)کامل و واقعی که دارای پیامدهای مقطعی نیستند می باشد

                                                           
1 ( Ultra-rationality 

2) Alternative Worlds 

3(Constructive Approach 

4(Meta-estimation 

5(Substantive estimates 

6(Non-necessitation  

7) Thinking-in-history 

8) Ad hoc 
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وجدود نددارد، بلکده     در سدطح عدالی  در برخی از شرایط سیاست کالن  :تفکر در وضعیت خط مشی گذاری -3

به زبان دیگر، شرایط متفاوت، نیاز به وضعیت سیاسدتگذاری  . متراکم می تواند اتفاق بیفتد درعوض تغییرات سیاسی

بنابراین تالشهای انتقالی افراطی، مانند آنچه کده در اتحداد شدوروی سدابق و رژیدم آپارتایدد در       . کامال متفاوت دارد

ری در نقداطی کده حالدت تثبیدت     آفریقای جنوبی رخ داد، نیاز به وضعیت سیاسی متفاوتی داشت تا خط مشی گدذا 

تحت شرایط مغشوش، خط مشی گذاری های ظریدف یدک پنددار باطدل اسدت و اتخداذ       . شده تری را داشته و دارند

 (.Hirschman, 1986)سیاست های محکم و قاطع موردنیاز است

ر تعلیمدات  ، بخدوبی د 8ایده انتخاب بحراندی  :تمرکز بر انتخاب های بحرانی در میان ابعاد مرتبط با یکدیگر -3

آیا اینجا همانجا نیست که اگر نیم قدم : در لحظه تصمیم اشکریزان می گفت 1کنفسیوس بیان شده است؛ یانگ چو

قدم اشتباه برداری، یکباره متوجه می شوی که هزاران کیلومتر از مسیر دور افتاده ای؟ ایده علوم خط مشی گذاری 

 (.Janis, 1989)چنان انتخاب هایی را مهیا می سازد پیشرفته، مظهر آن چیزیست که راهنمایی حرفه ای برای

پویدایی اجتمداعی و    طعیت بصورت مستمر بلحاظ خصلت ذاتیدر جهانی که عدم ق :قمار خط مشی گذاری -1

وقتدی کده عددم قطعیدت هدا در اندواع گونداگون        . مادی رشد می کند، تصمیم گیدری از اسداس ندوعی قمدار اسدت     

همدراه بدا کمبدود     6آلترناتیوهای آینده و دینامیزم تغییر خود را نشان می دهند، تصمیم گیری یک بازی غیر واضدح 

ان گسترش ناخواسته مسائل غیرمنتظره و با پیامدهای غیدر  اطالعات و در مواردی با نتیجه نامشخص و دخیل در می

 ,1990)وقتی که تصمیمات بحرانی مورد نظر است، ملت ها راهی جز انتخاب قمدار بدا تداریخ ندارندد    . دلخواه است

Dror).    خط مشی گذاری همراه با ریسک و خطر بر پایه پویایی واقعیتها به مثابه بخش مهمی در میدان سده روش

 .برای علوم خط مشی گذاری پیشرفته قابل توجه است 1هرج ومرج و غیر مشخصاحتمالی، 

 

 کاربرد خط مشی گذاری عمومی 

 8332های دانشگاهی و علمی به مراکز اداری دولتی و عمومی در طی سالهای دهه گذار علم خط مشی گذاری از حیطه      

از آن زمان به بعد . شده مرکزی شامل یک بخش تحلیل هم میهر ادار 8312ای که در سالهای دهه بگونه. قابل مشاهده است

عالوه بر آن از منابع فکری بطور . اندهای بسیاری دست به ایجاد مراکز تحلیل خط مشی گذاری با توجه به بودجه خود زدهایالت

در همین . تر خواهد بودسودمندمندی از نظرات مختلف در این زمینه برداری شده است چرا که بطور کلی بهرهفزاینده بهره

سؤال اینجاست که .  اندگران در زمینه خط مشی گذاری به اجرا در آوردههایی برای تربیت تحلیلها برنامهراستا تمامی دانشگاه

حتی  گیرد و یاهای آنان مورد توجه و کاربری قرار نمیچرا اندیشمندان در زمینه خط مشی گذاری معتقدند که افکار و اندیشه

 تأثیرات و اهداف کارهایشان مورد 

های تحقیق نمایند که علیرغم توسعه شیوههینمن و همکارانش این مسأله را اینطور تبیین می. توجهی قرار گرفته استبی

گذاری در گران خط مشیتحلیل. هوشمندانه، رویکرد تحلیلی خط مشی گذاری تأثیر بسزایی بر خط مشی گذاران نداشته است

در چنین محیطی ارزش هایبرخاسته از قدرت و منطق جای . یمات مرتبط از قدرت نفوذ کافی برخوردار نبوده و نیستندتصم

 . اندهای سیاسی دادهقدرت را به ضرورت

 

 انواع خط مشی 

                                                           
1) Critical Choice 

2)Yang Chu 

3) Fuzzy 

4) Indeterminacy 
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عمومی را خط مشی الگوی عملی و نه انتزاعی، پایدار و نه مقطعی است که انتظارات مختلف و گاه متناقض اجتماعی و       

عده ای معتقدند که خیلی از خط مشی ها به واسطه کمبود . برای جلب همکاری در حل مسائل ایجاد انگیزه می کندپاسخ داده 

 در ذیل به طبقه بندی خط مشی بر اساس قوای سه گانه هیئت حاکمه اشاره می گردد؛. منابع و  امکانات به وجود می آید

مثل آراء دیوان عالی . خط مشی ها توسط قوه قضاییه و دادگاهها تدوین می گردداین نوع از : 8خط مشی های قضایی -

 .کشور و دستورالعمل های قوه قضاییه که سبب وحدت رویه در رسیدگی به دعاوی می گردد

این نوع از خط مشی ها تهیه شده توسط سازمان های قوه مجریه در قالب آیین نامه ها : 1خط مشی های اجرایی -

 .ه و بخشنامه های وزارتخانه یا هیئت دولت استتصویب نام

این نوع از خط مشی ها به وسیله نمایندگان مجلس قانونگذاری در قالب طرح یا الیحه : 6خط مشی های تقنینی -

 (.8638الوانی و شریف زاده، ) مانند قوانین موضوعه. مطرح و تصویب می شوند

 
 مدلهای خط مشی گذاری عمومی 

بازسازی و تلخیصی از واقعیت است که با .باشدبرداشتهایی انتزاعی از واقعیت می. مدلصرفاًانتزاعیابازنماییزندگیسیاسینیست      

زمانیکهمادرموردنظامسیاسی، .در برداشتن ویژگیهای اصلی از واقعیت شناخت ما را تسهیل می کند

کنیم،برای سادهسازی،مشخص تمینخبگان،گروهها،تصمیمگیریعقالنییافزایندهویابازیهاصحب

کاربرد فرآیند خط مشی گذاری دارای مدلهای مفهومی متعددی است که . کنیمکردنوفهمآنچهاهمیتواقعیدرسیاستدارد،تالشمی

در این مقاله به .هر مدل با توجه به اقتضائات می تواند در یک موقعیت کاربرد داشته باشد. زیادی در خط مشی گذاری دارند

 اشاره می گردد؛ انواع مدلها از لحاظ علوم سیاسیچند مورد منتخب از 

سازمانهای دولتی نظیر شهرداری ها قوای سه گانه سازمان های : 1مدل نهادی؛خط مشی عمومی به مثابه یک بازده نهادی( الف

ضمانت اجرا داشتن خط مشی ها می شود و از  ها سببآناتخاذ تصمیم توسط . محلّی از جمله نهادهای خط مشی گذار هستند

طرفی گستردگی و فراگیری خط مشی را سبب می شود چرا که دولت با در اختیار داشتن قدرت اجرایی می تواند در سطح 

بر می تواند (دارای نظم مشخص و مستمر در بلند مدّت)البته الگوهای پایدار رفتاری. ورده خط مشی ابالغی را به اجرا در آجامع

ساختار نهادهای دولتی می تواند هم در وضع و هم در اجرای خط مشی نقش فعّال و تعیین . محتوای خط مشی تأثیر بگذارد

 .تشکیالت نهادی می تواند خط مشی را تغییر دهد الزاماً صحیح نیستاین گفته که .کننده ای داشته باشند

علوم سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم به بررسی فعالیت های :1مدل فرآیندی ؛خط مشی گذاری به مثابه فعالیّت سیاسی( ب

. انتخاب کنندگان گروههای ذی نفع قانونگذاران روسای جمهور دیوانساالران قضات و دیگر فعاالن عرصه سیاست پرداخته است

ن فرایند خط مشی می توا.هدف از این بررسی مشخص کردن الگوهای قابل شناسایی فعالیت ها یا فرایندهای سیاسی بوده است

طبق .گذاری را در قالب فعالیت های سیاسی نظیر شناسایی مشکل، تدوین راه حل ها،قانونی کردن،اجرا و ارزیابی در نظر گرفت

یک نگرش این محتوای خط مشی نیست که باید در خط مشی گذاری مطالعه گردد بلکه فرایندهایی باید بررسی گردد که خط 

این یک دیدگاه در خط مشی گذاری سیاسی می . سط می یابد،اجرا می شود و تغییر پیدا می کندمشی عمومی براساس آنها ب

البته اگر محدودیت های سیاسی . البته در پایان باید گفت که شاید فرایند بر محتوای خط مشی گذاری تاثیر بگذارد.باشد

 .وا مهم  نباشداجتماعی اقتصادی و فن اوری زیاد باشد ممکن است تاثیر فرایند بر محت

بر این فرض استوار است که تعامل بین گروهها عامل :3خط مشی به مثابه حاصل تعادل و تعامل بین گروهها؛مدل گروهی( ج

گروه حلقه .در این دیدگاه افراد زمانی موثر هستند که نماینده یا عضوی از یک گروه باشند. اصلی در تعیین خط مشی است

                                                           
1) judicial policies 

2 )executive policies 

3 ) legislative policies 

4) institutional model 

5) process model 

6) group model 
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نیروهای فعال . نقطه تعادل در خط مشی به سمت گروهی هست که نفوذ بیشتری دارد.می باشدارتباطی بین افراد و دولت 

عضویت افراد در گروههای مختلف تعادل و توازن ایجاد می . عرصه سیاست می کوشند تا از اکثریت گروهها ائتالف بوجود آورند

اسی و ضوابط عملیات حمایت کند در برابر گروههای ممکن است گروه بالقوه ای وجود داشته باشد که از اجرای قانون اس.کند

 .متخاصم

می اساس این مدل بر کسب حداکثر دستاورد اجتماعی : 8خط مشی به مثابهحداکثر دستاورد اجتماعی؛مدل عقالیی( د

متغیرهای قابل عالوه بر . فایده آن به بیشترین حد ممکن برسد-دولتها باید خط مشی هایی را انتخاب کنند که هزینه.باشد

اندازه گیری نظیر واحد پولی باید ارزش های اجتماعی سیاسی اقتصادی در ارتباط با موضوع خط مشی نیز در نظر گرفته 

برای انتخاب یک خط مشی عقالیی سیاستگذار باید همه اولویت های ارزشی جامعه در همه گروهها،همه پیامدهای ممکن .شود

از طرفی دیگر بودجه های دولتی باید تا حدّی افزایش . و کارا ترین گزینه را انتخاب کندهمه گزینه های ممکن را شناخته 

 .یابند که حداکثر نفع عاید شود و پس از آن هیچ هزینه ای را نپذیرند

کل در فرایند عقالیی برای تعریف مسأله دو مرحله را از هم متمایز کرد؛ احساس مش:ادراك در فرایند عقالیی -مدل احساس( ه

احساس مشکل به عوارض و رویه های بیرونی مسئله دقت دارد،در حالی که ادراك مشکل ریشه های مسائل را .و ادراك مشکل

البته از . اگر در مرحله احساس مشکل به تعیین خط مشی و تصمیم گیری اقدام کنیم این تصمیم عقالیی نیست. در می یابد

 (.8638الوانی و شریف زاده، )مشی گذاری استفاده نمی شود مدل عقالیی به علت موانع سر راه آن در خط

 

  نارسائیهای خط مشی گذاری عمومی در ایران 

 عدم توجه به تخصصی بودن موضوع .1

در جامعه دینی ایران دستورات مذهبی که هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی وسیع و عمیق است همان خط مشی های 

تا فقهاء واجد شرایط تبیین می شوند و برای ( ع)رسوالن او و جانشینان آنها از ائمه معصومین کالن هستند که توسط صانع و 

پاسخگویی به نیازهای ناشی از پیشرفت های علمی و مسائل جدید اجتماعی ارکان خط مشی گذاری عمومی در همه کشورها و 

ها و وسعت و عمق علمی مسائل ناشی از مدنیت واضح است که برای درك پیچیدگی . از جمله کشور ما به وجود آمده است

عصر جدید نه تنها یک سری صالحیت های علمی و تخصصی و قدرت تحلیل ذهنی برای دست اندرکاران امر خط مشی گذاری 

خود قانون انتخابات نمایندگان مجلس در این زمینه همواره .الزم است بلکه این مسؤولیت باید به نخبگان جامعه واگذار شود

دری از زمان عقب تربوده است به عنوان نمونه طی چندین دوره، از شرایط نامزد شدن برای نمایندگی مجلس شرط سواد ق

خواندن و نوشتن بود که به آگاهان و منتقدین حق می دهد ما را به عقب ماندگی متهم کنند و وقتی در دوره های مختلف 

اگر معدود ! ارشناسی اصالح کردند هر بار توسط شورای نگهبان رد شدمجلس، نمایندگان این شرط رابه دارا بودن مدرك ک

دارای قابلیت های باالیی هستند ( در موردتحصیالت حوزوی)افراد استثنائی پیدا می شوند که بدون داشتن لیسانس یا سطح 

همین . اشد اما الزم استنمی توان مصلحت کالن جامعه را فدای اقلیت کرد؛ داشتن تحصیالت باال اگر چه شرط کافی نمی ب

و باالخره پس از تالشها و تنش های زیاد شرط فوق دیپلم را در مجمع . موضوع متاسفانه در قانون شوراها هم وجود داشته است

نتیجه این نوع نارسائی در ابعاد . تشخیص مصلحت نظام تصویب کردند که باز هم با اقتضائات جوامع امروزی تناسب ندارد

رسد که رعایت نکات دستوری زبان فارسی در قوانین ضعیف می شود به عنوان نمونه ی یابد حتی به جایی میمختلف تجلی م

هرکس قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را مطالعه نماید پی می برد که در آن نه قواعد دستور زبان فارسی رعایت شده 

ابهام، تناقض، تفسیرپذیری زمینه را برای برداشت های مختلف  الوهعب. یج جهانی در مباحث استخدامیاست و نه تعاریف را

درست . وعملکردهای گوناگون و ناهماهنگیها و شکایات و اتالفوقت قوه ی قضائیه و دوباره کاریها و نارضایتی ها فراهم می کند

اما یک حداقل صالحیت علمی  است که امکان ندارد افراد دست اندرکار این امر در تمام زمینه های علمی تخصص داشته باشند

و قدرت ذهنی برای این کار ضروریست اگر استفاده از نظرات اساتید دانشگا هها، صاحبنظران و دانشمندان در زمینه های 

                                                           
1) rational model 
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مختلف مورد قبول خاص و عام است وتصمیم گیرنده در یک جایگاه علمی باالتر نسبت به آنها قرار ندارد حداقل باید بتواند از 

و اظهارنظرها و تجزیه و تحلیل علمی آنها برداشت صحیح کنند و به اصطالح اگر آشپز نیست حداقل قدرت تمیز صحبت ها 

در کشورهای پیشرفته خواه به صورت قانون انتخابات و خواه به صورت هنجار و عرف مقبول جامعه . طعم آش را داشته باشد

ل سال تحصیل و کسب دانش و تجربه در سنین باالی چهل پنچاه این مطلب جا افتاده است که معموال وکالء پس از سی چه

که البته در )سالگی وارد ارگان های قانونگذاری می شوند ولی علیرغم اعتقادات ما مبنی بر کمال عقل انسان درچهل سالگی 

فرهنگ جامعه مانند  و تایید این امر با یافته های علمی و ریشه داشتن موضوع در( مورد هر فرد نسبت به خودش صادق است

به این مطلب کم توجهی می شود بعضی از  «آنچه که جوان در آئینه می بیند پیر در خشت خام می بیند»ضرب المثل

سب صالحیت علمی باشد نمایندگان تازه در مجلس شروع به تکمیل تحصیالت خود می نمایند که البته اگر واقعاً با نیت ک

ت می توان گفت اغلب أاغلب به صورت فرمالیته و اخذ مدرك و کسب عنوان می باشد به جر می باشد اماتحسین برانگیز امری 

کسانی که خارج از روال آموزش عالی و بدون کنکور تحصیالت کارشناسی ارشد و دکترا را طی نموده و عنوان دکتر را یدك می 

به طور خالصه، دانش خط مشی گذاری  .دکشند حتی از قبول شدن در آزمون کارشناسی ارشد همان رشته عاجز می باشن

امروزه یک دانش میان رشته ای همانند سایر رشته های علمی است و نمی شود هر کس با هر شرایط مدعی شود که از عهده 

 .( 8611مؤدب، ) برمی آیداین کار 

 عدم درك و توجه به روح کلی خط مشی های اساسی و کالن .2
ن جامعه آشنا این نقش به نحوی تربیت شده باشند که با روح کلی خط مشی های کالخط مشی گذاران باید قبل از ایفای 

به طرف هدف توجه کرده و از انحرافات عمده مصون بمانند اگر در قانون اساسی اینکشور  ودهامنارها و راهنم اباشند تا همواره ب

شاهد رد مصوبات مجلس توسط  داشته باشد چرا مرتباًتصریح شده که قوانین عادی نباید با شریعت اسالم و قانون اساسی مغایرت

دارا . شورای نگهبان به همین دالیل هستیم آیا شورای نگهبان دچار اشتباه است یا نمایندگان مربی به تربیت اسالمی نیستند

نه کماکان بودن مجموعه اطالعات پایه ای مذهبی صرف نظر از رشته علمی داوطلبان نمایندگی مجلس از ضروریات است وگر

نمایندگان . شاهد اتالف وقت ها و از بین رفتن فرصتها و ناهماهنگی و ایجاد بدبینی و بهانه دادن به دست دشمنان خواهیم بود

ثابت و ست و ه ه باشند اصولی که تا انسانباید ضمن مالحظه اقتضائات زمانی و مکانی کشور همواره به اصول ثابت توجه داشت

در بسیاری از موارد بدون تفکر نظامگرا بجای پرداختن به ریشه قضایا و . و با فطرت او عجین شده اند می باشند بدون تغییر

 (.همان منبع)خواهدداشتای ناپایدار و حتی منفی بدنبال عالج علت ها با معلول مبارزه می شود که نتیجه

 سوء تدبیر و عدم استفاده از روشهای علمی پیش بینی .3
 و سیاسی اوضاع بینی پیش برای کنند می بینی پیش را …همانطور که روشهای علمی، تغییرات هوا و بارندگی ها و سیل و 

شهای علمی مختلف وجود دارد که باید از آنها استفاده شود اگر راننده که صدها متر جلوتر را می بیند در  رو نیز … و اجتماعی

یت هماهنگ نکند نمی تواند به مقصد برسد مثالً قبل از رسیدن به پیچ تند سرعت را کم شرایط بخصوص از قبل خود را با موقع

شرایط متغیر جوامع امروز بویژه سرعت سرسام آور تغییرات ایجاب می . نکند و درست لحظه ای که به پیچ رسید ترمز نماید

ا ببینیم و اال اگر با شرایط امروز برای فردا نماید که در تصمیم گیری ها و خط مشی گذاری حتی االمکان آینده های دور ر

بسیاری از بیماریها قبل از آنکه به مرحله حاد و صعب العالج برسند باعالئم . تصمیم بگیریم قطعا تصمیم ناکارآمد خواهد بو د

تعقل و تعمق با . اولیه و تعدادی آزمایش ساده توسط متخصصین قابل تشخیص می باشند درجامعه هم این استعاره صادق است

و استفاده از رو شهای علمی پیش بینی و نیز استفاده از ذهنهای مستعد می توان به مسائل و فرصتهایی که هنوز پیدا نشده اند 

ولی پیدایش آنها درآینده پیش بینی می شود پی برد و در خصوص آنها تصمیم گرفت باید وضعیت ایده آل برای آینده ترسیم و 

اگر می توان . ی ممکن برای گذار از مرحله فعلی به وضعیت مورد عالقه بررسی و بهترین آنها انتخاب گرددتعریف شود و راه ها

با اجرای طرحهای آبخیزداری جلوی سیل های بنیان کن را گرفت و بااحداث ساختما نهای مقاوم در برابر زلزله از بروز خسارت 

درست هوا و ایجاد انفجارهای حساب شده در فضا تگرگ را به باران  زلزله تا شدت های باال جلوگیری کرد و با پیش بینی
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چرا نتوان با خط مشی …تبدیل کرد و با ایجاد واکسیناسیون و قرنطینه از شیوع بیماری های واگیردار ممانعت بعمل آورد و 

 .را پیش بینی نمود و بهترین گزینه ها را پیشنهاد داد... اجتماعی و  ، گذاری صحیح آینده سیاسی

 

 عدم توجه کافی به عبرت گرفتن و استفاده از تجارب دیگران در گستره زمین و زمان .4
نهای گذشته یا ادر جهت استفاده از خرد جمعی تا حدودی می توان از یافته های علمی و تجارب انسانهای دیگری که در زم

سرزمین های دیگر بوده و هستند بهره برد البته این به معنای تقلید کورکورانه نیست بلکه باید تفاوتها، شرایط زمانی ومکانی، 

به هرحال اقتباس از دیگران . مشخص کرد را تقلید قابل حدود و سنجید دقت به را …ارزشها، اعتقادات و فرهنگ و شباهتها و 

در داخل کشور نیز باید از .است حتی اگر افراد و جوامع مورد تقلید در حالت کلی مقبولیت نداشته باشند در مواردی خوب

لهذا تشکیل سازمانی بعنوان مرکز جمع آوری و تجزیه وتحلیل . اشخاص مجهز به دانش و تجربه حداکثر استفاده را نمود

رد مرکزی که با بکارگیری کارشناسان ذیصالح با آخرین روش های اطالعات و تحقیق و توسعه در کنار قوه مقننه ضرورت تام دا

 .( 8611مؤدب، ) نمایدعلمی نسبت به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات مورد نیاز در سطح ملی و جهانی اقدام 

 عدم توجه به گروهی بودن کار خط مشی گذاری عمومی .5
به هر کدام از ارکان قانونگذاری توجه نمائیم مانند مجلس با کمیسیون های مربوطه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت 

 گروهی صورت به را خود وظایف عمده و شوند می محسوب گروه یک کدام هر …نظام، هیئت وزیران، شورای عالی قضایی و 

امروزه قواعد علمی خاصی برای .گروه بزرگ و تلفیقی را تشکیل میدهد یک آنها از تا چند ترکیب گاهی و دهند می انجام

موفقیت کار گروهی و تفکر گروهی وجود داردکه مانند سایر علوم در حال پیشرفت می باشد به نظر می رسد در کشور ما 

ین موضوع واقف هستند زکات بسیاری از اعضای گروه های یادشده اساساً متوجه این موضوعات نیستند و اگر معدودی ازآنها به ا

علمی خود را نمی دهند و دیگران را آگاه نمی کنند مرتباً باید توسط بزرگان به آنها گوشزد گردد که کار گروهی قواعدی 

در گروه وحدت هدف، یکدلی، تعصب صنفی نسبت به گروه و اهداف، یکی شدن منافع فرد و گروه، . متفاوت با کار فردی دارد

اتالف  و یکدیگر کردن خنثی صرف اعضاء انرژی وگرنه است الزم …سخنان اعضای دیگر وحسن نیت و تنازل و تحمل 

و به تبع ( ص)خدای متعال به پیامبر اسالم . برخورد فراکسیونهای مختلف در مجلس ششم مؤید این مطلب است.خواهد شدوقت

صحبتهای قابل فهم )و موعظه حسنه ( اشخاص فهمیدهذکر دالیل برای )به همه مسلمانان توصیه می کند که به وسیله حکمت 

مردم را به راه پروردگارت دعوت کن و اگر مجادله الزم ( با بیان نیکو برای کسانی که حسن نیت دارند ولی عمق علمی ندارند

ه مانند مجادله ن)باید به بهترین نحو و زیباترین شکل انجام پذیرد ( برای اشخاص دیرفهم یا کسانی که حسن نیت ندارند)شد 

مشهور این است که کار گروهی در کشور ما به طور کلی ضعیف است اما اصالح این امر مسلماً (.اشخاص نادان و عقب مانده 

 .باید از رده های باال شروع شود تا آنان الگویی برای رده های پائینتر باشند

 گذاری عمومیفقدان ساز وکار مناسب برای هماهنگی میان بخشهای مختلف خط مشی  .6
وقتی صحبت از خط مشی گذاری عمومی می شود معموالً قوه مقننه متبادر به ذهن می گردد در حالیکه تصویب نامه های 

هیئت وزیران، بخشنامه های وزراء ، آئین نامه های اجرائی قوه مجریه، بخشنامه های مختلف قوه قضائیه هر کدام به نحوی خط 

د یک انسجام و هماهنگی کلی مابین همه آنها برقرارگردد البته کمیسیونی جهت تطبیق مشی عمومی تلقی می شود و بای

مصوبات هیئت دولت با قوانین عادی وجود داردکه بعلت تغییر مداوم اعضا و در مواردی عدم احاطه آنها نسبت به برخی زمینه 

ری از موارد دیده می شود قسمت هایی از بخشنامه ها و عدم استفاده کافی از کارشناسان ذیصالح، کار آن کافی نیست در بسیا

ها و آئین نامه ها با مفاد قوانین هماهنگی ندارد دلیل بارز آن ابطال مکرر آنها توسط دیوان عدالت اداری و آراء وحدت رویه 

تاثر می شوند و است که پس از اتالف وقت و هزینه و بدآموزی مجریان و نارضایتی جمعیتی که با تضییع حق از آن مقررات م

ذهنیت منفی و بی اعتمادی پیدا می کنند ناگهان فرد یا افرادی در این رابطه شاکی می شوند و از مرجع صالحه رای بطالن آن 

 .مصوبه را می گیرند و پس از وارد شدن آسیبهای روانی و مادی، اصالح صورت می گیرد

 عدم توجه کافی به سیستم بازخور خط مشی گذاری عمومی .7
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. اجرا می گردند( دولت)مشی های عمومی پس از تصویب و تثبیت و ابالغ، توسط طیف وسیعی ازکارکنان بخش عمومی  خط

گروههایی از مردم نیز در این رابطه متاثر و ذیربط هستند هر چند همه انسانها اعم از تصویب کننده، اجراکننده و ذینفع، قوای 

قابل ذکر است که با استفاده ازاستعاره بدن انسان اگر مغز تصمیم گیرنده است  ذهنی مشابهی دارند ولی از باب اتمام حجت

الاقل از طریق حواس پنجگانه ازمحسوسات و ادراکات و گزارشات خام تمامی اعضای بدن استفاده می کند چطور می شود ما از 

ها و سازما نها معاونت حقوقی و امورمجلس تقریباً در تمامی وزارتخانه . نظرات و گزارشات طیف های مذکور استفاد ه نکنیم

معاونتهای حقوقی و امورمجلس باید به کمک . وجود دارد و در تمامی ادارات و سازمانها بخشی به عنوان روابط عمومی دایر است

ن و صدور روابط عمومی ها نظرات ذینفعان وکارکنان اداری را در مورد قوانین و مصوبات جویا شده و با دستورالعمل های مدو

آگهی از مطبوعات ورسانه ها تشویق های مادی و معنوی برای پیشنهادات برتر منظورنمایند و در نهایت موارد نقص و 

از این سیستم بازخور حتی می توان قبل از وضع . پیشنهادات اصالحی را جمع بندی و به مرجع خط مشی گذار ارسال کنند

در هرحال اگر این سیستم . صورت مساله در خصوص راه حل و روش سؤال نمود خط مشی عمومی نیز استفاده کرد و با طرح

دارد که شاید اهمیتش از آن هم باالتر است و ی نیزاثر دیگر صداق مشارکت در عقول خواهد بود به طور سنجیده عمل نماید م

وشبینی مردم و تقویت وحدت ملی آن اینکه باعث تقویت اعتماد به نفس در کارکنان و کارشناسان بخش عمومی و رضایت و خ

 .و رشد فکری و بروز استعدادها می گردد

 بی توجهی به تقویت آگاهی های عمومی .8
در کشور ما تمام ارکان حکومت از رهبر انقالب اسالمی گرفته تا مدیران جزء بطور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه انتخابا ت و 

حقوقدانان شورای . با آرای مستقیم مردم انتخاب می گردد( شورای اسالمی مجلس)بخش عمده قوه مقننه . آراء مردم می باشد

با آراء مستقیم مردم انتخاب می شود و ( رئیس جمهور)رئیس قوه ی مجریه . نگهبان توسط مجلس انتخاب و تایید می گردد

ر از انتخابی بودن به قوه قضائیه هم صرفنظ. هیئت وزیران با معرفی ایشان و با رای اعتماد مجلس رسمیت می یابد

طورغیرمستقیم نقشی جز این ندارد که بعنوان ضابط اجرائی و ناظر بر رعایت قوانینی است که توسط دو قوه دیگر وضع شده 

است و باید دو قوه مقننه و مجریه شاکر باشند که چنین قوه ای ضامن اجرای مصوبات آنهاست و بدون آن تضمینی برای اجرای 

است که مردم با رای دادن و انتخابات کاربسیار بزرگی انجام می دهند و  هدف از این توضیح واضح. د نداردوصحیح مقررات وج

باید به اهمیت آن واقف باشند و بدانند که این رای چقدر ارزش دارد و چه مسؤولیتی در قبال خود آنان و خانواده شان و جامعه 

ی در انتخابش رعایت امانت نکند و بی مباالتی نماید به خودش و همه کس اگر نماید می ایجاد …مقدساتو نسل آینده و 

بسیار دیده می شود که اشخاصی تحت تاثیر قیافه، جنسیت، خوب حرف زدن، وعده های . اشخاص مذکور خیانت کرده است

داشته ؤولیتی غیر از این دروغین و خالصه امور ظاهری و تبلیغات فریبنده نامزد انتخاباتی به او رای می دهند در حالی که مس

 .(8611مؤدب،) اند

 مشی عدم مشخص بودن خط .9

بینی کرده و شرایط اجرای آن را بدون  مشی را پیش مشی گذاری نمی تواند مدعی آن باشد که تمامی دقایق خط هیچ خط      

مشی گذاران غالبا، قوانین کلی را وضع کرده و تعیین جزئیات اجرائی را بر عهده  از سوی دیگر خط. خطا برآورد کرده است

تواند در اجرا ماهیت آنها را  ها اثر فراوان داشته و می مشی ا و نظرات مجریان بر خطبدین ترتیب دیدگاهه. گذارند مجریان می

 (. 8613الوانی، ) تغییر دهد

 

 بحث و نتیجه گیری

چنانچه از خالل بحثهای گذشته بدست آمد، فلسفه اصلی واولیه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، بروز اختالف نظر عمیق 

درواقع، شاید صرف اختالف نظر . مجلس شورای اسالمی در مورد برخی از قوانین عمده ومهم بود بین شورای نگهبان و اکثریت

مجلس و شورای نگهبان نیز نمی توانست به تشکیل چنین نهادی منجر شود زیرا با اعتباری که قانون اساسی برای نظر شورای 

تالف نظر مجلس و شورای نگهبان نباید مطرح باشد نگهبان وبخصوص فقهای آن در مورد موازین شرعی قائل است، مسئله اخ
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ولی حقیقت امر این است که گاه صاحب نظران دیگر فقهی که در . بلکه مجلس باید مصوبات خود را وفق نظر شورا اصالح نماید

و بینش بودند با مبانی نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان موافق نبودند و از طرز تفکر  خط مشی گذاریمراجع اجرائی و 

اکثریت مجلس حمایت می کردند و برخی از مصوباتی که شورای نگهبان خالف شرع اعالم می کرد برای اداره جامعه وحفظ 

نظام وانقالب الزم می دانستند و برای آنها توجیه شرعی و فقهی داشتند و استدالل فقهای شورای نگهبان مبنی بر مخالف شرع 

که این اختالف نظر در مواردی بین فقهای شورای نگهبان و شورای عالی قضایی که آنها هم از بودن آنها را نمی پذیرفتند، چنان

مجتهدان منصوب ویا مورد تأیید رهبری بودند پیدا شد، از جمله در مورد حق کسب و پیشه یا سرقفلی و مسئله تعزیرات و 

ر باعث می شد که گاه اختالف نظرها، نزد حضرت امام همین ام. ردمفصلی دا شرحتعیین مجازات قانونی برای جرائم تعزیری که 

رضوان اهلل تعالی علیه مطرح می گشت وبا اشراف و احاطه و درایتی که ایشان برمسائل فقهی و جنبه های اجرائی و عمل و 

هارنظر می انطباق آنها با مصالح جامعه داشتند مقبولیتی که نظر معظم له به لحاظ مقام رهبری و مرجعیت علمی داشت، اظ

فرمودند و به این ترتیب مسأله حل می شد، چنانچه یک بار در مورد قانون بودجه کل کشور که شورای نگهبان استقراض بانکی 

را خالف شرع اعالم کرد و دولت ومجلس با این نظر موافق نبودند و تبعیت از آن و قبول تبعات آن در وضع موجود حاکم بر 

نظام می دانستند، موضوع را خدمت حضرت امام مطرح کردند وایشان هم درآن مقطع به لحاظ دولت و جامعه مغایر مصلحت 

نظر خویش را (ره)ضرورت و مصلحت موجود فرمودند اشکالی ندارد و شورای نگهبان هم طبعاً با توجه به نظر و فتوای امام 

ادامه این روند موجب شد که و ف نظر بودبه هرحال، نظر امام و تشخیص مصلحت ایشان قاطع ورافع اختال.اصالح نمودند

سرانجام رهبر راحل انقالب پس از رهنمودهای متعددی که دادند، یک مرجع عالی که نظر واستنباط و تشخیص آن در اینگونه 

این مرجع عالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام  نام گرفت با فرمان . موارد اختالفی مهم و حساس قاطع باشد، تشکیل دهند

ان در دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی به هنگام اصالح قانون اساسی قرار گرفت و پس از بحثهای فراوان در شورای ایش

ترکیب مجمع تشخیص مصلحت، هم در زمان امام .وارد گردید 8631بازنگری تصویب شد و در قانون اساسی اصالحی سال 

هبری، بگونه ای است که مسائل مهم مورد اختالف از هر جهت می تواند وهم در حال حاضر تحت نظر مقام معظم ر( ره)راحل 

مورد بررسی ونقادی قرار گیرد و همه جهات و جنبه های علمی واجرائی و فقهی ومبانی آن در نظر گرفته شود فقهای شورای 

رأی و نظر خویش را در برابر نگهبان که به حق و طبق قانون اساسی خود را مشخص شرعی بودن ویا نبودن قوانین می دانند و 

مجلس قاطع محسوب می دارند دراینجا رأیشان برابر با رأی کسانی است که بیشتر از آنها با مسائل اجرائی و عملی جامعه 

 ایاز طرفی، رؤسای قو. و خط مشی ارائه می دهندسروکار دارند وبه حل وفصل مشکالت علمی می اندیشند وبرای آن راه چاره 

سه گانه وبرخی از وزراء و نمایندگان مجلس و صاحبنظران دیگری که ممکن است نظراتی متفاوت با فقهای شورای نگهبان 

داشته باشند با دید علمی واجرائی به قضایا نگاه می کنند، نظرات فقهی و تخصصی فقهای شورای نگهبان را از نزدیک می 

و بررسی قضایا ومسائل مهم و بحث انگیز مورد اختالف می تواند  ارائه خط مشی ها طبعاً. شنوند وبا آنها به مباحثه می پردازند

مفید واقع شود و نتایج مطلوبی را به بار آورد و راهگشای معضالت مهم باشد، کمان که در برخی از موارد عمالً چنین ثمره 

د استثنائی و در واقع یک مرجع فوق العاده ولی نباید فراموش کنیم که مجمع تشخیص مصلحت یک نها. مطلوبی را داده است

برای تصمیم گیری بخصوص در رابطه با قوانین و مقررات است، و بنابراین باید در همان حیطه صالحیت محدود خود که در 

رتی برای آن پیش بینی شده انجام وظیفه نمایند وبه فرموده حضرت امام بصورت قد( ره)قانون اساسی و قبالً هم در حکم امام 

د کم کم به یک دستگاه رمتأسفانه روند کار به گونه ای پیش می رود که مجمع تشخیص دا.ددر عرضه قوای دیگر نیای

 مع تشخیص مصلحت از آغاز تشکیل تاطبق آمارموجود، مج. داردقانونگذاری تبدیل می شود و در عرض قوه مقننه قدم بر می

مورد آن در رابطه با اختالف حل  81شته است که از این پنجاه مورد فقط حدود پنجاه مورد تصمیم گیری و مصوبه دا کنون

بقیه موارد، یعنی بیش از دوسوم . نشده بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی و محدوده صالحیت اصلی آن بوده است

بسیاری از آن مصوبات که  تصمیمات مجمع، وضع قانون بوده که علی القاعده از محدودیت صالحیت آن خارج است وبا مالحظه

برخی از نمونه های آن قبالً ذکر شد بسیار دشوار به نظر می رسد که بتوان آنها را از مصادیق معزل الینحل نظام دانست که جز 

گاه این توهم پیش میآید که برخی مراجع اجرائی که میخواهند . از این طریق راه حل دیگری مطابق موازین عادی نداشته باشد
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ر و راحتر مقرراتی را در دست داشته باشند ودر پیچ وخم راه طوالنی بررسی و تصویب مجلس و اظهار نظر شورای نگهبان زودت

کوشند آن را به عنوان معزل نظام توجیه کنند وبه این ترتیب مجمع تشخیص مصلحت را درگیر بررسی طرح معطل نشوند، می

ی است که به تدریج مسیر قانونگذاری را دچار اشکال می کند و از ترتیبی که در پیشنهادی خود و قانونگذاری نمایند و این امر

رود اعضای مجمع به انتظار می. دقانون اساسی برای آن ترسیم شده منحرف می سازد و پیامدهای نامطلوبی را برجای می گذار

نظام را به خاطر حفظ کارآیی وخاصیت این نکته ظریف ومهم توجه ودقت کافی مبذول دارند واین مرجع عالی ومفید مؤثر 

 .مشکل گشای آن وجلوگیری از انحراف مسیر قانونگذاری در محدوده صالحیت تعیین شده در قانون اساسی نگاه دارند

های مصوب اشاره گردید و این نکته مورد تأکید واقع شد که یکی از علل عمده شکست  مشی ها و خط به توفیق سیاست    

در بررسی . باشد مشی می توجه به انتخاب ابزار مناسب برای اجرا با توجه به مجریان و جامعه مخاطب خطها عدم  مشی خط

بینی  اجمالی قوانین مصوب مجلس نیز عدم التفات به سازوکارهای اجرا و گرایش به استفاده از ابزارهای اجباری و غفلت از پیش

توان  لذا می. باشد های اقتصادی و تشویقی مشاهده گردید که قابل تأمل می هابزارهای داوطلبانه، بازار محور و مبتنی بر انگیز

ها بوده و  ها ضامن توفیق سیاست مشی بینی ابزارهای اجرا در متون خط مشی گذاران به پیش نتیجه گرفت توجه و عنایت خط

های مجلس شورای  ه، مرکز پژوهشبا توجه به مباحث مطرح شد. سازد تر می امکان نظارت و پی گیرهای بعدی را نیز ساده

های  اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام از قابلیت و تناسب بیشتری برای ارزیابی برخی برنامه ها مانند اجرای سیاست

مشی و نیز بعد فرابخشی  رسد با توجه به نقش تعیین کننده این خط به نظر می. باشند اساسی کشوربرخوردار می قانون 11اصل 

 .  تر از سایر گزینه ها باشد ی مجمع تشخیص مصلحت نظام، واگذاری ارزیابی یکسری از برنامه ها به این مجمع منطقیو فراجناح

 

 منابع و مأخذ
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