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مجم تشخی م
عضو ع ص صلحت نظام

کارکردهای (کارویژهها  )Fanctionمجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟

در چند اصل قانون اساسی به کارکردها یا وظایف و مأموریتهای مجمع تشخیص مصلحت نظاا
اشاره شده است از جمله:
در بند ( )1اصل  111قانون اساسی مجمع در تعیین سیاساتهاای کلای نظاا باه مماا معظا
رهبری مشورت می دهد ،یعنی در واقع در فرایندی که تعریف شده است متن سیاستهای کلی را تهیه
و به مما معظ رهبری پیشنهاد مینماید.
در بند ( )8اصل  111مما معظ رهبری معضالتی که از طرق عادی در کشور و نظا قابال لال
نیستند را از طریق این مجمع لل و فصل مینمایند که در این خصوص نیز مواردی به عنوان معضال
به مجمع ارجاع میشود و مجمع با ورود به موضوع در صورت لزو به وضع ممررات و الکامی مبادرت
میکند که اعتبار قانونی الز االجرا دارد.
در اصل  111قانون اساسی که اصل تأسیسی و مبنای تشکیل مجمع تشاخیص مصالحت اسات،
وظیفه مجمع عالوه بر مشاوره در امور ارجاعی به رهبری ،تشخیص مصلحت و اعال نظر فصلالخطاب
در مواردی است که اصطاللاً اختالفی بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان است.
بنابراین لداقل در دو وظیفه فوق که در قانون اساسی تصریح شده ،تصامیمات مجماع در لاوزه
قانونگذاری و به عنوان یکی از اجزاء یا ارکان مه قوه ممننه کشور تعریف و مشخص شده است.
عالوه بر اینها وظایفی در اصول  111و  111قانون اساسی برای مجمع در نظر گرفته شده که در
اینجا مورد بحث ما نیست.
از جمله وظایفی که به موجب بخش پایانی اصل  111قانون اساسی از سوی مما معظا رهباری
به مجمع تفویض و محول شده «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام»  ،موضوع بند ()1
این اصل است .بنابراین «نظارت» وظیفه قانونی مجمع است و این وظیفه و مأموریت سالهاست که باه
مجمع واگذار شده است.
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این وظیفه «نظارت» چگونه اعمال میشود و تاکنون چگونه عمل کرده است؟

در آییننامه داخلی مجمع ابتدا این وظیفه ذیل وظاایف دبیرخاناه و باه عناوان پیگیاری اجارای
سیاستها و تصمیمات آمده بود ،بعداً به عنوان کمیسیونی زیرنظر رئیس فمید مجمع عمال مایکارد و
اخیراً با پیشنهاد مجمع با لک مما معظ رهبری این وظیفه تفویضی باه مجماع ،باه هیاأت پاانزده
نفرهای از اعضای مجمع که منتخب خود مجمع تشخیص مصلحت است ،واگذار شده است.
با وجود اینکه در قانون اساسی عنوان نظارت بر لسن اجرای سیاستهای کلی آمده اماا تااکنون
مجمع کمتر به لوزه «اجرا» ورود کرده و عموماً در مرلله قانونگذاری نظارتهایی داشته است ،چاون
فرض بر این است که سیاستهای کلی عمدتاً از طریق تصویب قوانین جدیاد یاا اصاالو قاوانین قبلای
اا در صورت نیاز اا در دستگاههای اجرایی و لوزه اجرا باه جریاان مایافتاد و اگار قاوانین مصاوب
مجلس مغایر سیاستهای کلی نباشند و یا در انطباق باا آنهاا تصاویب شاوند ،ضامانت اجرایای الز را
داشته و توسط دستگاههای نظاارتی کشاور ماورد نظاارت و ارزیاابی قارار مایگیرناد .ایان موضاوع
درخصوص قوانین برنامه و بودجه مصداق بیشتری دارد .اما در همه موارد اینگونه نیست کاه رعایات و
تحمق یک سیاست کلی لزوماً مستلز تصویب قانون باشد و تا زمانی که قانون مربوطه تصاویب نشاده
برای دستگاههای اجرایی الز الرعایه نباشد .مثالً در موضوع صادرات و واردات یا سیاسات خاارجی یاا
الگوی مصرف ممکن است در سیاستهای کلی بایدها و نبایدهایی گفته شده باشد که برای رعایت آنها
نیازی به تصویب قانون جدید نباشد .در مورد قوانین برناماه و بودجاه از هماان ابتادا در آیاینناماه و
ممررات نظارت بر لسن اجرای سیاستهای کلی نظا کاه در ساالهای قبال باه تصاویب مماا معظا
رهبری رسیده ،پیشبینی شده بود که همزمان با بررسی لوایح مربوطه در دولت و مجلس کمیسایون
نظارت لضور فعال داشته باشد و مغایرتها و عد انطباق با سیاستهای کلی را گزارش و اعال نمایاد
اا که این کار کمابیش انجا شده است اا و هر ساله در هنگا تصویب بودجه همکاریهاای موفاق و
ارزشمندی بین مجلس ،مجمع و دولت صورت گرفته است و موضوع نظارت مجمع از سالیان طاوالنی
گذشته معمول و مجری بوده است.
فرق عدم مغایرت با انطباق با سیاستهای کلی چیست؟

سیاست کلی اصوالً جهتگیریها و اولویتها را مشخص میکند و الزمه این کار یک سری سالب
و ایجاب است و باید و نبایدهایی ممکن اسات در سیاساتهای کلای تصاویب و اباال .شاود .در ماورد
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سلبها و نبایدها عد مغایرت کفایت میکند اما اگر در مواردی به صورت ایجابی و بایدهایی تادبیر و
لکمی تصویب و ابال .شد طبیتعاً الکا قانونی و تصمیمات اجرایی باید منطبق با اینگوناه سیاساتها
باشند و فرق سیاستها با اصول همین است که در اصول مثل اصول قاانون اساسای باه عاد مغاایرت
اکتفا میشود ،اما در سیاست که جهتگیری و اولویت را مشخص میکند عد مغایرت کافی نیسات و
باید همه در همان جهت سیاست کلی گا بردارند در غیر این صورت سیاستگذاری به اماری تزئینای،
تشریفاتی و بیخاصیت تبدیل می شود ،مثل مساأله مولاوی و ارشاادی کاه بعضای در زماان لضارت
اما (ره) مطرو میکردند.
بر چه اساسی نظارت بر سیاستهای کلی ضرورت دارد؟

سیاست کلی بعد از یک کار کارشناسی دقیق و هماه جانباه و باا همکااری نخبگاان ،مجریاان و
مجلس با نگاه واقع بینانه تهیه شده است که نهایتاً باید اجرا شود و اگر قرار باشد که اجارا نشاود و در
قفسهها بماند به چه درد میخورد .اگر کشوری برنامه و هدف معینی نداشته باشد باه هارو و مارو و
هدر رفتن منابع میرسد .سیاستهای کلی سند باالدستی و تنظای کنناده کلای جهاتن برناماههاا و
اهداف است .اگر جهتگیری و اولویات معلاو نباشاد تخصایص مناابع بایهادف و پراکناده و یاا در
بخشهای غیرضرور و یا لتی مضر ممکن است صورت گیرد .سیاستهای کلی ها نمایتواناد توساط
مراجع مختلف و با دیدگاههای متفاوت و متغیر جنالی و ....تعیین و تصویب شود.
برای اینکه این سیاستهای کلی محمق شوند و انحرافی از آنها صاورت نگیارد ااا کاه نتیجاه آن
مانند نداشتن سیاست و راهبرد کلی و نهایتاً هرو و مرو خواهد بود اا بایاد نظاارت جادی و ماثرری
انجا شود.
چگونه میتوان یک نظارت مستمر و مؤثر بر سیاستهای کلی ایجاد کرد؟

از آنجا که بنا بر اصل  111قانون اساسی مسئولیت نظاارت بار لسان اجارای سیاساتهای کلای
برعهده مما معظ رهبری است و چارچوب اعمال این نظارت در آییننامه نظاارت مجماع باه تأییاد
معظ له رسیده است ،مجمع میتواند با بهرهگیری از دساتگاههای نظاارتی کشاور و باا طرالای یاک
الگوی علمی ،تصویری جامع از مسیر لرکتی و نتایج و دستآوردهاای لاصال از اجارای سیاساتهای
کلی ارائه دهد .برای انجا بهینه این کار الز است به تمامی بندهای سیاستهای کلی توجه شود چارا
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که این سیاستها یک منظومه لرکتی درست میکنند که بیتوجهی به برخای از بنادها ممکان اسات
لتی نتایج معکوس یا ناقص به وجود آورد .بر همین اساس یک ایده علمی آن است که برای هر یاک
از بندهای سیاستهای کلی با همکاری دستگاههای اجرایی چند اقادا لیااتی طرالای شاود و بارای
سنجش موفمیت هر اقدا شاخصهایی در نظر گرفته شود و نظارت مجمع از طریق پایش مستمر این
شاخصها و رصد اقدامات لیاتی عملیاتی شود.
در تعامل با ارکان و اجزای نظا  ،عد مغایرت و انطباق لرکت کلی سیست با سیاساتهای کلای،
رصد شود .مهمترین مرلله در این نظارت ،لصول اطمینان از عد مغایرت و انطباق قوانین و ممررات
است که به نوعی منشأ رفتارهای سیست هستند .اگر سیاستهای کلی اقتصاد مماومتی بار لمایات از
بخش واقعی اقتصاد تأکید دارد ،آیا قوانین و ممررات پولی ،مالی و تجاری کشور نیز بر همین موضاوع
تأکید دارند؟ آیا ریلگذاریهای جدید که باید در قالب قانونگذاری و تنظی ممررات صورت پذیرد ،از
همین معنا لمایت میکنند؟
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظا دخالت در قانونگذاری و اجرا نیسات بلکاه بارای لصاول
اطمینان از اجرای سیاستهای کلی است .کما اینکه دو کارکرد اصلی قاوه ممنناه وضاع قاوانین و نیاز
نظارت بر اجرای قوانین است آیا اهمیت سیاستهای کلی و تحمق آنها کمتر از وضع قوانین است؟
چرا علیرغم وجود مجموعهای از سیاستهای کلی در حوزههایی این سیاستها آنگونه که باید و
شاید عملیاتی نشدهاند؟

یکی از ویژگیهای نظامها در مرللهی بلو ،.توجه به آینده و اهتماا نسابت باه آینادهپاردازی و
آیندهسازی است .اسناد راهبردی باالدستی مانند چش انداز و سیاستهای کلی ،همانند راهنمای عمال
هستند تا لرکت کلی نظا را در کنار هیاهوهای روزمره به سوی آیندهی مطلوب رهنمون سازد یکای
از اهداف تالشهای دشمن در رویدادسازیهای مستمر ،درگیرسازی نظا در مسائل روزمره است کاه
راهکار خنثیسازی آن ،اهتما واقعی به تعیین و اجرایی کردن سیاستهای کلی نظا در امور مختلاف
است .طبق اصل  111قانون اساسی اولین و دومین وظیفه تعیین سیاستهای کلی و نظارت بار لسان
اجرای آنها برعهدهی رهبر انمالب است .قانون اساسی به صورت هوشمندانه این دو بُعاد اساسای را در
کنار ه قرار داده است تا ارربخشی سیاستهای کلی را تضمین کند .به طور اساسی سیاساتهای کلای
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بدون توجه به بُعد نظارتی به توصیهنامه و مجموعهای از لرفهای خوب بدل میشود که اجارای آنهاا،
اختیاری میشود .برای تضمین ارربخشی سیاستهای کلی باید به نمش آنها در جهتدهی کلی لرکات
کشور توجه نمود به نحوی که رفتار سیست باید به گونهای تنظی شود که در نهایت اهداف ماوردنظر
از اجرای سیاستها تأمین گردد .رهاسازی و عد پیگیری اجرایی شدن و چگونگی اجرای سیاساتهای
کلی برخالف اصول مدیریت است و به طور اساسی ،نظارت در تماامی ساطوو مادیریتی ،شارال الز
برای اطمینان بخشی از لسن اجرای امور است .ضعف در نظاارت و فمادان ابزارهاا و روشهاای ماثرر
نظارتی از جمله مواردی است که همواره نظا را از مسیر تحماق اهاداف تعیاین شاده بااز داشاته یاا
منحرف ساخته است .بر همین اساس این سئوال اساسی وجود داشت که؛ با چه روشی مطمئن شاوی
که لرکت کلی سیست در جهت اجرای سیاستهای کلی اسات؟ لاال کاه سیاساتهای کلای تنظای
شدهاند و بنا بر نظر جمع کثیری از صالبنظران ،اجرای آنها میتواند کشور را باه پیشارفت برسااند،
چگونه میتوانی  ،اجرای عملی آنها را تضمین کنای و آن را از سالیمههاای فارد و تشاخیص ساطوو
مختلف مدیریتی رها کنی ؟ برای مثال اگر بنا بر سیاستهای کلی ،تاأمین مساکن ارزان قیمات بارای
طبمه محرو جامعه در اولویت قرار گیرد ،آیا میتوان بنا بر مشرب سیاسی و رویکرد اقتصادی بعضای
که آن را قبول ندارند ،اجرای سیاست را رها کرد؟
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