
 

 

 

 

 یران ا   ی اسالم   ی جمهور   ی مل   یت امن   ی در حکمران   ی نقش رهبر 

 22/09/1400 تاریخ پذیرش: 13/05/1400 تاریخ دریافت:

 ید علی مرندیس

 چکیده

  ی است که رهبر   ینسؤال پژوهش حاضر، ا  ی،مل  یتمفهوم امن  یو چندوجه   یچیدهپ  یت با توجه به ماه

  ی نقش رهبر   ی به جهت بررس  کند؟ی م  یفاا  یرانا  یاسالم  یجمهور  یمل  یت امن  یدر حکمران  یچه نقش

 یان پرداخته و ب  «ی و »مجر  «ی »ناظر«، »حام  ،«ی »هاد  یهچهار فرض  یبه بررس  یمل  یت امن  یدر حکمران

 یافته،   ینظام« تجل  یکل  گذارییاستاست که در قالب »س  یتهدا  ینقش رهبر  ترینی که اصل  شودیم

در  یادیننظام« سبب اختالل بن یکل هاییاستس یاما ضعف »ضمانت اجرا« در »نظارت بر حسن اجرا

  یونی پژوهش حاضر آن است که فراکس  یشنهادپ  ترینی است. اصل  یدهحوزه گرد  یندر ا  یرهبر   یحکمران

  ی شود که به عنوان بازو  یلنظام« تشک  یکل  هاییاستس  یدر مجلس به جهت »نظارت بر حسن اجرا

 نظام« عمل کند.  یکل هاییاست س ینظارت بر حسن اجرا یعال یئت»ه ییضمانت اجرا

 . نظام  یکل هاییاستس ی،رهبر یاراتاخت ی،رهبر ی،حکمران  ی،مل یتامن واژگان کلیدی:

 
 )ع(  دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه امام صادق *
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 مقدمه 

و  بازیگران  نقش  و  ایران  اسالمی  در جمهوری  کشور  امور  اداره  و  موضوع حکمرانی 

آکادمیک قرار گرفته است. هدف این نوشتار    کارگزاران مختلف نظام کمتر مورد پژوهش

آن است تا با تمرکز بر نقش رهبری در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران، 

جمهوری اسالمی ایران برداشته شود؛ چه آن که گامی به سوی فهم نظام کشورداری در  

از   نهادها فهم دقیق  امنیتگوناگون    ینقش    کردنتواند ضمن منطقیملی می  در حوزه 

به نقش   برای اصالح نقصآنانتظارات نسبت  را  این حوزه ها، زمینه  در  های احتمالی 

که    فراهم است  پرسش  این  به  پاسخ  پی  در  پژوهش  این  در  کند.  نقشی  چه  رهبری 

امنیت می  حکمرانی  ایفا  ایران  اسالمی  جمهوری  پرسش  ملی  این  به  پاسخ  برای  کند؟ 

به   نوشتار  این  است  در    سؤاالتضروری  رهبری  ابزارهای  دهد:  پاسخ  نیز  ذیل  فرعی 

امنیت ایران چیست؟ اخت  حکمرانی  یارات رهبری در حکمرانی  ملی جمهوری اسالمی 

این پژوهش  ملی چیست؟    های رهبری در حکمرانی امنیتملی چیست؟ محدودیت  امنیت

 پردازد:  های ذیل می فرضیه محور است و به بررسی فرضیه 

 فرضیه اول: رهبری نقش »هادی« را در حکمرانی امنیت ملی بر عهده دارد.

 امنیت ملی بر عهده دارد. فرضیه دوم: رهبری نقش »ناظر« را در حکمرانی 

 فرضیه سوم: رهبری نقش »حامی« را در حکمرانی امنیت ملی را بر عهده دارد. 

 فرضیه چهارم: رهبری نقش »مجری« در حکمرانی امنیت ملی برعهده دارد.

اسنادی    - ی ا طریق مطالعه کتابخانه از    ها ده ها، دابه جهت پاسخ به سؤاالت و بررسی فرضیه

 صورت پذیرفته است. حلیلی ت  - از طریق روش توصیفی تحلیل آن  شده و  آوری  جمع 
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 چارچوب مفهومیالف( 

این   به  نوشتاردر  مفاهیم  » حکمرانی»  یعنیکاررفته،  ابتدا  »امنیت«رهبری«،  و    ،  ملی« 

تا مفاهمه نسبی مشترکی میان نویسنده و مخاطب    تبیین شده است  »حکمرانی امنیت ملی«

ملی جمهوری   جایگاه رهبری در حکمرانی امنیت  و پس از آن بتوان درباره  حاصل گردد

 شود: اسالمی ایران سخن گفت. در ادامه مفاهیم مورد بررسی تبیین می

  امامتامر و    غیبت، والیت در عصر: مطابق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  رهبری

اصل پنجم )  .مدیر و مدبر است  ،شجاع  ،زمان  به  ا، آگاهباتقوو    عادل   فقیه  عهده  بر  امت

قانون اساسی( این والیت امر، در نظام جمهوری اسالمی ایران در نهاد رهبری تحقق یافته  

به عنوان یک   اینجا »جایگاه رهبری«  توجه داشت که مقصود از رهبری در  باید  است. 

که در بخشی از پژوهش، به جهت    هرچندنظام جمهوری اسالمی است؛    »مقام« در ساختار 

 گزیر به انطباق جایگاه با مصداق نیز شده است. افهم بهتر موضوع، پژوهشگر ن

آسودگی    و   ایمنی و آرامش  بودن؛امان  واژه »امنیت« در زبان فارسی به معنای در   :امنیت

در زبان عربی است؛ آن را بر ضد خوف    أمن«امنیت از ریشه »  .(233:  1364)عمید،    است

ج  1414منظور،  ابن  |  388:  8، ج  1409)فراهیدی،    انددانسته فیروزآبادی،    |  21:  13، 

رفتن و  نفس و از بین  نهیطمأن (. »راغب اصفهانی« آن را به آرامش و  178:  4، ج  1415

، 1، ج 1374راغب اصفهانی،    |  90:  1412زوال بیم و هراس معنا کرده )راغب اصفهانی، 

، ج 1371دانسته است )قرشی،    «و »قرشی« آن را به معنای »ایمنی و آرامش قلب  ؛(205

آرامش123:  1 معنای  و  است  خوف  و  بیم  هراس،  ترس،  ضد  بر  امنیت  در (.  خاطر، 

قدمت تاریخ    به بحثی، امنیت رساند.نفس، ایمنی و آرامش قلب را می نه یطمأنبودن، امان

مفهوم در طول زمان تحول و تطور پیدا کرده و صورتی جدید  . این  زندگی بشر است

حالت فراغت  پردازیم؛ مقصود »به واژه امنیت در ادبیات سیاسی می  کهیهنگام یافته است. 

است )آشوری،    د و حمله«ی با هر تهد  ییارویرو  یبرا  یا آمادگیا حمله  ی د  یاز هرگونه تهد

1366  :39.)   
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ملی قرارداد    ملی«  »امنیت:  امنیت  از  پس  آن،  کنونی  مضمون  تشکیل   1وستفالی«»با  و 

و تغییر فضای امنیتی جهان در    «دجنگ سر»پایان    با  ، شکل گرفت وها  2ملت«  -دولت»

تغییراتی  یالدیم  1980دهۀ   یافت،  ملی شامل    »امنیت(.  258:  1397)بختیاری،    اساسی 

های ملی است تا از  مسئولیت حکومت  وتعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصواًل جز

ها، نظام شهروندی و شیوۀ زندگی شهروندان خود در برابر تهدیدات مستقیم  بقای رژیم

ی  ت ارضیحفظ تمام(. امنیت ملی به  52:  1387)ماندل،    خارجی ممانعت به عمل آورد«

  ی، رهنگو ف   ی، اقتصادیاسیس   ی،ستم اجتماعیسبر  ت کشور  یبقا و ادامه حاکم  جان مردم،و  

و    ید از خارج نسبت به منافع ملی د جدی فقدان تهد ر وکشو  یات یمنابع ح  یحفظ و ارتقا 

ملی عالوه بر سیاست   امنیت(. 27- 26: 1378زاده، شود )قدوسیاطالق می کشور یات یح

ی که بقای یک موجودیت سیاسی را تضمین کند نیز  رنظام یغدفاع ملی، شامل اقدامات  

ساحتی داشت و امنیت را تنها  نگاه سنتی به امنیت رویکردی تک  .(Louw: 1977)شود  می

سرشت امنیت را دارای پنج    4کرد؛ حال آن که »بوزان«از ساحت مسائل نظامی بررسی می

گانی« دانست )بوزان، ساحت »نظامی«، »سیاسی«، »اقتصادی«، »زیست محیطی« و »جامعه

»سال 1391 مرجع  کتاب  ج(.  ملی  امنیت  و  نمای  مسائل  که  ایران«  اسالمی  مهوری 

هایی در  های حوزه امنیت ملی را در ایران پیگیری کرده و به مسئولین امر راهکارچالش

دهد؛ در آخرین شماره خود، در یازده محور مختلف مسائل امنیت  سطح راهبردی ارائه می

و   یحقوق ی«، »تیامن   -یاسیس»این یازده محور عبارتند از:    .بندی کرده استملی را دسته

»قضا »فرهنگ »ی«،  اجتماعیی«،  »اقتصاد ی«،  دارا  رساخت یزی«،  ی«،  ات یح  یهاییو 

  طیمح«، » رانیا  ی خارج  استیو مسائل س  موضوعاتی«، »دفاع   - ینظامی«، » طی محستیز»

نما تنها شش  مدخل این سال   84نکته مهم آن است که از    ی«.ا منطقه  طیمحی« و »رامونیپ

 
1. Westphalia 

2. Nation-State 

3. Cold War 

4. Barry Buzan 
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نمای امنیت ملی جمهوری  امنیتی« سامان یافته است. )سال  -مدخل آن ذیل محور »نظامی

 (  1400انداز  ، چشم1399اسالمی ایران؛ تحوالت راهبردی 

گفته    2«»حکمرانی در تعریف    1«برنامه عمران ملل متحد در گزارش » حکمرانی امنیت ملی:  

از اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مدیریت  است  شده که حکمرانی عبارت  

سطوح   کلیه  در  کشور  تمام  حکمرانی    . (UNDP Policy Document, 1997: 2)امور  شامل 

بحث  بنابراین    . )(Bevir, 2012: 6  شود می   ی اجتماع   ستم ی س   ک ی   ی بر رو   ت ی حاکم   ی ندها ی فرا 

ملی« به میان    اساسی در حکمرانی »اعمال قدرت« است و وقتی سخن از »حکمرانی امنیت 

امنیت می  در حوزه  قدرت  اعمال  مقصود  اعمال    آید؛  فرایندهای  تمام  شامل  و  است  ملی 

شود. نکته مهم در این موضوع آن است که تحول ماهیت امنیت  حاکمیت در این حوزه می 

رانی امنیت ملی« نیز تأثیر گذاشته است و آن را به موضوعی  ملی در عصر حاضر بر »حکم 

نظامی تنها یک بعد از    - چند ُبعدی و پیچیده تبدیل کرده است که حکمرانی حوزه دفاعی 

 شود. ز جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... نیز می تری ا گسترده ابعاد آن است و شامل ابعاد  

 

 جمهوری اسالمی ایران ملی در  حکمرانی امنیت ( ب

قانون اساسی    57بنیان اصلی ساختار نظام حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران در اصل  

عبارتند از:    ایران  در جمهوری اسالمی  حاکم  قوای  شرح داده شده است. مطابق این اصل،

به حکمرانی    قانون اساسی  طبق اصول   زیر نظر ولی فقیه و  که  و قضائیه  مقننه  قوای مجریه،

قانون اساسی سیاستگذاری کالن نظام    110مطابق بند یک و دو اصل    همچنین پردازند.  می

بر عهده رهبری است. ساختار نظام حکمرانی در جمهوری اسالمی در جدول ذیل آورده  

 شده است: 

 
1. United Nations Development Programme  

2. Governance 
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 :ساختار نظام حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران 1جدول 

 ساختار نظام حکمرانی در جمهوری اسالمی ایران 

 کارویژه جایگاه 

 گذاری کالن سیاست  رهبری

 اجرا  قوه مجریه 

 گذاری  قانون قوه مقننه 

 احقاق حق و مجازات متخلفان  قوه قضائیه 

 

  176سازی نظامات حاکمیتی در مسئله امنیت ملی مطابق اصل  با توجه به هماهنگ 

اساسی،   » قانون  وظیفه  شورا  این  آمد.  وجود  به  ملی«  امنیت  عالی    تعیین »شورای 

دفاعی سیاست  »   - های  فعالیت هماهنگ امنیتی«،  کلی  سازی  تدابیر  با  ارتباط  در  ها 

با تهدیدها« را بر عهده دارد. شورای عالی امنیت ملی ده    و »مقابله  امنیتی«  - دفاعی 

نماینده رهبری،    دو ن عبارتند از: سران سه قوه،  اعضای دارای حق رأی آ عضو دارد؛ که  

برنامه  امور خارجه، رئیس سازمان  و  وبودجه و رئیس ستاد  وزرای کشور، اطالعات 

های مسلح. همچنین در صورتی که موضوع مربوط به وزارتخانه خاصی یا  کل نیرو 

و سپاه« نیز در    ارتش   مقام   ترین مورد وزیر مربوط و عالی   حسب درباره ارتش باشد، » 

 کنند، اما حق رأی ندارند.  جلسه شرکت می 
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 : اعضای دارای حق رأی در شورای عالی امنیت ملی1شکل 

 

گیری بین قوای  ای است که هرچند قدرت تصمیمگیری به شیوهتوزیع قدرت و نظام رأی

اما اقتدار و تسلط قوه مجریه حفظ شده است؛ به گونهسه پنج  ای که  گانه پخش شده 

  امور خارجه، کشور  یوزراجمهور،  عضو شورای عالی امنیت ملی از قوه مجریه )رئیس

این سخن بدین معناست که نیمی از  هستند.    بودجه(ومسئول امور برنامهو    اطالعات  و

ستاد    سیرئ آرا متعلق به قوه مجریه است. البته باید توجه داشت که رئیس قوه قضائیه و  

ن  یفرمانده بنابراین چهار عضو  منصوب شده  نیز توسط رهبری  مسلح  یروهای کل  اند؛ 

 س مجلس است.شورا منصوب رهبری هستند. عضو دیگر شورای عالی امنیت ملی، رئی 

امنیتریاست شورای رئیس  عالی  عهده  بر  )بند  ملی  قانون    176اصل    3جمهور است، 

تأ  ملی  امنیتعالی  مصوبات شورایاساسی( اما     قابل اجراست.   یمقام رهبر   دیی پس از 

 قانون اساسی(  176)اصل 
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 : نظام توزیع رأی در شورای عالی امنیت ملی2جدول 

 توضیحات تعداد آراء  

 نماینده رهبری  2 رأی 2 رهبری 

رئیس سازمان  |وزرای کشور، اطالعات و خارجه   |رئیس جمهور  رأی 5 قوه مجریه 

 برنامه و بودجه 

 رئیس قوه مقننه  رأی 1 قوه مقننه 

 رئیس قوه قضائیه  رأی 1 قوه قضائیه 

 های مسلح رئیس ستاد کل نیرو رأی 1 های مسلح نیرو

 

جمهور  از طرف دیگر باید توجه داشت ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رئیس

هر چند نقش اصلی در حکمرانی  است و مصوبات نیز پس از تأیید رهبری قابل اجراست.  

امنیت ملی را شورای عالی امنیت ملی بر عهده دارد اما در کنار آن باید به »شورای امنیت  

از   یکی  عنوان  به  وظیفه  کشور«  که  کرد  اشاره  ملی  امنیت  فرعی شورای  های  شورای 

های عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تدابیر هماهنگ در  »بررسی جریانات و پیشامد

جهت پیشگیری و مقابله با مسائل امنیتی« را برعهده دارد. اعضای این شورا عبارتند از  

پاس اطالعات، سپاه  وزارت  از  نمایندگانی  انتظامی. وزیر کشور،  نیروی  و  ارتش  داران، 

کند و تا کنون ریاست آن بر عهده وزیر کشور  جمهور تعیین میرئیس این شورا را رئیس

بار  بوده است. استانداران نیز مسئول تأمین امنیت استان هستند و باید هر دو هفته یک

. عالوه شورای تأمین را تشکیل داده و گزارش را برای شورای امنیت کشور ارسال کنند

بر آن »شورای هماهنگی اطالعات« نیز در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران  

و   یکدیگر  با  ایران جهت هماهنگی  اطالعاتی  این شورا رؤسای جامعه  در  دارد.  نقش 

کنند. رئیس این شورا، وزیر اطالعات است. در کنار  کاری تالش میجلوگیری از موازی

شوراهای عالی کشور همچون »شورای عالی فضای مجازی«،    شماری از  شدهموارد مطرح
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»شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا« و »شورای عالی انقالب فرهنگی« نیز در حکمرانی  

 امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران نقش دارند. 

 ملی جمهوری اسالمی ایران جایگاه رهبری در حکمرانی امنیت( ج

ملی    ملی و همچنین بررسی حکمرانی امنیت  منیتپس از بررسی مفاهیم کلیدی بحث ا 

ملی جمهوری اسالمی    جمهوری اسالمی ایران به بررسی نقش و جایگاه رهبری در امنیت

ملی بر    شود. برای این منظور ابتدا اختیارات رهبری در حکمرانی امنیتایران پرداخته می

ملی پرداخته    رانی امنیتاساس قانون بررسی شده و سپس به ابزارهای رهبری برای حکم

 ملی تبیین شده است.  های رهبری در حکمرانی امنیتشود و در نهایت محدودیتمی

  بدین شرح است: اختیارات رهبری در در قانون اساسی 

سیاست تعیین  » الف:  اساسی  قانون  مطابق  آن:  بر  نظارت  و  نظام  کلی   تعیینهای 

کلیسیاست مشورت  پس  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  های  تشخیص  از  مجمع    با 

  (. همچنین »نظارت   قانون اساسی  110بند یک اصل  نظام« بر عهده رهبری است )  مصلحت

قانون   110بند دو اصل است )  رهبرنظام« نیز بر عهده  کلی هایسیاست  اجرای بر حسن

ورد، م   44  تاکنونای  اهلل خامنهبر همین اساس است که از ابتدای رهبری آیت  .اساسی(

ابالغ شده است )سایت مجمع تشخیص  های کلی نظام در حوزهسیاست های مختلف 

  و اختیارات   از وظایف   تواند بعضیبا توجه به آنکه »رهبر می  همچنین  1مصلحت نظام(. 

به را  ای، اهلل خامنهآیتقانون اساسی(،    110)اصل    «کند  تفویض  دیگری   شخص  خود 

بر  .  های کلی نظام« را به مجمع تشخیص تفویض کردندسیاست»نظارت بر حسن اجرای  

نظام،   مصلحت  تشخیص  مجمع  اساس  تاریخ  همین  مقررات حسن   84خرداد    21در 

کلیاجرای سیاست آن  تصویب  را    های  در  کردو  را مشخص  نظارت  قلمرو  و  .  شیوه 

ابالغ    آن را به مجمعبرخی اصالحات  انجام  با    1384شهریور    20تاریخ    رهبری نیز در

 
1 - http://www.maslahat.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=3&pageid=402 

http://www.maslahat.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=3&pageid=402
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شود؛ هر چند این  چنانچه در ادامه تبیین می  1( 8408070424خبرگزاری فارس:  ).  کردند

ترین اختیار رهبری است اما به علت آن که »ضمانت اجرای« آن ضعیف است؛ بند مهم

 عمالً این اختیار رهبری جز در موارد معدود مهجور مانده است.

های مسلح بر  ومطابق قانون اساسی فرماندهی کل نیرهای مسلح:  وب: فرماندهی کل نیر

اعالم جنگ، صلح و   و به َتبَعِ آن.  قانون اساسی(  110بری است )بند چهار اصل  عهده ره

قانون اساسی( و همچنین نصب، عزل و قبول استعفای    110ها )بند پنج اصل  وبسیج نیر

های نظامی و انتظامی نیز بر عهده اوست )بند  وفرمانده کل سپاه و فرماندهان عالی نیر

های مسلح است، وود آن که رهبری فرمانده کل نیراساسی(. با وج  ن قانو 110شش اصل 

رئیس توسط  دفاع  وزیر  معرفی میاما  به مجلس  و  انتخاب  نهاد  جمهور  شود. همچنین 

امنیتی مهم وزارت اطالعات نیز ذیل دولت تعریف شده است. در انتخاب وزرای این دو  

ر فرمانده کل  پذیرد. یکی از این باب که رهب وزارتخانه با رهبری هماهنگی صورت می

ی  هاحسابهی تسوهای سیاسی و  ها به بازیدهای مسلح است؛ دوم از ورود این نهاونیر

اجتناب شوند وزارتخانه  و  جناحی  این  به غایت  سوم  تأثیری  نظام  کلی  در سیاست  ها 

ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع،  رویه ثابت در همه دولت».  جدی دارند

اطالعات بوده است، و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی  امور خارجه و 

دفاع و  خارجی  سیاست  امور  در  رهبری  است  -یبرای  شده  تعیین  )پایگاه  امنیتی   .»

 2ای(  اهلل خامنهرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاطالع

ر حیطه  مطابق نظریه والیت مطلقه فقیه، »حکم حکومتی« دج: صدور حکم حکومتی:  

بروز و  فقیه است. توضیح آن که نظام »باید و نباید« اسالم در احکام فقهی اختیارات ولی

قوانین و  .  احکام »اولیه«، »ثانویه« و »حکومتی«  :انددستهیابد و احکام فقهی سه  ظهور می

شود تا خود را با  گانه تولید مینظام سه  اینمقررات عملی فردی و اجتماعی فقهی در  

 
1 - http://www.farsnews.ir/news/8408070424  

2  - https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37223 

http://www.farsnews.ir/news/8408070424
http://www.farsnews.ir/news/8408070424
http://www.farsnews.ir/news/8408070424
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37223
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زمانو    شرایط مکانیمقتضیات  و  ک  ی  اولی،  ند.نهماهنگ  گفته    حکم  دستوری  آن  »به 

شود که شارع اسالم بر مبنای صالح و فساد اولی موجود در موضوع یا متعلق، انشا  می

این نوع از احکام در حالت عادی است که »در موضوع   (.89: 1364)یزدی،   کرده است«

آن حالتی خاص مانند اکراه، اضطرار، تقیه، ضرر، عسر و حرج و ... پدیدار نشده باشد و  

(. اجتناب از  46:  1382)اسالمی،  رایط عادی، بر عهده مکلفان قرار داده شده است«در ش

مانند آن در این    اکل میته و گوشت خوک، وجوب روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان و

»در موردی است که شارع بر مبنای تزاحم و صالح و گیرد. حکم ثانوی،  حالت جای می

با مصلحت   موقت،  و  عارض  حالت  میفساد  اولی جعل حکم  مفسده  )یزدی،   کند«و 

اباحه و بلکه وجوب خوردن گوشت خوک به هنگام اضطرار و برای فرار از    (.89:  1364

مثل آن، ذیل احکام ثانویه    مرگ، جواز افطار روزه برای کسی که روزه برای او ضرر داد و

شأن  به جهت    امریاز کلیه دستوراتی که ول  اندعبارتشوند. حکم حکومتی  تعریف می

  کندو در جهت مصالح امت اسالمی وضع می  صدور رأی در امور حکومتی و قضایی

موقتًا یکی از احکام اولیه شرعی را به جهت  تواند،  می حکومتی    حکم .  (143:  1395)مرندی،  

تواند در عرض احکام اولیه  بر این مبنا احکام حکومتی می   . مصالح امت اسالمی تعطیل کند 

توان  می  ،های فقهی را به شکلی که در جدول ذیل آمدهانواع حکمگیرد.  اسالمی قرار ب 

 د: کر ی بندنظام
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 یانواع احکام فقه: 3جدول

 نوع حکم  اولی ثانوی حکومتی

 منبع حکم کتاب و سنت  عقل  عقل 

 --- مخالفت  مخالفت 
نسبت با حکم  

 اولی

 ثبات یا تغییر  ثابت  متغیر  متغیر 

 فردی یا اجتماعی فردی و اجتماعی  اجتماعی فردی و   اجتماعی 

مسئله و موضوع:  

 فقیه ولی

موضوع:   |مسئله: فقیه

 مکلف 

موضوع:   |مسئله: فقیه

 مکلف 
 مرجع تشخیص 

 شرایط شرایط عادی  غیرعادی شرایط  شرایط غیرعادی 

 رویه  قاعده استثنا  استثنا 

 

های حکم حکومتی این است که در مسائل اجتماعی است، در مواقعی  بنابراین ویژگی

است که شرایط عادی نیست و معضل به وجود آمده است، در مخالفت با احکام و قوانین  

فقیه است. در قانون اساسی جمهوری  در شرایط عادی است و مرجع تشخیص آن ولی

رات رهبری، به حکم حکومتی اشاره شده است  اسالمی ایران نیز در شرح وظایف و اختیا

  استشده  نهاده  نیست، بر عهده رهبر  حل  قابل  عادی   از طرق  که  نظام  معضالت  حلو  

 قانون اساسی(  110)بند هشت اصل 

  اختالف  ، حل 110گانه: مطابق بند هفت اصل  سه   قوای   روابط   تنظیم   و   اختالف   د: حل 

ر عهده رهبر است. در واقع رهبری مطابق این بند به  ب   گانه سه   قوای   روابط   تنظیم   و 

می هماهنگ  نظام  داخلی  روابط  تنظیم  و  میان  سازی  داور  دیگر  عبارت  به  پردازد. 

اختالفات بین قوای مختلف رهبری است که باید بر مبنای قانون اساسی به حل این  

 اختالفات بپردازد.  
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اعضای   از  برخی  تعیین  امنیتعالیشوراه:  قانون    ی  مطابق  آن:  مصوبات  تأیید  و  ملی 

ملی را رهبر مستقیماً در    عالی امنیتاساسی رهبری، دو نماینده از دوازده عضو شورای

قانون اساسی( همچنین مصوبات این شورا نیز    176کند. )بند سه اصل  این مقام نصب می

 تحقق دارند.  پس از امضای رهبری امکان

مطابق قانون اساسی نصب، عزل و  و: نصب، عزل و قبول استعفای شماری از مسئوالن:  

ترین مقام  قانون اساسی(، عالی 110قبول استعفای فقهای شورای نگهبان )بند شش اصل 

  175قانون اساسی( ، رئیس سازمان صداوسیما )اصل    110قوه قضائیه )بند شش اصل  

)اصل    قانون اساسی( و اعضای نظام  بر    112مجمع تشخیص مصلحت  قانون اساسی( 

به  یعال   یواند  از حکم  پسعهده رهبر است. همچنین   از    جمهوررئیس  تخلف  کشور 

او، رهبر با در نظر گرفتن    یتکفا  عدم  به  یاسالم  یشورا   مجلس  أیر  یا  یقانون  یفوظا

 قانون اساسی(  110اصل   10 تواند حکم عزل وی را صادر کند.)بندمصالح کشور می

« اساسی  قانون  مطابق  محکومین:  مجازات  تخفیف  و  عفو  تخفیف ز:  یا    مجازات   عفو 

« )بند یازده اصل  .قضائیه  قوه  از پیشنهاد رئیس  پس   اسالمی  در حدود موازین   محکومین

 قانون اساسی( از اختیارات رهبر است.  110

ز آن استفاده نشده: عالوه بر موارد فوق،  ح: اختیارات تشریفاتی و اختیاراتی که تا کنون ا

رهبری در موارد دیگری نیز اختیارات دارد که یا حالت تشریفاتی دارد همچون امضای  

قانون اساسی( یا تاکنون در    110جمهور بعد از انتخاب مردم )بند نُه اصل  حکم رئیس

قانون اساسی(    130جمهور )اصل  است، مثل قبول استعفای رئیس  فتادهینعالم واقع اتفاق  

همه فرمان  سهیا  )بند  کشور  در  فقدان    110اصل    پرسی  زمان  در  اساسی(.  قانون 

جمهور و معاون اولش به واسطه عزل، استعفا و ... رهبر به صورت موقت، فردی  رئیس

می نصب  جایگاه  این  در  )اصرا  شود.  برگزار  انتخابات  تا  اساسی(    131ل  کند  قانون 

، رهبر در زمان بازنگری در قانون اساسی  68همچنین مطابق قانون اساسی اصالحی سال  

 قانون اساسی(.   177یکی از بازیگران اصلی خواهد بود )اصل 
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 نسبت اختیارات رهبری با حکمرانی امنیت ملی ( د

باط با »حکمرانی  توان اختیارات رهبری را از حیث میزان ارت در یک تقسیم بندی کلی می

 امنیت ملی« به سه دسته، »ارتباط زیاد«، »ارتباط متوسط« و »ارتباط کم« تقسیم نمود: 

 : میزان ارتباط اختیارات رهبری با موضوع »حکمرانی امنیت ملی« 4جدول 

 نسبت اختیارات رهبری با »حکمرانی امنیت ملی«

 ارتباط زیاد
 های مسلح« و فرماندهی کل نیر» -

 ملی و تأیید مصوبات آن«  عالی امنیتبرخی از اعضای شورای»تعیین  -

 ارتباط متوسط

 های کلی نظام و نظارت بر آن« تعیین سیاست» -

 »صدور حکم حکومتی«  -

 گانه« سه قوای روابط تنظیم و اختالف  حل» -

 نصب، عزل و قبول استعفای برخی از مسئوالن« » -

 ارتباط کم
 محکومین« عفو و تخفیف مجازات » -

 »اختیارات تشریفاتی و اختیاراتی که تا کنون از آن استفاده نشده« -

 

که   داشت  توجه  تقسیمباید  از  نیست؛  مقصود  اختیارات  اهمیت  میزان  بررسی  بندی، 

همچنین مقصود آن نیست که رهبر در موضوع با ارتباط زیاد، تأثیر بیشتر و در موضوع  

گذارد؛ بلکه مقصود آن است که این اختیارات تا چه اندازه  با ارتباط کم، تأثیر کمتری می

امنیت ملی« مرتبط است.   با  در باب د با »حکمرانی  سته دوم که میزان ارتباط متوسطی 

 حکمرانی امنیت ملی دارند، نیاز به توضیحات بیشتری وجود دارد: 

مسائل مرتبط   هنگامی که درباره های کلی نظام و نظارت بر آن«»تعیین سیاست •

  است ی سبا »امنیت ملی« باشد با حکمرانی امنیت ملی ارتباط دارد؛ چه آن که »

  ی فرهنگ  ،یدفاع  ،یخارج  ،یدر پنج حوزه داخل  یمل  تیدر بخش امن  یکل  یها

  ی قوا   یبه رؤساکلی سری  بندی بهبا طبقه  17/02/1386« در تاریخ  ی و اقتصاد
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 1ابالغ شده است.  یمل  تیامن   یعال  یشورا   -مسلح  یروهای ستاد کل ن-گانه  سه

سیاست »تعیین  چون  دیگر  طرف  یکپارچهاز  وجهی  کلی«  و های  ساز 

آفرین در ساختار متعدد نظام سیاسی دارد؛ بنابراین ضریب امنیت ملی را  وحدت

 دهد. افزایش می

  ی عاد   از طرق   که است    تی معضال »صدور حکم حکومتی« نیز چون مربوط به   •

شود. از سوی دیگر حکم  می ؛ با حکمرانی امنیت ملی مرتبط یست ن  حل  قابل 

می  این حوزه  حکومتی  بر  و  ملی صادر شود  امنیت  مسائل  در حوزه  تواند 

 تأثیر بگذارد. 

های  های دیگر بروز تعارض در کشور، ایجاد شکاف میان بخشیکی از عرصه •

مختلف حکومت است؛ که در صورت مدیریت نادرست آن، ظرفیت تبدیل به  

  روابط   تنظیم  و  اختالف  »حلجاست که موضوع  چالش امنیتی را نیز دارند. این 

می  گانه«سه  قوای مسئولین،  برجسته  اختالفات  که  داشت  توجه  باید  شود. 

تواند عاملی مهم در بسترساز تعارضات و اختالفات در سطح جامعه است و می

دارشدن وحدت ملی )به عنوان یکی از عناصر اصلی امنیت ملی( شود. خدشه

تضاد حال  عین  بخش  در  و  میان  اصطکاک  سبب  حکومت  مختلف  های 

کاهش  خنثی را  ملی  امنیت  ضریب  و  گردیده  یکدیگر  مفید  اقدامات  سازی 

 دهد؛ بنابراین این موضوع نیز با حکمرانی امنیت ملی مرتبط است. می

»نصب، عزل و قبول استعفای برخی از مسئوالن«؛ هرچند پیش از این ذیل عنوان   •

های مسلح طرح  مسلح«، نصب، عزل و استعفای نیرو  های»فرماندهی کل نیرو

توجه داشت که سایر مسئوالن منصوب باید  اما  )فقهای  شد  شده توسط رهبر 

شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما و اعضای مجمع  

  تشخیص مصلحت نظام( نیز در حکمرانی امنیت ملی تأثیر گذارند. 

 
1 .www.maslahat.ir/index.jsp?siteid=3&fkeyid=&siteid=3&pageid=764 



 201  ... یت امن یدر حکمران  ینقش رهبر

 

 ملی حکمرانی امنیتابزارهای رهبری در ( ه

ابزا بخش  این  امنیتردر  حکمرانی  اعمال  برای  رهبری  قرار    های  بررسی  مورد  ملی 

تقسیممی یک  در  »حقوقیگیرد.  ابزار  سه  از  رهبری  کلی  »نهادی  -بندی    -قانونی«، 

 کاریزماتیک« برخوردار است.  -« و »معنویبوروکراتیک

  113داند )اصل  ترین مقام کشور میلیقانون اساسی، رهبر را عا  قانونی:  –حقوقی  ابزار

  مطلقه  والیتگانه جمهوری اسالمی ایران را ذیل نظر »قانون اساسی( و همچنین قوای سه

جمهور عالوه بر قانون اساسی( بر همین اساس نیز رئیس  57کند. )اصل  امر« تعریف می

  اساسی( همچنین تعیین قانون   122مردم و مجلس در برابر رهبر نیز مسئول است. )اصل 

  رهبر آن را بر عهده    اجرای   بر حسن   و نظارت   اسالمی   جمهوری  نظام   های کلیسیاست

های  البته چون ضمانت اجرایی سیاست  قانون اساسی(.  110اصل    2و    1بند  گذاشته است )

کرده و    کلی ضعیف است، همین مسئله اعمال حکمرانی رهبر را با چالشی اساسی روبرو

کلی را کم اثر نموده است، چراکه مجمع در مواجهه با قوه مجریه، ابزاری  های  سیاست

می تلقی  مشورتی  نظرات  عمدتاً  نظراتش  و  ندارد  قدرت  اعمال  »حکم برای  گردد. 

تواند از طریق آن به حکمرانی بپردازد  حکومتی« ابزار حقوقی دیگری است که رهبری می

این نوع حکم از اختصاصات رئیس کشور  و در شرایط غیرعادی، اوضاع را مدیریت کند.  

 های سیاسی نیز به اشکال مختلف وجود دارد.است و در سایر نظام

یکی از ابزارهای حکمرانی، ابزارهای نهادی یا سازمانی است    بوروکراتیک:  -ابزار نهادی

 شود:که به دو دسته تقسیم می

  مطابق قانون اساسی رهبری فرمانده کل قواست وهای تحت مدیریت رهبری:  الف: نهاد

انتظامی تحت فرماندهی و مدیریت او   سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ارتش و نیروی 

 قانون اساسی(. 110هستند )اصل 
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 یرهبر تیریتحت مد ینهادها: 5جدول 

 های تحت مدیریت دنها

 انقالب اسالمیسپاه پاسداران  ▪

 ارتش ▪

 نیروی انتظامی  ▪

 بیت رهبری  ▪

 

نهاد  که  ب:  آن  هایی  اعضا  از(  )بخشی  یا  رهبری رئیس  نها   اند: منصوب  ها  د برخی 

چند مطابق قانون تحت فرماندهی رهبری نیستند اما تحت نفوذ او هستند. مقصود  ر ه 

کند. مثل  می از نفوذ آن است که رهبر، مدیر یا اعضا یا بخشی از اعضای آن را نصب  

می  تعیین  رهبر  توسط  آن  مدیر  که  آن  صداوسیما  فقهای  که  نگهبان  یا شورای  شود 

شوند اما مدیریت آن بر عهده رهبر نیست. در جدول ذیل به  توسط رهبر تعیین می 

 ایم: ها پرداخته د بررسی این نها 

 
 اندهایی که رئیس یا )بخشی از( اعضا آن منصوب رهبری: نهاد6جدول 

 منصوبان رهبری

 1دارای سهم از بودجه عمومی

 انتصاب رئیس  صداوسیما  ▪

 انتصاب رئیس  قوه قضائیه  ▪

 انتصاب رئیس  کمیته امداد امام خمینی  ▪

 انتصاب رئیس  بنیاد مسکن انقالب اسالمی  ▪

 انتصاب رئیس  سازمان تبلیغات اسالمی  ▪

 انتصاب رئیس  ها نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ▪

 
هزارم بودجه عمومی بوده از نتایج حذف  ها از بودجه کمتر از یک دههایی که سهم ساالنه آندر این جدول نهاد.    1

 استراتژیک این نهاد.( اند. )به جز شورای عالی امنیت ملی به علت اهمیت  شده
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 انتصاب دو عضو  ملی   عالی امنیتشورای ▪

 انتصاب اعضا  مجمع تشخیص مصلحت نظام  ▪

 انتصاب شش فقیه شورا  شورای نگهبان ▪

 بدون سهم از بودجه عمومی

 انتصاب رئیس  ستاد اجرایی فرمان امام  ▪

 انتصاب رئیس  بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی  ▪

 انتصاب رئیس  آستان قدس رضوی  ▪

 

فقیه در جمهوری اسالمی ایران بیش از آن که جایگاهی  ولی معنوی:  -اریزماتیککابزار 

حقوقی داشته باشد؛ جایگاهی مذهبی دارد زیرا بحث نیابت عام از امام معصوم در عصر  

گره   مؤمنانهای ایمانی با عقاید دینی و گرایش هیفقتیوال شود و جایگاه غیبت طرح می

های ایشان، به  رفقیه عصمت نظری ندارد اما دستوند ولیخورد. مطابق این نگاه، هرچ می

یمانی به جایگاه رهبری  ا  -االتباع است. همین مسئله وجهی عاطفی مثابه حکمِ شرعیِ الزم

آورد. در کنار وجه  شکلی جدید از قدرت مشروع مبتنی بر رضایت را پدید می  و  دهدمی

یز همواره به عنوان بازوی رهبر،  نتی رهبری، وجه »کاریزمایی« شخصیت رهبر نس  - مذهبی

 مورد توجه بوده و به او در انجام اختیاراتش کمک کرده است. 

 

 های پژوهشبررسی فرضیه( و

بررسی به  فرضیه مطرح  پژوهش حاضر  در حکمرانی  چهار  رهبری  نقش  باب  در  شده 

ها عبارتند از: »هادی«، »ناظر«،  پردازد؛ این فرضیهامنیت ملی جمهوری اسالمی ایران می

 شود. های پژوهش پرداخته می»حامی«، »مجری«. در ادامه به بررسی هر یک از فرضیه
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 نقش رهبر به مثابه هادی  -1

گذاری کالن« است که  نظام جمهوری اسالمی ایران، »سیاستکارویژه اساسی رهبری در 

  110نشانگر آن است که جایگاه رهبر، از اساس نقشی هدایتی دارد. مطابق بند یک اصل  

گذاری کلی نظام بر عهده رهبری است؛ همچنین رهبری با ایراد  قانون اساسی، سیاست

قانون اساسی( در هدایت    175سخنرانی و انتخاب رئیس سازمان صداوسیما )مطابق اصل  

سازی«  آفرینی دارد. ذیل همین نقش هدایتی، رهبری وظیفه »هماهنگنقش افکار عمومی

  تنظیم   و اختالف ، حل110گانه را نیز بر عهده دارد؛ مطابق بند هفت اصل میان قوای سه

»داور«  حَکَم« یا  بر عهده رهبر است. بر همین اساس رهبری باید »  گانهسه  قوای  روابط

باشد.   قوای مختلف  میان  نمیاختالفات  رهبر  که  داشت  توجه  مطابق سلیقه  باید  تواند 

و   اختالف  حلاساسی« به »  و باید بر مبنای »قانونشخصی خود به حل اختالف بپردازد  

« بپردازد. چنانچه اساساً نقش هدایتی رهبر نیز در چارچوب  گانهسه  یروابط قوا   میتنظ

مردم، یک »ولی« بیشتر ندارند که همان خدا و دین اوست  عبارت دیگر »شرع است. به  

تواند چیزی را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به  کس نمیو هیچ

کند حکومت  کشور  اداره  بر  توانا،  و  فقیه  ؛زمان  نمی»شخص  حکومت  بلکه    .کند« 

عدالت و مدیر و مدبر بودن و شرایط برجسته رهبری  « که همان فقاهت و  »شخصیت فقیه

 ( 257:  1392د«. )جوادی آملی،  کن حکومت می ؛است

 

 نقش رهبر به مثابه ناظر  -2

  110بند دو اصل    مکمل نقش هدایتی رهبری، نقش نظارتی است. نقش »نظارتی« رهبر در

بر  های کلی نظام ر قانون اساسی است که مطابق آن نظارت بر حسن اجرای سیاست ا 

به   این حوزه  اجرای حقوقی ضعیف،  به علت ضمانت  البته  است؛  نهاده  رهبری  عهده 

نظارت بر  »شدت تضعیف شده است. به عبارت دیگر هر چند از منظر حقوق اساسی،  

سیاست اجرای  گستردهحسن  اختیارات  گستره  و  دارد  اطالق  کلی«  شامل  های  را  تری 
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 ی،در حوزه حقوق   یهای کلسیاستی  ضعف ضمانت اجراشود اما در عرصه عمل  می

هر بار    یرهبر برااست و    شده   یو معنو  کی زمات یسبب انتقال ضمانت اجرا به حوزه کار

خود    یزمای از کار  های کلی باید شخصاً ورود کند وی سیاستاستفاده از ضمانت اجرا

ند  توامیدارد و خود    یاریبس  یها مسئله نقص  نیاشود.  اعمال    اراتشیتا اخت  ند خرج ک

  ی رهبر  یهافرمان  یاجرا. از طرف دیگر همین مسئله باعث شده  بحران گردد  جادی سبب ا

در یک برایند کلی باید گفت    .شودرهبر    ک یزماتیکار  تی منوط به شخص  ی ادی تا حد ز

های کلی نظام است.  ترین اختیارِ رهبر در نظام جمهوری اسالمی ایران، تعیین سیاستمهم

های کلی نظام« به »هدایت« مسیر نظام  ر از مجرای »سیاستبر اساس قانون اساسی رهب 

پردازد. همچنین »نظارت« بر حسن اجرای آن نیز بر عهده رهبر است اما به علت آنکه  می

اثر  های کلی نظام« ضعف شدیدی در »ضمانت اجرا« دارند؛ این اختیار رهبری کم»سیاست

باعث شده نقش »هدایتی« و »نظارتی«  است و همین موضوع    اثر شدهو بلکه در مواردی بی

رنگ شود. شکاف میان »اختیارات رهبری مبتنی بر نگاه حقوقی« و »اختیارات  رهبری کم

بر قانون   رهبری در عرصه عمل« بسیار عمیق و شدید است. از منظر حقوقی و مبتنی 

ت؛  های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن« بر عهده رهبر اساساسی، »تعیین سیاست

یک   محمل  موضوع  همین  ندارد.  وجود  آن  اِعمال  برای  ابزاری  عمل  عرصه  در  اما 

با اشاره به بند یک  اپوزیسیون نظام  ای نیز شده است؛ به گونه ای که  پروپاگاندای رسانه

های کلی( و همچنین با توجه به وجود قانون اساسی )مربوط به سیاست 110و دو اصل 

کنند کلیه امور کشور مبتنی بر اراده رهبری است. حال  اختیار »حکم حکومتی« ادعا می

گذاری کلی آن قدر  سخن دو اشتباه وجود دارد. اشتباه اول آنکه سیاست  آن که در این

تقنین، اجرا و سایر موارد را نیز  گذاری میانی و جزئی،  شود که سیاستعام تعریف می

های کالن نظام توسط که راهبردشود. حال آن که مقصود قانون اساسی آن است  شامل می

شود. دوم آن که میان »اختیارات رهبری مبتنی بر نگاه حقوقی« و »اختیارات  رهبری تعیین  

کنند. چنانچه گفته شد رهبری مبتنی بر قانون اساسی از  رهبری در عرصه عمل« خلط می
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ضمانت    اختیارات متعادل و متناسبی برخوردار است اما در عرصه عملی به علت فقدان

ای که در مواجهه  های کلی دچار ضعف اساسی است به گونه اجرا، ابزار اِعمال سیاست

 با قوه مجریه فاقد ابزار نظارتی و ضمانت اجراست. 

 

 نقش رهبر به مثابه حامی  -3

شود و اتفاقاً از اهمیت  نقش دیگر رهبری نقش »حمایتی« است؛ که غالباً مغفول واقع می

توان در  های مختلف را میای از دولتاهلل خامنهبسیاری نیز برخوردار است. حمایت آیت

راستای نقش حمایتی رهبری از ارکان مختلف نظام تفسیر کرد. اکثریت قریب به اتفاق  

های مختلف  ای به جهت حمایت از دولتاهلل خامنهشده از آیت»احکام حکومتی« صادر

شناسی احکام حکومتی باید گفت؛  ها بوده است. بنابراین در سنخگشایی از کار آنو گره 

گشایی« و غالباً در راستای »حمایت از دولت  این احکام به جهت »حل معضل« و »گره

از   آن که  از  بیش  برای رهبری  و  بوده است  از سنخ  مستقر«  باشد،  بوده  »اختیار«  سنخ 

ای بوده که رهبری به جهت »حمایت« از دولت  »وظیفه« بوده است. به این معنا که »هزینه«

 نظام نیز از آن منفعت بُرده است. پرداخته است؛ هر چند در برایند نهایی، 

 

 نقش رهبر به مثابه مجری  -4

کار اجرایی  »اجرا« کارویژه اساسی قوه مجریه است. هر چند که در د نیز  قوه دیگر  و 

وجود دارد. در مورد رهبر در نظام جمهوری اسالمی، هم باید گفت که رهبری به جز در  

ندارد. نکته مهم در این باب آن است که  نیرو های مسلح و دفتر رهبری نقش اجرایی 

نهاد از  برخی  از اعضای  یا بخشی  اعضا  قانون، رهبری مدیر،  را  ها و سازمانمطابق  ها 

ها بر  ها باید دقت داشت که مدیریت آنها و سازمانکند. در مورد این نهادمنصوب می

عهده رهبر نیست. به عنوان مثال رهبر در نصب، عزل و قبول استعفای رئیس سازمان 
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صداوسیما نقش دارد؛ اما نقش مدیریتی یا اجرایی در صداوسیما ندارد؛ همین موضوع در  

 های مسلح و بیت رهبری نیز صادق است. ه جز در نیرومورد کلیه منصوبان رهبری ب

 

 گیری  نتیجه

  ،قوه مقننه«،  اجرا»  ،هی قوه مجرکارویژه اصلی    رانی ا  یاسالم  یجمهور حکمرانی  در نظام  

 هویژکار  است؛ در این میان  «احقاق حق و مجازات متخلفان»   ،هییو قوه قضا  ی«گذارقانون»

به علت ضمانت اجرای حقوقی ضعیف،  است اما    ی«کل  یها استیس  نییتع»   یرهبر  یاصل

 این حوزه به شدت تضعیف شده است. 

های  سیاست  یا یاحبرای  پژوهش آن است که    نیا  اول   شنهادیپ  ،شدهتوجه به موارد گفته  با

احیا شود.    یقانون اساس  110اصل    دوبند  تا    شود  دهیشی اند  دیجد  یراهکار  ،نظام  یکل

نظارت    یالزم برا   یمصلحت نظام در مواجهه با دولت از ضمانت اجرا   ص یمجمع تشخ

های کلی نظام« به  تفویض اختیار »نظارت بر حسن اجرای سیاست  و  ستیبرخوردار ن

منظور    نیا  یبراترین اختیار و وظیفه رهبری شده است.  این نهاد، سبب مهجوریت مهم

های  رت بر حسن اجرای سیاستفراکسیونی در مجلس به جهت »نظاآن است که    شنهادیپ

  حسن   بر  نظارت  عالی  تئ »هیکلی نظام« تشکیل شود که به عنوان بازوی ضمانت اجرایی  

های خود بر قوه  نظام« عمل کند و هیئت عالی نظارت، نظارت  کلی  هایسیاست  اجرای

 مجریه را به این فراکسیون ارجاع دهد.
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