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 قانون اساسی ایران؛ درتوسعه  ۀجایگاه قوانین برنام
 هی قضائ ۀف قویوظا یدر راستا یز یربرنامه

 علیرضا دبیرنیا

 دهیچک

 هایهدر حوز   یتوجهدرخور ران است و آثار  یا  یتوسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوق  ۀن برنامیوجود قوان
توسعه در نظام حقوقی  ۀاما عدم تبیین جایگاه قوانین برنام ؛رده استکجاد یا یو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاد

بات مجلس در جا کندایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر  گاه برتری نسبت به یکه برخی از مصو
یهمی شتر قوتیسایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی ب ها، جایگاه برتری برای گیرد که عماًل در برخی از رو

با وجود  :شودمی حقوقی مطرح  ۀتوسعه در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، یک مسئل ۀبرنامقوانین 
مراتب قوانین با یک اما عماًل سلسله  ؛قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است  اینکه

واحد در نظام حقوقی ایران  یاز شأن یه مجموعه قوانین عادکن است یاصل بر ا .تغییر اساسی مواجه است
م ین متفاوت است. در زمان تنظیر قوانیتوسعه با سا ۀن برنامیاما آثار حقوقی مترتب بر قوان ؛برخوردار است

در قانون   یومتکح  یقوا و نهادها  یذات  یهاتیف و صالحیسته است به وظایتوسعه، شا  ۀسالپنج  ۀن برنامیقوان
در  و نیست دیجد یگذارقانونه مستلزم ک یفیه وظاک نحویبه ؛رات توجه شودن و مقریر قوانیو سا یاساس

 ۀن برنامین قوانی . تدونشودرار کن برنامه تیح شده است، مجددًا در قوانین و مقررات مختلف به آن تصریقوان
وظایف قانونی قوا و ترین اما مهم ؛ر استیناپذو اجتناب یضرور ی امر عنوانبهقوا  یتوسعه برا  ۀسالپنج

 نحویبه ؛ردیتوسعه قرار گ ۀقوانین برنام ثیرأتد تحت ی، نباییت اجرای ب و اولوینهادهای حکومتی از نظر ترت
یت اجرا خارج  یومتکح یقوا و نهادها یه برخی از وظایف ذاتک ن یرد قوانکعمل ی. بررسشودعماًل از اولو

مانند  ی ریف خطیرا وظایز ؛برخوردار است یشتریت بیاهم ه ازیقضائ ۀتوسعه در مورد قو ۀسالپنج ۀبرنام
و عدالت در جامعه را بر عهده دارد. ی، اجتماعیاز حقوق فرد یبانیپشت
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 مقدمه
ی و  گذارقانونهای عام مجلس شورای اسالمی در وظایف قوا در قانون اساسی و صالحیت درخصوص

ن برنامه، یا قالب قوانی ه آکطرح است  ن مسئله قابل یعمل مجلس در تعیین شکل و چهارچوب قوانین، اابتکار 
واردی  شود؟ در صورت بروز میمحسوب م …و هاناف قوا، نهادها، سازمیتحقق وظا یبرا  یظرف مناسب

اصالح و عدم  فرآیندبودن یطوالن» ،آن در قانون برنامه« ینیبشیان پکط خاص و عدم امیمانند »تحقق شرا 
ین »اختیار مجلس در اصالح قوانین برنامه« و  ساله« ممکن اجرایی در بازه زمانی پنج هاینامهآیینعدم تدو

. در این فرض شودتبدیل ها انجام وظایف قانونی دستگاه یدر راستا یمانع عنوانبهن برنامه، خود یاست قوان
یت هایهبا تعیین برنام نخست،امکان وقوع نتایج زیر محتمل است:   ۀدر یک دورها دار برای دستگاهاولو

 شدهعماًل و قانونًا محدود به موارد احصاء ها های ذاتی دستگاهساله، این امکان وجود دارد که صالحیت پنج
تکلیف صریحی در مورد ها ه دستگاهکن ابهام مطرح شود ین است اکمم دوم، ؛توسعه گردد ۀدر قوانین برنام

به دلیل عدم امکان اجرای  ؛ سوم،توسعه ندارند ۀسایر وظایف ذاتی خود به دلیل عدم درج در قوانین برنام
ن کساله، ممپنج ۀ در طول یک دورها توأماِن تکالیف مندرج در قوانین برنامه با سایر وظایف ذاتی دستگاه

 ۀی ه اجرای قوانین برنامه بر سایر تکالیف ذاتی قوا ترجیح دارد. با توجه به روک شودن ابهام مطرح یاست ا
طور هن است بکن، ممیر قوانین برنامه نسبت به سایقوان یخاص برا  یگاهیجا ینیبشیموجود و پ

توسعه   ۀن برنامیب قوانی رد. تصویت قرار گی در اولو  فیالکر تینسبت به سان برنامه  یقوان  یاجرا   یریناپذاجتناب
گردد و قطعًا   یتلق  گذارقانون  یبرنامه از سو  کی  یت اجرا ی و اولو یص منابع مالین است با هدف تخصکمم

بودجه و ص یاما تخص ؛گردد یقوا و نهادها منته یف ذاتیر وظایه به توقف ساکند کنمی ن هدف را دنبالیا
 یت بعدی در اولو  یریناپذطور اجتنابهرا بها  هف دستگایر وظایتوسعه، سا  ۀبرنام  یبه اجرا ها ف دستگاهیلکت

ها دستگاه یف ذاتیاز وظا یتوجهقابل بخش  یان اجرا کص بودجه، امیدهد و اصواًل بدون تخصمی قرار
 وجود ندارد. 

وجود  یاو برنامه ین عادیگاه قوانیمراتبی در مورد جاچ سلسله یران هیا یاز سوی دیگر در نظام حقوق 
ن یبا قوان  ین عادیا انطباق قوانیرت یگر و روش احراز عدم مغایدکیور از  کن مذیت قوانیتبع  یندارد و چگونگ

ساله به پنج ۀقوانین برنامه باید در طول یک برنام اینکهبرنامه از مسائل نظام حقوقی کشور است. با توجه به 
بات مجلس را دقیقًا در مغایرت می  بنابراین معلوم نیست با کدام معیار  ،اجرا درآید  ۀمرحل توان برخی از مصو

ساله محقق گردد؟ در این نوشتار ضمن بررسی کیفیت پنج  ۀای دانست که قرار است در یک بازبا قانون برنامه
 هایهدر چهارچوب قوانین برنام قوۀ قضائیهراهبری  ۀآن، نحومسائل توسعه در کشور و  ۀانین برناماجرای قو

 :های زیر پاسخ خواهیم دادرد و به سؤالیگمی قرار یتوسعه مورد بررس
قانونی  ۀیک قانون برتر در مقابل قوانین عادی، از کدام پشتوان عنوانبهتوسعه  ۀتعیین قانون برنام -
 دار است؟ برخور
 حقوقی مواجه است؟  مسائل توسعه با کدام  ۀسالپنج ۀن برنامیدر چهارچوب قوانها دستگاه ی راهبر -
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 مجریه ۀآن بر اختیارات قو ثیرأتتوسعه در قانون اساسی و  ۀسالپنج ۀن برنامیگاه قوانیجا .1
گاه آن یگیرد تا جایقرار م یمورد بررس ین برنامه با توجه به اصول قانون اساسین بند، مباحث قوانیدر ا

 ن شود.یمع یر منابع حقوقیتعامل آن با سا ۀو نحو یدر قانون اساس
ت آن را دارد و یل رعایه حق وضع قواعد و تحمکاست  یاز مقام و قدرت یناش ،شوری حقوقکدر هر 

ن اصل مورد یعمومًا ا . امروزه (119: 1376کاتوزیان، ) شودمی دهیه منبع حقوق نامکن مقام است یهم
س یومت را تأسکت حیه است و فعالین پایقوان ی، چهارچوب رسمیه قانون اساسکرش قرار گرفته است یپذ

شوند، قانون همان می دموکراسی اداره  بر اساس. در کشورهایی که (155: 1386الگلین، ) ندکمی میو تنظ
نمایندگان ملت و برای این منظور   ۀوسیلمجموع شهروندان است و در یک نظام پارلمانی که به ۀمحصول اراد
یب ،اندانتخاب شده لذا قوانین اساسی  ؛قوانین دارای ارزشی برابر نیستند همۀشود. بدیهی است می تصو
یژه  تعیین نقش ها آنساسی مراتب قوانین حضور دارند که موضوع اباالی سلسله ۀو در مرتب دارند ماهیتی و

مانند هر قانون،  ،ین اساسین اساس قوانی. بر هم(70-72 :1384لوی برول، ) قوای عمومی است
 نیقوان ،ر یابدییط تغیازها و شرا ین نیا یلذا وقت ؛است ینیمع یو اجتماع یاسیط سیازها و شرا ین یپاسخگو

. (181: 1386مؤتمنی، طباطبائی) ق داده شودیجامعه تطب ۀ تاز یازهایرد و با نینظر قرار گدیمورد تجد باید
یژ خاطر ارتباطی است که این قانون با ساختار کلی قانون اساسی در میان سایر قوانین به ۀهمچنین اهمیت و

 :1375،  یپناهقاضی شریعت)  سیاسی هر کشور دارد و احترام به آن برای استحکام رژیم سیاسی استحقوقی
43). 

ن استقالل یاز ضوابط تأم یکی عنوانبهشور« ک یاقتصاد ۀم برنامی»تنظ یقانون اساس 43طبق اصل 
ت »امور برنامه یجمهور مسئول س ی، رئیقانون اساس 134 و 126در اصول  جامعه اعالم شده است. یاقتصاد

 یمشوزرا، »برنامه و خط یارکمًا برعهده دارد و با همیشور را مستقک یو استخدام یو بودجه« و امور ادار
نبوده است   یزیرروش خاص برنامه  کیدنبال طرح  به    یند. قانون اساسکین را اجرا مین و قوانییدولت« را تع

برنامه  کیۀ مجریه به ارائ ۀف قویلکن تیدر قالب قانون برنامه شود. بنابرا  یاحهی ال ۀلف به ارائکتا دولت م
ن روش یشود و ایاستنباط نم یاز اصول قانون اساس کیچیساله از هپنج ۀن برنامیمدت در قالب قوانانیم

لف است تا کدولت م هیئته درآمده است. در قانون اساسی، ی رو صورتبهه کاست  یانتخاب ییصرفًا الگو
تواند یدولت م هیئتاست.    یزیرر و برنامهکه قاعدتًا مستلزم تفکمجریه را بر عهده گیرد    ۀ نترل قوکت و  یهدا 

 مند شود. مختلف بهره  یهایزیرشور از برنامهکط و اوضاع و احوال یدر بخش اجرایی و به تناسب شرا
کل کشور را  ۀت امور برنامه در بخش اجرایی کشور و نیز بودجیجمهور مسئول سیرئ اینکهبا توجه به 

طرح و  ۀدولت در ارائ هیئتو  س جمهوریار رئیند تا اختکیجاب میت این مسئول یمًا برعهده دارد، ایمستق
مگر در مواردی که در قوانین به چهارچوب خاصی تصریح شده باشد.  ؛نظر، مفروض قلمداد شوددم ۀبرنام

رسد ابتکار می  نظرهمجریه به مقننه محول نشده باشد، بقوه  های  اجرای صالحیت  ۀبنابراین در مواردی که نحو
ژه ی توسعه فاقد ماهیت و  ۀن اساس قوانین برنامیدولت قرار گیرد. بر هم  هیئتریزی باید در اختیار  عمل برنامه
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یژه  ین برنامه و مانند آن قید شده است، ماهیت و ای برای در قانون اساسی است و در مواردی هم که عناو
کلی  صورتبهنون اساسی نظر در قادریزی منشده است. برنامه ینیبشیپ گذارقانون  یریزی از سوبرنامه

ین و به مرحل تواند در قالب قوانین و مقررات و با چهارچوبمی مطرح گردیده است و اجرا  ۀمختلف تدو
 درآید و از این جهت با سایر قوانین تفاوتی ندارد.

دولت مکلف به  هیئتد نشده است که یق یاز اصول قانون اساس کیچ یقدر متیقن این است که در ه
ساله نیز هیچ تکلیف قانونی پنج ۀتوسع ۀایح برنامه باشد. در مورد تنظیم برنامه در قالب قوانین برنامتنظیم لو

اعم از توسعه و  ،وزیران در نظر گرفته نشده است. بنابراین جایگاه خاصی در مورد قوانین برنامه هیئتبرای 
کلف به تنظیم قوانین برنامه برای برخی دولت م  هیئته  ک  یموارد مشابه در قانون اساسی وجود ندارد. در فرض

مطابقت ندارد. مثال بارز این استدالل   یژه برای قوانین برنامه، با قانون اساسی و یاز امور باشد، تعیین جایگاه
خورد و با وجود تکلیف قانونی برای تنظیم بودجه در قالب قوانین می سالیانه کشور به چشم ۀبودج ۀدر الیح

، 44، 13، 4. از اصول ندستین، از جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین برخوردار نیدسته از قوانن یساله، ایک
ز ین یقانون اساس 177و  167، 163، 156، 138، 125، 110، 105، 98، 91، 85، 77، 73، 72، 66

ز مجموعه ا یخاص یهان و قالب ی ن عناوییتب یمنحصرًا در راستا یاساس گذارقانونه کشود می استنباط
 ر محصور است:ین زی ن و مقررات گام برداشته است که منحصرًا در عناویقوان

«، »قانون یداخل  ۀنامآیین«، »ین اسالمین اسالم«، »موازی«، »قوانین و مقررات«، »مقررات محلی»قوان
ها، قراردادها و نامهها، مقاوله«، »عهدنامهین عادیر قوانیام مذهب«، »تفسک«، »اصول و احیاساس

بات دولت و قوانیالمللنیب یهانامهموافقت ام اسالم«، ک«، »احین و مقررات عمومی«، »اساسنامه، مصو
 یهاهیمربوط به اتحاد  یهانامینظام«، »پ  یلک  یهااستیمات شوراها«، »سی«، »تصمیر قانون اساسی»تفس

 ی، بخشنامه«، »حدود و مقررات مدون جزائنامهآیینه، نامبی ن، تصویقوان ییاجرا  ۀنامآیین«، »یالمللنیب
بات شورای  یهانامهآیینمعتبر«، » یو فتاو ی«، »منابع معتبر اسالمین فقهیاسالم«، »مواز دولتی«، »مصو

بات شورا  ین مندرج در قانون اساسی از . «یقانون اساس ی بازنگر یعالی امنیت ملی« و »مصو بنابراین عناو
 از آن نام برده شده است. یده و در اصول متعددیاحصاء گرد یء منابع حقوقه جزکاست  یموارد 
و  یاز اصول قانون اساس کیچین برنامه« در هیتحت عنوان »قوان یه قالبکن است یت ایحائز اهم ۀتکن

تواند یصرفًا من برنامه  یه قوانکن است  یقن ایشود. قدر متیمشاهده نم  یمراتب منابع حقوقآن در سلسله  تبعبه
ن و یقوان یبندمینخواهد داشت. تقس ین عادیر قوانیچ برتری بر سایشود و ه یتلق یتحت عنوان قانون عاد

بات قو یبرخ یانتخاب عنوان »قانون برنامه« برا  یژه یمقننه نمۀ از مصو قوانین توسعه  یای را برا تواند شأن و
 به ارمغان آورد. 

 ی شور را راهبرکار دارد تا امور برنامه و بودجه یجمهور اختسیسی، رئقانون اسا 126با توجه به اصل 
تواند در چهارچوب اصول قانون اساسی و سایر قوانین و می جمهورسین اصل، رئی. با استنباط از اکند

ترتیبی در ند. بدیهی است چنانچه مطابق قانون اساسی یا سایر قوانین، کن ی الزم را تدو هایهمقررات، برنام
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م قانون ییت از آن روش خواهد بود. بنابراین تنظتبعبهجمهور مکلف  رئیس  ،ریزی تعیین شده باشدمورد برنامه
 جمهور است.  سیشور توسط رئک یزیربرنامه یارهاکاز راه یکی، یسنوات یهابرنامه در قالب برنامه

 توسعه  ۀسالنجپ ۀن برنامیقوان ۀارات پارلمان در پذیرش یا رد الیحیاخت .2
قانون  ۀحی دولت از جمله ال یشنهادیح پیر و اصالح لوا ییب، تغی ننده در تصوکنییتع یمقننه از نقشۀ قو

مشی کشوری ریزی استراتژی سیاسی و خطمردم که با وضع قانون و با پی ۀزیرا اراد ؛برنامه برخوردار است
قاضی ) نهاد دیگری نیست ۀوسیلتصحیح و تغییر بهکند و نیازمند می همراه است، از پارلمان ظهور 

جایگاه  ثیرأتی تحت گذار قانونمقننه در  ۀرسد اختیارات قومی نظره اما ب ؛(402 :1383پناهی، شریعت 
یژ بات مجلس با قانون برنام نحویبه ؛توسعه قرار دارد ۀقوانین برنام ۀو توسعه عماًل به تعیین  ۀکه تطبیق مصو

 ۀ ، ِاعمال قویقانون اساس 58گردد. مطابق اصل می انین برنامه نسبت به قوانین عادی منتهیجایگاه برتر قو
 ۀرش، رد و اصالح الیحیمقننه در پذ  ۀار قویرسد اختمی  نظره  است و ب  یاسالم  یق مجلس شورا یمقننه از طر
  ی گذارقانونبه    یخاص  یو مطلق است و پارلمان تکلیفی ندارد تا تحت قالب و الگو  یتوسعه، ذات  ۀقانون برنام

ن یقوان  ییو محتوا   یلکرش، رد و اصالح چهارچوب شیت الزم جهت پذیمقننه از صالح  ۀ ن قویبپردازد. بنابرا 
ده نش ینیبشیپمقننه  ۀقو یروش خاص برا  کیت از یدر تبع یف خاصیلکچ تیبرنامه برخوردار است و ه

 است. 
ا رد(، یرش یت متفاوت )پذیتعامل آن با قانون برنامه در سه وضع ۀمقننه و نحو ۀارات قویاخت ۀ حوز

رد. با توجه یاش قرار گکنکتواند مورد ین معارض با قانون برنامه( مین قوانی ر و حذف( و )تدویی)اصالح، تغ
ز یصورت نگرفته است و مجلس ن یفین برنامه، تعریدر مورد قوان یاز اصول قانون اساس کیچ یدر ه اینکهبه 

ب آن ی ت از تصویقرار دهد و در نها یح دولت را مورد بررسیه قادر است لوا کاست  یتیواجد چنان صالح
ن چهارچوب برنامه یین جهت، تعیح دولت ندارد و به همیرش لوا یدر پذ  یفیلکن پارلمان تید. بنابرا یعدول نما

دولت  ۀحی رش الیف مجلس در مورد پذیلکاست. به عبارت بهتر، ت یت از آن، منتفیتبعبهجلس م زامو ال
 است.  یقانون اساس 52ز مستند به اصل یف نیلکن تیانه است و ایسال ۀبودج ۀحی محدود به ال

، یاسی، سیار مهم اقتصادیدر مسائل بس که د شده استیک تأ یقانون اساس 59ن در اصل یهمچن
م به آرای مردم صورت یمستق ۀو مراجع یپرسمقننه از راه همه ۀن است ِاعمال قوک، ممیو فرهنگ یاجتماع

ح قرار گرفته است و در یمورد تصر یگذارقانونمختلف  یهاوهیار مجلس به انتخاب شین اختیرد. بنابرا یگ
ن یتعیین چهارچوب قواندر مورد چگونگی    ی ریگمیوجود ندارد، مجلس مرجع تصم  یحیه نص صرک  یموارد 

، ین مهم اقتصادیب قوانی ار مجلس در تصویه اختکاست  نحویبهن اصل یدر ا یپردازاست. عبارت
شود. یخاص مشاهده نم  ییت از الگویاز لزوم تبع  ی ح قرار داده است و اثریرا مورد تصر  یو فرهنگ  یاجتماع

ار الزم در عدم یمجلس از اخت که شودمی استنباطز ین یاز اصول مندرج در فصول پنجم و ششم قانون اساس
رش چهارچوب یب و پذی ن اساس پس از تصویآن برخوردار است. بر هم یل فعلکرش قانون برنامه در شیپذ
مجلس وجود خواهد  یان برا کن حق و امیتوسعه توسط مجلس و انتشار و ابالغ قانون برنامه، ا ۀبرنام ۀحی ال
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از مواد  یحذف برخ منظوربه یا در موارد ی کردهاز اصول آن اقدام  یر برخییغه نسبت به اصالح و تکداشت 
ار عمل ک، از ابتیمندرج در قانون اساس یهات یر از محدودیمقننه غ ۀاست قو یهی. بدکند یگذارقانون آن 

 منطبق است.   یمقننه در قانون اساس  ۀقو  یت ذاتین موضوع با صالحیبرخوردار است و ا  یگذارقانونالزم در 
معارض با  ینیند تا مجلس قادر به وضع قوانکمی جابیا یمقننه در ساختار قانون اساس ۀگاه قویجا

ص ین و تشخییه ابتدا تعکاست  معنان ین معارض با قانون برنامه به ایب قوانی ن برنامه هم باشد. تصویقوان
ات قانون ی، مجلس به حین قانون بعدی ن با تدویر مجلس است. بنابرا ایاخت ۀطین در حیبودن قوانیابرنامه

شود. اصول یمقننه محسوب م ۀقو یارات ذاتین اختیترییاز ابتدا یریگمین تصمیدهد و ایخاتمه م یقبل
ه مجلس کدهد یح قرار مین اصل را مورد تصریو اصول مندرج در فصول پنجم و ششم، ا یقانون اساس

یک ن مصوب خود را دارد و از هیچیدر قوان یلکو  یاعم از جزئ ،نظردیذاتی حق تجد طوربه یاسالم یشورا 
که مجلس شورای اسالمی مکلف به رعایت مواردی غیر از معیارهای   شودنمی  از اصول قانون اساسی استنباط

س شورای اسالمی در هر مندرج در اصل چهارم قانون اساسی در وضع قوانین باشد. بنابراین اختیار مجل
 . شودمی ی ذاتی مجلس محسوبهاگونه تغییر، اصالح یا حذف قوانین برنامه، از صالحیت

 ن عادی با معیارهای قانون اساسی، احکام اسالم و قوانین برنامه یسنجی نظارت بر قوانامکان .3
مورد توجه  باید یضرور ، دو اصل یو احکام اسالم ین با قانون اساسیق قوانینظارت بر تطب درخصوص

و نظر حضرت امام خمینی)ره( قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسالم به  یرد؛ ابتدا مطابق قانون اساسیقرار گ
کس حق خداوند متعال اختصاص یافته است و شارع مقدس اسالم، یگانه قدرت مقننه است و هیچ

و  (27 :1384شعبانی، ) توان به مورد اجرا گذاشتنمی ی ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را گذارقانون
قانون اساسی عالوه بر مصونیت شغلی و استقالل عمل دستگاه  یاجرا  ۀبعد برای نظارت بر نحو ۀدر مرحل

مند باشد و در غیر این از حیثیت، احترام و اعتبار زیادی در جامعه بهره   ی، الزم است ناظر قانون اساسینظارت
 یمنته یاسیگاه ناظر و مجلس مقننه به بحران نظام سیجا ناممکن است اختالف نظر می صورت هر زمان

 .(166: 1382مؤتمنی، طباطبایی) شود
ن یمواز بر اساسد ین و مقررات بایقوان ۀیلک یقانون اساس 96و  94، 91، 85، 72، 4مطابق اصول 

تواند ینم  یاسالم  ین مجلس شورا یننگهبان است. همچ  یشورا   یفقها  ۀص آن به عهدیباشد و تشخ  یاسالم
بات  رت داشته باشد.یمغا یا قانون اساسیشور ک یمذهب رسم امکه با اصول و احکند کوضع  ینیقوان مصو

ن اساس یشته باشد. بر همرت دا یمغا یا قانون اساسیشور ک یام مذهب رسمکد با اصول و احیدولت نبا
بات مجلس شورا  رت داشته باشد و یمغا یو احکام اسالم یاصول قانون اساستواند با نمی ی اسالم یمصو

مجاز است با هر  یاسالم ین است که مجلس شورا یقن ایقدر مت نگهبان است. یص آن برعهده شورا یتشخ
بات خود با قانون اساسید به تطبیو صرفًا با کند یگذارقانونل و محتوا کش بند یپا یام اسالمکو اح یق مصو

 ینیبشیمقننه پ ۀارات قویاختکردن محدود یبرا  یاز اصول قانون اساس ی گریف دیلکتعهد و تچ یباشد و ه
ص یه مرجع تشخکشود یمندرج در فصل ششم نیز احراز م یر اصول قانون اساسینشده است. از سا
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تواند نمی یاسالم یمقننه است. مجلس شورا  ۀ ار قویشور صرفًا در اختکن یت وضع قوانیفیکو  یچگونگ
بات خود را فراتر از سا یارزش برخ ن یتحت عنوان »قوان ینی اگر عناو یحت کند؛ن اعالم یر قوانیاز مصو
ن یین منابع تعیعنوان رأس ابه یز، قانون اساسین یمراتب منابع حقوقند. در سلسلهکن ییآن تع یبرنامه« برا 

قرار گرفته است. قانون برنامه  یترنییمراتب پاب در سلسلهیترتنامه بهنیین و آیشده است و پس از آن، قوان
 یم و ِاعمال شود و پذیرش شأنیتنظ یاسالم یمصوب مجلس شورا  یقانون عاد کیتواند در قالب یتنها م

آن متصور   ی« برا یر از »قانون عادیغ  ی گریندارد و اصواًل قالب د  یسازگار  یش از آن، با اصول قانون اساسیب
 ست.ین

توسعه در  ۀای مبنی بر شناسایی جایگاه قوانین برنام، از یک سو هیچ نشانهشدهح د مطربا توجه به موار
مراتبی باالتر از قوانین عادی در قانون اساسی وجود ندارد. بنابراین قوانین برنامه از نظر ماهیت و سلسله
ری بیش از قانون اساسی و توان قوانین مجلس را با معیانمی مراتب همانند قوانین عادی است و ظاهراً سلسله

بات یهیشرع مقدس تطبیق داد. بد یت اجرا برای برخی از مصو مانند قوانین برنامه  ،است اختیار تعیین اولو
 در مقایسه با قوانین دیگر، منحصرًا در صالحیت مجلس شورای اسالمی است و این موضوع برای مجلس

ین قوانین تعبیر شود. بدیهی است مقام صالحیتتواند تحت عنوان سیاستمی ین گذاری در تدو دار در تدو
بر همین مبنا این امکان وجود ندارد تا بخشی از  قوانین، همان مقام صالح در تغییر یا اصالح قوانین است و

 ی وضع قوانین از مجلس سلب شود. هاصالحیت

 توسعه ۀسالپنج ۀن برنامیهای کلی نظام و قوانسیاست .4
امده است یان نیمدر قانون اساسی به  یزیراز برنامه یهای کلی نظام، سخندر تعیین چگونگی سیاست

 ین دو مفهوم، تفاوت ماهوین ایشود و اصواًل بینظام محسوب نم  یلک  یهاستاین برنامه از شقوق سیو قوان
ندارد. با  یز ارتباطیهفتم و هشتم اصل یکصد و دهم ن یبندها یعنی ین بعدی با عناو اینکهوجود دارد ضمن 

د ید، شایشمار آنظام به  یلک یهااستیس یاجرا  یبرا  یتوجهقابل تواند ابزار یقانون برنامه م اینکهتوجه به 
ی کلی نظام در قانون هارد. با وجود عدم معرفی مفهوم سیاستکه یان آن دو را توج یبتوان از این نظر ارتباط م

ب، ین ترتیهای دیگری نیز با سایر اصول قانون اساسی ایجاد شده است. بدرسد ناسازگاری می  نظره  اساسی، ب
بندی قوانین و مقررات تعریف نشده است و قانون اساسی، طبقه یک ازی کلی نظام تحت هیچهاسیاست

با سایر منابع ها آن تعامل  ۀوضعیت و مفاهیمی را مطرح ساخته است که تعریف شفافی از جایگاه و نحو
 (.331 :1383زارعی، ) عمل نیامده استه حقوقی ب

و فرهنگی، مجمع  های کالن اقتصادی، اجتماعیسیاست درخصوصگذاری یکی از مراجع سیاست
سزایی به ثیرأتتوسعه  هایهبرنام فرآیندی کلی نظام در هاتشخیص مصلحت نظام است که با ترسیم سیاست

یب موارد متعددی از سیاست   1386تا    1377دارد. از سال   های مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به تصو
یب »سیاستمی  رده است کهککلی نظام   ی اقتصادی، انرژی، معدن، هانظام در بخشی کلی  هاتوان به تصو

« اشاره کرد. 44صنعت و بند ج اصل    کشاورزی،  ،44گذاری، اصل  حمل و نقل، مسکن، ارتباطات، سرمایه
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تا مطابق آن،  کندیخود را در قالب چند بند ارائه م یلک یموجود، رهنمودها یهاهی مطابق رو ی مقام رهبر
نظام  یلک یهااستیاز جنس همان س یلک ین رهنمودهایرسد اینظر مبه م شود. یتوسعه تنظ ۀن برنامیقوان

تا به حال  اینکهاز  نظرصرفباشند. می ملتزم به رعایت آن  یه دولت و مجلس از نظر سیاسی و حقوقکباشد 
حقوقی، عمل نیامده است اما از نظر التزام سیاسیه  تعریف حقوقی از جایگاه رهنمودهای کلی قوانین برنامه ب

توسعه، مورد  ۀن برنامیاز جمله قوان ،نیم قوانیرا در تنظ ی مورد نظر رهبر یارهایلفند تا معکقوای حکومتی م
 توجه قرار دهند.
 یرسد مقام رهبرمی نظره ، بکنندساله عدول پنج ۀن برنامیقوان ۀا مجلس از ارائیه دولت کدر فرضی 

اما  ؛تفا خواهند کردکنظام ا یلک یهااستیس ۀ، به ارائیساسقانون ا 110ارات مندرج در اصل یمطابق اخت
مورد توجه قرار  یحقوق یک التزام سیاسی عنوانبهن یقوان ۀیلک در  ی نظر رهبردم یهااستیضرورت دارد س

 ی گریقالب د  ، اعم از اینکهتوسعه بپردازند  ۀم قانون برنامیگیرد. بنابراین دولت و مجلس در هر قالبی که به تنظ
های کلی ضرورت دارد از سیاست ،ندینما نظرصرفمدون  ۀبرنام ۀا از ارائی کنندار یغیر از قانون برنامه اخت

ریزی در چهارچوب  . برنامهکنندقانون اساسی تبعیت  مو ده نظام و رهنمودهای رهبری مطابق اصل یکصد
ریزی در قالب کلیفی جهت برنامهاما ت  شود؛می  یک تکلیف قانونی محسوب عنوانبهنظام    یلک  یهااستیس

یه و  ۀبینی نشده است بلکه ارائتوسعه در قانون اساسی پیشۀ قانون برنام قانون برنامه توسط دولت به یک رو
رسد اصالح یا حذف برخی از مواد می نظره سنت در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. بر همین اساس ب

های کلی نظام داشته باشد. به عبارت دیگر، ی بر روند اجرای سیاستتوجهل قاب ثیرأتتواند نمی قوانین برنامه
بلکه  شودنمی های کلی نظام محسوبهر نوع تغییر، حذف یا اصالحی موجب انحراف در مسیر سیاست

های کلی نظام خارج شود. با ای صورت گیرد که از چهارچوب سیاستاصالح قوانین برنامه نباید به گونه
بینی های کلی نظام پیشگیری میزان یا مصادیق انحراف از سیاستمعیار روشنی جهت اندازه  اینکهتوجه به 

معیار درنظر گرفته شود. بر همین اساس،   عنوانبهنشده است، ضرورت دارد اصول و چهارچوب قانون اساسی  
نظر های ذاتی قوای مجریه و مقننه گردد. صرفر صالحیت ی کلی نباید موجب ایجاد محدودیت د هاسیاست

توسعه قرار داد، این  ۀتوان در کنار قوانین برنامنمی های کلی نظام را از نظر جایگاه قانونی، سیاست اینکهاز 
 ابهام وجود دارد که با کدام معیار و به استناد کدام یک از اصول قانون اساسی، امکان شناسایی قوانین معارض 

نی مانند قانون یهای کلی نظام وجود دارد. قدر متیقن این است که به استناد قوانبا قوانین برنامه یا سیاست
نسبت به  یگاه متفاوتیساله در جاپنج ۀ، قانون برنامیاسالم یمجلس شورا  یداخل ۀنامآیینبرنامه و بودجه و 

امده است. با یان نیبه م ی رکاز آن ذ یو در قانون اساس ابهام بوده یگاه دارا ین جایاما ا ؛ن قرار داردیر قوانیسا
ن از پرداختن یدهد بنابرا نمی  ل یکن مقاله را تشیتوسعه، موضوع ا  ۀن برنامیمستندات قوان  یبررس  اینکهتوجه به  

  د.شومی ن موضوع اجتنابیبه ا
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 توسعه  ۀسالپنج ۀن برنامیقوان یت اجرایفیک .5
نًا در ینشدن در زمان برنامه، مجددًا و عا ل اجریدلساله به پنج ۀن برنامیها و مواد قواناز برنامه یتعداد

طرح و برنامه در دو  کی یاست. گاه دولت نداشته یبرا  یتیچ آثار و مسئول یشود و هیرار مکت یبعد ۀبرنام
اجرا  ۀمرحل مدت ده سال به یعنی ،اما در طول دو برنامه ؛ب قرار گرفته استی ساله مورد تصوقانون پنج

به  یدگ یسوم توسعه در مورد طرح جامع رس ۀقانون برنام 43ۀ مثال به ماد یتوان برا یه مکامده است ینرد
چهارم توسعه  ۀنًا در قانون برنامیسوم توسعه اجرا نشد و ع ۀن برنامه در طول قانون برنامیرد. اکثارگران اشاره یا

ضمانت زیرا ظاهرًا  شد؛ز متوقف یچهارم ن ۀسالپنج ۀان برنامیب قرار گرفت و تا پای مورد تصو 99 ۀو در ماد
ن یقوانین، محدود به قوان مؤثری ضمانت اجرا آن وجود نداشت. ایراد عدم وجود  یاجرا  یبرا  ی مؤثر یاجرا 

تواند موجب تضمین اجرای نمی  ودن قوانین همبایلذا برنامه  ؛برنامه نیست بلکه در سایر قوانین نیز وجود دارد
یژگی  آن گردد. بنابراین از این نظر نیز با سایر قوانین اختالفی ندارد بلکه قوانین برنامه در عمل نتوانسته است و

 ۀقانون برنام ۀ های مصوب در طول دوراز برنامه یتعداد اینکهخاصی را از خود به نمایش درآورد. با توجه به 
خواهد بود و مقام ناظر ناگزیر  یز منتفینها آن یآیند، عماًل نظارت بر اجرا ساله به مرحله اجرا درنمیپنج

بات مربوط به بخش حقوقکندرمؤثر خود را ِاعمال یو غ یلکاست نظارت ش همانند سایر  ییو قضا ی. مصو
در این نوشتار این  توجهدرخور  توسعه، با مسائل و مشکالتی مواجه هستند. نکته ۀامدر قوانین برنها بخش

 ی توسعه مورد بررس  هایهن برنامیقوان  یاجرا   یچگونگ  درخصوصانجام شده    یهااز پژوهش  یاست که برخ
ده جلوگیری کرد. آین هایهدر برنام مسائلرد تا با توصیف، تحلیل و نقد آن بتوان از تکرار برخی از یگمی قرار

 ۀقوانین برنام یکارآمدناانکار یا  ۀمنزلتوسعه، مطلقًا به ۀقوانین برنام ۀ بنابراین هر گونه تحلیل و نقد در حوز
 توسعه از نظر مؤلف یک اصل ضروری است.  ۀبلکه تنظیم قانون برنام شودنمی توسعه تلقی

است. تجربه  ها توسعه، فقدان منابع مالی کافی برای اجرای برنامه هایهمهم برنام مسائل یکی از 
 در زمان اجرا به درستی انجامها دهد که تأمین مالی برنامهمی ساله در ایران نشانپنج ۀتوسع هایهبرنام
بی صرف اجرای برنامشود و برخی از منابع موجود نیز بهنمی . بنابراین ضرورت شودنمی مصوب هایهخو

یت تخصیص منابع مالی ناکافی   جایبهتوسعه توجه شود تا    هایهدر اجرای برنامها  دارد تا نسبت به تعیین اولو
یت تخصیص داده شونده ها، منابع ببه تمامی حوزه   ۀسالنیچند ۀ. تجرب(27: 1395عطار، ) ترتیب اولو

الت فراوان مواجه کاجرا با مش ۀدر مرحلها  ام برنامهکه مواد احکن است  ید ای توسعه مؤ  یزیرشور در برنامهک
بهست کاز موارد با ش یاریشده و در بس  (13 :1388تحلیلگران تکنولوژی ایران،  ۀشبک) شوندمی رورو

ارات دولت بوده و یچهارم توسعه آمده است، جزء اخت ۀه در برنامک یاز مواد یاریسو بس کیه از ک نحویبه
است  حدیبهن برنامه در طول دوران، خود یقوان یگر عدم اجرا ید یوب مجلس ندارد. از سی به تصو یازین

توان می  طور مثاله ذ شده است. باز هم بیچهارم توسعه تنف  ۀنًا در برنامیسوم ع  ۀم از برنامکه حدود شصت حک
ه قرار یقضائه و یمجر یقوا  ۀسند بر عهد 112م یچهارم توسعه، تنظ ۀبرنام یه در مجموع مواد قانونکرد کادعا 
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 از اسناد مطلقًا مورد توجه قرار نگرفته است  یاریل بسین دل یمقدور نبوده و به همها  آنه  یه تهکداده شده است  
 . (27-29 :1388تحلیلگران تکنولوژی ایران،  ۀشبک)

ریزی توسعه به دلیل فقدان وجود نظام برنامه هایهه برنامکن است ید ای آمده مؤعمل به یهایبررس
ریزی، گذاری و بودجهریزی، سیاستوب، هماهنگ و بهینه و عدم ارتباط منسجم و نهادینه بین برنامهمطل

ای از احکام کلی، اهدافی آرمانی و وجود موضوعات متنوع است و به عدم موفقیت در بسیاری صرفًا مجموعه
. از سوی دیگر (32 :1389و ورمزیار،  فروش تهرانیپوست) توسعه منتهی شده است هایهاز اهداف برنام

بهجدی  ۀهای منتخب در شروع کار با این مسئلدولت مدتی که در دولت میان هایههستند که با برنام رورو
یب رسیده است دهد که به یکی از این دو گزینه می  نشانها  دولت  ۀچگونه برخورد کنند و تجرب  ،قبلی به تصو

اصالح برنامه در راستای »گذاشتن ضمنی آن« یا »عدم اصالح قانون برنامه توسعه اما کنار :کنندمی عمل 
همچنین این ابهام جدی وجود دارد که نظام  .(15: 1392، و دیگران عزیزخانی) تطابق با تغییر شرایط«

 .اساسی نداشته استبخشی چندانی در اهداف مندرج در قانون  توسعه، اثر  ۀقوانین برنام  بر اساسریزی  برنامه
توسعه، فاقد متولی مشخص هستند یا شاخص خاصی برای  هایهبسیاری از مواد قانونی برنام اینکهضمن 

یی صریح از طرف دولت ندارند  . (38 :1393تهرانی، ) ارزیابی عملکرد و پاسخگو
مرتبط با  یفیکنبوده و اهداف  یجامع ۀبرنام یه، حاویقضائۀ اول توسعه در بخش قو ۀبرنام ،طور نمونههب

نحو مطلوب به تواند بهنمی ن برنامهیدر ا یمکتوجه به امور  اینکهضمن  ؛رده استکن نیرا تأم قوۀ قضائیه
ل عدم ی از دال یکی. (13 :1373های مجلس، مرکز پژوهش) در جامعه منجر شود ییت قضایامن ۀتوسع
ده ی برگز یرهایو مسها ان خواستهیم یعلت و معلول  هایهرابطاول و دوم توسعه، فقدان  هایهت برنامیموفق

 .  (1 :1378های مجلس، مرکز پژوهش) است
طور مثال هدوم، سوم و چهارم توسعه است؛ ب هایهتر از برنامناقص یساختار یپنجم توسعه دارا  ۀبرنام

 ۀرابط  خصوصبهمستندات    یانسجام درونبودن  ، نامشخصیمل  ۀپنجم نسبت به توسع  ۀدگاه برنامید  ۀعدم ارائ
ه پنجم توسعه ب ۀمستندات برنام یهایی، از نارساکی استراتژ یهااستیس ۀو عدم ارائ یبا اسناد باالدستها آن 

 . (26: 1391، و دیگران عزیزخانی) رسدمی نظر
دنبال ا بهی ه گوکاند شدهن ی تدو نحویبهتوسعه  هایهاز مواد برنام یرسد برخمی نظره ن اساس بیبر هم

ها دستگا یف ذاتیرار وظاکاز مواد، ت یاریه بسک یدر حال ؛هستندها و دستگاهها ناف سازمیان مجدد وظایب
ف ین موجود و شرح وظایز مفاد برنامه با قوانین یب قانون مجدد ندارد. در مواردی به تصو یازیبوده و ن
ن توسعه با یمتن قوان یشود در انتهامی ری ناگز گذارقانونئله ن مسیحل ا یدر تعارض است و برا ها دستگاه

باشد« می  اثر  یتوسعه ملغ  ۀبرنام  ین قانون در طول اجرا یر با این و مقررات مغایقوان  ۀیلکمانند »  یافزودن بند
 . (19: 1388تحلیلگران تکنولوژی ایران،  ۀشبک) را مرتفع سازد یقانون یهاتعارض 

ن است به کز ممیشور، در عمل نک یارشناسکنه توان یربهیام برنامه عالوه بر ِاشغال غکع احیحجم وس
 ر مختلف برخوردار است موجبیت تفسیه غالبًا از قابلکام برنامه کرا احیز ؛ل شودیتوسعه تبد یبرا  یمانع
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از  یریگگزارش فرآیندشدن دهیچیپ ۀواسطبه ییاجرا  یروهایز نک رفتن تمرل یتحلگردد تا ضمن بهمی
 جامع توسعه عمالً  هایهن اساس برنامی. بر همشودز دچار صدمه ین ینظارت ۀ ، حوزییاجرا  هایهدستگا

ند و موجب کجاد یا یافتگینالت توسعهکان در حل مشیت متول یبروز انعطاف و خالق یبرا  یتواند مانعمی
 . (3: 1393 های مجلس،مرکز پژوهش) برنامه گردد یهش بازدهاک

و  یزیردر امر برنامه یطوالن ۀط توسعه و سابقیبودن شرا ه چرا با فراهمکشود می ن سؤال مطرح یحال ا
امل ک یتحت عنوان عدم اجرا  یاتوسعه، معمواًل با مسئله هایهن برنامین قوانی در تدو یصرف منابع مل

 هایهبرنام  یاز مواد قانون  یاریم؟ بسیاتوسعه مواجه بوده  هایهاز مواد برنام  ینبودن تعدادا اثربخشیها  برنامه
وجود ها آن ییو پاسخگوها رد دستگاهکعمل یابیارز یبرا  یار مشخصیا معین هستند یمع یتوسعه فاقد متول 

 یتوسعه از نظر زمان هایهبرنام یلک یهااست یاز س یاریه بسکن است یا توجهقابل  ۀتکان نین میندارد. در ا
 . (38و  3 :1393تهرانی، ) ت اجرا ندارندین برنامه، قابلیام قوانکدر قالب مواد و اح

ا یبرخوردار است  یت اقتصادیتوسعه از ماه ۀن برنامین مباحث مربوط به قوانیترمهم اینکهبا توجه به 
ر یتوسعه سا ۀن برنامین راستا چند نمونه از مسائل قوانیگردد، در هممی مرتبط یاقتصاد ۀ با حوز نحویبه
ن راهبردها، یین تنها به تعیشور چکدر  یزیرطور مثال برنامههگردد؛ بمی رکمثال ذ عنوانبهشورها ک

بوده و با  یدستورها ت برنامهیماه  1970محدود شده است. تا سال  یارشاد یهاو هدف یلک یرهنمودها
 صفرزاده)  تر شده استی ارشاد  1990افته است و از اواسط سال  یش  یشدن گرا ی مان به سمت ارشادگذشت ز

ه در ک نحویبه ؛ن برنامه داردین قوانی در تدو یجالب ۀز تجربیشور هندوستان نک. (1 :1391و تهرانی، 
 هایهجامعه بر برنامم بر کحا یو اجتماع یاسیس ی، فضایاسیو س ی، اجتماعیط اقتصادیچهارچوب شرا 

 یکی زیدر ابعاد ف یتوسعه در هندوستان حت هایهتوان گفت برناممی هک یطورهب ؛دارد یاتوسعه اثر برجسته
ت و نظارت ک ان مشارکه اجازه و امکوجود دارد   ییهستند. در هندوستان فضا یرنگ اجتماع  یز دارا ین  یو مال

اماًل کن موضوع یند و نقش شهروندان در اکمی فراهممردم  یدر سطوح مختلف برا  را  یمردم ینهادها
 یشور برا کن یاست: ا یشور مالزکگر ید ۀ. نمون (32-33: 1391عظیمی و ورمزیار، ) ننده استکنییتع

 یدرستادها بهیه ابتدا بنک  نحویبه  ؛برخوردار است  یاات ارزندهیع از تجربیسر  ۀدار و توسعیدن به رشد پایرس
مطلوب،   یاقتصاد  ۀ توسعه، ادار  یهااستین سی تدو  یبرا  یو طراح  یزیرآن برنامه  یبر مبنا  اند وشده  یطراح

 یطراح یدرستادها بهیزیرا بن ؛ صورت گرفته است یمنابع انسان ۀو توسع یخصوص یگذارهیش سرمایافزا 
یسی توسعه در کشورهایی که در پنج. مخرج مشترک برنامه(30  :1388شعبانی،  )  اندشده دهه اخیر توسعه نو
ید آن است که برنام ،اندیافته بی، هند و چین، جملگی مؤ توسعه در این کشورها   هایهمانند ژاپن، کره جنو

یژگی کم   قابل ارزیابی خواهد بود. بر همین اساس در این کشورها  درنتیجهی برخوردار است و عمدتًا از و
شوند تا امکان نظارت پارلمان  می جداول مورد نظر تنظیمی، معین و همراه با توسعه با اهداف کم   هایهبرنام

توسعه تا چه میزان و با  هایهشود که برناممی و به این سؤال مهم پاسخ داده شودو نهادهای نظارتی نیز فراهم 
  (26 :1395عطار، ) اجرا درآمده است؟ ۀچه کیفیتی به مرحل
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 یو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاد ۀتوسع ۀسالپنج یهادر برنامه قوۀ قضائیه .6
ترین و توانند قویمی طور عامهب قوۀ قضائیهطور خاص و هبها تاریخی نشان داده است که دادگاه ۀتجرب

عنوان مأمن آنان خواهد بود. های شهروندان باشند که بهترین نهاد برای حفظ و تضمین حقوق و آزادیکارآمد 
های شهروندان، نظام قضایی یک ر قانونی برای اجرای مقررات پشتیبان آزادی ترین ابزا ترین و کارآمد مهم

 قضائیه ۀار عمل را به قوکار و ابتین اختیران ایا ی. قانون اساس(297 :1381 راسخ،) سیاسی است ۀجامع
از  ب ی از را جهت تصویح مورد نیخود، لوا  ییقضا ۀ در حوز یزیرو برنامه یازسنجیاست تا با ن کردهاعطا 

توجه ار عمل در حد خود قابل کن ابتی. اکندم  ینه تقدنمق  ۀب به قوی ر مراحل تصویس  منظوربهه  یمجر  ۀق قویطر
رد. یگیمقننه قرار م ۀر قوییمتر مورد اصالح و تغکبودن موضوع، یرسد و معمواًل به جهت تخصصینظر مبه 

 ۀدر حوز  یزیرو برنامه  ی ریگمیتصم  فرآیندتواند بر  یمنظر  دم  یارات قانونیبا استفاده از اخت  قضائیه  ۀن قویبنابرا 
ن موضوع را مورد  یتواند امی هیقضائ ۀقو ۀ ن برنامه در حوزیپنج دوره از قوان یگذار باشد. بررسثیرأت ییقضا

ف یتوان وظامی  ای ه قرار دارد و آیقضائ  ۀف قویاز وظا  یشده در چه سطحنییتع  هایهکنکاش قرار دهد که برنام
 ن برنامه مغفول واقع شده است؟ یاستخراج کرد که در قوان یرا از قانون اساس ینیادیبن

 یبه برخ  17و    6  هایه، در تبصریاسالم  یمجلس شورا   11/11/1368اول توسعه مصوب    ۀدر قانون برنام
 یهایدت از آزا یعدالت و حما یعموم در برابر قانون و اجرا  یتساو»مانند  قضائیه ۀقو یهاتیاز صالح

ان از زندان و یاز وقوع جرائم و انجام مراقبت بعد از خروج زندان ی ریشگی« و »پیو اجتماع یمشروع فرد
ز به ین یاسالم یمجلس شورا  1373دوم توسعه مصوب  ۀآنان« پرداخته است. در قانون برنام یهاخانواده

ج فرهنگ احترام به قانون، نظم ی آحاد مردم و ترو ۀجانبت همهیت قانون و حفظ امنیمکمانند »حا یموارد 
شف کن و یمقابله با مجرم یفن یها« و »بهبود روشییت قضایامن ۀاری«، »توسعکو وجدان  یاجتماع

، 187در مواد  یاسالم یمجلس شورا  1378سوم توسعه مصوب  ۀجرائم« توجه شده است. در قانون برنام
ت یه فاقد ماهک  یتأسیس شوراهای حل اختالف و رسیدگی به امور»  مانند  یبه موارد  191و    190،  189،  188
ان در یت زندانیو اصالح و ترب یط مناسب بازپروریجاد محیو ا هانا ت زندیهستند« و »اصالح وضع ییقضا

 د شده است.یک سالم« تأ یبازگشت آنان به زندگ 
مجلس  1383چهارم توسعه مصوب  ۀقانون برنام 134و  133، 132، 131، 130، 97، 96در مواد 

 یگاه شوراهاید جای ان« و »ِابقاء و تمدیو زندان هانا ت زندیمانند »بهبود وضع یز به امورین یاسالم یشورا 
مجلس   1389پنجم توسعه مصوب    ۀقانون برنام  212و    211ن در مواد  یحل اختالف« توجه شده است. همچن

های ضمانت اجرا سازی ین مجرمانه و دعاوی، استانداردل کاهش عناویاز قب یبه مسائل یاسالم یشورا 
 کیفری مؤثر اشاره شده است. های غیرضمانت اجرا کردن کیفری، ایجاد پلیس قضایی و جایگزین

 هیقضائ ۀف قویاهداف و وظا یدر راستا یز یرضرورت برنامه .7
 عنوانبه اسالمی یمجلس شورا ، ضرورت دارد یه در قانون اساسیقضائ ۀف قویبا توجه به اهداف و وظا

 ۀادار  یبرا   یزیرن در اصِل برنامهیب برساند. بنابرا ی ن و به تصوی را تدو  قوۀ قضائیهاز  ین مورد نی، قوانگذارقانون
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ظر مدن  ۀاما مسئل  ؛است  یهیامر بد  کیه  کوجود ندارد بل  یدیترد  یاسالم  یمجلس شورا   یاز سو  قوۀ قضائیه
ین و اجرا درآمده  ۀگذشته به مرحل ۀ قضایی که در پنج دور ۀ عه در حوزتوس ۀن برنامیه قوانکن است یا تدو

و تکالیف مندرج در قانون اساسی تناسب دارد؟ آیا تکالیف مندرج در ها است، تا چه میزان با صالحیت
شده در قانون اساسی، قوانین و مقررات موجود یا وضع های تصریحتوسعه از طریق صالحیت ۀقوانین برنام

 نین عادی، قابل تحقق است؟قوا 
 ۀچندان به مرحل ،از جرائم ی ریشگیدر پ ییف دستگاه قضایالکمقننه، ت ۀظاهر در این است که از نظر قو

پنجم توسعه، آن را مورد   ۀبرنام یعنی ،ی گرین دیادیدر قانون بن گذارقانونل ین دلیامده است و به همیاجرا درن
اما این نظر هنوز مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفته است و  ؛(218 :1391نیازپور، ) د قرار داده استیک تأ

موجود   یهااز برنامه  یریثکیک معیار در نظر گرفته شود. از سوی دیگر بخش    عنوانبهتواند  نمی  به همین دلیل 
 یهان برنامهی است و اگر عناو شدهرار کنًا تیع یبعد یهاتوسعه معمواًل در برنامه ۀسالپنج ۀن برنامیدر قوان

و  یم  ک یهادر حوزه  یاالت اساسکرد، اشیآن مورد تأمل قرار گ ین و اجرا ی ست سال تدویور در طول بکمذ
، ین برنامه عمدتًا در اصول قانون اساسیشده در قالب قواندا خواهد شد. موارد احصاءی هو یزیربرنامه یفیک

ن برنامه، یرار آن در قالب قوانکح قرار گرفته است و بر تیمورد تصر  یهقضائ  ۀ ف قوین موضوعه و شرح وظایقوان
شده در از موارد احصاء ی ریثکانتخاب عنوان »برنامه« بر بخش  اینکهضمن  ؛ستیمترتب ن یتوجهاثر قابل 

صرفًا در  قضائیه ۀن برنامه در مورد قویق قوانیاز مصاد یتأمل دارد. تعداد یساله، جاستیب ۀن برنامیقوان
ن یگر قوانیندارد. بخش د یرد و با مفهوم برنامه سازگاریگیم یو مستمر جا یف عادیچهارچوب شرح وظا

 یریگیز قابل انجام و پین  ین عادیثر با وضع قوانکه حدا کاست    قضائیه ۀقو یالتیکتش  ۀ برنامه در ارتباط با حوز
 یاست و حت قوۀ قضائیه یاهداف و وظایف ذاتاصواًل جزء  ن برنامهیاز قوان ی گریاست. همچنین قسمت د

 یساله موفق به اجرا پنج ۀبرنام کیدر  قضائیه ۀاست. اگر قو االجرا الزمز ین برنامه نیبدون درج آن در قوان
 ا اصواًل قانوِن ی ه آکن سؤال پاسخ داده شود یعلل آن پرداخته شود و به ا یالزم است به بررس ،نبوده یابرنامه

 ین الزم است علت عدم اجرا یاست؟ همچن  قضائیه  ۀاهداف قو  یاجرا و راهبرد تمام  یبرا   یبرنامه ظرف مناسب
رد تا با یقرار گ یارشناسک یقوانین برنامه مورد بررس یمطلوب از اجرا  ۀجیعلل عدم حصول نتیا  برنامه

 یو حقوق  یط اجتماعیسب با شرا منا  ی، طرحیهای اجتماعها و ضرورتتیها و انطباق آن با واقعیازسنجین
 ن شود. ی شور تدوک

احترام به قانون و  ۀیتوسعه تحت عنوان »پرورش روح ۀسالن پنجیمندرج در قوان یهااز برنامه یبخش
د شده است ی« قیاجتماع  یهابیاهش آسکنترل و  کت« و »یامل قانون و حفظ امنکت  یمک«، »حای ریپذنظم

است. اجرای تکالیف مذکور   االجراالزمها ه برای تمامی قوا و دستگاهکخاص ندارد بل ۀقو کیبه  یو ارتباط
عنوان تواند بهیه نمکازمند است یح از اقشار نیت صحیو حما ین رفاه اجتماعی، تأمیسازمستلزم فرهنگ

حقوق  یای»اح یدر قانون اساس قضائیه ۀف قویوظا ترینمهماز  یکیشود.  یقوه تلق کیت خاص یمسئول 
ن یزان قرار گرفته است و در ایرمتر مورد توجه برنامهکه کمشروع« است  یهایعامه و گسترش عدل و آزاد
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ز همراه است. ین  یمؤثر قانون  یهاضمانت اجرا ه با  کداشته باشد    یانندهکنییتواند نقش تعین قوه میخصوص ا
بر تحقق  قضائیه ۀمفهوم نظارت قومشروع به  یهایحقوق عامه و گسترش عدل و آزاد یایاست اح یهیبد

به  یازیح شده است و لزومًا نیبه آن تصر یمختلف قانون اساس یهاه در بخشکحقوق ملت است  یتمام
 ندارد. دولت  یشنهادیم قانون برنامه در قالب پیتنظ

 ۀه به مرحلیقضائ ۀمرتبط با قو ۀسالپنج ۀتوسع ۀن برنامیناز قوا  یتوجهقابل ه بخش کن است یقن ایقدر مت
مسائل و  درخصوص یشناسبین مقاله، آسیاما موضوع ا ؛هم داشته است یاجرا درآمده است و آثار مثبت

از مسائل  یه بخشکن مقاله درصدد آن است یمؤثر باشد. ا یزیرت برنامهیفیکتواند در می هکاست  یموانع
ه در یقضائ ۀقرار دهد تا مقنن و قو یتوسعه را مورد بررس ۀن برنامیقوان ییاجرا  یرادهایمربوط به موانع و ا

ن مقاله نسبت به یدر ا یانتقاد ین بررسیباشد. بنابرا ها دنبال اصالح و ارتقاء برنامهخود به یآت هایهبرنام
 گردد. نمی یتلقها آنتوسعه مطلقًا به منزله رد  ۀن برنامیقوان یمسائل و موانع اجرا 

از   یاسالم یتوسط مجلس شورا  ییقضا ۀ مرتبط با حوز ۀتوسع ۀن برنامیب قوانی است تصو یهیبد
با  یرتیچ مغایتوسعه ه ۀن برنامین اقدام مجلس در وضع قوانیمجلس است. بنابرا  یذات یهاتیصالح

از  یاریتوان بسمی هکته جلب شود کن نیه به ایقضائ ۀارد نظر قوه ضرورت دکه ندارد بلیقضائ ۀاستقالل قو
توسعه، به  ۀن برنامیاز به طرح در قوانین را بدون نیر قوانیو سا یشده در قانون اساسحیف و اهداف تصریوظا

 اجرا درآورد.   ۀمرحل

 قضائیه ۀهای قوصالحیت ۀهای قانون اساسی در حوز ظرفیت .8
شور ک ییرد نظام قضاکتوسعه در عمل یهان برنامهیقوان ثیرأت ی، به بررسشدهمطرح با توجه به مباحث 

یژگییپردازیم ، رسیدگی به شکایاتی است که مردم قضائیه  ۀ مقننه نسبت به قو  ۀهای قوم. از یک سو یکی از و
ف از جمله عدم اجرای قوانین برنامه مختل هایهتواند در حوزمی . این شکایتکنندمی از این قوه به مجلس

پاسخ کافی بخواهد و پس از رسیدگی،  قضائیه ۀقضائیه باشد. در این فرض مجلس حق دارد از قو ۀتوسط قو
اخالقی و  ۀی الزم برخوردار نیست و بیشتر جنبضمانت اجرا اما نظر نهایی مجلس از  کند؛نتیجه را اعالم 

توسعه، افکار  ۀاجرای قوانین برنام ۀکنار نظارت مجلس بر نحو. در (11 :1380 هاشمی،) سیاسی دارد
. از سوی دیگر مطابق کنندنظارت بر اجرای قوانین برنامه مشارکت  فرآیندتوانند در می نیزها عمومی و رسانه

ای همگانی و متقابل میان مردم و دولت است اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه
 ۀاجرای قوانین برنام ۀیکی از ابزارهای نظارتی مردم بر دولت و از جمله بر نحو عنوانبهتواند می این اصل  و

 برداری قرار گیرد. توسعه مورد بهره 
 ییح قضایلوا  ۀیموظف است تا نسبت به ته یقانون اساس 158با توجه به مندرجات اصل  قضائیه ۀقو
دولت  هیئتنگهبان،  یشورا  30/7/1379 مورخ 1065/21/79 ۀ شمار ی ری. مطابق نظر تفسکنداقدام 

یب نهایی ارسال   کردهقضایی تنظیم  ۀتواند مستقاًل الیحینم و آن را به مجلس شورای اسالمی جهت تصو
شود، باید به مجلس ارسال شود و می تهیه و به دولت ارسال قضائیه ۀن لوایح قضایی که توسط قوی. بنابرا کند
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. است مجاز قضائیه ۀتغییر مربوط به امور قضایی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوهر گونه 
 یم نظام حقوقیتنظ یبرا  ییح محدود قضایلوا  ۀبه ارائ قضائیه ۀردن قوکه محدودکن است یا شایان توجهته کن

باشد.  یافکقوه مناسب و  کی ۀ ادار یتواند برا یساله نمپنج ۀتوسع ۀبرنام کیشور در قالب ک ییو قضا
ساله موجب شده پنج ۀتوسع ۀن برنامیدر قالب قوان یزیرسنت برنامه ی ریگل کن شیموجود و همچن یهاهی رو

ط یر شرا ییت خود ادامه دهد. با توجه به تغیمصوب به فعال ۀبرنام کیدر چهارچوب  قضائیه ۀاست تا قو
 یپاسخگو ییتوانند به تنهایمدت نما بلندیمدت انیم یهااز برنامه کیچی، هیو تحوالت جهان یاجتماع

ن ابتکار و یشترین قوه از بین الزم است ایباشد. بنابرا  ییو قضا یحقوق ۀقضائیه در عرصۀ قو یهایازمندین
ند. مطابق اصول کتفا نکا ییقضا ۀحی ال کی ۀبرخوردار باشد و به ارائ ییقضا یزیربرنامه ۀ در حوز تیظرف

 یزیرتوسعه، به برنامه ۀن برنامیاز چهارچوب قوان نظرصرفتواند یم قضائیه ۀ، قویقانون اساس 174تا  156
 یمشروع«، »نظارت بر حسن اجرا  یهای حقوق عامه و گسترش عدل و آزاد یایدر درون قوه بپردازد. »اح

ن«، یاز وقوع جرم و اصالح مجرم ی ریشگین«، »پیب و مجازات مجرمیشف جرم و تعقکن«، »یقوان
«، یقضائ ۀی جاد وحدت رویات«، »ایاکبه تظلمات و ش یدگ یسته«، »رسی»استخدام قضات عادل و شا

ن«، یمخالف با قوان یهانامهبی تصو یاز اجرا  یها«، »خودداردادگاه امکبودن اح»مستدل و مستند
ن یح قوانیصح ی« و »نظارت بر اجرا یدولت یهانامهآیینن، واحدها و یات مردم از مأموریاکبه ش یدگ ی»رس

ه کت برخوردار است ین صالحیاز ا قضائیه ۀاست. قو قضائیه ۀقو یف اصلی« از وظای ادار یهادر دستگاه
ه در یقضائ ۀکالن قو یهااستیو با توجه به س کند یزیر، برنامهیف مندرج در قانون اساسینسبت به وظا

ز قابل تحقق یم دستورالعمل نیبا تنظ  یو در موارد ین عادین قوانی ف با تدوین وظایاز ا  یاری، بسیساسقانون ا
 است. 

ل شده است یکتش  قضائیه ۀس قویر نظر رئیشور زکل  ک  ی، سازمان بازرسیقانون اساس 174مطابق اصل  
 قضائیه ۀ نظارت قو ۀحدود و نحو درخصوص 5/11/1360مورخ  4209 ۀشمار ۀینگهبان در نظر یو شورا 

ند و کن به مقامات مسئول اخطار یقوان یتواند در موارد تخلف از اجرا یم قوۀ قضائیهاست؛  کردهح یتصر
تخلف  یند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسیتوجه نما قضائیه ۀاند به اخطار قومقامات مسئول موظف

اما شورای نگهبان در   ؛ان نشده استیب روشن صورتبه 174ن در اصل یقوان یوضوع عدم اجرا . ماندکرده 
 قضائیه ۀ قو 156اصل  3بر حسب بند »است:  کردهتصریح  156تفسیری خود از این اصل و اصل  ۀنظری

تواند در موارد تخلف از اجرای قوانین به مقامات می بنابراین ؛نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد
قانون اساسی  174که به موجب اصل  قوۀ قضائیهمسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارهای 

  «اند.شود توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نمودهمی انجام
به موضوع نظارت سازمان بازرسی کل کشور    قانون اساسی  174و    156اصول    اینکهاز    نظرصرفبنابراین  

قادر است تا بر موضوع  قضائیه ۀبا نظر تفسیری شورای نگهبان، قو ،شودمی بر حسن اجرای قوانین مربوط
زیرا نظر تفسیری شورای نگهبان از ارزشی همانند اصول قانون اساسی  کند؛عدم اجرای قوانین نیز نظارت 
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اما ظاهر   کند؛کسب    یتواند بیشترین بهره را از این تفسیر قانونمی  قضائیه  ۀن اساس قویهمبرخوردار است. بر  
ن یثر قوانکا اینکهآن مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به  یاجرای هایهدر این است که تا به حال، شیو

توسط  یسند راهبرد ۀیا تهی ییرا اج ۀنامآیینم یاجرا به تنظ یه برا کن شده است ی تدو نحویبهتوسعه  ۀبرنام
ت ین برنامه قابلیران، اصواًل قوانیوز هیئتتوسط  ییاجرا  یهافرآیندب ی م و تصویاز دارد و بدون تنظیدولت ن

نامه توسط دولت، نییم آیعدم تنظ ۀواسطتوسعه به ۀن برنامیاز قوان ین بخشیبنابرا  ؛نندکیسب نمکرا  ییاجرا 
شور کل  ک  یدسته از قوانین برنامه، به سختی ممکن است مشمول نظارت سازمان بازرسگردد. این  یمتوقف م

بهز نظارت ی تجو ۀا حداقل با شبهیگیرد قرار  توسعه به دلیل  ۀن برنامیاز قوان یاست. بنابراین عماًل بخش رورو
 کنند. نمی اجرایی، قابلیت اجرایی را کسب ۀنامآیینعدم تنظیم 

 جهینت
ید این است که قوان ۀتوسع ۀسالپنج هایهاجرای قوانین برنام ۀتجرب تواند نمی توسعه ۀن برنامیکشور، مؤ

ف یقضائیه باشد. ابهام در تعر ۀکشور از جمله قو یهاشبرد تمامی برنامهیپ یبرا  یق و مناسبیظرف کامل، دق
ن، مشکل را دو چندان کرده است.  یانها و قواستیر سیتعامل آن با سا ۀت در نحوین برنامه و عدم شفافیقوان

ف آنان در قانون یوظا  ترینمهمبا توجه به ها  قوا و دستگاه  یتوسعه برا   ۀم قوانین برنامیاز یک سو الزم است تنظ
توسعه نیز همانند قوانین عادی  ۀن ضرورت وجود دارد تا قوانین برنامیرد. از سوی دیگر ایصورت گ یاساس

یت»انون اساسی تلقی گردند. بر همین اساس و به دالیلی از قبیل در ردیف قوانین مادوِن ق بندی برخی اولو
اِن غفلت از تحقق سایر وظایف مندرج در قانون کتوسعه«، »ام ۀقضائیه در قوانین برنام ۀاز وظایف قو

های مختلف در چهارچوب وظایف مندرج در قانون اساسی، قوانین و مقررات اساسی«، »وجود ظرفیت
توسعه  ۀقضائیه در قالب قوانین برنامۀ قضائیه«، »عدم ضرورت راهبری قو ۀهای ذاتی قوو صالحیت موجود

بینی شده قضائیه پیش ۀدر مواردی که در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات، تکالیف صریحی برای قو
اصالح یا حذف قوانین برنامه در موارد ضروری«، »ایجاد محدودیت در ابتکار   فرآینداست«، »پیچیدگی 

توسعه«،   ۀدر قوانین برنام  …بودن تمامی تحوالت اقتصادی، اجتماعی وبینیپیشقابل قضائیه«، »غیر  ۀعمل قو
یی دستگاهد در محدودی»ترد تکالیف  توسعه«، »اجرای ۀبه تکالیف مندرج در قوانین برنامها بودن پاسخگو

گردد«، می تلقیها توسعه عماًل از اهمیت بیشتری نسبت به سایر وظایف دستگاه ۀمندرج در قوانین برنام
در ها های ذاتی دستگاهتوسعه و سایر صالحیت  ۀ»عدم امکان اجرای توأماِن وظایف مندرج در قوانین برنام

به چهارچوب قوانین برنامه« عماًل در مواردی   هاساله« و »تقلیل احتمالی وظایف دستگاهپنج  ۀطول یک برنام
مکلف  اینکه. بنابراین مجلس ضمن شودمی منتهیها های قانونی دستگاهبه عدم اجرای برخی از صالحیت
توسعه  ۀگذاری تقنینی استفاده کند، تعیین قانون برنامتوسعه برای سیاست ۀنیست لزومًا از قالب قوانین برنام

توان آن را در ردیفی فراتر از نمی رسد ونمی نظره تر، با اصول قانون اساسی هماهنگ بیک سند بر عنوانبه
 قانون عادی قرار داد. 
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ین و اجرا  کید بر وجود نقاط مثبت در تدو قوانین برنامه توسعه، همچنان این ابهام وجود دارد که  یبا تأ
 ۀرا در درجها ی ذاتی دستگاههاتوسعه، سایر صالحیت ۀدر چهارچوب قوانین برنامها تعیین وظایف دستگاه

یز نکرده است. بنابراین برنامه ؛بعدی قرار دهد ریزی در در صورتی که قانون اساسی چنین ترتیبی را تجو
یت ها که سایر وظایف دستگاه شودتنظیم  نحویبهتوسعه نباید  ۀچهارچوب قوانین برنام های بعدی را در اولو

 قرار دهد.
ن ین و تأمیدر مورد حقوق ملت و تضم یاز مندرجات قانون اساس یابخش عمده یی نمونه اجرا برا 
 ۀتواند و نباید در چهارچوب قانون برنامنمی است، لزوماً  قضائیه ۀف قویت قانون که از اهداف و وظایحاکم

ونه تجاوز لزومًا نیازمند در برابر هر گها آنی مردم و حفاظت از هاتوسعه محقق گردد. تأمین حقوق و آزادی
یت برای وظایف ذاتی قو ۀتنظیم قانون برنام قضائیه ممکن است  ۀتوسعه نیست بلکه در مواردی، تعیین اولو

ین قوانین  شودبه غفلت از سایر وظایف قانونی دستگاه مربوطه منتهی  و این موضوعی است که در زمان تدو
 رد.یمورد توجه قرار گ باید توسعه ۀبرنام

 ابعمن
ز، (1373)های مجلس مرکز پژوهش ▪  .2700280د گزارش: ک، در برنامه پنجساله اول قوۀ قضائیهرد کعمل  یابیار

 .2403859د گزارش: ک، اول و دوم هایهق در برنامیعدم توف هایهشیر(، 1378)ی مجلس هامرکز پژوهش ▪

 .2201377مسلسل:  شمارۀ، در باره محتوا و روش برنامه ششم توسعه یاتکن(، 1393) های مجلسمرکز پژوهش ▪

گزارش دفتر  ، «توسعه بعد از انقالب هایه مارزیابی کلی برنا»، (1389) مان و ورمزیار، حسنیفروش تهرانی، اپوست  ▪
ریزی  ی مجلس. هامرکز پژوهش تهران:، مطالعات و برنامه 

ز کمرتهران: ، توسعه هایهر نگرش به برنامییبرنامه ششم توسعه؛ ضرورت تغگزارش در باره ، (1393) مانی، ایتهران ▪
 . 13805مسلسل:  شمارۀمجلس،  یهاپژوهش 

گزارش دفتر ، «توسعه هایهضرورت تغییر نگرش به برنام - درباره ضرورت برنامه ششم توسعه»، (1393) تهرانی، ایمان ▪
   مجلس.ی هامرکز پژوهش تهران: ، مطالعات اقتصادی

 . طرح نوتهران: ، حق و مصلحت، (1381)  راسخ، محمد ▪

 . 34 شمارۀ، راهبرد، «ی ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظامگذارقانون نظام  »  (،1383) زارعی، محمد حسین ▪

 یهاپژوهشز کگزارش مر ، «ساله توسعهام برنامه پنج کاح یابیارائه مدل ارز»، (1388) رانیا ینولوژکلگران تیتحل ۀکشب ▪
 . 9932مسلسل:  شمارۀ، مجلس

،  «(1ران )یتوسعه در ا هایهبرنام یب شناسیدرباره برنامه پنجم توسعه؛ آس»، (1388) رانیا ینولوژکلگران تیتحل ۀکشب ▪
 . 9707مسلسل:  شمارۀ، مجلس یهاز پژوهشکمر گزارش 

  ، «(2توسعه در ایران ) هایهمآسیب شناسی برنا - توسعهدرباره برنامه پنجم »، (1388)  رانیا  ینولوژکلگران تیتحل ۀکشب ▪
 . 9932 مسلسل: شمارۀ، مجلس یهاز پژوهشکگزارش مر 

 . اطالعات تهران: ،حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی ایران، (1384) شعبانی، قاسم ▪
مسلسل:   شمارۀ، مجلس یهاپژوهش ز کمر گزارش ، «(2)یدرباره قانون برنامه توسعه مالز»، (1388)  ، مهسایشعبان ▪

9672. 
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،  مجلس یهاز پژوهشکمر گزارش ، «نیشور چکتوسعه در  یزیبرنامه ر»، (1391) مانی، ایل و تهرانیصفرزاده، اسماع ▪
 .12588مسلسل:  شمارۀ

 دانشگاه تهران.  تهران: ،ی عمومی و حقوق بشرهاآزادی ، (1382)  طباطبایی مؤتمنی، منوچهر ▪
 . زان یمتهران: ، یحقوق اساس،  (1386) ، منوچهریمؤتمن یطباطبائ  ▪
،  گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه، «ادامه یا اصالح - برنامه پنجم توسعه»،  (1392) زمانی، رضا   ،عزیزخانی، فاطمه ▪

 ی مجلس.هامرکز پژوهش
سوم، چهارم و   هایه ممستندات برنا یق یسه تطبیو مقا  یابیارز» ،(1391) ار، حسنی ، رضا، ورمزی، فاطمه، زمان یزخانی عز ▪

 . 12824مسلسل:  شمارۀ، مجلس یهاز پژوهش کمر گزارش  ،«پنجم توسعه
بی، چین و هند هایه بایست»،  (1395) عطار، سعید ▪ بررسی موردی  - برنامه ریزی توسعه با توجه به کشورهای ژاپن، کره جنو

 . 15327مسلسل:   شمارۀ ،مجلس یهاپژوهش ز کمر  گزارش ،«قانون برنامه پنجم توسعه 150ماده 
  شمارۀ ، مجلس یهاز پژوهشک مر گزارش توسعه در هندوستان،  یزیبرنامه ر ،(1391) ار، حسنی ل و ورمزیائکی، میمیعظ ▪

 .12587مسلسل: 
 .دادگسترتهران: ، حقوق اساسی هایهبایست، (1375) ، سیدابولفضلیعت پناه یقاضی شر ▪
 .میزانتهران:  ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، (1383) سیدابوالفضلاضی شریعت پناهی، ق ▪
 میزان. تهران: ، مقدمه علم حقوق، (1376) ان، ناصریاتوزک ▪
مجله مجلس و   ،، ترجمه محمد راسخ«درآمدی بر مبانی حقوق عمومی ؛نظریه مشروطه» ، (1386) الگلین، مارتین ▪

 . 56، شپژوهش
 . میزان تهران: ، ترجمه ابوالفضل شریعت پناهی،جامعه شناسی حقوق، (1384)  لوی برول، هانری ▪
و   ی، اجتماعیدر پرتو قانون برنامه پنجم توسعه اقتصاد  ییشناسانه دستگاه قضاف جرم یالکت»، (1391) رحسنیازپور، امین ▪

 . 80 شمارۀ، یدادگستر یمجله حقوق، «ی فرهنگ
 دادگستر.تهران: ، 2، جایران حقوق اساسی جمهوری اسالمی، (1380)  هاشمی، سیدمحمد ▪

 
 


