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 مركز تحقيقات شوراي نگهبان صاحب امتياز:

 عباسعلي كدخدايي مديرمسئول:

 پيك سيامك ره :سردبير

 ابوالفضل درويشوند :دستيار سردبير

 سيدمهدي سيدي مدير اجرايي:
 

 )به ترتيب حروف الفبا( اعضاي هيأت تحريريه

اسـممي دانشـهده حقـوق و علـو       دانشيار گروه حقوق خصوصـي و عضو شوراي نگهبان و  محسن اسماعيليـ 

 سياسي دانشگاه تهران  

 دانشـهده حقـوق و علـو  سياسـي دانشـگاه تهـران       بـين الملـل   فيروز اصمني استاديار گروه حقوق عمومي وـ 

 گروه حقوق جزا و جر  شناسي دانشهده حقـوق و علـو  سياسـي دانشـگاه تهـران      استاديارغممحسين الها  ـ 

 دانشـهده حقـوق و علـو  سياسـي دانشـگاه تهـران       بين الملل دانشيار گروه حقوق عمومي و محمدجواد جاويدـ 

 دانشـگاه امـا  صـادق ) (    قدانشهده معـارف اسـممي و حقـو   اديار گروه حقوق عمومي ـاست زاده ل حبيبـتوكـ 

 دانشيار گروه حقوق جزا و جر  شناسي دانشهده حقوق و علـو  سياسـي دانشـگاه تهـران     سيدمحمد حسينيـ 

 دانشـهده حقـوق و علـو  سياسـي دانشـگاه تهـران       بـين الملـل   ولي رستمي دانشيار گروه حقـوق عمـومي و  ـ 

ـ عضو شوراي نگهبان و  پيك سيامك رهـ   ي دانشـگاه علـو  اضـايي و خـدمات اداري     استاد گروه حقوق خصوص

دانشـهده حقـوق و علـو      بـين الملـل   استاد گروه حقوق عمـومي و شوراي نگهبان و  عضوعباسعلي كدخدايي ـ 

 سياسي دانشگاه تهران  

ـ وق عمــــار گروه حقـاديـي استـريد محسنـفـ  ـ  ومي وــ ـ دانشـگاه علـو  اضـايي و خ    زاـج  دمات اداريـــ
 

 كنندة ديدگاه شوراي نگهبان و مركز تحقيقات نيست. فصلنامه لزوماً بيانمقاالت اين اداري
 است.مجازنقل مطالب تنها با ذكر كامل مأخذ 
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 mag.shora-gc.irدرس وبگاه مجله: آ
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 هاي حقوق عمومي مشي فصلنامه بررسي خط

هاي حقوق عمومي، انتشار مقاالت علمي ـ پژوهشي در حوزة حقوق  مشي فصلنامه بررسي خط

الز  است مقاالت در عمومي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران است. 

حقوقي مرتبط با باشد. تحليل نظرات و تجارب « حقوق عمومي»جهت پيشرفت مطالعات مربوط به 

 باشد. مشي مي حوزة حقوق عمومي با برخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خط

 محورهاي اين فصلنامه )اعم از مطالعات نظري و ناظر به يك يا چند كشور( عبارتند از:

 سازي مبتني بر موازين اسالمي و قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ـ مطالعة نظا 

هاي شوراي نگهبان در نظا  حقوق جمهوري اسالمي ايران و  ـ مطالعة نقش و جايگاه كارويژه

 بررسي نهادهاي مشابه

 مباني، نظريات، ساختار و كاركرد دولت ةـ مطالع

 ت، بازنگري و ارتقاء آنابزارهاي كنترل حقوقي قدر ةـ مطالع

 ـ مطالعة فقه حكومتي

 ساالري ديني ـ جايگاه مشاركت مرد  در ايجاد مرد 

 گذاري و نظارت بر عملكرد دولت ـ مقررات

 

 راهنماي نگارش مقاالت

نامه نيست، خودداري فرمايند؛  شود از ارسال مقاالتي كه مطابق شيوه از نويسندگان محتر ، تقاضا مي

 نامه نگاشته شوند. گيرند كه مطابق شيوه در نوبت ارزيابي قرار ميصرفاً مقاالتي 

شده داخل پرانتز به شكل  قول يا موضوع استفاده . ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پايان نقل 1

 زير آورده شود:

. منابع فارسي: )نا  خانوادگي مؤلّف، سال نشر، جلد: صفحه ـ بدون درج مخفف ص(؛ مثال: 1-1

 (.37: 2، ج6731حسيني، )

 (.Plantinga, 1998, vol 2: 71. منابع التين: )صفحه، جلد، سال نشر، نا  خانوادگي مؤلّف(؛ مثال: )1-2

( Ibid, op.citشود و از كاربرد كلمات همان، پيشين و... ) تكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان  ـ

 خودداري شود.

سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبا پس از  اي در يك  از نويسنده چنانچه ـ

 سال انتشار، از يكديگر متمايز شوند.

. تما  توضيحات اضافي و همچنين، معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطالحات )در صورت لزو ( با 2

ها مثل متن مقاله،  رجاع و اسناد در يادداشت، در انتهاي متن مقاله آورده شود )ا«ها يادداشت»عنوان 

 [ خواهد بود(.6متني ]بند روش درون

 :صورت زير ارائه شود . در پايان مقاله، فهرست الفبايي منابع فارسي و التين )كتابنامه( به 3

 ارسي و عربي و سپس منابع التينابتدا منابع فـ 
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، نا  مترجم، محلّ انتشار: نا  ناشر، نوبت نام كتاب: نا  خانوادگي، نا  نويسنده )تاريخ چاپ(، كتابـ 

 چاپ، جلد.

، دوره نام نشريه، «عنوان مقاله»خانوادگي، نا  نويسنده )سال انتشار(،   : نا مقاله مندرج در مجالتـ 

 نشريه، شماره نشريه، صفحات مقاله.

ا  نويسنده )تاريخ چاپ(: خانوادگي و ن : نا ها المعارف مقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دايرهـ 

 ، نا  ويراستار، محل انتشار: نا  ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد، صفحات مقاله. نام كتاب، «عنوان مقاله»

ترين  واژه و در بردارندة عنوان و موضوع مقاله، سؤال، روش تحقيق و مهم222اي داراي  . چكيده4

 .كليدواژه( باشد 5نتايج و فهرستي از واژگان كليدي )

 ها(، اسم نويسنده / نويسندگان همراه مقاله ارسال گردد. ترجمة انگليسي عنوان مقاله، چكيده، )كليدواژه. 5

، كتابنامه  TimesNewRoman11))التين BLotus12، متن مقاله با قلم 2223. مقاله در محيط ورد 6

BLotus11 التين((TimesNewRoman11  ها  و يادداشتBLotus10 التين((TimesNewRoman11 

 حروفچيني شود.

گذاري عددي باشد.ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از  . عناوين )تيترها( با روش شماره7

و... ـ تيترهاي  2-6، 6-6و... ـ تيترهاي فرعي با  2، 6راست به چپ تنظيم شود )تيترهاي اصلي با 

 د باشد(.و پس از آن با حروف ابج  و... ـ 2-6-6، 6-6-6تر با  فرعي

 كلمه بيشتر نباشد )از ابتداي مقاله تا پايان كتابنامه(. 3522كلمه كمتر و از  0522. حجم مقاله، از 8

 . مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.1

 . مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.11

 ، در اصالح و ويرايش مقاله آزاد است.«هاي حقوق عمومي بررسي. »11

 طور كامل در ابتداي مقاله ذكر شود. خانوادگي نويسنده / نويسندگان / به . نا  و نا 12

 . در صورت متعدد بودن نويسندگان، حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.13

 . معرفي نويسنده / تمامي نويسندگان / مقاله به صورت زير باشد:14

 اهي ـ گروه علمي ـ دانشكده ـ دانشگاهرتبه دانشگ

 . آدرس ايميل نويسنده / تمامي نويسندگان/ نوشته شود.15

و بانك اطالعات نشريات كشور به نشاني  www.ensani.irاين نشريه در سامانه جامع علوم انساني به نشاني 

www.magiran.com گردد. نمايه مي 

محفوظ است و آن دسته از نويسندگان محترمي « قوق عموميهاي ح بررسي»كليه حقوق مادي براي فصلنامه 

خود در مجموعه مقاالت، يا بخشي از يك كتاب هستند، الزم است با ارائه  ةكه در صدد انتشار مقالة منتشر

 درخواست كتبي، موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.

ره تلفن منزل و محل كار، تلفن همراه، لطفاً ميزان تحصيالت، رتبه و پاية علمي، محل كار دانشگاهي، شما

 نشاني، صندوق پستي و پست الكترونيك خود را در كاغذي مجزا، همراه مقاله ارسال نمائيد.
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 یها ژهیکاروو  فیوظا یبررس
 فدرال آلمان یاساسدادگاه قانون 

 

 *1ییرضا خلف نیحس
 

 رانیادانشگاه تهران، تهران،  الملل نیبحقوق  یدکتر یدانشجوـ 1
 

 11/1/1931: رشیپذ  11/11/1931: افتیدر

 دهیچک
 یتیحاکماقتدارات  میتقسحقوق افراد و  نیتضمو عامل  یمل یحقوقنظام  یربنایز یاساسقانون 
به  ینهاد ینیب شیپاز آن، جز با  یتخط ایاز انحراف  یریجلوگو  نیادیبنسند  نیااز  انتیصاست. 

. به طور ستین سریمو مقررات از آن  نیقوان ریسا یتخطو ناظر بر عدم  یینهامنزله مرجع مفسر 
قانون  یراهاشو ای و یاساسقانون  یها دادگاه، کشور یعال یها وانیدبه  ژهیکارو نیامعمول، 

 واگذار شده است. یاساس
 نکهیااز  نانیاطمو با هدف حصول  یاساسآلمان به عنوان نهاد ناظر قانون  یاساسدادگاه قانون 

دادگاه به  نیاشد.  سیتأس 1321در سال  کنند یم یرویپ یاساساز قانون  کشور یها دستگاه یتمام
آلمان  یحقوقها و اصول مقوم نظام  رزشاز ا انتیصو  یعمومنظم  نیتضم یبرا یسازوکارمثابه 

بر  یمبتندادگاه تنها  نیا ماتیتصمو  شود یم یمعرف یدموکراسو اصل  نیادیبنحقوق  ژهیوبه 
 یاساسدادگاه قانون  یها ژهیکاروساختار و  یقیتطبمقاله به مطالعه  نیااست. در  یاساسقانون 

 .میپرداز یم رانیا یاسالم یجمهوردر نظام  یساسانگهبان قانون  یشوراآلمان به عنوان نهاد متناظر 

، نیادیبنحقوق   ، الندر،ونیفدراس، یاساس یدادخواه، یاساسدادگاه قانون  :ها دواژهیکل
 .یاساسقانون 
 

                                                                                                                                        
* E-mail: h.rezaei@mail.ut.ac.ir 
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 مقدمه
 (1)الندر کهاست  التیاـ  دولت 11از  متشکلفدرال و  یکشورفدرال آلمان  یجمهور

 کیهر کهشده است؛  میتقسو الندرها  ونیفدراس انیم یتیحاکم. اقتدارات شوند یمخوانده 
 یکیتفکصرفاً  یبند میتقس نیامخصوص خود هستند.  یتیحاکم ینهادهاحقوق و  یدارا
 یدارا یالتیا یها دولت بلکه ستین( کپارچهی یها دولتدر  جیرا ماتیتقس رینظ) یادار

و دادگاه( و  یادارت ، مقاماحکومت: پارلمان، رینظ) یاساس ینهادهاو  یتیحاکماقتدارات 
 کیدر  ها التیاـ  دولت نیاحال،  نیعهستند. در  یاساسو قانون  ینیسرزمقلمرو  یحت

از  یرویپبه  مکلفو  دهند یم لیتشکاند و قلمرو دولت فدرال را  ادغام شده ونیفدراس
 کردهرا مشخص  اراتیاخت نیامرز  (1)دولت آلمان یاساسفدرال هستند و قانون  نیقوان

 یزانیمبه  یتیحاکم یها ژهیکاروالندر مسئول اعمال اقتدارات و  یکلاما به طور  است.
(9)واگذار نشده باشد. یاساسطبق قانون  ونیفدراسبه  کهاست 

 

خود را به  ندگانینما، مردم کشور نیادارد و در  یپارلمان یمیرژدولت فدرال آلمان 
. )مواد کنند یممان الندر انتخاب پارلمان فدرال )بوندستاگ( و پارل یبرا میمستقصورت 

آلمان،  یاساس( بر اساس قانون [یاساسپس: قانون  نیااز ]آلمان  یاساسقانون  13و  93
( 1از مردم است. )بند ) یناش حکومتاقتدارات  کهمعنا  نیبداز آن مردم است؛  تیحاکم
آلمان، اصل  یحقوقاصول مقوم نظام  گریداز  یکی، نیاعالوه بر  (یاساسقانون  12ماده 
بر وفق قانون و عدالت  ستیبا یماقدامات دولت  یتمامرو،  نیاقانون است و از  تیحاکم

 (یاساسقانون  12( ماده 9. )بند )رندیپذصورت 
و با هدف حصول  یاساسبه عنوان نهاد ناظر قانون  (4)آلمان یاساسدادگاه قانون 

 1321در سال  کنند یم یرویپ یساسااز قانون  کشور یها دستگاه یتمام نکهیااز  نانیاطم
اصل  ژهیوو به  یعمومنظم  نیتضم یبرا یسازوکاردادگاه به مثابه  نیاشد.  سیتأس

 ( Wöhrmann, 2001. )شود یم یمعرف نیادیبنو حقوق  یدموکراس
و  گاهیجا یبررسمقاله به  نیا، در یاساس ینهادها یقیتطبمطالعه  دیفوابا توجه به 

فدرال آلمان  یاساس، دادگاه قانون یعنیآلمان  یاساساظر قانون نهاد ن یها ژهیکارو
 یدادرس نییآدادگاه، ساختار و  لیتشک نهیشیپبه  ینگاهاساس، پس از  نیا. بر میپرداز یم

را  یاساسنهاد  نیا یها ژهیکاروو  ها تیصالحقرار داده و سپس،  یبررسدادگاه را مورد 
نهاد  ژهیوو به  رانیا یاساساسب موضوع با حقوق داد و به تن میخواهمورد مطالعه قرار 

 صورت خواهد گرفت. یقیتطبمطالعه  یاساسنگهبان قانون  یشورا
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 آلمان یاساسدادگاه قانون  لیتشک نهیشیپ. 1
در  یاساسقانون  یاجراآلمان به عنوان نهاد مفسر و ناظر بر  یاساسدادگاه قانون 

، بنا نهاده شده یشیاتران مشهور ( حقوقدHans Kelsen)کلسنچارچوب مدل هانس 
آلمان مدل  یاساسباعث شد قانونگذار  که یعللاز  یکی دیشا( Kommers, 2001است. )
 یسنتدادگاه واگذارد، ساختار  کیرا به  یاساسقانون  یبررس ژهیکاروو  ردیگ یپرا  کلسن
است. بوده  یاساسآلمان و نامأنوس بودن قضات آن با مداقه در قانون  ییقضانظام 

بود  یاجتماع، و یمال، کار، یادار محاکماز  یمراتباز سلسله  متشکلآلمان  ییقضادستگاه 
را به خود  یحقوق یدعاوعمده حجم  یفریکو  یمدن یعادبه موضوعات  یدگیرسو البته 

گرفته  یپدر سطح فدرال  یخواهمراحل پژوهش و فرجام  آنکهاختصاص داده بود. ضمن 
و نبود سنت  یساختار نیچن یدگیچیپفدرال بود. هرچند،  اکممح تیصالحو در  شد یم
را  یاساسقانون  یبررسدر  ییکایامرمدل  توانست یم، ییقضا هیرواز سابقه و  یرویپ

 رقابلیغو  یاساسبا قانون  ریمغارا  نیقوانبتوانند  محاکمهمه  که یا گونه به کنداقتضا 
 ( Kommers, 2001. )کننداعمال اعالم 
منجر به  1343ـ1343 یها سالدر  (2))مجلس مؤسسان(یپارلمان یشورا مذاکرات

به طور  زین. اساس و ساختار دادگاه دیگرد (1)آلمان یاساسقانون  سینو شیپ نیتدو
در مورد  یپارلمان یشورا مذاکراتشورا مطرح شده است. در  نیا مذاکراتمبسوط در 

امر  نیا یمتولنهاد  ایآ کهد بحث بو نیا رامونیپ یاساسو نظارت بر قانون  یبررس
شعب و سطوح  انیمحل اختالفات  یبرا ینهادبه مثابه  کهاز جنس دادگاه باشد  ستیبا یم

با قانون  نیقواننظارت بر انطباق  تیصالح، نیاعالوه بر  آنکه ای کندمختلف دولت عمل 
 کی که دکردنباالخره توافق  یاساسقانون  کنندگان نیتدوداشته باشد.  زینرا  یاساس

شود اما در خصوص  لیتشک یعمومحقوق  محاکم گریدمستقل از  یاساسقانون  وانید
شود  ضیتفو وانید نیابه  اراتیاختاز  زانیمفدرال چه  یعال محاکم گریدبا وجود  نکهیا

دادگاه قانون  تیصالحمجادالت بر سر قلمرو  کانون. محل نزاع و دندینرس ینظربه 
قانون  ریتفس تر ینیعبا موضوعات  یدادگاه نیچن یاسیس یها نقش انیم کیتفکو  یاساس
 یبرا کهنظر بودند  نیاشورا بر  ندگانینما یبرخ. شد یمگرفته  یپ یعاد محاکمدر  کهبود 

بر اساس  نیقوان یقانونمند یبررس یمتولدادگاه  کی، یعنیـ منظور دو دادگاه مجزا  نیا
در اختالفات  یریگ میتصمبه منظور  یرگیدو  (7)(ییقضا یبررس، یعنی) یاساسقانون 
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 ینیب شیپـ  (3)(یاساساز منظر قانون  یبررس، یعنی) یدولت ینهادها انیم یاسیس تاًیماه
 دیتأکچندمنظوره  یفیوظانهاد با اهداف و  کی لیتشک، بر گرید یبرخشود. در مقابل، 

از حقوق  یاصخدر حوزه  کیهر کهباشد  یمختلفشعبات  ای ها تهیکم یدارا کهداشتند 
 . کنندنقش  یفایا یاساس ای یعموم

دادگاه  نیابه  یدسترس یبرا یمحدوددر مجلس مؤسسان موافق قواعد  فیطهر دو 
چه داخل و چه خارج از  یاسیس یها تیاقلاز  تیحمابودند چه به جهت  سیدالتأسیجد

آلمان )نظر در  سمیفدرالاز  انتیصو چه به جهت  (3)(ها دموکرات الیسوسپارلمان )نظر 
در  زیندادگاه  نیابه هر حال، منافع هر دو جناح در انتخاب قضات  (12)(ها دموکرات یحیمس

 نیبدشود  لیتشکاعضا  گریددادگاه از قضات فدرال و  کهشد  نیانظر گرفته شد و بنا بر 
توسط  گرید یمینفدرال( و  یملاز آنان توسط بوندستاگ )مجلس  یمین کهصورت 

 گرید اتیجزئ( یاساسقانون  34( ماده 1( انتخاب گردد. )بند )االتیاس بوندسرات )مجل
ها  ، پس از ماهتینهاشد و در  موکول یبعد یقانونگذاردادگاه به  یدگیرس نیآئساختار و 
 تیحمابا  کهشد  نیتدو یقانون یطرحبوندستاگ و بوندسرات  انیممبسوط  مذاکرات
مواجه شد و حاصل آن،  گرید یحکومت ینهادها هیکلپارلمان و  ندگانینما تیاکثرگسترده 

دادگاه( بود. مقر دادگاه قانون  لیتشکپس: قانون  نیا)از  (11)یاساسقانون دادگاه قانون 
بنا نهاده شد و در سپتامبر سال  (11)کارلسروههدر شهر  بلکه تختیپافدرال نه در  یاساس

 یمتول که یینهادها جادیابه  کشور 72امروزه بالغ بر  کهاست  یگفتن .کرد کارآغاز به  1321
 (19).اند کرده مبادرت یاساسقانون  یها دادگاه لیقبهستند از  یاساسقانون  یبررسنظارت و 

 آلمان یاساسساختار دادگاه قانون . 2
. ستین یا وزارتخانه چیهبوده و تحت نظارت  یاساس ینهاد یاساسدادگاه قانون 

، اراتیاختدر رابطه با ساختار،  یاساسرات قانون مقر لیتفصو  نیتدوبه  لیتشکقانون 
برشمرد:  توان یم ریزمحورها را در موارد  نیا. رئوس پردازد یمدادگاه  یدگیرس نیآئ

 4)ماده  ها آن یتصددادگاه( و مدت دوره  لیتشکقانون  9دادگاه )ماده  یاعضا طیشرا
دو  ینیب شیپدادگاه(؛  لیتشک قانون 2ـ3انتخاب قضات )مواد  ندیفرادادگاه(؛  لیتشکقانون 
قانون  14هر سنا )ماده  تیصالح نییتعدادگاه(؛ و  لیتشکقانون  1)ماده  یقاض 3سنا با 

 دادگاه(.  لیتشک
توسط  گرید یمینفدرال )بوندستاگ( و  یملدادگاه توسط مجلس  یاعضااز  یمین
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وندسرات )ب شوند یمدو سوم انتخاب  تیاکثر یرأ)بوندسرات( و با  االتیامجلس 
دادگاه(  لیتشکقانون  7و  1نفره( )مواد  11 ژهیو تهیکم کی قیطرو بوندستاگ از  ماًیمستق

 (14)هر سنا( یقاض 3، سه تن از یعنیاز سناها ) کیهر، سه تن از قضات نیب نیادر  که
 یاشخاصتا از حضور  شوند یمعدالت آلمان انتخاب  یعال یها وانیدقضات  انیمالزاماً از 

و ابالغ قضاوت در دادگاه قانون  حکم (12)استفاده شود. ییقضاو  یحقوق یعالرب با تجا
پست قضاوت  یتصد. دوره ردیگ یمجمهور فدرال صورت  سیرئ یامضابه  یاساس

سن  حداکثر آنکهوجود ندارد. ضمن  زینانتخاب مجدد  امکانسال است و  11دادگاه 
قانون  4خواهند شد. )ماده  سن قضات بازنشسته نیاسال است و پس از  13 یتصد
 ایدر بوندستاگ، بوندسرات، دولت فدرال  یاساسقضات دادگاه قانون  (11)دادگاه( لیتشک

 ریتعببه  (17)و اشتغال نخواهند داشت. تیعضو یالتیادر سطح  ها نیامتناظر  ینهادها
اشتغال نخواهند داشت مگر به عنوان  یا حرفهسمت  ایشغل  چیهتر، قضات در  روشن

 زینموارد  نیاالبته در  کهآلمان  یعالها و مؤسسات آموزش  مدرس حقوق در دانشگاه
از  کیهردادگاه(  لیتشکقانون  9( ماده 4خواهد داشت. )بند ) تیاولوسمت قضاوت 

 دهند یم یمشورتبه قضات نظر  یریگ میتصمدر  کهدارد  یپژوهش اریدست 9قضات 
  (13)ندارند. ینقش یریگ یرأهرچند در 

آن به دو سنا با  میتقس، یاساسدر ساختار دادگاه قانون  نکته نیبارزترو  نیتر همم
اتخاذ  (13)شعب ای سناها و قیطرو پرسنل جداگانه است. در واقع، دادگاه از  ها تیصالح
 سییرنائب  استیراول به  یسنا کهاست  یقاض 3از  متشکل. هر سنا کند یم میتصم

 که. هر سنا شامل سه شعبه شود یم تیریمددادگاه  سییردوم توسط  یسنادادگاه و 
دوم است( و نائب  یسناعضو  کهدادگاه ) سیرئ. باشد یمهستند  یقاضاز سه  مرکب

محل خدمت خود اشتغال به  یسنادر جمع  زیناول است(  یسناعضو  کهدادگاه ) سیرئ
 چنانکه ردیگ یمدادگاه توسط شعب انجام  کاراز  یا گستردهدارند. در واقع، بخش  تیفعال

قرار توسط شعب صادر  199391توسط سنا و  میتصم 1739تعداد  1221تا  1321از سال 
طور  توسط دادگاه صادر شده است.( هماندستور موقت  1733، نیاشده است. )عالوه بر 

 یدادخواه کی ایآ که کنند یمدر وهله نخست احراز  کهشعب هستند  نیاخواهد آمد،  که
خصوص قاطع است. البته در  نیاشعبه در  میتصمو  ریخ ایاست  رشیپذقابل  یاساس
. در واقع، با توجه کند یم یریگ میتصمبرخورداند خود سنا  ینیادیبن تیاهماز  که یموارد
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 اکنونهم  کهاست  یگفتناست.  ریناپذاجتناب  کار میتقس نیادادگاه  کار عیوسبه حجم 
 (BverfG, 2013. )شود یمد دادگاه مطرح نز یاساس یدادخواه 1222به  کینزدساالنه 
شده است. اجماالً  ینیب شیپ یاساسقانون دادگاه قانون  14سناها در ماده  اراتیاخت

از  نیقوان یبررسدو سنا است،  مشترک تیصالحدر  یاساس یها یدادخواهبه  یدگیرس
فدرال )اعم از  نیقوان گریدبا  یالتیا نیقوانانطباق  ای یاساسبا قانون  رتیمغامنظر عدم 

 یبندهاخواهد آمد( )موضوع  لیتفصبه  یآتدر مباحث  که ینحونظارت عام و خاص به 
دادگاه  یها تیصالح ریسااول، و  یسناعهده ه دادگاه( ب لیتشکقانون  19ماده  11و  1

(12)دوم قرار دارد. یسنابر عهده  یاساسقانون 
 

در مورد  یریگ میتصمه در و هرگا ابدی یم تیرسم یقاض 1سنا با نصاب حداقل 
حاصل نشود، منجر به  تیاکثرفدرال  نیقوان ریساحسب مورد  ای یاساسبا قانون  رتیمغا

از حقوق،  تیمحرومموارد ) یبرخدر  کهاست  یگفتن (11)نخواهد شد. یرأصدور 
دو سوم آرا  تیاکثرقضات(  ایجمهور  سیرئ هیعلاحزاب، اعالم جرم  تیفعال تیممنوع

 گرید یسنا یقبلسنا مخالف نظر  کینظر  که یصورتدر  (11)الزم است. میصمتاخذ  یبرا
از مجموع قضات  که (19)دادگاه یعموم ئتیهباشد، مسأله به  یاساسدر خصوص قانون 

 کهجالب آنجاست  دادگاه( لیتشکقانون قانون  11. )ماده شود یمارجاع  شود یم لیتشک
 یگریدو  1324در سال  یکیوجود دارد؛  یا هیور نیچنمورد از  1در سابقه دادگاه، تنها 

 (Wöhrmann, 2001. )1332در سال 

و  میتنظسناها را  یها تیصالح که کنند یم شرکت یعموم ئتیهعضو دادگاه در  11
موارد  یبرخ. البته در شوند یممطلق اتخاذ  تیاکثرسنا با  ماتیتصم. کند یم یگذارمقرره 

 ماتیتصمدادگاه(  لیتشکقانون  12( ماده 4)بند )خواهد بود.  مالکدو سوم  تیاکثر
موارد به سنا  نیادهد و  رییتغسنا را  هیرو تواند ینم. شعبه شود یمشعب به اتفاق آرا اتخاذ 

 نیاو  دهد ینم رییتغ گریدسنا  هیروسنا در سابقه و  کیصورت،  نیهم. به شود یمارجاع 
 . شود یماحاله  یعموم ئتیهموارد به 

بودن  ینسب، آراء دادگاه مشمول اصل یاساس( قانون دادگاه قانون 91( ماده )1) مطابق بند
 ینهادهاو  محاکم یتمام یبرا یاساسدادگاه از قانون  یریتفسنظرات  چنانکه. ستندیناثر آرا 

مقرره با قانون  کی رتیمغاراجع به  ماتیتصماالتباع است.  الزم االتیافدرال و  یاساس
آور  الزام نیقوانهمانند  زین نیقوانبودن  االثر یملغ ایاعالم باطل  ایفدرال  نیقوان گرید ای یاساس
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 یمقدمات یدگیرساست  ممکندارد، دادگاه  تیفور کهخاص  طیشرااست. به عالوه، در 
. دادگاه در کندبدهد، دستور موقت صادر  یماهو یرأ آنکهاز  شیپ کهمعنا  نیبد؛ دیبنما

 تواند یم گرید یعموممصالح و منافع  یبرا ایاست  یجد فرد در معرض ضرر که یموارد
. کند یریجلوگقانون  کیاالجرا شدن  و به عنوان مثال، از الزم (14)کردهدستور موقت صادر 

از خانواده  تیحماراجع به مقررات قانون جزا در رابطه با قانون  1331دادگاه در سال  چنانکه
 ( Decision of 27 July 1992, vol. 86: 390اد. )صورت د یاقدام نیچن (12)و زنان باردار

 فدرال آلمان یاساسدادگاه قانون  یها تیصالحو  ها ژهیکارو. 3

و مستقل  یاساس ینهاددادگاه است،  کی نکهیا نیعفدرال آلمان در  یاساسدادگاه قانون 
نبوده و  یریوز چیهتابع  یاساسدادگاه قانون  (17)است. (11)گرید یاساس ینهادها یتماماز 
 سیرئ تیریمددادگاه تحت  نیا کارکنانو بودجه مستقل است.  یادار التیتشک یدارا

 یاساس. دادگاه قانون شوند یمبازنشسته  ایو  برکنارمنصوب،  یودادگاه بوده و توسط 
 یتقاضاآن در گرو  فیوظا یفایاصورت نداده و  یاقدامخودش  ابتکارو به  الرأس یعل

است  ییقضاو نهاد  محکمه کیاگرچه  یاساساست. دادگاه قانون  صالحیذنهاد  ایشخص 
عمل  یتال محاکم یآرافرجام از  ای نافیاستشده و به عنوان دادگاه  منفک محاکم گریداما از 

( یفرجام)یینهاو  یبدو یدادگاه یاساسگفت، دادگاه قانون  توان یم یعبارت. به کند ینم
 ریمغا ماتیتصم ینیبازبدادگاه شامل  نیا یاصل یها ژهیکارو( Wöhrmann, 2001است. )
قاطع و فصل  ماتیتصمو  یاساسقانون  ریمغا نیقوان، ابطال محاکم ایمقامات  یاساسقانون 

 .باشد یمو الندر  ونیفدراس یدولت ینهادها نیتر یعال انیمالخطاب در اختالفات 
 یعال وانیدبا  واندت یمخود  ییقضا یها ژهیکارواگرچه از جهت  یاساسدادگاه قانون 

دارد، برخالف  یشتریب اراتیاخت آنکهشود اما عالوه بر  سهیمقا کایامرمتحده  االتیا
. ستینفدرال  نیقواندر حوزه  یخواهفرجام  ای نافیاستبه مثابه مرجع  یعال یها وانید

است.  یاساساز قانون  یدولت ینهادها یرویپاز  نانیاطمدادگاه حصول  یاصل فهیوظ
دادگاه  نیامشمول نظارت  زین شوند یمتوسط پارلمان وضع  که یاساسقانون  یها هیاصالح

 (13)باشند. نکردهو عدول  یتخط یاساسقانون  (13)ریتغیالاز اصول  کهجهت  نیاهستند؛ از 
آلمان از  یحقوقنظام  ارکاناز  یکیافراد به عنوان  نیادیبنحقوق  نیتضم، نیاعالوه بر 

 آلمان است.  یاساسه قانون دادگا فیوظا نیتر مهم

آن اختصاص  فیوظاو  ییقضابه بعد( به دستگاه  31)مواد  یاساسفصل از قانون  کی
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و  (92)فدرال، محاکمفدرال،  یاساستوسط دادگاه قانون  ییقضا یها ژهیکارواست.  افتهی
 39در ماده  یاساسدادگاه قانون  یها تیصالحو  اراتیاخت. گردد یمالندر اعمال  محاکم
همچنان  (91)دادگاه مقرر شده است. لیتشکقانون  19ماده  ژهیوآلمان و به  یاساسقانون 

. کند یمدادگاه را مشخص  کارو نحوه  یداخلامور  زین (91)دادگاه یدادرس نیآئ، قانون که
 : ردیگ یمقرار  یبررسدادگاه مورد  یها تیصالحدر ادامه انواع 

 (33)نیادیبناز حقوق  تیمحرومبه  حکم. 1ـ3
آلمان به خود اختصاص داده  یاساسدر قانون  یا ژهیو گاهیجاافراد  (94)نیادیبنحقوق 

( یاساسقانون  1( ماده 9آن هستند. )بند ) تیرعاملزم به  حکومت ارکان یتماماست و 
 یعمومنظم  یبرامضر  یابزارمبدل به  کهاست  ییجاحقوق تا به  نیا نیتضمحال،  نیابا 
قانون  13ماده  (92)بوده است نگردد. یحقوق نیچن ییشناسا یبنا که یدموکراسبر  یمبتن

نظم  تیضددر  (91)نیادیبنحقوق  یبرخاز  هرکس کهاست  افتیره نیا انگریب یاساس
حقوق  دیتحدبه  میتصم، از آن حق منع خواهد شد. کند یبرداربهره  کیدموکرات نیادیبن
است. حال، اگر  ریپذ امکان یالتیارال و فد یها دولت ایوتنها توسط بوندستاگ  نیادیبن

، دادگاه کند یدادخواه یاساسحقوق به دادگاه قانون  دیتحد نیااز  یشاکخواهان 
محروم شده است. دادگاه  یزمانحق و تا چه  کدامخواهان از  که کردخواهد  یدگیرس

 ای کردناز حقوق، حق انتخاب  تیمحروم یزماناست به عنوان مثال، در دوره  ممکن
 یگفتن (97)شود. منکررا  یعموممناصب  یتصد تیصالح ایوانتخاب شدن فرد مورد نظر 

 کی چیهدر  کهخصوص در دادگاه مطرح شده  نیا، چهار دعوا در 1332تا سال  کهاست 
 (Wöhrmann, 2001صادر نشده است. ) نیادیبناز حقوق  تیمحرومبه  حکم

 یاساسخالف قانون  یاسیساحزاب  ایها  جناح تیممنوعبه  حکم. 2ـ3

 توانند یمو  کردهخواست مردم را دنبال  یاسیس یها جناح، یاساسبر اساس قانون 
، یعموماز نظم  انتیص. اما به جهت کنند بیتعقشوند و اهداف خود را  لیتشکآزادانه 

 یاساسبا قانون  تیضددر  کهشده  ییها جناح یها تیفعالمانع  یاساسقانون  11( ماده 1بند )
حذف نظم  ایخود در صدد خدشه  عملکرد ایدر اهداف  که ییها جناح: کنند یمعمل 
 (93)هستند. یقانون ریغدولت را به خطر اندازند،  تیموجود ایباشند  کیدموکرات یعموم

بوندستاگ،  که یصورتاست در  ممکنفدرال  یاساساساس، دادگاه قانون  نیابر 
 کیجناح منحصر به  که ییجادر ـ منطقه  کی حکومت ایفدرال  حکومتبوندسرات، 
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 نیچن. البته کند یدگیرسجناح  کی تیوضعشود به  یامر نیچنخواهان  ـ منطقه باشد
 یندهایآفردر  که رندیبگ میتصم ادشدهیاست مراجع  ممکنو  دهد ینملزوماً رخ  یامر
قانون  دادگاه که یزمانانتخابات با آن جناح رو در رو شوند. تا  کی یطو مثالً در  یاسیس

نداده است،  یاسیس انیجر کی تیفعال تیممنوعبودن و  یرقانونیغبه  حکم یاساس
 (93)متعرض آن دسته شود. تواند ینم کس چیه

آن احزاب شده است و هر  تیفعال تیممنوعدر دو مرتبه منجر به  یدگیرسنوع  نیا، تاکنون
 یگروه که (42)شیرا ستیالیسسورخ داده است: در مورد حزب  یالدیمدر دهه پنجاه  زیندو بار 
 (Decision of 23 October 1953, vol. 2: 1)منع شد  تیفعالاز  1321بود و در سال  ینئوناز

 ممنوع شد. تشیفعال 1321در  کهبود  (41)آلمان ستیکمون، حزب یگریدو 
(Decision of 17 August 1956, vol. 5: 85) 

  (22)انتخابات بوندستاگ جینتاصحت  یبررس. 3ـ3

راجع به صحت انتخابات است. انتخابات  یریگ میتصم یمعنانظارت بر انتخابات به 
 41( ماده 1)بند ) ردیگ یمبوندستاگ در وهله اول توسط خود بوندستاگ مورد نظارت قرار 

به اعتراضات و  یدگیرساست اما  ژهیو تهیکم کی یدارامنظور  نیبد که( یاساسقانون 
دادگاه قانون  تیصالحبوندستاگ در چارچوب فوق در  ماتیتصماز  که یافراد اتیشکا
بوندستاگ راجع  میتصمخود در مورد  تیشکا توانند یمافراد  نیافدرال است و  یاساس

مطرح  یاساسرا در دادگاه قانون  یندگینما یکرساز دست دادن  ایبه صحت انتخابات 
 (44)و(49).کنند

 (24)بوندسرات ایگ ندستادرال توسط بوف جمهور سیرئ هیعلبه اتهامات  یدگیرس. 2ـ3
نزد دادگاه قانون  توانند یمبوندسرات  ای، بوندستاگ یاساسقانون  11بر طبق ماده 

 نیقوان گرید ای یاساسجمهور فدرال از قانون  سیرئ یعمدفدرال در مورد تخلف  یاساس
جمهور  سیرئ یبرکناربه  حکمدر صورت اثبات مسأله، دادگاه  (41).کنندفدرال طرح اتهام 

 صورت نگرفته است.  یدگیرس نیچن تاکنونالبته  (47).دینما یمفدرال 
 یقاض هیعل تواند یم، مجلس مربوطه یاساسقانون  33( ماده 2( و )1) یبندهابر اساس 

. در مورد کندطرح اتهام  یالتیا یاساسنظم  ایفدرال  یاساستخلف از اصول قانون  لیدلبه 
 یتیصالح نیچنپارلمان همان منطقه  یمحلدر مورد قضات  قضات فدرال بوندستاگ، و

 ایمنصب  رییتغبه  حکمفدرال،  یاساساتهام در دادگاه قانون  نیادارند. در صورت اثبات 
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 (43)شد. از سمتش خواهد یوبه انفصال  حکم، یعمدو در صورت تخلف  یبازنشستگ

توجه به  با یاساس ینهادها انیمراجع به اختالفات  یریگ میتصم. 4ـ3
 (24)ها آن یقانون یها تیصالحو  اراتیاخت

 یاساس ینهادها انیم کهاست  ینظربه اختالف  یدگیرسدادگاه،  گرید یتیصالح یمبنا
 یاساس فیوظا)الندر( در خصوص حقوق و  التیاو  ونیفدراس انیم ایو یالتیا ایفدرال 
نهاد  کی که شوند یم داریپد ییجااختالفات در  نیا (21و)(22).شود یمحادث  ها آنمتقابل 

مورد  گریدنهاد  عملکردبا  یاساسآن طبق قانون  یاساسحقوق  که شود یم یمدع یاسیس
 . افتد یمبه ندرت اتفاق  یعیوقا نیچنخدشه قرار گرفته است. البته 

 (42)فدرال یاساس ینهادها انیماختالف  .1ـ4ـ3
رگاه در خصوص قلمرو حقوق ، هیاساس( قانون 39( ماده )1( بند )1بر اساس جزء )

 یاساستوسط قانون  ماًیمستق که ینهاد ایفدرال  ینهادها نیتر یعالاز  یکی فیوظاو 
فدرال  ینهادها نیتر یعالاز  یکی (29)کار وهیشو  نیآئدر خصوص  ایو افتهی یاراتیاخت

هد خوا یاساسقانون  ریتفسفدرال عهده دار  یاساس، دادگاه قانون دیآ شیپ ینظراختالف 
جمهور فدرال، بوندستاگ،  سیرئمورد اشاره:  ینهادهاها و  بود. منظور از ارگان

اساس، هرگاه خواهان  نیا. بر باشد یم ها آن متشکله یاجزافدرال، و  حکومتبوندسرات، 
آن  فیوظابه حقوق و  گرید ینهادفعل  ترک ایبه واسطه فعل  کهشود  یمدعنهاد(  کی)

، یاساسمقرر در قانون  یها تیصالحو  ها ژهیکارووجه به شده است، دادگاه با ت یتخط
 (24).کردخواهد  یبررسآن نهاد را  تیصالحمسأله خروج از 

 (44)و الندر ونیفدراس انیماختالف  .2ـ4ـ3
 انیمصرفاً  یقانون فیوظافدرال، اختالف در خصوص حقوق و  یکشورهادر 

 یها تیصالحست در مورد ا ممکن بلکه ردیگ ینمو فدرال صورت  یمرکز ینهادها
مواقع،  نیادر  که دیآ شیپالندرها اختالف نظر  انیم ای وو الندر  ونیفدراس انیم یقانون

به عنوان مثال، در  (21)حل اختالف خواهد بود. یبرا صالحیذنهاد  یاساسدادگاه قانون 
 یرأ نیچنفدرال  یاساساز الندرها، دادگاه قانون  یکیو  ونیفدراس انیم یدعاواز  یکی

 یپتابعه آن در  اتیوال ایها  استان که یصورتدر  ستیبا یم)الندر( یالتیادولت  کهداد 
 نیچن رایز دینماباشند، مداخله  یدفاع)انتخابات( در موضوعات  ستیبپله یبرگزار
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 التیا کیو مردم  باشند یم ونیفدراس یانحصار تیمسئولو  تیصالحدر  یمقوالت
 یاسیس یفشارهارابطه دارند  نیادر  یانحصار تیمسئول کهدرال ف ینهادهابر  توانند ینم

 (Decision of 30 July 1958, vol. 8: 104وارد سازند. )

 (45)الندر کیاختالف نظر در  .3ـ4ـ3
 یگریدرجوع به دادگاه  امکان که یصورتدر  التیا کی ینهادها انیمدر اختالفات 

( در یاساسقانون  39( ماده 4. )بند )کند یم یدگیرسفدرال  یاساسنباشد، دادگاه قانون 
 ییخأل (23)التیا یاساسدادگاه قانون  یبرامقرر شده  یحقوق ناتیتضمموارد، اگر در  نیا

فدرال  یاساسنزد دادگاه قانون  التیا کی یاساس ینهادها انیمباشد، موضوع اختالف 
ه اختالفات راجع ب یدگیرس تیصالح التیاقانون  که ییجااست  نیهمچن. شود یممطرح 

 کردهفدرال واگذار  یاساسرا به دادگاه قانون  یاسیس ینهادها انیم یاساسبه قانون 
 (23)باشد.

 (66)یاساسمقررات با قانون  رتیمغاعدم  ایراجع به مطابقت  یها یدگیرس. 6ـ3
باشد.  یاساسو نظم  یاساسدر حدود قانون  ستیبا یم االتیافدرال و  یقانونگذار

به صراحت اشعار  یاساس( قانون 9) 1ماده  چنانکه (11)(یاساسقانون  12ماده ( 9)بند )
است. دادگاه  هیالرعابر قوه قانونگذار الزام آور و الزم  نیادیبنحقوق  کهداشته است 

 (11)است. یاساسبا قانون  نیقوان رتیمغامطابقت  صیتشختنها مرجع  یاساسقانون 
مطابقت با قانون  ثیحاز  نیقوان یقانونمنده در صورت برخورد با مسأل محاکم گرید

 یالتیا حکومتفدرال،  حکومت. کننداستعالم  یاساساز دادگاه قانون  ستیبا یم یاساس
 یتقاضااز دادگاه  توانند یم زینپارلمان )بوندستاگ(  ندگانینماچهارم از  کی ای و

  داشته باشند. نیقوان یقانونمندبه  یدگیرس
 نیقوان یهماهنگ صیتشخ یمتولفدرال  یاساس، دادگاه قانون یاساسبر اساس قانون 

 :دینما یم فایارا  تیمأمورو  ژهیکارو نیا ریزاست و از طرق  یاساسبا قانون 

 (62)به صورت عام( نیقوان یبررس) (63)بر مقررات یکلنظارت . 1ـ6ـ3
 یابیزار یاساسقانون  ریمغا که ینیقواندر مورد  توانند یم یاساس ینهادها یبرخ

 ردیگ یم میتصمفدرال  یاساسمقام، دادگاه قانون  نیا. در کننداز دادگاه استعالم  کنند یم
 نیقوان زینو  یاساسبا قانون  یالتیا ایخاص، قانون فدرال  یاختالفموضوع  کیدر  که
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 ایو یالتیا. البته تنها دولت فدرال، دولت ریخ ایدارد  یهماهنگفدرال  نیقوان گریدبا  یالتیا
 را خواستار شوند.  یدگیرس نیچن توانند یمبوندستاگ  ندگانینما سوم کیحداقل 
 که ستینمصوب پارلمان  نیقوان یعنیخاص آن  یمعناقانون به  کهاست  یگفتن

 ونیفدراسو مقررات  نیقوان یتمام بلکه ردیگقرار  یدگیرسموضوع درخواست  تواند یم
 یدگیرس نیچنمستقل مشمول  یعموم ینهادها مقررات ای یدولت نیفرام: لیقباز  التیا ای

و مقررات مورد  نیقوان کهندارد  تیموضوعمسأله  نیاضمناً  (Wöhrmann, 2001هستند. )
آن است  گرید نکتهنه.  ایاند  ( بوده1343) یاساساالجرا شدن قانون  از الزم شیپ یبررس

هرگاه در  بلکه ستین موضوع درخواست نیقوانبودن  یاساسقانون  ریمغاصرفاً اعالم  که
در  کهاست از دادگاه خواسته شود  ممکنباشد  دیترد یاساسبا قانون  نیقوانانطباق 

به عنوان مثال؛ از دادگاه  چنانکه (12).کندخصوص انطباق قانون مورد بحث اظهارنظر 
 یمبنابر  که 1371دسامبر  11موافقتنامه  بیتصواجازه  که یقانوندر مورد  کهتقاضا شد 

 نیادادگاه  که کند، اظهار نظر داد یممنعقد شده بود را  یشرقو آلمان  یغرببط آلمان روا
 (Decision of 31 July 1973, vol. 36: 1. )نکرداحراز  یاساسقانون  ریمغاموافقتنامه را 

به  1334سال  هیاصالحدر  که 39( ماده 1الف( بند )1بنا بر جزء ) کهاست  یگفتن
مقرر در  طیشرا ایآ نکهیاد، در صورت اختالف نظر در خصوص افزوده ش یاساسقانون 
، دهد یم یقانونگذارحق  االتیا کناردر  ونیفدراسبه  که یاساسقانون  71( ماده 1بند )

 ایودولت  ایبه درخواست بوندسرات  (11)نه، ایصادق است  یبررسدر مورد قانون مورد 
، هرگاه در گرید انیب. به کند یم یریگ میتصمفدرال  یاساس، دادگاه قانون یالتیاپارلمان 

دادگاه  تیصالح، حل اختالف در دیآ شیپفدرال اختالف نظر  یقانونگذار تیصالح
 فدرال خواهد بود. یاساسقانون 

  (66)(نیقوانخاص  یبررس) (65)نظارت خاص بر مقررات .3ـ6ـ3
 ابدیب یاساس با قانون ریمغارا  ینیقوانخاص  ییدعوابه  یدگیرسدر  که یدادگاههر 

در  یدگیرس نیا. سازد یممتوقف  یاساسخود را تا اخذ نظر از دادگاه قانون  یدگیرس
 ذکر انیشادهد.  صیتشخ یاساسقانون  ریمغارا  یقانوندادگاه  کی که دهد یمرخ  یمواقع

را از جهت انطباق با  یقانونمقررات  که اند مکلفآلمان مجاز و  محاکم یتمام کهاست 
 ریمغاقانون را  کی یدادگاهاساس، هرگاه  نیامورد مالحظه قرار دهند. بر  یاساسقانون 
خود  یدگیرسدهد  صیتشخفدرال(  نیقوان ریمغارا  یالتیاقانون  کی ای)و  یاساسقانون 
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 (13).کند یمخصوص استعالم  نیافدرال در  یاساسو از دادگاه قانون  سازد یمرا متوقف 
 ستیبا یم دهد یماحاله  یاساسا به دادگاه قانون موضوع ر که یدادگاهدر هر حال، 

آن مربوط است  یدگیرسبه موضوع در حال  لیدلقانون مورد احاله به چه  کهدهد  حیتوض
 یاساسدادگاه قانون  کهاست  یهیبدداده است.  صیتشخ یاساسقانون  ریمغاو چرا آن را 

  (72).کردخواهد  یدگیرسصرفاً به اعتبار مقرره مورد بحث 
 یاساسقانونگذار مشمول قانون  ینهادهامصوب  نیقوانتنها در مورد  یدگیرس نیا

وضع  1343 یاساساالجرا شدن قانون  از الزم شیپ که ینیقوان، جهینتو در  ردیپذ یمصورت 
( توسط خود یحکومت نیفرام)مثل  اند از پارلمان وضع شده ریغ یینهادهاتوسط  ایاند  شده

 . رندیگ یم میتصممقررات  نیاخود در مورد اعمال  محاکم نیاو  شوند یم یبررس محاکم
را  یاساسدادگاه قانون  تیفعالحجم  نیتر شیب یاساس یها یدادخواهپس از  یدگیرس نیا

قانون را  122بالغ بر  1223تا سال  یاساسدادگاه قانون  چنانکه. دهد یمبه خود اختصاص 
 (Law, 2012: 5است. ) کردهرفع اثر  ها آنو از  تهافیفدرال  نیقوان گرید ای یاساسقانون  ریمغا

  (51)یاساسقانون  166( ماده 3( و )2) یبندها یمبنابر  یدگیرس .2ـ6ـ3
فدرال بنا به درخواست  یاساس، دادگاه قانون یاساسقانون  122( ماده 1موجب بند ) به

 نیقواناز  ییجز یعموم الملل نیبقاعده حقوق  کی ایآ نکهیاها در مورد  از دادگاه یکی
 (79)نه، ایافراد است  یبرا یفیتکالموجد حقوق و  ماًیمستقهست و مآالً  (71)فدرال
قانونگذار و  اراتیاختشده است تا خدشه به  هیتعب سازوکار نیا. کند یم یریگ میتصم
شود را به حداقل  یناش یالملل نیب یهنجارهااست از ادغام  ممکن که یحقوق نانیاطم

 که یعموم الملل نیباصول و قواعد حقوق  یاساسقانون  12طبق ماده  نکهیابرساند؛ چه 
  (74)دارند. یبرترتفوق و  یمل نیقوانبر  شوند یمفدرال جذب  یحقوقدر نظام 
 که التیا کی یاساس، دادگاه قانون یاساسقانون  122( ماده 9، بر طبق بند )نیهمچن
 ایفدرال  یاساسدادگاه قانون  میمتص کیمخالف  ینظر یاساسقانون  ریتفسدر مقام 

 کسبفدرال  یاساساز دادگاه قانون  ستیبا یمدارد،  االتیا گرید یاساسقانون  یها دادگاه
  (72).کندنظر 

  (56)یاساس یدادخواه. 5ـ3

 ینیب شیپ( 1321در قانون دادگاه ) یاساسطرح دعوا در دادگاه قانون  یفردحق 
قانون  39( ماده 1الف( بند ) 4شد. وفق جزء ) یاساسوارد قانون  1313و در سال  (77)شد
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 که یحقوقاز  یکی ای (73)نشیادیبناز حقوق  یکی کهباشد  یمدع یشخصهر  یاساس
شده  عییتض یدولتبه جهت عمل مقامات  (73)هستند، نیادیبنو متناظر با حقوق  فیرد هم

، یاداراقدام نهاد  کی هیعل تواند یم یدادخواه. دینما یاساس یدادخواه تواند یماست 
 داتیتمهها و  راه یتمام ستیبا یم، یدعواز طرح  شیپقانون باشد. البته  ایودادگاه  یرأ

 یداراموضوع  کهاست  یصورتدر  یدادخواست نیچن رشیپذ (32)شده باشد. یط یقانون
 یداراو  ریخط نیادیبننقض حقوق  یادعاباشد؛ چنانچه  یاساسدر حقوق  نیادیبن یتیاهم

نسبت به مسأله موجب  یریگ میتصمو  یدگیرسهرگاه عدم  ایوباشد؛  یخاص شدت
 یصورتتنها در  یاساس یدادخواه، یکلقاعده  کیباشد. به عنوان  ینیسنگو  میوخعواقب 

باشد. دادخواست  دهینرس جهینتبه  محاکم گرید قیطرخواهان از  کهاست  رشیپذقابل 
. ردیگصورت  لیدال انیبو با  کتوبممشخص شده، به صورت  یزماندر بازه  دیبا
استخدام  یبرا یالزام، نیهمچندادگاه(  لیتشکقانون  31و ماده  19( ماده 1( و )1) یبندها)

است اما  گانیرا یدادخواهدادگاه(  لیتشکقانون  11. )ماده ستین یدعاو نیادر  لیوک
( 1. )بند )کند مهیجر فرد را تواند یم سازوکار نیادادگاه در صورت احراز سوء استفاده از 

 یاساس یدادخواه بودن رشیپذاز شروط قابل  گرید یکی دادگاه( لیتشکقانون  94ماده 
در محدوده  ستیبا یم ییقضا ای یادار ماتیتصمدر مورد  یدادخواه کهآن است 

دادگاه(  لیتشکقانون  39( ماده 1طرح شود. )بند ) ها آناعالم  ایاز زمان صدور  ماه کی
از زمان  کسالی، یدولتو مقررات  نیقواندر مورد طرح دعوا در خصوص  یزمان بازه نیا

 (31)دادگاه( لیتشکقانون  39( ماده 9. )بند )باشد یم ها آناعالم  ایواالجرا شدن  الزم
 کی که کنند یم نییتعدر وهله نخست  کهها هستند  قبالً اشاره شد، شعبه کهطور  همان

راستا هر شعبه به اتفاق  نیانه. در  ایهست  یدگیرسو  رشیپذقابل  یاساسدادخواست 
 لیدال گریدبنا به ـ  شتریب یها یدگیرسعدم  ای رشیپذبه عدم  میتصمسه عضو خود  یآرا
 یریگ میتصمدادخواست دهد،  رشیپذبه  یرأاز قضات شعبه  یکیو چنانچه  ردیگ یم ـ

سه  یآراموجب اتفاق ( رد دادخواست به Kommers, 2001. )شود یمسنا احاله  کلبه 
 رقابلیغو قاطع و  ستین لیدلارائه  ازمندین میتصم نیا. ردیپذ یمعضو شعبه صورت 

 دادگاه(  لیتشکد قانون 39( ماده 1است. )بند ) دنظریتجد

البته  کهاست  (31)یحقوقالعاده جبران خسارت  فوق سازوکار کی یاساس یدادخواه
فراتر از آن مورد خاص  یالزاماتبوده و آثار و  ساز هیرورابطه  نیادادگاه در  ماتیتصم
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اشخاص است و هم  نیادیبنحقوق  نیتضمدادگاه هم  یریگ میتصم (39)خواهند داشت.
 یاجزا یتمام یبرا ییراهنما کند یمارائه  یاساساز قانون  که یریتفساستدالل دادگاه و 

 یداروساز سیتأس تیدمحدوخواهد بود. به عنوان مثال، دادگاه مقررات ناظر به  تیحاکم
به  ای( Decision of 11 June 1958, vol. 7: 377) کرداشتغال قلمداد  یآزادرا ناقض اصل 
 (34))شهادات و مسموعات( یشفاه، به قابل قبول بودن ادله گرید یمیتصمعنوان مثال، در 

در  ،نیهمچن (Decision of 6 May 1981, vol. 57: 250داد. ) حکم یفریک یها یدادرسدر 
اروپا موسوم به معاهده  هیاتحادقانون الحاق به معاهده  هیعلبر  که یا هیشکوائخصوص 

شروط  انیبصورت گرفت دادگاه به  یاساسمقررات قانون  یبرخو اصالح  (32)ختیماستر
 یکل یها استیسدر  اریبس یتیاهم یدارا کهپرداخت  یمانیپ نیچنالحاق به  طیشراو 

 ( Decision of 12 October 1993, vol. 89: 155دولت بود. )
ها شده است  موجب تورم دادخواست سازوکار نیابودن  فاتیتشرو بدون  یآسان
دادخواست نزد دادگاه مطرح شده است.  1222، ساالنه حدود ریاخ یها سالدر  چنانکه

(BverfG, 2013 از سال )درخواست در دادگاه به ثبت  127199تعداد  1222تا  1321
 نیا اکثربوده است. البته  یاساس یدادخواهمربوط به  ها آنفقره از  121414 که دهیرس

%( از موارد 2/1 یعنیفقره ) 9133اند و تنها  قرار نگرفته رشیپذها مورد  دادخواست
 (BverfG, 2013اند. ) بوده زیآم تیموفق یاساس یدادخواه

 

 (میتصممختومه ) (یثبتوارده ) یدگیرسنوع 

 27 531 یاساس یدهانها انیماختالف 

 18 541 و مقررات نیقوان یکل یبررس

 3753 نیقوانخاص  یبررس
 )توسط سناها( 811

 )توسط شعب( 535

 531831 یاساس یها یدادخواه
 )توسط سناها( 3128

 )توسط شعب( 538743

(13)(5815ـ7337 یها سال) یاساسدادگاه قانون  تیفعالجدول 
 

  یریگ جهینت
 نیتضمو عامل  یمل یحقوقنظام  یربنایزبه عنوان  یاساسون از قان انتیصضرورت 

مهم  نیا. ستین دهیپوش کس چیهبر  تیحاکماقتدارات  میتقساشخاص و  نیادیبنحقوق 
 نیااز  یتخطو ناظر عدم  یاساسقانون  ریتفس یینهابه منزله مرجع  ینهاد ینیب شیپجز با 
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در  ژهیکارو نیا. به طور معمول، ستین سریمو مقررات  نیقوان گریدبا وضع  نیادیبناصول 
قانون  یشوراها ایو یاساسقانون  یها دادگاه، کشور یعال یها وانیدبه  یمل یها نظام
  واگذار شده است. یاساس

از  یکی، کشور نیا یاساسآلمان به عنوان نهاد ناظر قانون  یاساسدادگاه قانون 
 نیا. رود یمجهان به شمار  یاساسانون ق یها دادگاه نیمتنفذترو از  یمل محاکم نیمقتدرتر

و همسو  ردیگموسع خود بهره  یها تیصالحو  اراتیاختتوانسته است از  یخوبدادگاه به 
 کشور نیا یاساسقانون  نیادیبندولت آلمان با اصول  یکل یراهبردهاو  ها استیسساختن 

در  ژهیوبه و  یا منطقهدر سطح  یحتدادگاه  نیا ماتیتصم. دینما فایا یمؤثرنقش 
 اند.  مورد الهام و منشأ اثر بوده زین یشرق یاروپا یکشورها یاساسقانون  یها دادگاه

نظارت دادگاه  کهگفت  توان یمنگهبان  یشوراآلمان با  یاساسدادگاه قانون  سهیمقادر 
 ینیپس، جنبه یاساسو مقررات با قانون  نیقوان رتیمغاآلمان در مورد عدم  یاساسقانون 
 خصوص نیانگهبان در  یشورااست اما نظارت  صالحیذو منوط به درخواست مقامات داشته 
شورا  نیا دییتأبدون  یقانونگذارمصوبات مجلس در مقام  بلکهداشته و  ینیشیپجنبه 

 نکات، از نیهمچن (33و)(37)ج.ا.ا.( یاساسقانون  31و  39. )اصول ابندی ینم یقانوناعتبار 
به  یدگیرس تیصالح کهآلمان آن است  یاساسه قانون دادگا تیصالحقابل تأمل در 

فدرال صرفاً ناظر  نیقوان گریدحسب مورد با  ای یاساسو مقررات با قانون  نیقوانمطابقت 
نگهبان  یشورا تیصالح آنکه. حال ستینخاص  یمعناقانون به  ایبه مصوبات پارلمان 

مقررات  گرید خصوص تنها به مصوبات مجلس محدود شده است و شامل نیادر 
درخواست  که ستینمشخص  یخوببه  رانیا یحقوق. به هر حال، در نظام شود ینم

 یمرجعبا چه  یاساسبا قانون  ریمغا یدولتمقامات  ماتیتصم ایوبه مقررات  یدگیرس
مشخص  یمرجع یاساسقانون  یاجرانظارت بر  یبرا، اساساً نیاو فراتر از  (33)است؟

 (32)وجود دارد؟
 تیصالحآلمان به  یاساسنگهبان با دادگاه قانون  یشورا فیوظا زیتماجوه و گریداز 

. کرداشاره  توان یمنگهبان  یشوراتوسط  یریتفسو صدور نظرات  یاساسقانون  ریتفس
به  یشتریبانعطاف  تواند یم یاساسسنگ آنها با اصول قانون  امر و اعتبار هم نیا ینیب شیپ

 یاساسدر قانون  یبازنگر رانهیسختگ فاتیتشر یطبه  ازین آنکهداده و بدون  یاساسقانون 
 .کردراهگشا ارائه  یریتفس یاساسباشد، با توجه به نص و روح قانون 
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 ها ادداشتی
1- Länder. 

2- Basic Law for the Federal Republic of Germany (German: Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland) of 23 May 1949 (amended by an Act dated 27 October 
1994 (Federal Law Gazette I, p.3146). 

3- cf. Articles 30, 70, 83, 92 of the Basic Law. 

4- The Federal Constitutional Court (German: Bundesverfassungsgericht, or 
BVerfG). 

5- the West German constitutional convention (i.e. the Parliamentary Council). 
6- the Grundgesetz (Basic Law). 
7- judicial review. 
8- constitutional review. 
9- the Social Democrats. 
10- the Christian Democrats. 
11- Federal Constitutional Court Act (German: Bundesverfassungsgerichts-Gesetz, 

BVerfGG) of March 12, 1951. 
12- Karlsruhe. 
13- A recent survey identifies the following nations as employing “The ‘Austrian’ 

Model” of constitutional review: (Europe) Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, 
Austria, Belarus, Belgium, the Bosnian/Herzegovina Federation, Bulgaria, Croatia, the 
Czech Republic, the Former Republic of Yugoslavia, Georgia, Germany, Hungary, 
Iceland, Italy, Latvia, Lichtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, 
Moldova, Monaco, Poland, Romania, the Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Spain, 
Turkey, Ukraine; (Africa) Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, the 
Central African Republic, Chad, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Gabon, 
Madagascar, Mali, Niger, Rwanda, South Africa, Sudan, Togo, Uganda, Zaire, Zambia; 
(Middle East) Cyprus, Palestine, Syria, Yemen; (Asia) Kyrgyzstan, Mongolia, South 
Korea, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Uzbekistan; (Central/South America) Chile, 
Surinam. G. Harutyunyan, A. Mavèiè, Constitutional Review and Its Development in 
the Modern World (A Comparative Constitutional Analysis) 30-32 (1999). 

14- Senate. 
15- Article 94 of the Basic Law [Composition of the Federal Constitutional Court] 

provided that: 
“(1) The Federal Constitutional Court shall consist of federal judges and other 

members. Half the members of the Federal Constitutional Court shall be elected by the 
Bundestag and half by the Bundesrat. …” 

به : »دارد یماشعار  رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  کمیاصل نود و  کهاست  یگفتنـ 53
 یمل یشورات مجلس مصوبا رتیمغااز نظر عدم  یاساساسالم و قانون  احکاماز  یپاسدارمنظور 

 :شود یم لیتشک ریز بیترکنگهبان با  یشورابه نام  ییشورا، ها آنبا 

عده با مقام  نیازمان و مسائل روز. انتخاب  اتیمقتضعادل و آگاه به  یفقهاشش نفر از ـ 
 است. یرهبر
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 لهیوسبه  که یمسلمانحقوقدانان  انیم، از یحقوقمختلف  یها رشتهشش نفر حقوقدان، در ـ 
 .«گردند یممجلس انتخاب  یرأو با  شوند یم یمعرف یمل یشورابه مجلس  هیقضائقوه  سیئر

مدت شش سال  ینگهبان برا یشورا یاعضا»قانون،  نیا، بر طبق اصل نود و دوم نیهمچن
د یهر گروه به ق یاز اعضا یمین دوره پس از گذشتن سه سال، نیدر نخست یشوند ول یانتخاب م
 «شوند. یآنها انتخاب م یبه جا یا تازه ید و اعضاابنی یر مییقرعه تغ
شغل  کیاز  شیب یتصد تیممنوعتبصره به قانون  کیقانون الحاق  کهاست  ذکر انیشاـ 52

ت یعضو»مصلحت نظام( مقرر داشته است:  صیتشخمجمع  12/4/1933)مصوب  1979مصوب 
تابعه آنها و  یازمانهاگانه و مؤسسات و س سه یاز قوا کیه اشخاص شاغل در هریلکهمزمان 

ح نام یا تصریر نام که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکا وابسته به دولت ی یتها و مؤسسات دولتکشر
نگهبان به جز مشاغل  یند، در شوراینما یشور استفاده مکل کبوده و به هر مقدار از بودجه 

شغل  کیش از یب یتصدت ی( قانون ممنوع3( و افراد موضوع تبصره )1موضوع تبصره ) یآموزش
، زین یاساسقانون  141اصل  کهاست  یگفتن«. به عنوان حقوقدان ممنوع است... 1979مصوب 

 کارمندانتعدد مشاغل  تیممنوعرا از  یقاتیتحقها و مؤسسات  در دانشگاه یآموزش یها سمت
 است. کرده یمستثندولت 
 لمانآ یاساسدادگاه قانون  یدادرس نیآئقانون  12. ماده نکـ 51

19- Chamber. 

رت یص عدم مغایتشخ: »رانیا یاسالم یجمهور یاساسبر طبق اصل نود و ششم قانون ـ 73
ص عدم ینگهبان و تشخ یشورا یت فقهایثرکام اسالم با اکبا اح یاسالم یمصوبات مجلس شورا

 «نگهبان است. یشورا یت همه اعضایثرکبر عهده ا یتعارض آنها با قانون اساس
 دادگاه لیتشکقانون  12( ماده 9) . بندنکـ 75
 اینگهبان  یشورا یاعضا یآرامطلق  تیاکثر اریمع، بر خالف رانیا یحقوقدر نظام ـ 77

در  یاساسقانون  ایمصوبات مجلس با شرع  رتیمغاعدم  صیتشخدر  که هیفق یاعضاحسب مورد 
ه چهارم اعضا س تیاکثر یرأنگهبان،  یشورا یریتفسنظر گرفته شده است، در خصوص نظرات 

 (33در نظر گرفته شده است.)اصل 
23- The plenum of the Federal Constitutional Court 

 دادگاه لیتشکقانون  91. ماده نکـ 74

25- The Pregnant Women´s and Family Assistance Act 
و  هافتی سیتأس یاساسطبق قانون  ماًیمستق کههستند  یعال یینهادها یاساس ینهادهاـ 73

از: قوه مقننه  اند عبارتنهادها  نیاآلمان  یاساس. طبق قانون کنند یم فایاخاص را  ییها ژهیکارو
 فدرال. یاساسفدرال، دولت فدرال، و دادگاه قانون  یجمهور سییر)بوندستاگ و بوندسرات(، 
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 دادگاه لیتشکقانون  1. ماده نکـ 72
28- eternity clause 

در  یبازنگرمقررات راجع به  انیببه  رانیا یاسالم یمهورج یاساسقانون  177اصل ـ 78
بودن نظام  یاصول مربوط به اسالم یمحتوا: »دارد یم اصل اشعار نیا لیذ. پردازد یم یاساسقانون 
 یو اهداف جمهور یمانیا یها هیو پا ین اسالمین و مقررات بر اساس موازیه قوانیلک یو ابتنا
اء کشور با اتکز اداره امور یت امر و امامت امت و نیومت و والکبودن ح یران و جمهوریا یاسالم

 «ر است.یر ناپذییران تغیا ین و مذهب رسمیو د یبه آراء عموم
30- Federal Courts:  

1) Federal Labour Court 
2) Federal Finance Court 
3) Federal Court of Justice 
4) Federal Social Court 
5) Federal Administrative Court 
6) Federal Patent Court 

ماده  لیذو به موجب  ستین یحصر یاساسدادگاه قانون  یها تیصالح کهاست  یگفتنـ 35
 «شود می ه با قانون فدرال به آن واگذارک یگریموارد د»اضافه شدن  امکانآلمان  یاساسقانون  39

 شده است.  ینیب شیپ زین

32- The Rules of Procedure of the Federal Constitutional Court (GoBVerfG) of 15 
December 1986 (Federal Law Gazette I p. 2529), as amended recently by the decision of 
18 December 1995 (Federal Law Gazette 1996 I p. 474). 

 .یاساسقانون  13دادگاه و در ارتباط با ماده  لیتشکقانون  19( ماده 1موضوع بند )ـ 33
 .یاساسقانون  1ـ13موضوع مواد ـ 34
ت، جان، یثیح: »دارد یم مقرر رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  و دوم ستیباصل ـ 31

 «ند.کز یه قانون تجوک ین و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردکمال، حقوق، مس
 سیتدر یآزاد(، 2( ماده 1ت )بند )مطبوعا یآزادخاصه  افکار انیب یآزادبه طور خاص، ـ 33
(، محرمانه بودن پست و 3)ماده  تشکل یآزاد(، 3اجتماعات )ماده  یآزاد( 2( ماده 9)بند )

 (.11)پاراگراف )الف( ماده  یپناهندگحق بر  ای(، 14)ماده  تیمالک(، حق 12ارتباطات )ماده 
 دادگاه. لیتشکقانون  91ـ41. مواد نک، شتریب یآگاه یبراـ 32
احزاب، : »دارد یممقرر  رانیا یاسالم یجمهور یاساسو ششم قانون  ستیباصل ـ 31

شناخته شده آزادند،  ینید یتهایا اقلی یاسالم یو انجمنها یو صنف یاسیس یها ها، انجمن تیجمع
را  یو اساس جمهور اسالم ین اسالمی، موازی، وحدت ملیه اصول استقالل، آزادکن یمشروط به ا

از آنها مجبور  یکیت در کا به شریرد کت در آنها منع کتوان از شر یس را نمکچینند. هکنقض ن
 «ساخت.
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 دادگاه. لیتشکقانون  49ـ47. مواد نکـ 38
40- Socialist Reich Party (SRP) 

41- Communist Party of Germany (KPD) 

انون دادگاه قانون ق 19( ماده 9در ارتباط با بند ) یاساسقانون  41( ماده 1موضوع بند )ـ 47
 .یاساس

 دادگاه. لیتشکقانون  43. ماده نکـ 43
نگهبان نظارت بر  یشورا: »دارد یممقرر  رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  33اصل ـ 44

و مراجعه به آراء  یاسالم ی، مجلس شورایاست جمهوری، ریانتخابات مجلس خبرگان رهبر
 «را بر عهده دارد. یو همه پرس یعموم

؛ یاساسقانون  11دادگاه در ارتباط با ماده  لیتشکقانون  19( ماده 4موضوع بند ) ـ41
قانون  33( ماده 2( و )1) یبندهادادگاه در ارتباط با  لیتشکقانون  19( ماده 3، بند )نیهمچن
 .یاساس

س یبه اتهام رئ یدگیرس: »دارد یممقرر  رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  142اصل ـ 43
در  یاسالم یبا اطالع مجلس شورا یم عادیران در مورد جرایو معاونان او و وزجمهور 

س یعزل رئ: »112( اصل 12، طبق بند )نیهمچن« شود. می انجام یدادگستر یعموم یها دادگاه
ف یاز وظا یشور به تخلف وک یوان عالیم دکشور پس از حکجمهور با در نظر گرفتن مصالح 

در شمار « بر اساس اصل هشتاد و نهم یت ویفاکبه عدم  یاسالم یمجلس شورا یا رای، یقانون
 یتوان از مقامیرا نم یقاض: »دارد یممقرر  زین 114اصل  .شده است ذکررهبر  اراتیاختو  فیوظا

ا یه موجب انفصال است به طور موقت ک یا تخلفیمه و ثبوت جرم که شاغل آن است بدون محاک
مصلحت  یر داد مگر به اقتضاییا سمتش را تغیمحل خدمت  او یا بدون رضایرد کم منفصل یدا

 «.لکشور و دادستان ک یوان عالیس دیه پس از مشورت با رئیس قوه قضائیم رئیجامعه با تصم

47- for procedural details see Articles 49-57 of the Law on the FCC 
48- for details see Article 58-62 of the Law on the FCC 
49- Constitutional Disputes 

50- Organstreit proceedings, State-Federal conflicts 
و  فیوظادر زمره « گانهسه یم روابط قوایحل اختالف و تنظ»، 112( اصل 7بر طبق بند )ـ 15

 رهبر به شمار آمده است. اراتیاخت
 .یاساسقانون  39( ماده 1) بند( 1) زءجدادگاه در ارتباط با  لیتشکقانون  19( ماده 2موضوع بند )ـ 17

53- rules of procedure 
54- for details see Articles 63-67 of the Law on the FCC 
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( قانون 4) ،(9()1)39دادگاه در ارتباط با ماده  لیتشک( قانون 3(،)7)19موضوع ماده ـ 11
 .یاساس

56- for details see Articles 68-72 of the Law on the FCC 
 .یاساسقانون  33( و 4) 39دادگاه در ارتباط با مواد  لیتشک( قانون 12) (،3)19موضوع ماده ـ 12

58- Constitutional courts of the German states: 
1) Constitutional Court of the Land Baden-Württemberg 
2) Bavarian Constitutional Court 
3) Constitutional Court of the Land Berlin 
4) Constitutional Court of the Land Brandenburg 
5) Constitutional Court of the Free Hanseatic City of Bremen 
6) Hamburg Constitutional Court 
7) Constitutional Court of the Land Hesse 
8) Constitutional Court Mecklenburg-Western Pomerania 
9) Lower-Saxonian Constitutional Court 
10) Constitutional Court of the Land North-Rhine/Westphalia 
11) Constitutional Court of the Land Rheinland-Palatinate 
12) Constitutional Court of the Saarland 
13) Constitutional Court of the Free State of Saxony 
14) Constitutional Court of Saxony/Anhalt 
15) State Constitutional Court of Schleswig-Holstein 
16) Thuringian Constitutional Court 

 نیچن Schleswig-Holstein)الندر(  التیا. به عنوان مثال، یاساسقانون  33. ماده نکـ 18
 یدگیرس التیا نیابه اختالفات  یمواردر د یاساساست و دادگاه قانون  کرده ینیب شیپرا  یامکان
 است.   کرده

60- Proceedings on the Constitutionality of Statutes 
در  یاسالم یمجلس شورا: »دارد یمج.ا.ا. مقرر  یاساسقانون  71اصل  کهاست  یگفتنـ 35

 «ند.کتواند قانون وضع  یم یعموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساس
، ی، مالیی، جزاین و مقررات مدنیه قوانیلک»: دارد یمج.ا.ا. مقرر  یاساسقانون  4اصل ـ 37
ن یباشد. ا ین اسالمید بر اساس موازینها بایر ایو غ یاسی، سی، نظامی، فرهنگی، اداریاقتصاد

ص یم است و تشخکگر حاین و مقررات دیو قوان یا عموم همه اصول قانون اساسیاصل بر اطالق 
ه مصوبات مجلس یلک: »34، بر اساس اصل نیهمچن« نگهبان است. یشورا یه فقهان امر بر عهدیا

ثر کنگهبان موظف است آن را حدا ینگهبان فرستاده شود. شورا ید به شورایبا یاسالم یشورا
قرار  یمورد بررس ین اسالم و قانون اساسیخ وصول از نظر انطباق بر موازیظرف ده روز از تار

ن صورت مصوبه یر اید نظر به مجلس بازگرداند. در غیتجد یند برایر ببیغادهد و چنانچه آن را م
 «قابل اجرا است.

63- Abstract regulation control or abstract review of statutes 
 .یاساسقانون  39( ماده 1( بند )1دادگاه در ارتباط با جزء ) لیتشکقانون  19( ماده 1موضوع بند )ـ 34

65- for details see Articles 76-79 of the Law on the FCC 
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 است. افتهی صیتخص یقانونگذارعام  تیصالحامور از  یبرخگفته شد  کهطور  همانـ 33

67- Specific regulation control or: concrete review of statutes 
 .یاساس( قانون 1)122دادگاه در ارتباط با ماده  لیتشک( قانون 11)19موضوع ماده ـ 31
 .یاساس( قانون 1)122. ماده نکـ 38

70- for details see Articles 80-82 of the Law on the FCC 
 دادگاه لیتشکقانون  19( ماده 19( و )11) یبندهاموضوع ـ 25
 ج.ا.ا.  یمدنقانون  3. ماده نک، سهیمقا یبراـ 27
 ج.ا.ا. یاساسقانون  117. اصل نک، سهیمقا یبراـ 23

74- On this procedure cf. Articles 83 and 84 of the Law on the FCC 
 دادگاه لیتشکقانون  32. ماده نکـ 21

76- constitutional complaint or Verfassungsbeschwerde 
 دادگاه لیتشک( قانون 1)32. ماده نکـ 22
 یاساسقانون  1ـ13. مواد نکـ 21
 .یاساسقانون  124و  129، 121، 93، 99(، 4)12. مواد نکـ 28

80- Article 90(2) of the Law on the FCC: “[T]he constitutional complaint may not be 
lodged until all remedies have been exhausted.”  

 ییاجرابدون دخالت مقامات  توانند یم و مقررات نیقوان، یاساسدادگاه قانون  افتهیبنا بر ـ 15
 گرید یطبدون  یحتـ  یطیشراتحت  توان یم بابت، نیاا متأثر سازند و از حقوق افراد ر ماًیمستق

به عنوان  توان یم موارد نیا. از کرد یدادخواه یاساسنزد دادگاه قانون  ها آناز  ـ یقانونطرق 
 تیشکا ایاست  کردهرا متحول  یآموزشنظام  که یقانوننسبت به  نیوالد یدعوامثال به 

 .نکاست، اشاره داشت.  کردهزمان فروش را محدود  که ینقانواز  کتابفروشندگان 
Wöhrmann, Gotthard. “The Federal Constitutional Court: an Introduction”, 2001. 

at: http://www.iuscomp.org/gla/literature/Inbverfg.htm (last visited: May 04, 2013) 
82- extraordinary legal remedy 
83- See BverfG, “The Task, Procedures and Organization of the Federal 

Constitutional Court”, 2013. at: http://www.bverfg.de/en/organization.html 

84- hearsay evidence 
85- The Treaty of 7 February 1992 founding the European Union (‘Maastricht 

Treaty’) 
86- Zubek, Radoslaw. “Constitutional Court and Federal Constitution”, p. 10. at: 

http://politics.hertford.ox.ac.uk/docs/German%20Const.%20Court%20and%20Federal
ism.pdf 
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  وجود شورای  بدون  اسالمی  شورای  مجلس: »دارد یمج.ا.ا. مقرر  یاساسقانون  39اصل  ـ 12
  نفر حقوقدان  شش  و انتخاب  نمایندگان  اعتبارنامه  ندارد مگر در مورد تصویب  اعتبار قانونی  نگهبان
 .« نگهبان  شورای  اعضای
  مجلس  مصوبات  مغایرت  عدم  تشخیص: »دارد یمج.ا.ا. مقرر  یاساسقانون  31اصل  ـ 11
آنها با   تعارض  دمع  و تشخیص  نگهبان  شورای  فقهای  با اکثریت  اسالم  با احکام  اسالمی  شورای

 .« است  نگهبان  شورای  اعضای  همه  اکثریت  بر عهده  اساسی  قانون
 ها نامه بیتصومجلس بر  سیرئدر خصوص نظارت  یاساسقانون  193. اصل نک، ژهیوبه  ـ 18

 .یادارعدالت  وانید اراتیاخت انیبدر  یاساسقانون  179و  172و اصول  دولت یها نامه نییآو 
قانون  زدهمیسو  کصدیراجع به اصل  یریتفس هینظرنگهبان در  یشورا کهاست  یتنگف ـ 83
مستفاد از اصول متعدد »داشته است:  انیب( 11/4/1931)مورخ  47141/92/31به شماره  یاساس

ر از یغ ی، امریقانون اساس 119ت اجراء در اصل یه مقصود از مسئولکآن است  یقانون اساس
 «است. یاساسقانون  ینظارت بر اجرا
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 مجمع تشخيص مصلحت نظام(  02/4/8811)مصوب 
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decision of 18 December 1995 (Federal Law Gazette 1996 I p. 474). 
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 یردولتیغ یعموم ینهادهابر مؤسسات و  ییقضانظارت 
 

 *1یاردکان پور ینیحس یدمجتبیس ،1یرستم یول
 

 رانیادانشگاه تهران، تهران،  یاسیسحقوق و علوم  دانشکده اریدانشـ 1
 رانیادانشگاه تهران، تهران،  یعمومارشد حقوق  کارشناسـ 1

 

 72/1/1937: رشیپذ  72/11/1931: افتیدر

 دهیچک
 یها شاخصهاز جمله  یعمومها و مقامات  قانون نسبت به سازمان تیحاکمو  ییقضاارت نظ

. ندیآ یمافراد جامعه به شمار  یاجتماعو  یفردحقوق  کنندة نیتضمساالر و  مردم یها نظام
 یبرخورداربا  که یعموماز مصادر امور  یکیبه عنوان  زین یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و 
و  یاجتماعمختلف امور  یها صحنهبه در  معتنا یگاهیجا یدارا یعموماز قدرت  یناشاز اقتدارات 
 نگونهیابر  ییقضا. نظارت باشند ینم یمستثنامر  نیااز  اند دهیگردجامعه  یعموماداره امور 
حقوق  نیتضممؤسسات مزبور و  یریپذ تیمسئولو  ییپاسخگودر  یمؤثرابزار  تواند یممؤسسات 

قانون و  تیحاکموجود  یهدف نیچنتحقق  یبرا. دیآمؤسسات به شمار  نیارد با افراد در برخو
با  کنیل. باشد یم اتیضرورمؤسسات از  نیا یحقوقآن در خصوص نظام  نیادیبن یارهایمع

خصوص  نیادر  که شود یممؤسسات مشاهده  نیاقانون نسبت به  تیحاکم یها مؤلفه یبررس
 .باشند یمدار برخور یاساسمؤسسات مزبور از ضعف 

آن به عنوان اساس  نیادیبنقانون و عناصر  تیحاکممفهوم  یبررسدارد با  یسعمقاله حاضر 
 یعموم ینهادهامؤسسات و  یحقوقدر خصوص نظام  ارهایمع نیاو اعمال  ییقضانظارت 

 مؤسسات بپردازد. نیابر  ییقضانظارت  یبررسبه ، یردولتیغ

، یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و ، قانون تیحاکم، ییقضانظارت  :ها دواژهیکل
 .یادارعدالت  وانید، قدرت دیتحد
 

                                                                                                                                        
 E-mail: sm.hosseinipoor@gmail.com مسئول مقالهنويسندة * 
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 مقدمه
به  یردولتیغ یعموم ینهادهابه صورت عام و مؤسسات و  یعمومامروزه مؤسسات 

 یها تیمسئولو  فیوظابه اهداف خود  لینو  ها تیمسئولانجام  یراستاخاص در  یا گونه
را  یمتعدد یواحدهامنظور  نیهممؤسسات به  نیا. باشند یم دار را عهده یمتنوعگسترده و 

را با نظام  یادیزافراد  فیوظا نیاانجام  یبرانموده و  سیتأسارائه خدمات مورد نظر  یبرا
گسترش مؤسسات مزبور و  گریداند. از طرف  خاص خود به خدمت منصوب نموده

 نیبموارد برخورد ، .. مردمو. یاسیس، یاجتماع، یاقتصاددر امور  ها آن عیوس یها دخالت
و  ماتیتصماز  یافرادساخته است و چه بسا  ریناپذ اجتناب یامرمردم و مؤسسات مزبور را 

 یها تیصالح یبرخ یدارا نیهمچنمؤسسات  نیامزبور متضرر شوند.  یواحدهااقدامات 
 شیخوخود در چارچوب اصل تخصص  اراتیاختو  فیوظادر خصوص  یا نامه نیآئ
 نییتع نهیزمدر  ینظاماتمجاز به وضع مقررات و  ایو  مکلف کهصورت  نیبد .باشند یم

رابطه  جادیابر  یمبن یقواعد یحتو  یمشخط  نییتعاساسنامه و  ایقانون و  یاجرا یها روش
نهادها  نیااز  یبرخ، موارد نیا. عالوه بر باشند یم خود و مردم انیممدار  فیتکلحق و 

و  حکمصدور  یها تیصالح یدارا که باشند یم یخاص یاطانضبو  ینظارتمراجع  یدارا
منابع ، امکانات، عیوساقتدارات  نیا. فلذا با توجه به باشند یم اختالفات یبرخحل و فصل 

انحراف و  نهیزممؤسسات قرار گرفته است  نیا اریاختدر  که یا العاده فوق یانسانو  یمال
قلمرو  کردن دیمقمواره وجود دارد. ه یعموممؤسسات از اقتدارات  نیاسوء استفاده 

 نینخستشده  نییتع شیپبه قواعد از آنها  مؤسسات و مقامات نیا یها تیصالحو  اراتیاخت
 یعمومجهت قانون محاسبات  نیهم. در کند یریامرجلوگ نیااز  تواند یم کهاست  یگام

در نظام  اه آن نةیشیپ رغم یعلبار  نینخست یبرا یاسالم یشورامجلس  1/6/1966مصوب 
 مذکور( قانون 0مؤسسات برآمد. ماده) نیااز  یفیتعرة درصدد ارائ، کشور یعمومامور  ٔاداره
ن یاز نظر ا یردولتیغ یعموم یمؤسسات و نهادها»مؤسسات مقرر داشت:  نیا فیتعردر 

ف و یه با اجازه قانون به منظور انجام وظاکمشخص هستند  یسازمان یقانون واحدها
فهرست ، ماده نیابه موجب تبصره «. شودیا میل شده یکدارد تش یه عمومه جنبک یخدمات

و به  شنهادیپو مقررات مربوط از طرف دولت  نیقوانمؤسسات و نهادها با توجه به  لیقب نیا
 تیریمدقانون  بیتصوتا  که فیتعر نیااما  .دیرسخواهد  یاسالم یشورامجلس  بیتصو

 نیاارائه شده از  فیتعرتنها  یاسالم یشورا مجلس 11/11/1916مصوب  یکشورخدمات 
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شد.  رییتغ یکمدچار ، دیجدمؤسسات در قانون  نیا فیتعربا ، ما بود نیقوانمؤسسات در 
ا نهاد یمؤسسه »، یردولتیغ یعمومنهاد  ایقانون مزبور از مؤسسه  (9ماده ) فیتعرطبق 
است و با  یقوقاستقالل ح یه داراکاست  یمشخص یواحد سازمان، یردولتیغ یعموم
( بودجه %05ش از پنجاه درصد)یشود و بیا میجاد شده یا یاسالم یب مجلس شورایتصو

ه کاست  یف و خدماتیدار وظاگردد و عهدهین میتأم یردولتیساالنه آن از محل منابع غ
محدوده و چارچوب  نییتعدر جهت  مذکور نیقوان که یفیتعارعالوه بر «. دارد یجنبه عموم

 تیصالحمحدوده و  میترسدر جهت  یمتعددو مقررات  نیقوان، اند ات نمودهمؤسس نیا
 یبرامؤسسات  نیا اراتیاختقلمرو  میترسصرف  ایآاما ، اند دهیگردمؤسسات مزبور مقرر 

 تیمزبورکفاو حفظ حقوق شهروندان در ارتباط با مؤسسات  ها آن ساختن اعمال دیمق
مؤسسات در چارچوب  نیا اراتیاختدود ح میترسگفت هرچند  دیبا؟ درپاسخ کند یم

، دیآمؤسسات به شمار  نیامحدود ساختن  یراستادر  نیادیبن یگام تواند یم قانون تیحاکم
 ناممکن ییقضانظارت  کارآمدو  قیدق یسازوکارهابدون وجود  یهدف نیچنبه  یابیدستاما 

 تیصالحمراجع  که دشو یم گفته ییسازوکارهاو  ها به راه یکلبه طور  ییقضانظارت است. 
 ییاجراو  یدولتدر مقام نظارت بر اعمال و اقدامات مسئوالن و مقامات  کشور ییقضادار 

با مقررات و  یادارهر سازمان  اتیعمل قیتطب( و به 96: 1926، یزارع) ندینما یم اعمال
 پردازند یم نیقوانبا  یادارمقامات  یها نامه نیآئمصوبات و  نیهمچن کشور نیقوان
 (.11: 1916، زاده الح)ف

قانون دو مفهوم در  تیحاکمعام( و  یمعنابر اعمال دولت )در  ییقضانظارت  نیبنابرا
بر  (101: 1912، یگرج) باشد ینم ریپذ امکان یگریدبدون  یکیتحقق  که اند دهیتنهم 
قانون  تیحاکمدر خصوص  یمختصر یبررسنوشتار ابتدا به بحث و  نیااساس در  نیهم
پرداخته و سپس  یردولتیغ یعموم ینهادهاآن در خصوص مؤسسات و  یبررسو 

 داد. میخواهقرار  یبررسمؤسسات را مورد  نیا بر ییقضااعمال نظارت  یچگونگ

 قانون تیحاکمـ 1
از  یکیقانون به عنوان  تیحاکمامروزه نهادمند شدن روابط در جامعه و تحقق 

و حقوق  یاساس یها یآزاد نیتضمعامل و  افتهیجوامع مردم ساالر و توسعه  یها شاخصه
 نیاتحقق  یبرا یواقعو  یاساسقانون  یها نیتضماساس  نیهم. بر رود یم به شمار یفرد
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 . دیآ یم به شمار یضرورمردم از لوازم  نیادیبناز حقوق  تیحمااصل و 
 یحقوققواعد  حکومتقانون عبارت است از  تیحاکم، جامع فیتعر کیمطابق 

 یجاو منتشر شده به  فیتعر شیپاز  ینوعو  یکل، یرشخصیغ، نهعادال، منصفانه
و  ینوع، یکل یارهایمعاساس اصول و  نیاافراد. بر  یشخص التیتمااراده و  حکومت

و به صورت  شیپرا از  یعموم کارگزاران اراتیاختو حدود  تیصالح، بدون ابهام
 هیکلهستند  مکلف یعموم ارانکارگز بیترت نیبدو  کنند یم نییتع داریپاو نسبتاً  یجابیا

 ستیبا یم یعمومخود را مستند و مدلل سازند. به عالوه مقامات  ماتیتصماقدامات و 
و در جهت اهداف مقنن  یا هیروانصاف  تیرعاخود را با  اراتیاختو  ها تیصالح
 (.Morita, Zaelke; 2007: 16و  15: 1912، )هداوند کننداعمال 
، منصفانه ینیقوان تیحاکمدر پرتو  ستیبا یم جامعهة بر ادار حاکمنظام  دگاهید نیااز 

 یها یآزادو  ها انسان نیادیبنشده باشد و به منظور حفظ حقوق  نییتع شیپو از  ینوع
قانون به  تیحاکماصل  کشوربه اعمال مسئوالن  دنیبخش تیمشروع نیهمچنو  یعموم
گردد  ینیب شیپتخلف  قابلریغ یاصولشناخته شده و لوازم تحقق آن به صورت  تیرسم

 (. 95 :1926، یزارع)
 یبرادو دسته شاخص را  توان یم قانون تیحاکمبه مفهوم ارائه شده از  ینگاهبا 
 یذاتو  یمحور نیموازاول ة برشمرد. دست ییقضاقانون به عنوان اساس نظارت  تیحاکم
 یبقانون  تیحاکم دایبنصحبت از قانون به عنوان  ها آن بدون که باشند یم قانون تیحاکم

 یعلن، از عام بودن قانون اند عبارت ها شاخصه نیابه صورت مختصر  .خواهد بود دهیفا
اعمال و  تیقابل، نیقوان تیقطعوضوح و ، نیقوانعطف به ماسبق نشدن ، نیقوانبودن 

 .(Timothy, 1999: 4و  Wade, 2004: 22) و... نیقوانثبات و استمرار ، نیقوان یکارآمد

. باشند یم یضرورنخست ة دست یارهایمعاعمال  یبرا کههستند  یاصولسته دوم د اما
 یبندرده ، یعموم یها سازمانمقامات و  یریپذنظارت ، حکومتتحت قانون بودن  رینظ

 .یا هیرواعمال حقوق  قدرت و دیتحد، آن نیتضمو  یحقوق یهنجارها

 نیتعتحقق و  یریگندازه و ا یابیارز یبرا ینیع ییارهایمعبه عنوان  ها شاخص نیا
اصل مورد  نیاانحراف از  زانیم نیهمچنبر جامعه و  حاکمقانون در نظام  تیحاکم
مانع از تحقق  ها ضابطه نیااز  کیو فقدان و مخدوش بودن هر  رندیگ یم قرار ییشناسا
خواهد بود. حال پس از  یعمومبر قدرت  ییقضاقانون و بالتبع نظارت  تیحاکماصل 
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 ینهادهابر مؤسسات و  ییقضانحوه نظارت  یبررسقانون به  تیحاکمصر مخت یبررس
 .میپرداز یم یعمومنهاد  کیبه عنوان  یردولتیغ یعموم

 یردولتیغ یعموم ینهادهاقانون نسبت مؤسسات و  تیحاکم یبررسـ 2
و  ییاجرا، یگذاراعم از قانون  کشور یقوااز  کیهر ، قانون تیحاکم کههمان گونه 

 و با ثبات حیصر، منصفانه، یعموم، یرشخصیغ نیموازاز  یرویپلزم به را م ییقضا
 ییاجراو  یاسیسو خرد نظام  یانیمرا بر سطوح  نیمواز نیاهمان طور هم ، دینما یم

اصل  نیااز  زین یردولتیغ یعموم ینهادهالحاظ مؤسسات و  نیبد. کند یم اعمال کشور
اعمال اصل  یچگونگو  حیصح درکو  ییشناسا لیدل نیهم. به باشند ینم یمستثن
 نیا دیتحدو  میتنظ یاساسقانون نسبت به مؤسسات مزبور به عنوان عامل  تیحاکم

قسمت ابتدا  نیادر  نیبنابرا. گردد یم محسوب ها آن بر ییقضانظارت  یمبنامؤسسات و 
و  میپرداز یم یردولتیغ یعموم ینهادهاقانون نسبت به مؤسسات و  تیحاکم یبررسبه 

  داد. میخواهمؤسسات را مورد بحث قرار  نیابر  ییقضانظارت  یچگونگدر ادامه  سپس
 که شود یم مشاهده، میباشمؤسسات داشته  نیا یحقوقجامع نسبت به نظام  ینگاهاگر 

 یاساسضعف  کیمؤسسات از  نیاقانون نسبت به  تیحاکم نیادیبن یها مؤلفهاز  یبرخ
 داشت.  میخواهاشاره  ها آن نیرت یاساسبه  نجایادر  که، برخوردارند

و  ها افراد و گروه هیکل که ینحوبه « عام بودن قانون» میکرداشاره  که. همان گونه 1
 دیآ یم قانون به شمار تیحاکم یاساس یادهایبناز  یکی کند میتنظرا  ها تیوضعتمام 

(Wade, 2004: 22) زین یولتردیغ یعموممؤسسات  یحقوقامر نسبت به نظام  نیا ایآ. حال 
قانون  نیا( 0مندرج در ماده ) فیتعرو  یعمومقانون محاسبات  بیتصو؟ باشد یم صادق

قانون  یاساسگام  نینخست توان یم را یردولتیغ یعموم ینهادهادر خصوص مؤسسات و 
نمود. به موجب تبصره  یتلقمؤسسات  نیاعام قرار دادن  نیقوانجهت تحت شمول ، گذار

 زینبرسد. مجلس  یاسالم یشورامجلس  بیتصوبه  دیباسسات مؤ نیاماده فهرست  نیا
را به صورت  یردولتیغ یعمومقانون فهرست نهادها و مؤسسات  مذکورتبصره  یاجرادر 

قابل  تواند یم یا اندازهخصوص تا  نیادر  کهرساند. اما آنچه  بیتصوبه  یا واحدهماده 
 مورد در قانون یاجراتبصره  نیاجب . به موباشد یم ماده واحده نیا 1ة تبصر، تأمل باشد
 له معظم اذن با هستند هیفق تیوال مقام نظر تحت که یردولتیغ یعموم ینهادها و مؤسسات
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  بود. خواهد
 برخوردار ییبسزا تیاهمقانون از  تیحاکمبر  یمبتندر نظم  که یگرید نیمواز. از جمله 2

 ةمنجر به سوء استفاد تاًینهاقانون  نیتعابهام و عدم  کهاست. چرا « نیوضوح قوان» باشد یم
 . اما با(Timothy, 1999: 1) گردد یم خود یها تیصالحو  اراتیاختاز  یعموممقامات 

در ابعاد گوناگون  یردولتیغ یعموم ینهادهابر مؤسسات و  حاکم یحقوقبه نظام  ینگاه
نظام ، تیصالح رینظ یگوناگون یها جنبهمزبور از  یحقوقنظام  که گردد یمآن مشخص 

قانون  تیحاکمامر  نیا که، برخوردار است یفراوانو انحالل و... از ابهامات  لیتشک، یمال
در بحث  آنکه حیتوض. سازد یم روبرو یاساس یچالشمؤسسات را با  نیانسبت به 

 نییتعآنچه قابل تأمل است عدم  یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و  یها تیصالح
در  راهکارها نییتعبدون ، یکل نیعناو ذکرو  ها تیصالح نیا قیدق قیمصادچارچوب و 

و موضوعات  نیعناو ذکر که یحال. در باشد یم مؤسسات نیاو مقررات مربوط به  نیقوان
 نییتعدر خصوص  یاساساصل  که یرمتمرکزیغ ینهادهابه خصوص در مورد ، یکل

 تیصالحدرت و دامنه اعمال ق تواند یم باشد یم اصل تخصص ها آن تیصالحة محدود
و  لیتشک نیهمچنو  یمالنظام  نةیزمدر  را برخالف نظر قانون گذار توسعه دهد. ها آن

 نیاو مقام صالح جهت  یقانون احکامرابطه با  عدم وضوح در زین مؤسسات نیاانحالل 
 نیا کهچرا  کند یم مواجه مشکلمؤسسات را با  نیا یحقوقنظام  میتنظو  نییتع نهیزم، امر

و چارچوب  ها تیصالحو  پردازد یم میتصمبه اتخاذ  نهیزم نیادر  کهجد است مقام مو
  (1).کند یم نییتعرا  امور نیا

بود. « د قدرتیتحد» میبرشمردقانون  تیحاکم یبرا که یگرید یارهایمعاز جمله . 3
 یها تیصالحتنها به اعمال  ستیبا یم یعموماعمال قدرت  ینهادها اریمع نیابر اساس 

و بدون چارچوب  یکل یها تیصالحشده بپردازند و اختصاص  نییتع شیپاز  و نیمع
 (.11: 1912، )هداوند باشد یمقانون در تعارض  تیحاکمبا اصل  تیحاکم ینهادهابه  قیدق

مؤسسات در  نیا قیدقو بدون چارچوب  یکل یها تیصالحبا  تواند یم امر نیا ایآحال 
نسبت به  تیمومیقدر اعمال  یمرکزة قامات قوم یکل یها تیصالحموارد و بعضاً  یبرخ

 مؤسسات سازگار باشد؟ نیا
 قانون به شمار تیحاکم گرید یارهایمعاز جمله  زین« یا هیحقوق رو»وجود . 4

 تیصالحپرداخت عدم  میخواهبه آن  یآتدر مباحث  کههمان گونه  که یحال. در رفت یم
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 یادار یدعاوبه  یدگیرس یخصصتبه عنوان مرجع  یادارعدالت  وانید کاملجامع و 
مرجع و عدم  نیادر  یدادرسة اطال نیهمچنمؤسسات و  نیااز  اتیشکا یتمامنسبت به 

قانون نسبت  تیحاکم فیتضعشعب آن منجر به  تیمحدود لیدلبه آن به  یکاف یدسترس
 است. دهیگردمؤسسات  نیابه 

 ینهادهابر مؤسسات و  حاکم یحقوقنظام  که دیگردمشاهده  مذکوربا توجه به مراتب 

قانون قرار ندارد.  تیحاکم نیموازبا  کاملدر تطابق  ها از جنبه یبرخدر  یردولتیغ یعموم

 قانون نائل تیحاکمبه  کاملبه طور  یا جامعه چیه کهوجود ندارد هم  یدیترد اما

با توجه به  قانون تیحاکمنقصان  نیارغم  یعل حال. (Timothy: 1999: 1) گردد ینم

قانون و  تیحاکمارتباط  رامونیپ که یحیتوضو  ییقضاارائه شده از نظارت  فیتعر

 یحقوقنظام  در خصوص توان یمشد  انیب گریکدیبه عنوان الزم و ملزوم  ییقضانظارت 

 نیابر  ییقضاقائل به وجود نظارت  یردولتیغ یعموم ینهادهابر مؤسسات و  حاکم

نسبت به  ییقضاانتظار داشت نظارت  وانت ینم گفت هرچند دیبامؤسسات شد؟ در پاسخ 

اما به هر ، نائل گردد اکملمؤسسات به تمام اهداف مورد نظر خود به نحو احسن و  نیا

مؤسسات قابل چشم  نیاقابل مالحظه نسبت به  ییقضانظارت  یسازوکارهاحال وجود 

سسات مؤ نیابر  ییقضاشده جهت نظارت  ینیب شیپ یابزارهااز  توان یم و ستین یپوش

نسبت به  ییقضانظارت  یسازوکارها یبررسمبحث به  نیاة در ادام نیبنابرابهره جست. 

 . میپرداز یم مؤسسات نیا

 یردولتیغ یعموم ینهادهانسبت به مؤسسات و  ییقضاـ نحوة نظارت 3
ما تابع  کشوردر  یعمومو مقامات  ها بر سازمان ییقضانظارت  سازوکار یکلطور  به

 یدگیرستابع  ای یادارو مقامات  ها دستگاه کهصورت  نیبداست.  ییقضا یدوگانگاصل 

تحت نظارت  که یادار یاختصاصمراجع  لةیبوسمسائل آن  ایهستند و  یعموم یها دادگاه

در باب  یکلة . قاعدرندیگ یم قرار یدگیرسقرار دارند مورد  یادارعدالت  وانید هیعال

 کهدولت  یعمومو  یادار یها تیفعالاز  یناشاختالفات  کهاست  نیا ییقضا یدوگانگ

در  رندیگ یبرمرا در  یعموماز نفع و مصلحت  یزانیمهستند و  یعموممربوط به خدمات 

همانند  کهدولت  یها تیفعالاز آن دسته از  یناشو اختالفات  یادارمراجع  تیصالح
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قدرت و از  ها آن انجام یبراو  رندیگ یم انجام یخصوصحقوق  یحقوقو  یقیحقاشخاص 

 ما یاساساست. قانون  یعموم یها دادگاه تیصالحدر  شود ینم استفاده یعموم ازاتیامت

مربوط به  یها تیفعالاز  یناشبه اختالفات  یدگیرسرا به منظور  یادارعدالت  وانید، زین

به عنوان  یعاد یها دادگاه فةیوظ کناردر  سیتأس نیانموده است.  سیتأس یعمومخدمات 

را به  ییقضا یدوگانگاصل  یاساسقانون  که دهد یم به تظلمات نشان یدگیرسمرجع عام 

 یها دادگاه کهاست  ذکرالبته الزم به  (.99و  91: 1916، زاده فالحشناخته است ) تیرسم

و خارج  یاسالمو مقررات  نیقوانخالف  یدولتمصوبات  یاجرادر قالب عدم  زین یعموم

به امور  یدگیرس نةیزمدر  ییها تیصالح یدارا، کننده بیتصومقام  اراتیاختاز حدود 

 یها تیفعالنظارت نسبت به  باشد یم جا مد نظر ما نیادر  که. آنچه باشند یم یعموم

 .باشد یم بوده یادارو  یعموممربوط به خدمات  که یعموم یها سازمان یعمومو  یادار

 هیقضائة نظارت قوبراساس حق  زین نظارتاز  یگریدنوع  کهاست  ذکرالزم به البته 

)موضوع اصل  یادار یها دستگاهدر  نیقوان حیصح یاجراو  امور انیجرنسبت به حسن 

 قیطراز  که وجود دارد یعمومنسبت به مؤسسات ( یاساسچهارم قانون  و هفتاد و کصدی

نوع نظارت  کی توان یم شتریبنظارت را  نیا. اما شود یماعمال  کشور کل یبازرسسازمان 

 کهصورت  نیابه ، اخص یمعنابه  ییقضادانست تا نظارت  ییقضاستگاه د قیطراز 

رغم  یعل) پردازد ینم ییقضابه اعمال نظارت  ماًیمستقخود  کشور کل یبازرسسازمان 

 دهیگردقائل  ییقضا هیپا یداراقانون نسبت به بازرسان  که ییقضا یها تیصالحاز  یبرخ

و از  یادارو مقامات  ها سازمان بهنسبت  ییقضادر اعمال نظارت  ییبسزااما نقش ، است(

اصوال گزارش  که قیطر نیبد. کند یم فایا یردولتیغ یعموم ینهادهاجمله مؤسسات و 

از  ها آنو مقامات  یعموممؤسسات  یسوو مقررات از  نیقواننقض  اناًیاحتخلفات و 

اجع مربوط و مر شود یمارجاع  یبررسسازمان به مراجع صالح جهت  نیابازرسان  قیطر

 .باشند یم موارد نیانسبت به  یدگیرسبه  مکلف زین

نسبت به  یادارعدالت  وانیدنظارت  یبررسبه مبحث ابتدا  نیاما در  نیبنابرا

 یها دادگاه تیصالحو در ادامه  پرداخت میخواه یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و 

مؤسسات مورد  نیابر  ییقضارا در نظام نظارت  ها قضات دادگاه یعبارتبه  ایو  یعموم

 داد.  میخواهبحث قرار 
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 یردولتیغ یعموم ینهادهابر مؤسسات و  یادارعدالت  وانیدنظارت ـ 1ـ3
اصل  در توان یم را یادار یعالدادگاه  کیبه عنوان  یادارعدالت  وانید سیتأس یمبنا

 یدگیور رسبه منظ»اصل  نیامشاهده نمود. به موجب  یاساسسوم قانون  و هفتاد و کصدی
 های ن نامهیا آئیا واحدها ین یتظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمور، اتیاکبه ش
ه یقضائة س قویر نظر رئیز یوان عدالت اداریبه نام د یوانیدآنها  و احقاق حقوق یدولت
مضاف « ند.ک می نییوان را قانون تعین دیعمل اة ارات و نحویگردد. حدود اخت می سیتأس
به درخواست ابطال  یدگیرس، یاساسهفتادم قانون  و کصدیاصل  ریاخن قسمت آبر

را در  هیمجرة قو اراتیاختخارج از حدود  ایقانون و ، مخالف شرع یدولتمقررات 
 داده است. قرار مذکور وانید تیصالح

را مورد  ها تیصالح نیاة و دامن یادارعدالت  وانید تیصالحقسمت ما ابتدا  نیادر 
 یعمومنسبت به مؤسسات  وانید تیصالحبه ، و در ادامه داد میاهخوقرار  یبررس

 پرداخت. میخواه یردولتیغ

   یادارعدالت  وانید یها تیصالحـ 1ـ1ـ3
 مصوب یادارعدالت  وانید( قانون 13( و )19در قالب مواد ) وانید یها تیصالح

 . اند دهیگردمصلحت نظام مطرح  صیتشخمجمع  10/3/1910
، وانیدشعب  یها تیصالح انیبدر مقام ، یادارعدالت  وانید ( قانون19ماده )

و  ماتیتصم از یحقوق ای یقیحقتظلمات و اعتراضات اشخاص ، اتیشکابه  یدگیرس
 یدولت یها شرکتمؤسسات و  و ها ها و سازمان اعم از وزارتخانه یدولت یواحدهااقدامات 

 ها آن و مأموران ها آن ابسته بهو مؤسسات و یانقالب ینهادهاو  التیتشک و ها یشهردارو 
 ماتیتصمآراء و  از اتیشکابه اعتراضات و  یدگیرس، ها آن فیوظادر امور راجع به 

و  ها آن مخالفت با ایو مقررات  نیقواننقض  ثیحمنحصراً از ، یادار یها دادگاه یقطع
 دانسته است. وانیدشعب  تیصالحرا در  یاستخدام اتیشکا هیکلبه  یدگیرس

و تظلمات و اعتراضات اشخاص  اتیشکابه  یدگیرس زین( قانون مزبور 13)ماده 
 ثیحاز  ها یشهردارو  یدولتنظامات و مقررات  ریساو  ها نامه نیآئاز:  یحقوق ای یقیحق

 ای ماتیتصم که یمواردبا قانون و احقاق حقوق اشخاص در آنها  مخالفت مدلول
مرجع  تیصالحعدم  ایون بودن آن و به علت برخالف قان مذکورمقررات  ایاقدامات 
 ایو مقررات  نیقوانتخلف در اجراء  ای اراتیاختسوء استفاده از  ایتجاوز  ایمربوط 
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وحدت  یرأصدور ، شود یمحقوق اشخاص  عییتضموجب  که یفیوظااز انجام  یخوددار
به موضوع  نسبت که یصورتو در  وانیددر مورد آراء متناقض صادره از شعب  هیرو

قرار داده  وانید یعموم أتیه تیصالحرا در ، باشد آراء مشابه متعدد صادر شده، دواح
 است.

را در خصوص نظارت  یا گستردهنسبتاً  یها تیصالحقانون گذار  که شود یم مشاهده

تمام  که یا گونهبه  .است دهیگردقائل  یدولت یواحدهانسبت به  یادارعدالت  وانید

 کهدانسته است. اما آنچه  وانید ینظارت تیصالحرا مشمول  واحدها نیااعمال و اقدامات 

قادر به اعمال  وانید یعبارت. به باشد یم ها تیصالح نیاة دارد دامن یبررسبحث و  یجا

 ؟ باشد یم یمقاماتو  ها نسبت به چه سازمان ها تیصالح نیا

، ها نهاعم از وزارتخا یدولت یواحدهااز  یقیمصاد ذکربا  وانید( قانون 19ماده )

و  یانقالب ینهادهاو  التیتشک، ها یشهردار، یدولت یها شرکتمؤسسات و ، ها سازمان

نظامات و  ریساو  ها نامه نیآئ( با عنوان 13ماده ) نیهمچنو  ها آن مؤسسات وابسته به

 که یپرسشاند. اما  نموده وانید تیصالحة دامن انیبدر  یسع ها یشهردارو  یدولتمقررات 

 یواحدهامنظور از  ایآ. باشد یم یدولت یواحدهامفهوم  یستیچ گردد یم حمطر نجایادر 

 نییتعدر  یاریمعصورت چه  نیا؟ در باشد یم شده انیبو موارد  قیمصادصرف  یدولت

از  یحقوقو  یقیحقبه تظلمات اشخاص  یدگیرسمثال  یبراموارد لحاظ شده است؟  نیا

 یها نامه نیآئنسبت به نظامات و  ایو  یالبانق ینهادهاو  ها یشهردارو اقدامات  ماتیتصم

شده است. اما روشن  رفتهیپذ یردولتیغ یعموماز مؤسسات  یبخشبه عنوان  ها یشهردار

 دهینگرد ینیب شیپ ها آن نظامات ایمؤسسات و  نیا ریسااز  تیشکا امکانچرا  که ستین

مفهوم دولت  نییتبشناخت و  نیبنابرا؟ باشد یم نهادها متفاوت نیا تیماه ایآاست. 

 . گردد یم عدالت قلمداد وانید یها تیصالحمحدوده  نییتعگام در جهت  نیتر یضرور

 کاربه  یمختلف یمعانما به  یحقوق اتیادبدر « دولت»ة واژ میدان یم کههمانگونه 

 کلمةمنظور از  زیناز موارد  یلیخو در  باشد یم «هیمجرة قو» ها آن از یکی که، رود یم

 یعموم ینهادها یحتسه گانه و  یقواتمام ساختار آن اعم از  یمعنابه « تومکح»دولت 

نهاد ، یدولتواحد  ایمقصود از نهاد ، یمعن نیادر  نیبنابراگانه است.  سه یقواخارج از 

دو برداشت  نیا(. 159: 1916، انیاسد) باشد یم (یرخصوصیغ) یعموم ای یحکومت
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 وانید تیصالحنظر متفاوت در خصوص دو  شیدایپمتفاوت از اصطالح دولت باعث 

 است. دهیگرد
 نیامطابق : یهمجرة به قو یادارعدالت  یواند یتصالححصر محدوده  یةنظر (اول

 انجام هیمجرة قو یسواز  که یاعمالنسبت به  تواند یم تنها یادارعدالت  وانید، نظر
اعمال نظارت ، شود یم بیتصو زبورمة توسط قو که ینظاماتمقررات و  نیهمچنو  شود یم

و اقدامات و  ماتیتصممردم از  یها تیشکابه  یدگیرسجع رم منحصراً وانیدو  کند
حق اعمال  گرید ینهادهاقوا و  ریسااست و نسبت به اعمال  هیمجرة مقررات مصوب قو

مأموران  و یدولت یواحدهاقصود از دولت و اوالً م نکهیا لیدلبه  و نظارت ندارد. تیصالح
 کصدیمقنن در اصل  که یاصطالحات سهیمقااست و  «هیمجرة قو» یادار دولت در حقوق

 کاربردهبه  یادارعدالت  وانیدقانون  (13)در ماده  نیهمچنو  یاساسهفتادم قانون  و
مشاهده اقسام  اًیثان (.16: 1915، یمحمود) است «هیمجرة قو» یمعنادولت به  انگریب

و  یادارعدالت  وانید( قانون 19ماده ) کیدر قسمت الف از بند  مذکور یدولت یواحدها
به آنها  یانحصاراز انطباق  تیحکا ها آن از کیهرو اداره  سیتأسة و نحو یحقوق تیماه

 (.111: 1922، یواسع) دارد هیمجرة قو یعنی کشور ییاجراو  یادار التیتشکادها و هن
 زین یاساسانون ق یینها یبررسمجلس  مذاکراتبه اظهارات موجود در  توان یم نیهمچن

و  تیشکامورد  که ییواحدهارا مصداق « و ادارات یدولت یواحدها» که کرداشاره 
 (.1609: 9ج، یاساسقانون  مذاکراتصورت مشروح ) داند یم رندیگ یم قراراعتراض مردم 

و  یادار یها سازماننسبت به تمام  یادارعدالت  وانید تیصالحگسترش  ةینظر (دوم
و  ها شرکت، ها سازمان، التیتشک، ادهاهن، حاکم یقوا هیکل هینظر نیابراساس : یعموم

 یحتو  ها آن وابسته به یرانتفاعیغ و یانتفاعاعم از  یعمومسسات ؤانواع مختلف م
به  ماًیمستقو  جادیاقانون گذار  یضمن ای حیصربه موجب اذن  کهعام المنفعه مؤسسات 

 ها آنة و بودج شوند یم اداره یمرکز یواقتحت نظارت  ای یقانونمراجع و مقامات  لةیوس
 ها آن و اموال نیتأم یعموموجوه  ای کشور کلة خزان قیطرو از  کشور کلء بودجه جز

را  کلمه عیوس یمعنادولت به  ای حکومت کرةیپاجزاء و ، گردد یم محسوب یعموماموال 
و  ها تمام سازمانو  هیقضائو  هیمجر، سه گانه مقننه یقوااساس  نیاو بر  دهند یم لیتشک

 ها آن انحالل ایاداره ، لیتشک که مذکور یواحدهاة و هم ها آن سسات تابعه و وابسته بهؤم
خارج  یخصوصحقوق  یحقوق ای یقیحقاشخاص  ایشخص  ابتکاراراده و  یقلمرواز 



 

 
 1931بهار  - 1سال دوم، شماره /  یعموم  حقوق یاه یربرس فصلناهم   

 

 

92 

 هینظر نیا(. طرفداران 196: 1921، یصدرالحفاظ) باشد یم است در محدوده قلمرو دولت
 یدادخواهبه  یدگیرسدر  وانید جادیاة همچون فلسف یلیدال انیببه  شیخوظر در اثبات ن

و احقاق حقوق  کلمه عیوس یمعنادر  یدولت التیتشک هیکلو اقدامات  ماتیتصممردم از 
 قانون میحراز تجاوز به  یریجلوگو  یقانون نیموازموافق ، ها آنشده  عییتض

 ینهادها هیکل یادارنسبت به امور  یادار( و شمول نظام 115: 1921، یصدرالحفاظ)
 تیماه ةیپابر  که هینظر نیابراساس . کنند یم اشاره .( و..10: 1922، یانصار) یحکومت
، یدولتواحد ، باشد یم و اعتراض تیشکاو اقدامات و مقررات مورد  ماتیتصم یحقوق
 (115: 1921، یصدرالحفاظ) شود یمظاهر  ییقضاو  یتقننخاص جز در امور  کهاست  یواحد

 یتلقمادون قانون  کهاست  یا مقرره هر نوع مصوبه و دستورالعمل و یدولتو نظامات 
 . گردد یم

 یمجر کدامو  باشد یم حیصحشده  ذکر اتینظراز  کی کدام نکهیاخصوص  اما در
نگهبان  یشورا کهامر موجب شد  نیهم ارائه داد. یواحدقاطع و نتوان پاسخ  دیشا، است

 هیقضائة قو سیرئدر پاسخ به استفسار  یاساسو هفتادم قانون  کصدیاصل  ریتفسدر مقام 
 ریاخدر قسمت « یدولت» ریتعبمقصود از  کهاعالم دارد « یدولت»ة در خصوص مفهوم واژ

و  کصدیمربوط به اصل  ریتفس نیاهر چند  (1).باشد یم «هیمجرة قو»، و هفتادم کصدیاصل 
محترم نگهبان در خصوص  یشورا که رسد یم اما به نظر باشد یم یاساسهفتادم قانون 

 کهنظر اعتقاد داشته باشد. چرا  نیهمبه  زین یاساسوهفتاد و سوم قانون  کصدیاصل 
( مصوبه 19ماده )، یادارعدالت  وانیدقانون  دیجد حةیال یبررسمزبور در هنگام  یشورا

 زین یردولتیغ یعموم یواحدها ماتیتصمشامل اقدامات و  نکهیا لیدلمجلس را به 
و  ریتفسمطابق  نیبنابرا (9)دانست. یاساسو هفتاد و سوم قانون  کصدیاصل  ریمغا شود یم

 . باشد یم هیمجرة به اعمال قو یدگیرسمنحصر به  وانید تیصالح نگهبان یشورانظر 
نگهبان عمدتاً در قالب  یشورا ریتفس یادارعدالت  وانید دیجدقانون  بیتصوبا 

رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه » مذکور. به موجب تبصره افتی( ظهور 13ده )تبصره ما
مجمع تشخیص مصلحت ، قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی

از شمول « شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقالب فرهنگی، مجلس خبرگان، نظام
 در یادارعدالت  وانید، یریتفسنظر  نیاقبل از صدور  . امادیگردخارج  وانید تیصالح

اما در . داشته است یمتعارضمتفاوت و گاه  یعملکردهاخود  تیصالحة خصوص حوز
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 یعمل هیرو، نگهبان یشورا یسواز  یریتفس هینظر نیااز صدور  شیپتا  یکلروند  کی
 ینهادهاو مقررات  ماتیتصمنظارت خود را به  اتیمقتض هب بنا که دهد یم نشان وانید

قانون خود  (13)ماده  حیتصربه  که نهاد نیا .داده است یتسر هیمجرة خارج از قو یدولت
با  یدولتنظامات و مقررات  ریساو  ها نامه نیآئ( مرجع مطابقت وانیدقانون سابق  10)ماده 

خارج از  یها سازمانمقررات ، مرجع مربوط است اراتیاختخارج از حدود  ایو  نیقوان
 یعال یشوراو  کشور امالکسازمان ثبت اسنادو  رینظ هیقضائة سته به قوو واب هیمجرة قو

را به دفعات مورد نظارت قرار  (1961در سال  یاساسقانون  یبازنگراز  شیپ) ییقضا
 (1).داده است

 ینهادهادر نظارت بر مؤسسات و  یادارعدالت  وانید تیصالحـ 2ـ1ـ3
 یردولتیغ یعموم

 تیصالح یبررسنوبت به  یادارعدالت  وانید تیصالحچارچوب  یبررسپس از 
 نجایادر  که. آنچه رسد یم یردولتیغ یعموم ینهادهادر نظارت بر مؤسسات و  وانید

مشمول  زین یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و  ایآ کهاست  نیا باشد یم مورد بحث ما
؟ رندیگ یم رقرا یدولت یواحدهاتحت عنوان  یعبارتبه  ای باشند یم ینظارتموارد  نیا

و  یدولتاز مؤسسات  یادارعدالت  وانید( قانون 19ماده ) دیگرد ذکر کههمان گونه 
اما ، به صورت مطلق نام برده است یعموماز مؤسسات  یبخشبه عنوان  یدولت یها شرکت

 ذکروجود ندارد و تنها به  یحیتصر نیچن یردولتیغ یعمومدر خصوص مؤسسات 
 زین( 13شده است. در ماده ) اکتفا یانقالب ینهادهاو  ها یارشهرد رینظ ها آن از یقیمصاد

 بسنده شده است. ها یشهردارو  یدولتنظامات و مقررات  ریساو  ها نامه نیآئ ذکرتنها به 
به صراحت مشمول نظارت  یا گونهبه  یانقالب ینهادهاو  ها یشهردار که شود یم مشاهده

 ریسانسبت به  وانیدعدم شمول نظارت  ینمعبه  نیا ایآاند. حال  قرار گرفته وانید
وجود  زینقانون سابق  حکومتمسئله در زمان  نیا؟ باشد یم یردولتیغ یعموممؤسسات 

در رابطه  یادارعدالت  وانیدقانون  (11)ماده  ریتفس قانون بیتصوداشت و قانون گذار با 
 تیصالح، 11/2/1921مصوب  یردولتیغ یعموممؤسسات  با قانون فهرست نهادها و

قانون  حهیالمسئله مزبور در  قرار داد. ییشناسامؤسسات مورد  نیارا نسبت به  وانید
رسیدگی به » مزبور حهیال( 19ماده ) کیو به موجب بند  دیگردمطرح  وانید دیجد

حقیقی یا حقوقی نسبت به اقدامات و تصمیمات  تظلمات و اعتراضات اشخاص، شکایات
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های  سسات و شرکتؤم، نظامی و انتظامی و نیروهای قوای سه گانه اداری واحدهای
و  هرست نهادهاف قانون شده در ءسسات عمومی احصاؤنهادها و م، ها شهرداری، دولتی

قرار گرفت. اما  وانید تیصالحدر « دولتی و اصالحات بعدی آنغیر سسات عمومیؤم
آخر  مرحلهو در  دیدگرنگهبان واقع  یشورا رادیابند مورد  نیا میکرد انیب کههمان گونه 

، دیجد. حال با قانون دیرسمصلحت نظام  صیتشخمجمع  بیتصوبه  یکنون شکلبه  زین
مطابق نظر  وانید ایآخواهد داشت؟  یتیوضعمؤسسات چه  نیانسبت به  وانیدنظارت 

؟ تفاوت باشد ینم مؤسسات نیانسبت به  تیصالحنگهبان قادر به اعمال  یشورا
 نیا ریسابا  یردولتیغ یعموماز مؤسسات  یبخشبه عنوان  ینقالبا ینهادهاو  ها یشهردار

 ریسا یول، اند گرفتهقرار  وانیدواحدها مشمول نظارت  نیا که ستیچمؤسسات در 
 دیبااند؟ در مقام پاسخ ابتدا  واقع شده تیصالح نیاخارج از  یردولتیغ یعموممؤسسات 

موضوع پرداخت و در ادامه  نیابه  نوایدنگهبان و قانون  یشورا یریتفسبا توجه به نظر 
 خصوص مورد توجه قرار داد. نیارا در  وانید ةیرو

 ریتعبنگهبان منظور از  یشورا یریتفسبه موجب نظر  میداشت انیب کههمان طور 
مؤسسات  ایآ. حال باشد یم «هیمجرة قو» یاساسو هفتادم قانون  کصدیدر اصل « یدولت»

قرارخواهند گرفت؟ به عبارت  هیمجرة ر چارچوب قود ریتفس نیابا  یردولتیغ یعموم
قرن هجدهم  متفکراندر رساالت « هیمجرة قو»؟ اصطالح ستیچ هیمجرة منظور از قو گرید

 عملکردشان کهرفته است  کاربه  ییها دستگاهافراد و  هیکلنشان دادن  یبراتا زمان حاضر 
و مقررات و حفظ انتظامات و  نیقوان یاجرا تیمسئول گریددارد. به عبارت  یاجرائة جنب
در  هیمجرة را قو ها آن مجموع که، عهده دارند جامعه را بر یعموم یها یازمندین نیتأم

دار انجام  عهده رانیوز أتیهو نظارت  یسرپرستو تحت  نامند یم آن عیوسو  یکلمفهوم 
، فیظاوة گسترد فیطامروزه با توجه به  کنیل. باشند یم محوله یها تیمسئولو  فیوظا
 هیمجرة در بطن قو یاجرائعنوان امور  ریز که یمبسوطمتنوع و  یعملکردهاو  اراتیاخت
 یاقتصاد، یاسیس، یاجتماعتمدن و تحوالت شگرف  شرفتیپو با توسعه و  ردیگ یم یجا

در ارائه  یخصوصبخش  یناتوانسطح توقع جامعه و  شیافزاو  تیجمعو رشد روزافزون 
 ریساو  کاال عیتوزو  دیتولدولت در امر ة لزوم مداخل، ردمم ازینمورد  یعمومخدمات 
دولت  فیتکالبر تنوع و حجم  جیتدررو به  نیاو از  باشد یم یضرور یعمومخدمات 

از وسائل و  یبرخوردارمستلزم  میعظ تیمسئول نیادر انجام  قیتوف. شود یم افزوده
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منظور  نیبد. باشد یم کار میتقس یسازوکارهااز  یریگمتناسب و با بهره  یماد امکانات
 نییتعو  دهیعد ییاجراو  یادار یها دستگاهو  ها سازمان، التیتشک سیتأسقانون گذار با 

و  اراتیاختو  یماد، یمال امکاناتو اعطاء  ها آن از کیهر  یها تیمسئولو  فیوظا
رار داده ق هیمجرة قو اریاختالزم را فراهم ساخته و در  التیتسه، ها آنخاص به  ازاتیامت

 نیبنابراعمل بپوشاند. ة جام، یعموماست تا اهداف مقنن را در ارائه مطلوب خدمات 
به آن  توان یم آن یها تیفعال یگستردگو  هیمجرة قو تیاهمو  گاهیجاامروزه با توجه به 

 یتمام باًیتقرتجسم بخش  کهپنداشت  یا مجموعهرا داد و آن را « یومتکدستگاه ح»نام 
مفهوم به  نیادر  هیمجرة قو نیبنابرا(. 011: 1925، یقاض) باشد یم یانحکمر ینهادها
 ها تکشر، ها سازمان، ها وزارتخانه، التکیتش، ه نهادهایلک» رندةیگدر بر  ستیبا یم یا گونه

ه کعام المنفعه را  یو حت یانتفاعغیر و یاعم از انتفاع یو انواع مختلف مؤسسات عموم
له مراجع و مقامات یماً بوسیجاد و مستقیقانون گذار ا یا ضمنیح یبه موجب اذن صر

جزء اموال آنها  شوند و بودجه می ادارهآنها  تیمومیو ق یا تحت نظارت استصوابی یقانون
باشد ، «گردد می نیتأم یا وجوه عمومیق خزانه دولت یمحسوب و از طر یعموم

 (.196: 1921، یصدرالحفاظ)
 کیدر  یمبان نیهم( خود با توجه به 0ماده )در  زین یکشورخدمات  تیریمدقانون 

ا یمؤسسات ، یمؤسسات دولت، ها ه وزارتخانهیلک»، ییاجرا یها دستگاهگسترده از  فیتعر
آنها  ه شمول قانون برک هایی ه دستگاهیلکو  یدولت های تکشر، یدولتی غیرعموم ینهادها

 یان گسترش و نوسازسازم، نفت یت ملکل شریح نام است از قبیا تصریر و کمستلزم ذ
قلمداد نموده  ییاجرارا دستگاه « یدولت های مهیو ب ها کبان، یزکمر کبان، رانیع ایصنا

 است.
در  یا گونهبه  زین یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و  که شود یم مشاهده نیبنابرا

داشت بر که رسد یم . اما به نظررندیگ یم قرار« هیمجرة قو»چارچوب مفهوم ارائه شده از 
در باال  مذکوربوده و با مفهوم  قیمض یبرداشت« هیمجرة قو»نگهبان نسبت به مفهوم  یشورا

در  لیدلرا به  سینو شیپ( 19ماده )، مزبور یشورا ییسواز  کهمتفاوت باشد. چرا 
و هفتاد و سوم قانون  کصدیبا اصل  ریمغا یردولتیغ یعموم ینهادهابرگرفتن مؤسسات و 

 قیمصادرا از  یانقالب ینهادهاو  ها یشهردار گرید یسوه است و از قلمداد نمود یاساس
 نکهیاو  کارکردنگهبان با توجه به  یشورا رسد یم . به نظرشناسد یم یدولت یواحدها
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خارج بوده و  یعادافراد  تیفعالاز حوزه  یانقالب ینهادهاو  ها یشهردارة و ادار سیتأس
مقامات  ای( و ها یشهردار)در خصوص  شورکنظر وزارت  ریزو  لیتشکقانون  حکمبه 

 ریسا فیرددر ، باشند یم جمهور( سیرئو  یرهبرمقام معظم  رینظ) یمرکزة قو گرید
امر  نیا کهاست  نیا باشد یم قابل تأمل کهقلمداد نموده است. اما آنچه  یدولت یواحدها

اصوالً  کهرا . چباشد یم صادق زین یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و  ریسانسبت به 
به موجب قانون بوده و تحت  یردولتیغ یعموم ینهادهاتمام مؤسسات و  سیتأساداره و 

 .پردازند یم یعمومبه ارائه خدمات  یمرکزنظارت مقامات قوه 
 وانید تیصالحاستثنائات وارد بر  وانید دیجد( قانون 13ماده )ة تبصر گریداز طرف 

 شائبه را به وجود نیاامر  نیااست.  نکردهبور از مؤسسات مز یذکررا بر شمرده است و 
 ینهادهامؤسسات و  نیهمچنو  ها دستگاه ریسا، موارد استثناء شده رازیغ به که آورد یم

است  یحالدر  نیاقرار دارند.  وانید یعموم أتیه تیصالحمشمول ، یردولتیغ یعموم
 دهینگرد حیتصرموضوع  نیااست  وانیدشعب  تیصالحراجع به  که( 19در ماده ) که

است و ابهام در  دهینگرد جادیادر موضوع  یرییتغالاقل نسبت به قانون سابق  ایاست 
 یباقهمچنان  یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و  ریساشعب نسبت به  تیصالحمورد 

 است: دهیگردمطرح  هینظرخصوص چند  نیااست. در 
 اتینظر نیهمچنو  وانید دیجدن ( قانو13( و )19اول با توجه به مواد ) ةینظرمطابق 

خصوص  و مصوبة مجلس در یاساسو هفتادم قانون  کصدینگهبان در خصوص اصل  یشورا
 تیصالحمشمول  یردولتیغ یعموم ینهادهاتنها آن دسته از مؤسسات و  وانیدقانون 

  (.191: 1911، یمینعشده باشد ) حیتصر ها آن به وانیددر قانون  که باشند یم وانید
 که یمعن نیبدقائل شده است.  کیتفکموارد  نیا نیبقانون گذار  گریدساس نظر بر ا
ماده ة جز آنچه در تبصر یینهادهارا نسبت به مؤسسات و  وانید یعموم أتیهنظارت 

قرار داده بدون  ییشناسامورد  یردولتیغ یعموم ینهادها( آمده از جمله مؤسسات و 13)
بدهد  وانیدبه شعب  واحدهاو اقدامات آن  اتمیتصمرا در مورد  تیصالح نیا نکهیا
 (. 150: 1916، انیاسد)

 ینهادهاعام نسبت به تمام مؤسسات و  تیصالح یدارا وانید، گریدمطابق نظر 
، وانید( قانون 19ماده ) کیاوالً به موجب بند  کهچرا  باشد یم یردولتیغ یعموم

و  التیتشک و ها یشهردارو  یدولت یها شرکتمؤسسات و  و ها ها و سازمان وزارتخانه
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 ذکر یدولت یواحدها قیمصادبه عنوان آنها  و مؤسسات وابسته به یانقالب ینهادها
از مؤسسات  یبخش یانقالب ینهادهاو  التیتشکو  ها یشهردار که ییآنجاو از  اند دهیگرد

 یعموم ینهادهامؤسسات و  ریساموضوع شامل حال  نیا، باشند یم یردولتیغ یعموم
 نیمشمولقضات و  اتیشکابه  یدگیرس( 19ماده ) 9در بند  اًیثان. باشد یم زین یولتردیغ

( و 1در بند ) مذکورمستخدمان واحدها و مؤسسات  ریساو  یکشورقانون استخدام 
نام است اعم از  ذکرمحتاج  ها آن قانون نسبت به نیاشمول  که یمؤسساتمستخدمان 

 یریکارگ به دیمؤامر  نیا کهه شده است. دانست وانید تیصالحدر  یکشورو  یلشکر
 زین یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و  جهینتدر  کهاست  کلمهعام  یمعنادولت در 

مفاد ماده  کهامر  نیا(. ثالثاً با توجه به 193: 1911، یمینع) رندیگ یم امر قرار نیامشمول 
 نکرده یتفاوتانون سابق نسبت به ق دیجددر قانون  وانید تیصالح یعبارتبه  ای( و 19)

 یمستثن وانید یعموم أتیه تیصالحاز شمول  که یموارد گریداست و از طرف 
 یردولتیغ یعموم ینهادهااست مؤسسات و  دهیگرد انیب( 13)ة مادة در تبصر باشند یم

 قرار خواهند داشت.  وانیدتحت شمول نظارت 
 یعموم ینهادهامؤسسات و در خصوص شمول نظارت بر  وانید هیرو نکهیاة اما دربار

خود را  هیرو دیجدقانون  بیتصواز  شیپمزبور تا  وانید کهگفت  دیبا، ستیچ یردولتیغ
 اتیشکاو  ماتیتصمو اعتراضات نسبت به تمام اقدامات و  اتیشکاتمام  رشیپذبر 

قرار داده بود. هر چند در  یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و  نیمستخدم یاستخدام
 رینظ یردولتیغ یعموماز مؤسسات  یبرخخود را نسبت به  تیصالح وانید یموارد
جمله مؤسسات  مؤسسه مزبور از نکهیابه استناد  یاسالم یجمهوراحمر هالل تیجمع
به  یدگیرستا  شود ینممحسوب  یدولت یواحدهاجزو و  است یردولتیغ المنفعه عام

 ینف شود ینممحسوب  یدولت، باشد وانید تیصالح در تیجمع آن هیعلمطروحه  یدعاو
مؤسسات و و  فهرست نهادها»قانون  بیتصواما به هر حال پس از  (0)نموده است.

 عدالت وانیدقانون  (11)ماده  ریتفسة و قانون ماده واحد« یدولتی غیرعموم ینهادها

خود را نسبت به ، یردولتیغ یعمومدر رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات  یادار
مندرج در فهرست صالح دانسته  یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و  هیعل یاودعتمام 
در قانون  که یردولتیغ یعموم ینهادهادرخصوص  وانید کهاست  ذکرالزم به  .است

. اما است شده را قائل یکیتفک نیچنو  داند ینم تیصالح یداراخود را  اند امدهینفهرست 
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 دیبا، باشد یم چگونه یادارعدالت  وانید دیجدقانون  بیتصوپس از  وانید هیرو نکهیا
 نیآئنسبت به  اتیشکاخود را نسبت به اعتراضات و  وانید، مسلم است کهگفت آنچه 

 تیشکادر خصوص  یمتعددمؤسسات صالح دانسته و در موارد  نیاو نظامات  ها نامه
 وانیدشعب  تیصالحدر مورد  اما (6)نموده است. یرأموارد اقدام به صدور  نیانسبت به 

و  ها آن و مأموران یردولتیغ یعموم ینهادهامؤسسات و  ماتیتصمنسبت به اقدامات و 
 نکهیاوجود داشت تا  هیرواختالف  یمدتمؤسسات تا  نیادر مورد  یاستخدام اتیشکا

 نیادر  یا هیرووحدت  یرأاقدام به صدور  10/0/1911 خیتاردر  وانید یعموم أتیه
قانون دیوان عدالت اداری  11قانون تفسیر ماده » که ییآنجااز  یرأ نیانمود. مطابق  نهیزم

( در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1965)مصوب 
ایت از تصمیمات و اقدامات و خودداری مؤسسات عمومی کرسیدگی به ش 1929

بنابراین دادنامه  است.در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته ، ورکغیردولتی مذ
ی رسیدگی به عمل کایت شاکه به شکشعبه سوم دیوان  13/2/1912مورخ  1101شماره 

داشته  ایت مطروحه اعالمکآورده و در نتیجه دیوان را مرجع صالح برای رسیدگی به ش
 یرأ نیالذا به موجب « شود. داده می در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص، است

 ینهادهامؤسسات و  ماتیتصمنسبت به اقدامات و  وانیدشعب  تیحصال هیرووحدت 
مؤسسات مورد  نیادر مورد  یاستخدام اتیشکاو  ها آن و مأموران یردولتیغ یعموم
  واقع شد. حیتصر

 ها نظارت قضات دادگاهـ 2ـ3
و مقامات  ها بر سازمان ییقضاسازمان نظارت  که دیگرد انیب نیشیپ یها قسمتدر 

به  یادارعدالت  وانید کناراست و در  ییقضا یدوگانگما تابع اصل  شورکدر  یعموم
از  زین یعاد یها دادگاه، یدولت یواحدهانسبت به  ییقضانظارت  یاصلعنوان مرجع 

 یاجرادر قالب عدم  گرید یسوبه تظلمات و از  یدگیرسبه عنوان مرجع عام  کسوی
مقام  اراتیاخترج از حدود و خا یاسالمو مقررات  نیقوانخالف  یدولتمصوبات 

 نیهمچن. باشند یم یعمومبه امور  یدگیرس نةیزمدر  ییها تیصالح یدارا، کننده بیتصو
با  یعموم یها سازماندر اعمال نظارت بر نهادها و  وانید تیصالح یموارددر 

 کهاست  یزمانمربوط به  ها تیمحدود نیاة . از جملباشد یم روبرو ییها تیمحدود
 باشند.  یشاکدر مقام  یعمومحقوق  یحقوقاشخاص 



 
 
 

 یردولتیغ یعموم ینهادهابر مؤسسات و  ییقضانظارت 
 

 

32 

 یمرجع رسم» رانیا یاسالم یجمهور یاساسپنجاه و نهم قانون  کصدیمطابق اصل 
منوط به آنها  تین صالحییو تع ها ل دادگاهیکاست. تش یات دادگستریاکتظلمات و ش

در جهت اعمال اصل  زینو هفتادم قانون مزبور  کصدیاصل  یطرفاز « م قانون است.کح
 که یدولت یها نامه نیآئو  ها نامه بیتصو یاجرابه عدم  مکلفقضات را ، قانون تیمحاک

نموده است. ، باشد یم هیمجرة قو اراتیاختخارج از  ای یاسالمو مقررات  نیقوانمخالف با 
به عنوان  یدادگستر یها دادگاه کهگفت  توان یم مراتب نیا عیجمبا توجه به  نیبنابرا

نسبت به  ییقضااز دو جهت به اعمال نظارت  اتیشکاتظلمات و به  یدگیرسمرجع عام 
به صورت  یردولتیغ یعموم ینهادهابه صورت عام و مؤسسات و  یعموممؤسسات 

خصوص  نیادر  ها قضات دادگاه تیصالحمحدوده  نییتبو  یبررس. پردازند یم خاص
 .دهد یم لیتشکقسمت  نیاموضوع بحث ما را در 

بر مقررات  ها نظارت قضات دادگاه یکلبه صورت  یاساسون و هفتادم قان کصدیاصل 
 نیااعمال  وةیشمربوط به  اتیجزئ یول، نموده است انیبعدم اجرا  قیطررا از  یدولت

 کیارتباط تنها نسبت به  نیادر  ها است. نظارت قضات دادگاه دهینگردنظارت مشخص 
خصوص قضات  نیار . دردیپذ یم وضع مقررات صورت یعنیگروه از اعمال اداره 

ابتدا موارد خالف شرع و قانون را  حکمو صدور  ها به پرونده یدگیرسبه هنگام  ها دادگاه
به عدم اجرا و عدم استناد به آن در  مکلفو سپس  ندینما یم کشفحق  زییتمدر مقام 

خصوص صرفاً  نیاخواهند بود. اقدام قضات در ، مورد نظر حکمو صدور  یدگیرس
نخواهد  یریتأثخواهد بود و بر سرنوشت مقررات خالف  یدگیرسده تحت محدود به پرون

در اصل  یدولت یها نامه نیآئو  ها نامه بیتصو(. اما منظور از 133: 1911، یهاشمداشت )
نگهبان  یشورا ریتفسمطابق  که میگفت تر شیپ؟ ستیچ یاساسو هفتادم قانون  کصدی

مورد  زین هیمجرة . مفهوم قوباشد یم «هیجرقوه م»اصل  نیادر « یدولت» ریتعبمنظور از 
به  کهاست  یینهادها هیکل هیمجرة امروزه منظور از قو کهقرار گرفت و گفته شد  یبررس

 یقانونمراجع و مقامات  لهیبوس ماًیمستقو  جادیاقانون گذار  یضمن ای حیصرموجب اذن 
. گردد یم محسوب یمومعجزء اموال  ها آن و بودجه شوند یم اداره ها آن تحت نظارت ای

و با  نیقوان یاجرادر  یدادگستر یها دادگاه تیصالحبا توجه به عام بودن  گریداز طرف 
منابع  انیموجود سلسله مراتب مشخص  رینظقانون  تیحاکم یحداقل یها انیبنتوجه به 

قضات  که رسد یم ( به نظر11: 1912، آن )هداوند نیتضم یکارهاحقوق و ساز و 
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و خارج از  یاسالمو مقررات  نیقوانمصوبات خالف  یاجرابه عدم  مکلف ها دادگاه
 . باشند یم یعموم ینهادهامقامات و  هیکل اراتیاختحدود 

و  اتیشکامستقل به  یدگیرس امکان، گردد یم مطرح نجایادر  که یگریداما بحث 

به صورت عام و  یعمومنسبت به مؤسسات و مقامات  یدولت یواحدهااعتراضات 

 . به نظرباشد یم یدادگستر یها دادگاهبه صورت خاص توسط  یردولتیغ یعمومسسات مؤ

واحد و  ماتیتصماعمال و  هیکلنسبت به  ییقضابا توجه به ضرورت نظارت  رسد یم

 یها دادگاه، اتیشکاگونه  نیانسبت به  وانید تیصالح تیمحدودو  یعموم یها سازمان

نسبت به نظامات و  یاتیشکا که یمواردا در خصوص صالح باشند. لذ نیادر  یدادگستر

 صالح ها آن خود را نسبت به وانید که یردولتیغ یعموماز مؤسسات  یبرخاعمال 

باشد با لحاظ عدم  یعمومحقوق  یحقوقاز اشخاص  یشاک که یصورتو در  داند ینم

به  یدگیرسبه منظور  توانند یم اشخاص، اتیشکا نیانسبت به  وانید تیصالح

مراجع  نیاو  کنندمراجعه  یدادگستر یها دادگاهمزبور به  یواحدهااتشان نسبت به اعتراض

 نیابه  یدگیرساست  یهیبد. باشد یم خصوص نیادر  میتصمو اتخاذ  یدگیرسبه  مکلف

به عمل  یعموم یها دادگاه نیموازو مطابق  ها دادگاه یدادرس نیآئدر چارچوب  یدعاو

خصوص وجود  نیادر  یعموم یها دادگاهصوص نظارت در خ که یا نکتهخواهد آمد. اما 

در  یدادگستر محاکم میدان یم که. همان گونه باشد یم نظارت نیا ریتأثو  ییکارادارد 

 یآراو مفاد  یدعاوبه  یدگیرسة قرار دارند. نحو کشور یحقوقو  ییقضانظام  مرکز

تحقق عدالت در  یراستادر  ییقضادستگاه  کارکردو  ییکارا انگریب تواند یم صادره

 که یعیوس یها تیصالحو مقررات متعدد و  نیقوان یگستردگو  یدگیچیپجامعه باشد. 

طرف و  کیمختلف از آن برخوردارند از  یدعاوبه  یدگیرسدر  یعموم یها دادگاه

 یدعاوبه  یدگیرسمراجع در  نیا یکارآمد گرید یازسو یادار یدعاوبودن  یتخصص

 یریفراگقضات در  ییتوانابر فرض  نیهمچن. سازد یم رو برو یاساس یمشکلرا با  یادار

با توجه ، یتخصصو احاطه نسبت به موضوعات  یادارو  یعمومو مقررات  نیقوان یتمام

 یا هیرودر تناقض با حقوق  که گردد یم یدادرسة امر منجر به اطال نیا ها پرونده تراکمبه 

 .باشد یم قانون تیحاکمو بالتبع با 
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  یریگ جهینت
قانون و نظارت  تیحاکم انیم کهگرفت  جهینت نیچن توان یم شد انیب تاکنوناز آنچه 

 نیااز  هرکدامخدشه در  که ینحوبه و همه جانبه وجود دارد  ریفراگ یارتباط ییقضا
به  یعمومو انجام خدمات  یعمومقدرت  ییپاسخگو، مردم یاساسحفظ حقوق  یمبان

. در سازد یم روبرو یاساس یچالشمزبور را با  میمفاه یینها افتیرهنحو مطلوب به عنوان 
 یاساسضعف  یردولتیغ یعموم ینهادهابر مؤسسات و  ییقضاخصوص نظام نظارت 

همراه ، عام و شفاف نیقوان تیحاکمقانون همچون عدم  تیحاکم نیادیبن یها مؤلفه یبرخ
 کنارو در  موارد یبرخمؤسسات در  نیا قیدقو بدون چارچوب  یکل یها تیصالحبا 
به  یدگیرس یتخصصبه عنوان مرجع عام و  یادارعدالت  وانید یریفراگعدم  ها نیاة هم

 نیادر  یا هیروحقوق  مخدوش شدن جهینتو در  یدادرسو به تبع آن اطاله  یادار یدعاو
  است. کردهروبرو  یاساس یچالشمؤسسات را با  نیابر  ییقضانظارت ، خصوص
 و مؤسسات خصوص در ییقضانوع نظام نظارت  کی با ما چند در واقع هر البته

 باشد یم مسلم که آنچه اما، میباش یم مواجه گذشت که یشرح به یردولتیغ یعموم ینهادها

نظارت  سازوکار که ینیادیبناهداف  به نسبت نظر امعان با موجود ینظارت نظام کهاست  نیا
از حقوق  تیحما یعنی دباشن یم قانون به دنبال آن تیحاکم یکل اصول و ییقضا

قدرت  دیتحدو  میتنظو  کشور ییاجراو  یادار یها دستگاهعدالت در  نیتأم، شهروندان
با  یدولت یواحدهاو مقامات  نیمسئولو اقدامات  ماتیتصمسنجش  قیطراز  یعموم

  باشد. برخوردار الزم یکارآمدو  یاثربخش از تواند ینم، قانون اریمع
 نیاقانون نسبت به  تیحاکم نیادیبناستا اعمال اصول ر نیادر  رسد یم نظر به

 یعموم ینهادهاعام و واضح نسبت به مؤسسات و  نیقوانشمول مؤسسات از جمله 
 قیمصاد و چارچوب میترسو  نییتع، ها آناقتدارات  دیتحدو  میتنظدر جهت  یردولتیغ
 یگستردگ، ها آنة نام اساس و سیتأس نیقوان در مذکورمؤسسات  یها تیصالح قیدق
 .باشد یم اتیضرور از یا هیروآن مطابق با حقوق  تیصالحو اعمال  یادارعدالت  وانید
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 ها ادداشتی
 یحقوقنظام ، (1913) یمجتب دیس، یاردکانپور  ینیحسبه؛  دیکنرجوع  شتریب حیتوض یبراـ 1
 چاپ اول.، انتشارات جنگل، تهران، یردولتیغ یعموم ینهادهابر مؤسسات و  حاکم

 .نگهبان یشورا 11/1/1919مورخ  3912/95/19شماره  یریتفس هینظرـ 2

 :ک؛ ر.یادارعدالت  وانیدقانون  حهیالنگهبان نسبت به  یشورا راداتیا مبند دوـ 3
http://www.shora-gc.ir/ 

 أتیه 20، 26دادنامه ،  1/1/61مورخ  03شماره ، 13/9/1963مورخ  21، 22شماره  آراءـ 4
 . ...و یادارلت عدا وانید یعموم

در مورد  یادارعدالت  وانید یعموم أتیه 1/9/1969مورخ  0شماره  هیرووحدت  یرأـ 5
 .رانیا یاسالم یجمهورهالل احمر  تیجمع تیبطرفمطروحه  اتیشکانسبت به  وانید تیصالح ینف

 یاداردستور  کیابطال بند در خصوص خواسته  1/1/1912مورخ  65دادنامه شماره  رینظـ 6
و  یاداردر امور  یاجتماع نیتامسازمان  رعاملیمدمعاونت  15/1/1910مورخ  3221/1515اره شم
 1/3بخشنامه شماره در خصوص خواسته ابطال  16/11/1916مورخ  1000دادنامه شماره ، یمال

 و... . یاجتماع نیتامسازمان  دیجد
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 منابع و مأخذ

 یفارس (الف

ی حقوقپژوهشنامه معاونت ، «دیوان عدالت اداري واكاوي صالحيت»(، 6831، ترحم )انیاسد
 .603- 79، شماره اول، صصکیاستراتژ قاتیتحق مرکزی فقهی ها یبررسو 
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 یاجرانظارت بر  و تیماه ،مفهوم
 نظام یکل یها استیس

 

 *1یجهرم یبهادر یعل، 1یغالم یعل

 

 رانیا، تهران، (السالم هیعل) و حقوق دانشگاه امام صادق یاسالممعارف  دانشکده اریاستادـ 1
 رانیاقم، قم،  سیپرددانشگاه تهران،  یعمومحقوق  یدکتر یدانشجو -1

 

 51/1/5931: رشیپذ  51/5/5931: افتیدر

 دهیچک
 یها عرصهدر همه  کشور یکل یریگ جهت یمبناچارچوب و  یحاونظام  یکل یها استیس

قانون  کصدودهمیبه موجب بند اول از اصل  یرهبرمقام معظم  یازسو کهاست  یحکومت
و  ها دستگاه فیوظااصول و اهداف نظام با  نیب یوندیپ ةو همچون حلق شود یم نییتع یاساس

 کشورانضباط در  جادیا ها استیس نیا یاصل. هدف ندینما یم فایانقش  یکومتح ینهادها
 خواهند بود. زیننظام  یکلهندسه  کننده مشخص کهشده  یمعرف

 نیا یاجرا حسنبر به لزوم وجود نظارت  یاساسقانون  کصدودهمیبند دوم اصل 
مشخص  که فهیوظ نیادانسته است.  یرهبرمقام  ةبر عهد زینو آن را  کرده دیتأک ها استیس

 نیتدورا از منظر  ها استیسشدن  ییاجرا تیاهمو  هاستتسایس یالزام تیماه ةسازند
 صیتشخمجمع به  کصدودهمیاصل  لیذ، مطابق سازد یمروشن  یاساسقانون  کنندگان

 واگذار شده است. مصلحت نظام
 تیاهمو  یمبان نییتبنظام و  یکل یها استیس تیماهمفهوم و  لیتحلمقاله حاضر پس از 

را مورد نقد  ها استیس نیا یاجرانظارت بر حسن  یکنون وةیش، ها آن یاجرانظارت بر حسن 
 است. قرار داده دیکأتآن را مورد  وهیشدر  یبازنگرلزوم قرارداده و 

 .، نظارتتیماهنظام، مفهوم،  یکل یها استیس :ها دواژهیکل

                                                                                                                                        
 E-mail: a.bahadori.j@gmail.com     نويسنده مسئول مقاله  *
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 مقدمه
 یحقوقنهاد  سیتأساقدام به  یاساسون قان کصدودهمیاصل اول و دوم از  یبندها

 یاجراو نظارت بر حسن  بیتصومرجع  نیتببنظام و  یکل یها استیسبا عنوان  یدیجد
 نموده است. ها آن

با  مشورتاز  پسرا  رانیا یاسالم یجمهور نظام یکل یها استیس نییتع بندها نیا 
به  تیعنابا  ها استیس نیاسپرده است.  یرهبربه مقام  نظام مصلحت صیتشخمجمع 
در نظام  ییباال گاهیجاخود از  یقانونو منبع  صادرکنندهمرجع  یحقوق گاهیجامحتوا، 

 ،یگذار استیسبه مفهوم  ینگاهبا  گاهیجا نیابرخوردارند.  رانیا یاسالم یجمهور یحقوق
دوچندان  یتیاهم یحقوقنهاد  نیا یطراحاز  یاساسو اهداف قانونگذار  استیس تیماه

 ینهادها یتمام یسورا از  ها آن یاجرابودن اعمال و  یالزام، گاهیجا نیا ة. مطالعابدی یم
شدن  ییاجرارا در جهت  کشور یاساس یقوالزوم دقت نظر نهادها و  نیهمچنو  یحکومت

 .سازد یمنمودار  ها آنهرچه بهتر 
شدن نصوص  ییاجرامناسب به منظور  یاجراتوجه داشت وجود ضمانت  دیبااما 

 یابیدستلوازم  نیتر مهم ةآور بوده و از جمل الزام یها مقرره یها یژگیواز  یکیاالجرا،  الزم
الزمه غافل نبوده  نیااز  زین یاساسقانون  (1).روند یممقررات به اهداف خود به شمار  نیا

 دیتأک ها استیس نیا یاجرابه لزوم وجود نظارت بر حسن  کصدودهمیو در بند دوم اصل 
به  زینرا  ها آن یاجرا، نظارت بر حسن ها استیس نیا گاهیجابه  تیعناا و ب است کرده
 .نموده است ضیتفو یرهبرمقام 

اصل  لیذمطابق  یرهبر اراتیاختبودن  ضیتفوبه قابل  تیعناراستا و با  نیهمدر 
 صیتشخنظام را به مجمع  یکل یها استیس یاجرانظارت بر حسن  فهیوظ شانیا، کصدودهی

مقررات نظارت بر حسن »نظارت،  نیااعمال  یراستادر  کهاند نموده ضیفوت مصلحت نظام
 است. دهیرس شانیا دییتأشده و به  هیته مذکورمجمع  هیته« های کلی نظام اجرای سیاست
 نیا یاجراحسن  نیتضمبه منظور  یتوجهاقدام درخور  تاکنونمتأسفانه  نیابا وجود 

 کهشائبه را به وجود آورد  نیااست  ممکنمسأله  نیاصورت نگرفته است.  ها استیس
در  که ها استیس نیاشدن  ییاجراآن بر لزوم  دیتأکو  یاساسبرخالف انتظار قانون 

، باشد یم زینقانون  نیامقرر در اصول مختلف  یاسالمنظام  یها آرماناهداف و  یراستا
و  ریمسختن خود را در مشخص سا یقیحق گاهیجانظام عمالً نتوانسته  یکل یها استیس
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 یابیدستدر جهت  یراهکاربه دست آورده و  کشورمختلف  یها بخش حرکت یکلاصول 
 یکنون تیوضعاصالح  یبرا باشد. یاساسمقرر در اصول دوم و سوم قانون  یها آرمانبه 

احساس  ها استیس نیا شتریبساختن هرچه  ییاجرامجدد به منظور  یریتداب دنیشیاندبه  ازین
 . شود یم

 ها آن گاهیجانظام و  یکل یها استیسمختصر مفهوم  یتیماه لیتحلنوشتار پس از  نیادر 
، لزوم ها استیس نیا بیتصوبه هدف از  ینگاه، با رانیا یاسالم یجمهور یحقوقدر نظام 

، تیماهبه  تیعناو با  دهیگردمحرز  ها استیس نیا یاصلو مخاطبان  ها آنشدن  ییاجرا
، ها استیس نیامخاطبان  نیتر یاصلمرجع ناظر بر حسن اجرا و  ،میتنظ، منبع صدور و گاهیجا
 وهیشنظر در  دیتجدمورد نقد قرار گرفته و بر لزوم  ها استیس یاجرانظارت بر حسن  وةیش

 شده است. دیتاک یکنون

 نظام یکل یها استیس و مفهوم تیماه ـ1
ه عنوان مختلف به س لیذنظام،  یکل یها استیس یحقوقبا نهاد  شتریب ییآشنابه منظور 

و  ها استیس نیا یشکلو  ییمحتوانظام، مفهوم  یکل یها استیس خچةیتار یاجمال یبررس
از منظر حقوق  نیهمچنو  کشور تیریمددر روند  ها آن تیاهم یاختصار نیتبب تینهادر 

 پرداخت. میخواه رانیا یاسالم یجمهور یاساس

 یاجمال خچهیتار ـ1ـ1
بود و تنها  نکرده« سیاستهای کلی نظام»به مفهوم  یا ارهاش 1911مصوب  یاساسقانون 

 ازدهمیمحدود بود به اصول  یمشخط  میتنظو  یاستگذاریسموضوعات مرتبط با بحث 
  کلی  سیاست  است  موظف  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت» داشت یم انیب که یاساسقانون 

 و چهارم یسو  کصدی  نیهمچنو « دهدقرار   اسالمی  و اتحاد ملل  ائتالف  خود را بر پایه
 (1)بود. هیمجر قوهدرون  ییاجرا یاستگذاریسناظر به  که

 انیبمختلف به  یخیتار یها برهه)ره( در ینیخمدر عمل، امام  نیابا وجود 
 یا مادهفرمان هشت  شانیا 1931آذرماه  12مثال، در  یبرا. پرداختند یمنظام  یها استیس

  (9).کردندصادر  کشور ییقضاشدن نظام  یسالماخود را در خصوص لزوم 

تحت عنوان  1932مهرماه  11 خیتاردر  ییها استیس نیچن یها نمونه نیبارزتراز  یکی
  (2)امام صادر شد. یازسو« های کلی نظام اسالمی در دوران بازسازی کشور سیاست»
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 یکل یاه استیس نییتع تیصالح حیتصر، لزوم یاساسدر قانون  یبازنگر ةدر مرحل
 ةادار یمشخط  نییتعو  یحکومت یقواو  کشوربه  یکل یده جهتبه منظور  کهنظام 

و  دهیرس یاساسدر قانون  یبازنگر یشورا یاعضا بیتصو، به گردند یمابالغ  حکومت
 (1)شد. میتنظ کصدودهمیاصل  کیبه عنوان بند 
 یاعضااز منظر  ها استیس نیا گاهیجاو  تیاهمبه  تیعنابند و با  نیا میتنظبا وجود 

و به منظور  نکرده اکتفاشورا به بند اول  نیا یاعضا، یاساسدر قانون  یبازنگر یشورا
 رساندند. بیتصوبه  زیناصل را  نیابند دوم  کشوردر سطح  ها آن یاجراحسن  نیتضم

 یپو در  یپرسهمه  یبرگزاربا  یاساسدر قانون  یبازنگر ةشدن مرحل یینهاپس از 
نظام در دستور  یکل یها استیس نیتدومصلحت نظام،  صیتشخمجمع  رت یجد تیفعال
و  یبررسمورد  جیتدربه  1922سال  یابتدااز  ها استیس نیامجمع قرار گرفت و  کار

 ارسال شدند. یرهبرمقام  یبراو ابالغ  دییتأمجمع قرار گرفته و جهت  بیتصو
 که اند دهیرسجمع م بیتصودر موضوعات مختلف به  یکل استیس کیو چهل تاکنون

 یرهبر دییتأاصالحات به  یبرخبا اعمال  استیس وچهار ستیبتعداد  تاکنون انیم نیااز 
 (3).اند شدهو ابالغ  دهیرس

 نظام یکل یها استیسمفهوم  ـ1ـ2
 میمفاهاز جمله  شود یم ادی زین یعموم یمشخط  میتنظاز آن تحت عنوان  که یاستگذاریس

 .شود یمبه آن پرداخته  یاسیسو بعضاً در علوم  تیریمددر علم  شتریب کهاست  یا رشته انیم
 یمتک آورده و آن رابه شمار  یاسیس تیریمداز امور  را یاستگذاریس تیریمد دیاسات

 فیتعردر  شانیا (2).اند دانسته کنترل، نظارت و یسازمانده، یزیربرنامه  به اصول مهم
 :اند کرده انیب یعموم یها یمشخط  ای یعموم یها استیس

 اند شور وضع شدهکصالح در  ه به وسیله مراجع ذیکهای عمومی، اصولی هستند  مشیخط»
 (1)«نند.ک های الزم در جامعه را راهبری می الگو و راهنما، اقدامات و فعالیت کو به عنوان ی

و  نیتدو یمختلف یها گاهیجادر ابعاد و  ایاست در امور مختلف  ممکن ها استیس نیا
را به  ها استیس ای ها یمشانواع خط  دیاساتاز  یبرخ لیدل نیهمردند. به عرضه گ

مصلحت  صیتشخمجمع  ای (3)اند کرده یبند میتقس ینیوتقن ییاجرا، ییقضا یها یمش خط
 یبند میتقس ییاجراو  یکل یها استیسرا به  ها آن ها استیسخود از  فیتعردر  زیننظام 

 (10)نموده است.
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 ارکانو ناظر به تمام  یقانون صالحیذمرجع  یسواز  ها ستایس نیا که یهنگام
سیاستهای »تحت عنوان  ها آناز  توان یمنظام باشند  تیکلصادر شده و متوجه  حکومت

 برنامهبراساس آن دولت و مجلس در ابعاد مختلف در ضمن  که، کرد ادی« کلی نظام
و به تبع  یگذار استیس کومتح ارکان ریساو  هیقضائقوه  نیچن همآن و  رینظساله و  پنج
 (11).کنند یم یریگ میتصمآن 

مفهوم  شود یمبه آن پرداخته  تیریمددر علم  که یعموم یمش خط ای استیس جهینتدر 
داشته و نسبت به آن « لی نظامکهای  سیاست»نسبت به مفهوم  یتر گسترده اریبسو دامنه 

و  شود یم یدولت کوچکاره اد کیهم شامل  یعموم استیس ای یمش خط رایزاعم است؛ 
در علم حقوق سخن از  که یهنگاماما  (11).کند یمصدق  یحکومت ینهادهاهم درباره 

است  ییها یمشخط  ای ها استیسمقصود آن دسته از  دیآ یم انیمنظام به  یکل یها استیس
 در ابعاد گوناگون باشد. رانیا یاسالم یجمهورنظام  یکل یها یریگناظر به جهت  که

آن را  یکشوردارامر  در یگذار استیس فیتعردر  یعمومحقوق  دیاسات لیدل نیهمبه 
دولت اعمال و  یکل اتیمقتضدر آن  که اند دانسته ینیموازو ارائه ضوابط و  نیتدو، نییتع

 تیتثبدولت در درجه اول  یکل استیسشود و منظور از  نیتأمملت  یجمعمصالح 
 یجمعو منظور از مصالح  کشورغور استقالل ، استقرار نظم و حفظ حدود و ثتیحاکم

، یخدمات، یصنعت، یفرهنگ، یاقتصاد، یاجتماعمتنوع  یها استیس یریکارگ بهملت 
 (19)ملت برآورده شود. یها خواستهاست تا در آن  رهیغو  یبهداشت، یکشاورز

مسائل  که کرد فیتعر اتیاجرائها و  آرمان یانیمحلقه  توان یمرا  ها استیس نیا
 اکثر ینید حکومت کیدر  لیدل نیهمبه  (12).کند یم کینزدها  را به آرمان ییرااج
در نظام  یاسالم حاکم که چرادارند  یجدارتباط  حاکمها با  در همه بخش ها استیس
 طیشراو  اتیواقعآرمانها با  یتالقعطف  ةنظام و نقط تیاسالمو منبع  یاصل، نماد ینید

 یکل یها استیس نیتدو آنکه یاصل لیدلداشت  انیب توان یم. لذا رود یمجامعه به شمار 
 (11)امر باشد. نیهمگذاشته شده است  هیفق یول اریاختدر  یاساسدر قانون 
« شورکها و اهداف  آرمان»تحت عنوان  یاسیس یاصلتوجه داشت غالب خطوط  دیباالبته 

اصول و اهداف و  نیا تر یجزئ نییتبشده است اما به منظور  نییتع یاساستوسط قانون 
ها،  اهداف و آرمان نیابه  دنیرسدر راه  کشور یها یمش خطو  ها یریگ جهت نییتع نیهمچن

 ها استیس نیا. دینما یم« لی نظامکهای  سیاست» نیتدواقدام به  یاسالمرهبر انقالب 
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 یزیر برنامهچارچوب آن  است تا در کشورمختلف  یقوا ییاجرا یها طرح یبرا ییراهنما
 کمک یکل یها استیسداشت  انیب توان یم نیبنابرا. ندینما نیتدورا  کشورررات و مق

  (13).ردیگقرار  یاساسگانه در جهت اهداف قانون  سه یقوا ییاجرا یها برنامهتا  کند یم
قانون  خشکچارچوب  گردد یمموجب  قتیحقنظام در  یکل یها استیسوجود نهاد 

 یرهبرجامعه برخوردار بوده و  ریمتغ طیشراو  اتیواقعبا  یشتریباز انعطاف و تناسب  یاساس
 صیتشخدر نهاد مجمع  که کارآزمودگانصاحبنظران و  یمشورتاز نظرات  یریگ بهرهبتواند با 

و  نییتبمصلحت و ضرورت اقدام به  ودیق، و با درنظر گرفتن اند آمدهمصلحت نظام گرد هم 
 .دیبنما ها استیس نیادر قالب  کشور یانآرمتر اصول و اهداف  نمودن هرچه مناسب ییاجرا

 کصدودهیدر باب بند اول اصل  یعمومحقوق  دیاساتاز  یبرخ کهاست  لیدل نیهمبه 
 اند: داشته انیبنظام است  یکل یها استیس نیتدوبر  یمبن یرهبر تیصالحمتضمن  که

اساسی البد قانون کم بر اصل والیت فقیه به کدر حقیقت با افزایش این بند روح حا»
ومت )سه قوه( کجدید دمیده شد و رهبر بدین وسیله در الیه میانه بین قانون اساسی و ح

بعدی موازین شرعی،  نگاه سه کقرار گرفت. او براساس این بند موظف بود براساس ی
ند تا قوه مقننه در آن کلی سه قوه را مقرر کهای  قانون اساسی و مصلحت سیاست

  (12)«ند.کرابطه با سه قوه مشخص  شور را درکچارچوب، قوانین 
 نیا ةدهند شنهادیپو  کننده میتنظبه عنوان مرجع  زین مصلحت نظام صیتشخمجمع 

 ها استیسبودن  یا واسطه تیخاص نیابه  یکل یها استیسخود از  فیتعردر  ها استیس
 است. کردهعمل اشاره  ةو عرص ییاجرا میمفاهو اهداف نظام و  ها آرمان انیم

 فیتعرمصلحت نظام در  صیتشخمجمع  19/10/1923مصوبه مورخ  کیبند 
 :دارد یم انیب یکل یها استیس

ها قرار  آرمان  ها و اهداف پس از مجموعه برای تحقق آرمان لی[کهای  ]سیاست »
کنند و آن  را به مفاهیم اجرایی نزدیک می ها گیرند و حاوی اصولی هستند که آرمان می

گانه، نیروهای  نمایند، اعم از قوای سه درون نظام عمل می هایی هستند که در سیاست
 (11).«کل فعالیت دارند  باشند که در درون جامعه چنین نیروهایی می مسلح، صدا و سیما و هم

دانسته و در  یفرابخشو  یبخش یکل یها استیسشامل را  یکل یها استیسمصوبه  نیا
 :ددار یماشعار  زین یکل استیسنوع  دو نیا فیتعر

 چند بخش حرکتاز نظام،  یآرمان ایهدف  کهاست  یموارد، در یفرابخش یکل یها استیس»
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 یکل یها استیس نیتدوبه  ازین اهداف ایوصول به آن هدف  یبراو  ردیگ یبرم دررا 
 .گردد یم نیتدو ها استیس نیا و برنامه چند بخش در قالب ییاجرا یها استیسو  باشد یم

 کی حرکتاز نظام،  یآرمان ایهدف  کهاست  یمواردر ، دیبخش یکل یها استیس
 یها استیس نیتدو ازمندین اهداف ایوصول به آن هدف  یبراو  ردیگ یبرمبخش را در 

 (13).«باشد یمآن بخش  یکل
 امکان ،یکل یها استیس نیا لیذ ییاجرا یها استیس فیتعرمصوبه با  نیا

 را به منظور تحقق ییاجرا یها دستگاهو  کشورمختلف  یقوا ییاجرا یاستگذاریس

 است.  کرده دییتأشناخته و  تیرسمبه  یقانون و با در نظر گرفتن مقررات یکل یها استیس
 یکل یریگ جهت یمبناچارچوب و  ییمحتوانظام از منظر  یکل یها استیس جهینتدر 
اصول و اهداف  نیب یوندیپو حلقه  کند یممشخص  یحکومت یها عرصهرا در همه  کشور

(10)است. یحکومت ینهادهاو  ها دستگاه فیوظاظام با ن
 

در تبصره  توان یموجه  نیبهترنظام را به  یکل یها استیس فیتعر زین یشکلاز منظر 
« های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست( »1ماده )

 :کردت، مشاهده اس دهیرس یرهبرمقام معظم  دییتأبه  10/3/1912 خیتاردر  که
 به موجب بند یرهبرمقام معظم  یسو از کهاست  ییها استیسنظام  یکل یها استیس»

 «.شود از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین می« 1»
را چارچوب و  ها استیس نیا توان یمنظام  یکل یها استیسمفهوم  یبندلذا در جمع 

مقام معظم  یسو از کهدانست  یحکومت یها عرصهدر همه  کشور یکل یریگ جهت یمبنا
 ةو همچون حلق شود یم نییتع یاساسقانون  کصدودهمیاز اصل « 1»به موجب بند  یرهبر

 .ندینما یم فایانقش  یحکومت ینهادهاو  ها دستگاه فیوظااصول و اهداف نظام با  نیب یوندیپ

 نظام کل یاستگذاریس تیاهم ـ1ـ3
 نیااست. با  یحقوقنهاد  نیا تیاهم نیمبنظام  یکل یها استیسبا مفهوم  ییآشنا

مفهوم  ةبرد. مطالع یپ ینهاد نیچن تیاهمبه  توان یم زین یگریدوجود از جهات 
در  یاستگذاریس تیاهمو به تبع آن  تیریمدآن در علم  گاهیجاو  تیاهمو  یاستگذاریس

به سمت  کشور حرکت یده جهتدر  یکل یها استیسجامعه، نقش  تیریمدروند 
مختلف  یها بخش حرکت میتنظدر  ها استیس نیا ریتأثنظام و  یاساسو اصول  ها آرمان

 .اند جمله نیامختلف از  یها دورهدر  حکومت
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 ندهیآمطلوب در  تیوضعموجود در حال به  تیوضعاز  یملّراهبرد  یچگونگو  حدود
 ةپروس یطو پس از  یرهبرتوسط مقام  که است نظام یکل یها استیس یدستاوردهااز 
و  کارشناساناز نظرات  یریگ بهرهمصلحت نظام و با  صیتشختوسط مجمع  میظتن

 (11).گردد یمهر موضوع، ابالغ  نظران صاحب
 یکل یها استیس نییتعبه عنوان مرجع  یرهبر، مقام ها استیس نیا تیاهمدر باب 

ص و از آن به عنوان مشخ داند یم کشوررا انضباط در  ها استیس نیااز اهداف  یکینظام 
 :کند یم ادینظام  یکلهندسه  کننده
لی عمل و کها است. هندسه  شور از لحاظ سیاستکبخش دیگر، مسأله انضباط در »

نظام در جایی تبیین،  کلی یکهای  ها است. اگر سیاست شور، بسته به سیاستکاجرا در 
قانون با  کن است یکرویگی در رفتار خواهد شد. مم تثبیت و توزیع نشود، دچار بی

گانه در  های مستقلی مثل قوای سه های دیگر و دستگاه دستگاه با دستگاه کقوانین دیگر، ی
نند، که در آن استقالل قانونی دارند، با هم تعارض پیدا کهایی  گیری جاهایی با تصمیم

لی کت نظام و مسیر کلی حرکه هندسه کها مشخص شد، به معنای آن است  وقتی سیاست
  (11)«یار مهمی است.معین شده و این چیز بس

 رییتغ امکانو  گانه سه یقوامقامات در  یتصدبودن دوره  یموقتبه  تیعنابا  نیهمچن
در موضوعات مختلف  ییقضاو  ییاجرا، ینیتقن یها یمشو خط  ها برنامهمتناوب در 

از  یجد مشکل کیبه عنوان  زین کشورهادر غالب  کهو...  یاسیس، یاقتصاد، یفرهنگ
مطرح است؛  کیدموکرات یها دولتو  حکومت یساختاربندمعاصر  وةیش مشکالتجمله 
باشد  حاکم یحکومت یقوا یتمامبر  کهبه عنوان اصول الزام آور  یکل یها استیسوجود 
 :دیفرما یمباب  نیادر  یرهبرخواهد بود. مقام معظم  یضرور
بر اثر تغییر و  هکای  های بعد از انقالب شاهد بودیم، ضربه ما در مواردی در طول سال»

ها  های اجرایی وارد آمده، ضربه سنگینی بوده و گاهی تا مدت رویه سیاست تبدیل بی
ها  های اجرایی و برنامه لی معین شود و سیاستکهای  ناپذیر بوده است. اگر سیاست جبران
  (19)«افتد. ند، هرگز چنین اتفاقی نمیکلی تنظیم کهای  گیری خود را در این سیاست جهت
 تیصالح ینیب شیپضمن  یاساسدر قانون  یبازنگر یشوراموجب شد تا  یلیدال نیچنابه مش

 گانه سه یقوانسبت به  یباالتر گاهیجااز  که یمرجع یبراقوا  یکل یها استیس نیتدو
 .ندینماخاص  دیتأک زین ها استیس نیا یاجرابرخوردار است، بر لزوم انجام نظارت بر حسن 
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 نظام یکل یها استیس یاجرانظارت بر حسن  ـ2
نظام، موضوع  یکل یها استیس یحقوقنهاد  تیاهمو  تیماهبا مفهوم،  ییآشناپس از 
 نیهمچندو عنوان لزوم وجود نظارت و  لیذ که گردد یممطرح  ها استیس نیانظارت بر 

 پرداخت. میخواهبه آن  یحقوقنهاد  نیانظارت بر  یکنون وهیشبر  ینقد

 نظام یکل یها استیس یاجرار لزوم وجود نظارت ب ـ2ـ1
 کهمسلم است چرا  یامر یحقوقاز منظر  اتهایس یاجرالزوم وجود نظارت بر حسن 

 نیا یاجرا حسنبر به لزوم وجود نظارت  یاساسقانون  کصدودهمیبند دوم اصل 
به مشروح  ینگاهدانسته است.  یرهبرمقام  ةبر عهد زینو آن را  کرده دیتأک ها استیس

 دیمؤبند  نیا بیتصوو  یبررسدر هنگام  یاساسدر قانون  یبازنگر یاشور مذاکرات
 (12)شورا خواهد بود. نیا یاعضاو بداهت آن از منظر  تیاهم

به  تیریمدعلم  دیاساتوجود نظارت از منظر  تیاهمبه  یکوتاهوجود نگاه  نیابا 
مناسب و  ینظارت ستمیسوجود  تیاهم تواند یمبهتر  ها استیسنمودن  ییاجرامنظور 
 .دینما نییتبرا  کارآمد
به  دنیرسدر جهت  تالش منظم به عنوان کنترل اینظارت  فیتعربا  تیریمد دیاسات

 یاستانداردهابا  یواقع یاجزا سهیمقابازخورد اطالعات،  ستمیس یطراحاهداف استاندارد، 
روند بر  ها آنو سنجش ارزش  یاحتمالانحرافات  نییتعشده و سرانجام  نییتع شیپاز 

 کسب معتقدند تیریمددر  یزیر برنامهدر باب لزوم توأمان بودن نظارت و  (11)ییاجرا
به  دنیرس یبراالزم  یکردارها کهمشروط به آن است اول  ةدر درجمطلوب  یدستاوردها

 شتریبهرچه  ینیب واقعبا  مذکور اتیعمل یاجرا یها وهیش زینو  شده یزیر برنامه یها هدف
 یواحدها یکردارهاانجام گرفته و  یعلمطبق اصول  کار میتقسد، شده باش ینیب شیپ

، یینهااج تبه هنگام استن زینو  یا پروسه نیچن اتمامدر اما  (13)گوناگون هماهنگ شده باشد.
 مانجا ستیبا یم ریمد کی که است یاتیعمل نیتر مهماز  یکی کنترل ای نظارت شکبدون 

 (12)خواهد نمود. نیتضمشده در برنامه را  یراحطوصول به اهداف  یا پروسه نیچنو  دهد
 یاسیس یهمزادهارا  ها آندانسته و  یناشدن جدا راو نظارت  یزیر برنامه شانیا

 رایز کردنظارت  توان ینمرا  نشده یزیر برنامه کنشو معتقدند  اند کرده یمعرف تیریمد
 کردن حیتصحاز راه  درست یراستادر  ها تیفعالپابرجا نگهداشتن  یمعنبه  کردننظارت 

نظارت را  یارهایمع، یزیر برنامهخود  جهینت در. تداده اس یرو ها برنامهدر  که است ییها یرو کج
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 (11).آورد یمهم فراهم 
 کنترلخوب به داشتن نظام  تیریمد کهباور  نیامعتقدند  دیاساتاز  یبرخراستا  نیادر 
تمام  رایز (13)است، یرفتنیپذ کامالً بلکه ستین یگزافدارد، نه تنها باور  یبستگمؤثر 

 ها ینیب شیپ و را با موجودها ها مطلوبرا با هستها،  دهایبا کهعبارت از آن است  تیریمد
تا  دهد یمقرار  ریمد کی اریاخترا در  یواضح ریتصوو  (90)کند یم سهیمقا عملکردهارا با 

به آن را داده، عقب مانده  ندیرسقول  اش برنامهدر  که چه آنمتوجه شود تا چه حد از  یو
 حیتصحاثر الزم را از نظر  که استآن  زیآم قیتوفمهم نظارت  ژهیو کارنقش و  است.

 (91).گذارد یم یجابر  ستمیس
 کی یاعضا تیفعالاز منابع و  تواند یم کهنظارت است  قیطرتنها از  کارآمد ریمد کی

به اهداف سازمان به  لینجهت  را در یاثربخشو  ییکارآ حداکثر، ستمیس کیسازمان در 
 نیهمبه  خواهد برد. یپخود  ینیب شیپبه صحت  زیر برنامه کهفقط با نظارت است  دست آورد.

 شود ینماجرا  یدرستبدون نظارت به  یا برنامه چیه که رفتیپذنظر را  نیا دیبا کهاست  لیدل
نظارت به آن است  یستگیبا گرید انیببه  (91).ابدی ینم یمعنمفهوم و  برنامهبدون  زین کنترلو 
 (99).شود یمانجام  کامل طور به کند یمارجاع  که یا فهیوظهر  کهمطمئن باشد  ریمد که

به لزوم  ییمجزابند  لیذ یاساسدر قانون  یبازنگر یشورا یاعضاموجب گشته  تیاهم نیا
قرار دهند.  یبررهمقام  اریاختپرداخته و آن را در  ها استیس نیا یاجراوجود نظارت بر حسن 

، یاساسطبق اصل پنجاه و هفتم قانون  آنکهبه  تیعنابا  زیننظارت  نیابودن  یرهبر اریاختدر 
به عنوان رهبر نظام،  گرید یسوو از و اشراف دارد  نظارت گانه سه یقوابر  هیفقمطلقه  تیوال
 نیا یبرا زین شخص نیتواناتررا بر عهده داشته و  تیحاکمبه  یده جهتو  کشور کالن تیریمد

 .گردد یم یتلق یاساساصول قانون  ریساراستا با و هم یمنطق کامالً دیآ یممنظور به شمار 
بودن لزوم  یهیبدرغم  یعلحقوق  دیاساتاز  یبرخ کهاست  زیانگتعجب  نیابا وجود 

 ییاجرا یبرا یراهکارنظام، نه تنها به  یکل یها استیس حیصح یاجراوجود نظارت بر 
الزام آور بودن اصل  ریغو  یارشاد یمدع بلکه ستندینمعتقد  یاساسبند از قانون  نیاشدن 

از  شیب دیتأکدر بذل توجه و  دیاسات نیامتفاوت  کردیرو (92)اند. شده زین ها استیس نیا
 نیابدون نظارت ماندن  تیممنوعو  یحکومتحد بر لزوم وجود نظارت بر مقامات 

در مقابل عدم توجه به لزوم اعمال نظارت  یاساس قانون سکوتدر صورت  یحتمقامات، 
 یتیریمدو  یاسیس، یحقوقو لزوم آن از منظر  تیاهم که ها استیس یاجرابر حسن  یجد
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 ، قابل تأمل است.دیآ یمبه شمار  یهیبد یامر
و لزوم وجود نظارت به منظور  تیاهم، رشیپذقابل  ریغ یادعا نیاصرف نظر از 

 دنیشیاندجهت  یرهبرمقام  مکرر داتیتأکمنجر به  ها ستایس نیا یاجراحسن  نیتضم
 خصوص شده است: نیادر  یراهکار

ما  این بسیار مهم است... هاست.ته موردنظر مسأله نظارت بر اجرای سیاستکآخرین ن»
شور تصویب کلی را برای کسیاست  که بنشینم یکنیم کنباید دل خود را به این خوش 

گانه و  های گوناگون اجرایی قوای سه نیم و ببینیم در عمل دستگاهکنیم، اما بعد مالحظه ک می
 هیزاو یلک یهااستیاز آن س یحت ای روند یم یگریدام به راه دکهر نهایوابسته به ا  بخشهای

با  ایو  یریگیبا پ دیبا گرید یبخش نظارت شود... دیبا شود، حتما ینم هک نیداشته باشند. ا
 یمعنا هم نظارت به دیبا برود... شیار مناسب پکسازو کیو با  صیمجمع تشخ  یگریتصد
شدن از آن استنباط نشود و هم  ییخاص اجرا یمعنا به اتیاجرائ درباشد هم دخالت   یواقع
جاها اجرا شد و ک هااستیس نیه اکبداند  یرهبر قتاًیحق یعنی ردیقرار بگ انیدر جر  یرهبر

حضور  نه. ایبرنامه اجرا شد  نیا ایآ مینیامه بود تا بببرن انیمنتظر پا شود ینم جاها اجرا نشد.ک
 شود یه اتخاذ مک ییاجرا یهااستیدر قالب قانون، مصوبات دولت و س دیبا هااستیس نیا

 (91)«محسوس باشد.

 ها استیس یاجرانظارت بر حسن  وةیشبر  ینقد ـ2ـ2
 نییتع تیالحص یاعطا یپدر  یاساسدهم قانون  و کصدیشد اصل  انیب کههمانگونه 

 مصلحت صیتشخبا مجمع  مشورتاز  پس رانیا یاسالم یجمهور نظام یکل یها استیس
 نیا ةبر عهد زینرا  ها استیس نیا یاجرا حسنبر ، در  بند دوم نظارت یرهبربه مقام  نظام

 مقام دانسته است.
 مذاکراتدر  یمختلف اتینظرنظام  یکل یها استیس یاجرابه منظور نظارت بر حسن 

از اعضا آن را نه تنها  یبرخ یحتمطرح شده و  یاساسدر قانون  یبازنگر یشورا یعضاا
معتقد به لزوم استفاده از  یبرخ (93).اند دانسته زیناو  فةیوظ حال نیعدر  بلکه یرهبر اریاخت
 ازینمورد  امکاناتو  التیتشک جادیامعتقد به لزوم  ایبه منظور نظارت سخن رانده  ندهینما

و  عیوس التیتشک جادیامخالف  یبرخ زیناند و در مقابل  نظارت بوده نیام جهت انجا
 (92).اند بوده فهیوظ نیا یفایادر جهت  ریپاگدست و 

به  کمترباب مطرح شده اما  نیادر  یمختلف اتینظر زین یاساسپس از اصالح قانون 
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اشد پرداخته ب یداخل یاساسمنطبق با نظام حقوق  که یخاص یاجراقابل  شنهادیپ ةارائ
 (91)شده است.

 توانست یم یرهبر یاساسقانون  کصدودهیاصل  لیذمطابق  که ییآنجااز  تینهادر 
 12/1/1922به موجب نامه مورخه  یرهبر، مقام دینما ضیتفو یگریدرا به  فهیوظ نیا

 مصلحت نظام صیتشخنظام را به مجمع  یکل یها استیس یاجرانظارت بر حسن  فهیوظ
بر  تا دینما ینیب شیپ در خود آن مجمع یراهکارد نمو هیتوصمجمع  بهو  نموده ضیتفو

 شانیا نیهمچن (93)گردد.نظارت  یکشورو مقررات  ها برنامهمصوب در  یها استیساعمال 
 تیامندر موضوعات  یاسالم یجمهور یکل یها استیس یابالغ یها استیس ةدر مقدم

 اند: داشته مکتوب (20)و بخش حمل و نقل، یعیطب، منابع آب، بخش معدن، منابع یانرژ، یاقتصاد
های  قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست 110اینجانب با توجه به اصل »

آن مجمع موظف است با  .ام ابالغی را بر عهدة مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده
 (21)«سازوکار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه کند.

های کلی  مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست»نظارت،  نیاال اعم یراستادر 
در  تینهامجمع و در  بیتصوبه  11/9/1912  خیتارتبصره در ( 3)( ماده و 10) در« نظام
 (21)و ابالغ شد. دهیرس یرهبرمقام معظم  دییتأبه  10/3/1912 خیتار

مسلح و  یروهایننه، سه گا یقوامقام مسئول در  نیباالترمصوبه،  نیا( 9) مادهمطابق 
 .باشند یممربوط  یها دستگاهنظام در  یکل یها استیس یاجرامسئول  مایسصدا و 

و  قیتلف، یابیارز، یبررسبه منظور  کهاست  کرده ینیب شیپمصوبه  نیا( 2ماده ) نیهمچن
، یکل یها استیس یاجرامجمع در خصوص نظارت بر حسن  یارجاعموضوعات  ینگر جامع

 . شود لیتشک یخاص بیترکبا  «تکمیسیون نظار»

صرفاً به  ونیسیکمماده  نیا( 1بوده و مطابق تبصره ) یانفعال ونیسیکم نیاالبته نظارت 
 یها دستگاه ( مصوبه1)ماده خواهد نمود. هرچند مطابق  یدگیرس دهیرس یها گزارش

نحوة ساله خود را از  و پنج انهیسال یادوار یها گزارشاند  موظف (9)مندرج در ماده 
و به  هیتهها و نماگرها  بر اساس شاخص ها آنتحقق  زانیمو  یکل یها استیس یاجرا

 .کنندمجمع ارسال 
مجمع در  یتخصص یها ونیسیکماز  کیهر  (3( ماده )1)تبصره در هر صورت مطابق 

 هیته یکل یها استیس شرفتیپاز نحوة اجرا و  یا ساالنهخود، گزارش  تیفعالحوزة 
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اظهار نظر به  یبرانظارت،  ونیسیکمدر  قیتلفو  یبررسها پس از  زارشگ نیا. کنند یم
انجام شده در خصوص  یها یبررس جینتا(، 10)ماده مطابق  تینهادر . شود یم هئارامجمع 
 یرهبر، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم یکل یها استیس یاجراو  تیرعانحوه 

 .شود یمگزارش 

واصله از  یها گزارش افتیدرظارت، عمالً مجمع صرفاً پس از روند ن نیابه  تیعنابا 
نسبت به اقدامات انجام  ینیپسو  یانفعالنظارت  ینوع تواند یم ربطیذ یها دستگاه یسو

 .شود یمختم  یرهبربه  جهینتبه گزارش  تینهادر  زیننظارت  نیا جةینتشده داشته باشد و 
به آنچه  تیعنابرخوردار است اما با  زین ییایمزاطرز نظارت از حداقل  نیاهرچند 

 یجدوجود نظارت  تیاهملزوم و  نیهمچننظام و  یکل یها استیس گاهیجادر باب  تاکنون
بتواند آنچه مدنظر  وةیش نیچن رسد ینممطرح شد، به نظر  ها استیس نیا یاجرابر حسن 

 .دینما نیتأماست را  یرهبرمقام  نیهمچنو  1931مصوب  یاساسقانون  کنندگان نیتدو
قوانین و » :دارد یماشعار  که( آن است 1)ماده مصوبه  نیاتنها مورد قابل توجه در 

های کلی مرتبط با آن  مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاست
 «های کلی مربوط باشد. تنظیم شود، این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست

برخوردار نبوده و صرفاً در خصوص  یکامل ییاجرا از ضمانت عمالً زینماده  نیااما 
همزمان با ( مصوبه، 2)ماده . مطابق دیآ یمپنج ساله توسعه به اجرا در  یها برنامه نیقوان

، یاسالم یشوراآن در دولت و مجلس  یبعدساله و اصالحات  پنج یها برنامه یبررس
 یکل یها استیسبا  رتیمغاظر انطباق و عدم برنامه را از ن یمحتوانظارت مجمع هم  ونیسیکم

 که یصورت. در دینما یم ارسالمجمع  یشورابه آن را گزارش نموده و  یبررسمصوب 
را  نظام یکل یها استیسبا  از برنامه یبخش رتیمغابر  یمبن نظارت ونیسیکممجمع گزارش 

ت و مجلس مطرح دول ربطیذ یها ونیسیکمرا در  رتیمغامجمع موارد  ندگانینما، رفتیپذ
نگهبان مطابق  یشوراماند،  یباق رتیمغامجلس  یینهااگر در مصوبة  تاًینها؛ و کنند یم

  .دینما یممصلحت نظام اعمال نظر  صیتشخبر اساس نظر مجمع  شیخو فیوظاو  اراتیاخت
ماده  نیانگهبان در  یشورااست اوالً مفهوم اعالم نظر  ذکرخصوص الزم به  نیادر 

 یریگ میتصمحق نظارت بر نظر مجمع و  زیننگهبان  یشورا ایآ ستینو مشخص مبهم بوده 

 نیانظر مجمع در  رشیپذموظف به  ایآن را دارد  ینادرست ای یدرستدر خصوص 

موارد صرفاً به عنوان  نیانگهبان در  یشورا؟ در هر صورت در عمل باشد یمخصوص 
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 یبرااظهار نظر خود  وستیپبه  ناًیعو نامه مجمع را  کردهعمل  یرسان اطالع لةیوس کی

 .دینما یمنظرات قلمداد  نیاو مجلس را موظف به اعمال  کردهمجلس ارسال 

و  نیقوان یمابق، یا برنامه نیقواننوع از نظارت به  نیابه محدود بودن  تیعنابا  اًیثان

عمالً از شمول نظارت مجمع خارج بوده و  یقانون صالحیذ ینهادهامقررات مصوب 

 یاجرابر  یمبن ها دستگاهخود  یسوواصله از  یها گزارشنظارت بر  امکاناً صرف

 نظام وجود خواهد داشت. یکل یها استیس

و  یاساسدر قانون  یبازنگر یشورا مذاکراتاز مشروح  کههمچنان  که یحالدر 

مشخص گردد،  ها آننظارت بر  یمباننظام و  یکل یها استیس گاهیجا یبررس نیهمچن

و در رأس  یاساس ینهادها یتمامو توسط  کشوردر سطح  ها استیس نیان شد ییاجرا

است انحراف  ممکنانحراف از آن  کهمهم بوده  اریبسو  یاتیح یامر گانه سه یقوا ها آن

 از ابعاد به همراه داشته باشد. یاریبسخود در  حرکت یاصل ریمسرا از  یاسالمجامعه 

نظام  یها آرماناهداف و  انیمنظام  یکل یها استیسبه واسطه بودن  تیعنابا  نیهمچن

در سطح  ییاجراو  یعمل تیوضع، با اند شده نیتدوو  یطراحنظام  یمبانبر  هیتکبا  که

جهت وصول به  یضرور یامر ها استیس نیاشدن  ییاجراو جامعه،  یحکومت یقوا

 نیادوم  در اصل مذکور یمبانالتزام به  نیعدر  یاساساهداف مقرر در اصل سوم قانون 

 نیا نیتضمو همه جانبه تنها راه  کارآمد ینظارتوجود  شکبدون قانون خواهد بود. 

 خواهد بود. یحکومت یقوا حیصح یریگ جهتحسن اجرا و 

 یریگ جهینت
 یحقوقدر نظام  ییباال تیاهمو  گاهیجانظام از  یکل یها استیس یحقوقنهاد 

نظام  یآرمانآن اهداف  قیطراز  کهست ا یابزاربرخوردار بوده و  رانیا یاسالم یجمهور
با  یشتریب یهمخواناز انعطاف و  زین یاساسشده و اصول قانون  تر کینزداجرا  ةبه مرحل

و خط  ها یزیر برنامهانضباط در روند  نیتأم نینهمچ. گردند یمبرخوردار  ریمتغ طیشرا
 گریداز  یومتحکمقامات  یتصد ةبودن دور یموقتبه  تیعنابا  یعموم یها یگذار یمش
 .دیآ یمبه شمار  هااستیس نیا یایمزا

و از ضرورت از  کردهاقتضا  زینرا  ها آنشدن  ییاجرا، لزوم یکل یها استیس تیماه
به مفهوم  تیعنابا  نیهمچنقابل اثبات خواهد بود.  یروشنبه  یتیریمدو  یحقوقابعاد 
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شدن  ییاجراظارت بر شده و ضرورت ن تر روشن یحقوقنهاد  نیا تیاهم، یاستگذاریس
 را مشخص خواهد نمود.  ها آن

و الزام آور برخوردار  یحقوق یتیماهنظام از  یکل یها استیسمقاله روشن شد  نیادر 
به لزوم نظارت بر حسن  یاساسقانون  کصدودهمیبند دوم اصل  زینمنظور  نیهمبوده و به 

 نیا نیتدوعنوان مرجع  به یرهبرمقام  اریاختو آن را در  کرده دیتاک ها آن یاجرا
  .است دادهقرار  ها استیس

خود را به  تیصالح نیا یاساسقانون  کصدودهمیاصل  لیذمطابق  یرهبرمقام معظم 
 یاجرامقررات نظارت بر حسن مطابق آن  که کردهمصلحت نظام واگذار  صیتشخمجمع 

 است. دهیرس زین یرهبرمقام  دییتأمجمع و  نیا بیتصوبه  نظام یکل یها استیس
 نیانمودن  ییاجرابر  یمبن یحکومتمختلف  یقوانهادها و  فیتکلعالوه بر  جهینتدر 

و اخذ  ها آنمشخص شده توسط  یراستادر چارچوب و  حرکتو  ها استیس
است بر  مکلف زینمصلحت نظام  صیتشخ، مجمع ها استیس نیااز  کالن یها یریگ جهت
به عنوان  گانه سه یقوا ها آنو در رأس  یحکومت ینهادها یتمامتوسط  ها آن یاجراحسن 

را در چارچوب  ییراهکارهانظام نظارت داشته و  یکل یها استیسمخاطب  نیتر مهم
 .شدیندیب ها آنشدن هرچه بهتر  ییاجراموضوعه در جهت  نیقوان

 نیا گاهیجادرخور شأن و  کهنظارت آنچنان  نیا تاکنونمتأسفانه  نیارغم  یعل
 نیمخاطبو  نیمسولاز  یبرخ یکوتاه کناردر  امر نیاگرفته و صورت ن هاست استیس
 شده است. ها استیس نیاشدن مناسب  ییاجرامانع از  نظام، یکل یها استیس

از منظر  ها استیس یاجراموضوع نظارت بر حسن  تیاهمبه  تیعنامنظور با  نیا یبرا
و  یتیریمد یمبناه و با توجه ب یرهبر، مقام یاساسدر قانون  یبازنگر یشورا یاعضا
و  دهیشیاندنظارت  نیا نیتأمبه منظور مناسب  یراهکاراست  یضرور، تیاهم نیا یعلم

 گردد.اجرا 
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 ها ادداشتی
 شرکت :تهران، رانیا یحقوق، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام (1910)، ناصرانیکاتوزـ 1
 .12ـ11،صص11چاپ ،انتشار یسهام
 است ریوز نخستبا  رانیوز أتیه استیر :(یبازنگراز  شیپ) و چهارم یسو  کصدی اصلـ 2

 دولت یها میتصم ساختن هماهنگ به الزم ریتدابدارد و با اتخاذ  نظارت رانیوز کاربر  که
 نخست. کند یمرا اجرا  نیقوانو  نییتعرا  دولت یمشو خط  برنامه، رانیوز یهمکارو با  پردازد یم

 .است رانیوز أتیه اقدامات مسئول مجلسدر برابر  ریوز

 :، تهران12نور، ج  فهیصح(1921)اهلل ، روحینیخمامام  :کمتن فرمان مزبور ر. دنید یبراـ 3
 .101ـ102، صص ینیخمو نشر آثار امام  میتنظمؤسسه 
 فهیصح (1921)، روح اهللینیخمامام  :کگانه مزبور ر. 3 یها استیس کاملمتن  دنید یبراـ 4

 .111ـ113، صص 11نور، جلد 
صورت مشروح  (،1933) یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ـ 5

 .1321، صیاسالم یشورا، تهران، مجلس رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون یبازنگر یشورا مذاکرات
6- http://maslahat.ir/DocLib2/Approved/Policies/Offered/General/Policies.aspx 

 .، تهرانیمولو، چاپ هجدهم، انتشارات تیریمدسازمان و ، (1933)محمدیعل، یاقتدار :ک.رـ 7
 .11ص، چاپ نهم، تهران: سمت،یدولت یمش خط نییتعو  یریگ میتصم (1910)یمهد دیس، یالوانـ 8
 .13، صی، چاپ نهم، تهران: سمتدولتی مش خط نییتعی و ریگ میتصم (1910)یمهد دیس، یالوانـ 9
: یکل یها استیس موردمصلحت نظام در  صیتشخمجمع  19/10/1923مصوبه مورخ ـ 11

مصلحت نظام، جلد  صیتشخ، مجموعه مصوبات مجمع مصلحت نظام صیتشخمجمع  رخانهیدب
 .9، ص1911مجمع، چاپ اول،  رخانهیدبارتباطات  کل، تهران، اداره یکل یها استیسسوم: 

مصلحت نظام، قم:  صیتشخمجمع  یحقوقو  یفقه یبررس (1910)، محمدصادقیعتیشرـ 11
 .122ـ121صص قم، کتاببوستان 

 نامه انیپا، رانیا یاسالم یجمهورنظام در  یکل یها استیس گاهیجا(1913)، قاسمیجهانـ 12
 .11،صییطباطبادانشگاه عالمه  یعمومارشد حقوق  یکارشناس

ران: ، تهازدهمی، چاپ رانیا یاسالم یجمهور یاساسحقوق  (1911)محمد دیس، یهاشمـ 13
(، یاستگزاریستا  یاستگذاریس)از  یاسیس تیریمد، یهاشم دمحمدیس نیهمچن ؛32، ص1،جزانیم

 یاسالمدر نظام  یجمع. البته در خصوص مصالح 23، ص1933، تهران یجمهور استیرانتشارات 
 فایا یاساس ینقش ریتفس نیانظام در  یاسالم تیماه کهوجود دارد  یشتریب نییتبو  ریتفسبه  ازین

 واهد نمود.خ

 یهاشمبا  وگو گفتمصلحت نظام،  صیتشخمجمع  کارنامهو  نهیشیپ (1911)، عباسیریبشـ 14
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 .11صتهران: صدف سماء، ،یرفسنجان

 یهاشمبا  وگو گفتمصلحت نظام،  صیتشخمجمع  کارنامهو  نهیشیپ (1911)، عباسیریبشـ 15
  .30صتهران: صدف سماء،  ،یرفسنجان

 امیپمصلحت نظام، تهران:  صیتشخمجمع  فیوظا یلیتحل یبررس( 1911)، محمدباقرهیفقـ 11
 .31ـ33، صصوسفی

دانشگاه تهران، ، تهران: انتشارات رانیا یاساسحقوق (1911)یعباسعل، یزنجان دیعمـ 17
 .391ـ393صص

 .9، همان، صمصلحت نظام صیتشخمجمع  رخانهیدبـ 18

 .2ـ همان، ص19

 یجمهور یاساسنظام در حقوق  یکل یها استیس گاهیجا، مفهوم و یهاد، فینظـ طحان 21
 .22، ص1911،  السالم هیعلدانشگاه امام صادق  یعمومارشد حقوق  یکارشناس نامه انیپا، رانیا یاسالم

 11شماره ، 1921مهر و آبان ، حوزه شهیاندمجله ، با قانون هیفق یولرابطه ، حق پناه، رضاـ 21
 .30ـ 13صص، (21تا  21)از صفحه 

 خیتارمصلحت نظام در  صیتشخمجمع  یاعضابا  داریددر  یرهبرمقام  اناتیبـ 22
12/1/1911 (http://leader.ir.) 

 ـ همان.23

خاطر  نی]اجرا بد  نظارت بر حسن اریاخت یاعطا: »دارد یم انیباعضا  نیااز  یکینمونه  یبراـ 24
مقام عمل توجه نشود. فلذا حق در  استهایس نیبکند اما به ا یاستگذاریممکن است رهبر س [ است که

 اتیینه جز یکل  یداشته باشد که از آن خطمش اتیبر کل یهم رهبر نظارت ستیبا یرا دارد و م نیا
انحراف شده  یقانونگذار  ه، قوهیشده در قوه مجر نییکه تع یو اهداف کل یاستگذاری، سیریگ میتصم

 دجهت که نظارت دار نیدنبال هم  انجام دهد و بهاقدامات الزم را  تواند یاگر بود م که قهراً نشده؟ ای
را  یارشاد خارج شد قهراً یکل استیس  مجلس بدون توجه از آن یزمان کیداد که در  صیاگر تشخ

به  کند ینم تواند، اعتنا یاست که نم اعتنا یب  مجلس یکه در حدّ دیاگر د یول .کند یبکند، م دیکه با
که اگر  میحق منحل نمودن مجلس را به رهبر داد  در بند چهارم شود یکه م ییارشادات و رهنمودها

حق دارد  رود یمشخص کنار م یمششده و خط نییتع  شیکه برا یاسالم لیاص یاستهایاز آن س دید
، صورت مشروح یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ) «منحل بکند.

، یاسالم یشورا، تهران، مجلس رانیا یاسالم یهورجم یاساس قانون یبازنگر یشورا مذاکرات
داشته باشد و نظارت  ندهیکه نتواند نما یرهبر: »دارد یم انیباز اعضا  گرید یکی ای( 310، ص1933

( 331همان، ص.« )کشور مطلع باشد مشکل خواهد داشت یجار  یانهاینتواند بکند و نتواند از جر زین
آنها  قیداشته باشد تا از طر ندهیبتواند نما دیبا یحته باشد و نظارت کامل داشت دیبا یمقام رهبر»
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مشروح  دنید یبرا( 1911ـ1913همان، صص« )ر؟یخ ای شود یم ادهیپ استهایس ایمطمئن شود که آ
، صورت مشروح یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره : کر. اناتیب نیا

، یاسالم یشورا، تهران، مجلس رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون یبازنگر یشورا مذاکرات
 .1911ـ1992: همان، صصنیهمچن ؛310ـ333ص، ص1933

 .191صسوم، ، تهران، سمت، چاپتیریمداصول (1921)یعل، انییرضاـ 25
، یمولو، تهران، یسازمانو رفتار  ستمیس :تیریمدسازمان و ( 1920)محمد یعل، یاقتدارـ 21
 .111ص و چهارم، ستیب چاپ

 .نیشیپ، یعل، انیئرضاـ 27
محمد  ، ترجمهتیریمداصول  (1920)وهانس، وهانس خیبهر، و لیریس، ها اودانل، کونترـ 28

  .133ص ،یدولت تیریمدآموزش  مرکز(، تهران، گرانید)و  یطوس یعل
تا  یتئوراز  تیریمدسازمان و ( 1921)زیپرو، و ساسان گهر یمهد، یزیپار نژاد رانیاـ 29
 .239ص،رانیا یبانکدارهران، مؤسسه عمل، ت
 .11ص،ین، تهران، یعموم تیریمد (1923)یمهد دیس، یالوانـ 31
تهران، ( 1931)و آرمن مهروژان انیزمرداصغر  ، ترجمهتیریمدلئونارد، اصول ، ریکازماـ 31

 .921صچاپ سوم،، یدولت تیریمدآموزش  مرکز
 .192، صنیشیپ، منبع یعل، انییرضاـ 32
دوم، چاپ  ، تهران، قومس، جلدیمدنداود  ، ترجمهتیریمد یمبان (1929)یگر، دسلرـ 33

 .131ص سوم،
 یکل یها استیس گاهیجا، مفهوم و یهاد، فینظ، به نقل از: طحان محمد دیس، یهاشمـ 34

دانشگاه  یعمومارشد حقوق  یکارشناس نامه انیپا، رانیا یاسالم یجمهور یاساسنظام در حقوق 
نظام در  یکل یها استیس، ریاردش، رارجمندیام: نیهمچن. 111، ص1911لسالم،  ا هیعلامام صادق 
عمالً  گرید یبرخ .20ـ30، صص1911، 13راهبرد، ش  ،تیجمهورقانون و  تیحاکمپرتو اصل 

عنوان  نیااز  آنکهبدون  اند شدهقائل  ها استیس نیا یبراالزام آور  ریغگونه و  یارشاد یتیخاص
مجلس  یها پژوهش مرکز الملل نیبو  یعموم: گروه حقوق کنمونه ر. یبرا آورند. انیمبه  یذکر

حُسن  و حدود نظارت بر تیماه یبررسو محمد راسخ،  یگرج اکبر یعلنظر  ریز، یاسالم یشورا
 .11/1/1912، 1311شماره  یپژوهش، گزارش نظام یکل یها استیس یاجرا

 .12/1/1911مصلحت نظام،  صیتشخمع مج یاعضابا  داریددر  یرهبرمقام معظم  اناتیبـ 35
، صورت مشروح یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره ـ 31

، یاسالم یشورا، تهران، مجلس رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون یبازنگر یشورا مذاکرات
 .1913ـ1912، صص1933
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مجلس  یعمومروابط  و یفرهنگامور  کلاداره : کخصوص ر. نیامطالعه در  یبراـ 37
 .1911ـ1992: همان، صصنیهمچن ؛310ـ333ص، صهمان، یاسالم یشورا

 یاستهایس ینظارت بر حسن اجرا» :دارد یم انیبخصوص صرفاً  نیادر  یزدی اهلل تیآـ 38
 یها گروه لیکل کشور، با تشک یباشند با کمک گرفتن از سازمان بازرس لیکه ما یقیبا هر طر یکل

 اتیبه شکا یدگیها و رس الزم از مسئوالن دستگاه  با گرفتن اطالعات یفصل و یمورد یبازرس
افراد انجام  ییو جابجا ه، عزلیو برخورد با متخلفان در شکل تذکر، تنب یحقوق یتهایافراد و شخص

 ای( 119ـ112، صص1921، ریکب ریامهمه، تهران،  یبرا یاساس، محمد، قانون یزدی) .«ردیگ یم
موسع و  ریتفسنظام را با دو نوع  یکل یها استیس یاجرامفهوم نظارت بر حسن  زینارسطا  دکتر
موسع از مفهوم نظارت، مساله انطباق مصوبه مجلس با  ریتفسدر  وقرار داده  لیتحلمورد  قیمض
آن، نظارت بر حسن اجرا شامل  قیمض ریتفسو در  دهد یممّد نظر قرار  زینرا  یکلّ یها استیس

 یحقوق گاهیجادر  یکندوکاو، گرانیدو  نیحس، مهرپور. )باشد یم نیقوانباق مرحله بعد از انط
 یبرخشد  انیب که( همانگونه 201، ص1910، تابستان 10نظام، راهبرد، شماره  یکلّ یها استیس
 دنیشیانداز  یداخلدر نظام حقوق  ها استیس نیا یفراقانون گاهیجا رشیپذضمن عدم  زین گرید

 .اند نموده یدارخود  ها آن یاجرا یبرا ینظارت راهکار
 یها استیس یاجراامر نظارت بر حسن  12/1/1922در نامه مورخ  یرهبرمقام معظم  ـ39

در پاسخ به  کهنامه  نیاله در  نمودند. معظم ضیتفومصلحت نظام  صیتشخنظام را به مجمع  یکل
بینی  گر اینجانب پیشدی هیتوص»مجمع بود، فرمودند:  استیر 11/10/23مورخ  121نامة شماره 

ها و مقررات کشور  های مصوب در برنامه برای نظارت بر اعمال سیاست مجمعای در خود  وسیله
و  نیحس، مهرپور: دینیبب «باشد. ای برای تضمین اجرای آن مصوبات می است که در واقع مقدمه

، 1910، تابستان 10 نظام، راهبرد، شماره یکلّ یها استیس یحقوق گاهیجادر  یکندوکاو، گرانید
 .910ص

 .9/11/1923، مورخه 23190/1شماره ـ 41

 یها استیس، چشم انداز و یاسالم یشورامجلس  یها پژوهش مرکز یپژوهشـ معاونت 41
مصلحت نظام در  صیتشخمجمع  19/10/1923مصوبه مورخ ، رانیا یاسالم یجمهورنظام  یکل

، یرفسنجان یهاشماهتمام(، گفتگو با  عباس)به، یریبش: نیهمچن. 3، صیکل یها استیس مورد
 .11، ص1911مصلحت نظام، تهران، صدف سماء،  صیتشخمجمع  کارنامهو  نهیشیپ

42-http://maslahat.ir/DocLib2/Approved/Policies/Supervision/Standards.aspx 
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 و مآخذ منابع

 الف( فارسی

 نامه داخلی مجلس شورای اسالمی آئین

 (، صورت مشروح مذاکرات9631)گی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمیاداره کل امور فرهن

 تهران: مجلس شورای اسالمی. ،شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

، تهران: مولوی، سازمان و مدیریت: سیستم و رفتار سازمانی(، 9631اقتداری، علی محمد)

 چاپ بیست و چهارم.

 ، تهران: انتشارات مولوی، چاپ هجدهم.سازمان و مدیریت(، 9633اقتداری، علیمحمد )

 ، تهران: سمت، چاپ نهم.مشی دولتی گیری و تعیین خط تصمیم(، 9631الوانی، سید مهدی )

 ، تهران: نشر نی.مدیریت عمومی(، 9633الوانی، سید مهدی)

 خمینی)ره(،، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام صحیفه نور( 9633اهلل) امام خمینی، روح

 .19و  93ج

 ،های کلی نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون و جمهوریت سیاست( 9639امیرارجمند، اردشیر)

 .31ـ11، صص13، ش راهبرد

، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل( 9639نژاد پاریزی، مهدی و ساسان گهر، پرویز ) ایران

 تهران: مؤسسه بانکداری ایران.

وگو با هاشمی  یشینه و کارنامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفتپ(، 9639بشیری، عباس)

 ، تهران: صدف سماء.رفسنجانی

بررسی ماهیت و حدود نظارت بر حسن اجرای (، 9631بهادری جهرمی، محمد و همکاران)

 .3131ـ1، گزارش پژوهشی شماره های کلی نظام سیاست

نامه  ، پایانری اسالمی ایرانهای کلی نظام در جمهو جایگاه سیاست(، 9633جهانی، قاسم)

 .)ره(کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی

شماره  ،9633، مهر و آبان ، مجله اندیشه حوزهرابطه ولی فقیه با قانون(، 9633حق پناه، رضا )

 .39-54صص ،93

نظام دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت 

 جلد سوم. ، تهران: اداره کل ارتباطات دبیرخانه مجمع، چاپ اول،های کلی سیاست (،9631)
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 ، ترجمه داود مدنی، تهران: قومس، چاپ سوم، جلد دوم.مبانی مدیریت(، 9636دسلر، گری )

 ، تهران: سمت، چاپ سوم.اصول مدیریت(، 9639رضائیان، علی )

، تهران: میزان، چاپ ایران حقوق اساسی جمهوری اسالمی(، 9634سید محمد هاشمی )

 .1ج  یازدهم،

، قم: (، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام9631شریعتی، محمدصادق )

 بوستان کتاب قم. 

های کلی نظام در حقوق اساسی  (، مفهوم و جایگاه سیاست9633طحان نظیف، هادی )

 السالم. دانشگاه امام صادق علیهنامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی  ، پایانجمهوری اسالمی ایران

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.حقوق اساسی ایران(، 9634عمید زنجانی، عباسعلی )

، تهران: پیام (، بررسی تحلیلی وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام9639فقیه، محمدباقر )

 یوسف.

 .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

، تهران: شرکت حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران مقدمه علم(، 9631کاتوزیان، ناصر)

 .13سهامی انتشار، چاپ 

، ترجمه اصغر زمردیان و آرمن مهروژان، تهران: مرکز اصول مدیریت(، 9633کازمایر )لئونارد()

 آموزش مدیریت دولتی، چاپ سوم.

محمد ، ترجمه اصول مدیریت(، 9631کونتر، ها اودانل، سیریل، و بهریخ وهانس، وهانس)

 علی طوسی و دیگران، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی. 

های مجلس شورای اسالمی، زیر نظر علی اکبر  الملل مرکز پژوهش گروه حقوق عمومی و بین

 های بررسی ماهیت و حدود نظارت بر حسن اجرای سیاست (9633گرجی و محمد راسخ)

 .14/1/9633، 3131، گزارش پژوهشی شماره کلی نظام

مجموعه نظریات شورای نگهبان، تفسیری و مشورتی (، 9631)ز تحقیقات شورای نگهبان مرک

، 1913ـ1913ها و تذکرات  در خصوص اصول قانون اساسی به انضمام استفساریه

ریاست جمهوری،  تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی

 چاپ دوم.
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، راهبرد، های کلّی نظام کندوکاوی در جایگاه حقوقی سیاست( 9631مهرپور، حسین و دیگران)

 .11شماره 

، تهران: مدیریت سیاسی )از سیاستگذاری تا سیاستگزاری((، 9633هاشمی، سید محمد)

 انتشارات ریاست جمهوری.

 ، تهران: امیر کبیر.قانون اساسی برای همه(، 9634یزدی، محمد )

 

 های اینترنتی(پایگاهب

http://leader.ir/ 

http://www.maslehat.ir/ 
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دولتدریهانامهبیتصویهارتیمغایشناسبیآس
یاسالمیشورامجلسسیرئیدگیرس

 

 1یمحسن دیفر و*1یغمام یدمحمدمهدیس
 

 رانیا، تهران، امام صادق )ع(دانشگاه  دانشکده معارف اسالمی و حقوق اریاستادـ 1
 رانیا، تهران، یادارو خدمات  ییقضادانشگاه علوم  اریاستاد -1

 

 21/4/2734: رشیپذ  42/24/2732: افتیدر

دهیچک
 یبرا یحقوق ییها نظام یتمام کهاست  ییها دغدغه نیتر مهمنظارت بر مصوبات دولت از 

 یاسیس ینهادها قیطرچه از  یعمومبر مقررات  نیقوان تیحاکمو  نیقوانسلسله مراتب  نیتضم
( و 59اصول ) زین رانیا یاسالم یجمهور یاساسآن بوده و هستند. در قانون  یپدر  ییقضاو چه 

 کیمصوبات دولت را تحت نظارت ، ( سابق111اصل ) زینو قبل از آن  یاساس( قانون 195)
و مسلط  یاسیس یمرجعتوسط  یقانونگذارهمانند  یگذار مقرراتقرار داده بود تا  یاسیسمقام 

ماده و  مذکورنظارت مطابق اصول  نیا. ماحصل ردیگو نظارت قرار  یبررسمورد  نیقوانبه 
رئیس مجلس  یها مسئولیت در رابطه با یقانون اساس 195و  59قانون نحوه اجراء اصول  »واحده 

 یها ونیسیکم ای رانیوز ئتیه( یعادقانون ) ریمغاشدن مصوبات  االثر یملغ، «یاسالم یشورا
عدم  هیتوج درصدد ،یا ادلهاظهار از حقوقدانان با  یبرخوجود  نیااست. با  ریوزاز چند  متشکل

علل  ةبه عمد، و نقد آن مذکورمقاله نگارنده با استناد به اظهارات  نیاهستند. در  قوانین مذکور
 . پردازد یم نیقوانمصوبات دولت با  یها رتیمغا

( 195( و )59ل )واص، رانیوز ئتیه، یاسالم یشورامجلس  سیرئ، نظارت :هادواژهیکل
 .نیقوانولت با مصوبات د قیتطبو  یبررس ئتیه، یاساسقانون 

 

                                                                                                                                        
 E-mail: mmghamamy@isu.ac.ir نويسندة مسئول مقاله* 
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مقدمه
 (Marek, 1954: 278) است. یکشورهر  یداریپادوام و  ضرورت ییقانونگرا

ابهام و ، رانت یفضافارغ از  ندینما یسع یکشورالزم است مقامات  نکهیا الخصوص یعل
 نیتأم یا قهیسلو  یشخص یها برداشترا دور از  یعمومو مصلحت  تیرضا، یقانونخالء 
 ینیخمامام  چنانکه، حق و عدالت نیتأمندارد جز  یتیغاقانون  دیدتر. و بدون کنند
 الحکومه ان: »داند یمقانون و عدالت  یاجرادر جهت  یآل یهدفرا  حکومت لیتشک

، )امام( ینیخم« )الناس. بین االلهیه العداله بسط و القانون اجرا الجل جعلت انما االسالمیه
 یاله عدل قانون بر یمبتن یحکومت را یالماس یجمهور حکومت شانیا( 111: 1ج، 1931
 حق یحاکممقام و  چیه و برند یم سر به کامل تیامن با قانون هیسا در همه که دانسته
 کارگزاران جمله از و همگان صراحت با لذا، بردارد یقدم قانون و مقررات برخالف ندارد

 را قانون که دیباش نیا به دیمق دیبا همه: »نمودند انیب و فراخوانده قانون تیحاکم به را
در واقع از  (935 :11ج، 1933، )امام(ینیخم.« )باشد شما یرأ برخالف ولو دیریبپذ
 قانون است. تیحاکم، ینظمو استقرار هر  حکومتهر  لیتشک تایهیبد

و نقض و فرار از قانون ، قانون را مد نظر قرار داده تیحاکمامر  زین یرهبرمقام معظم 
همواره  لیدل نیهمبه ، دانند یمجامعه  یاقتصادو  یاجتماعاوضاع  دنکر یبحرانعلت  را

 ندگانینما دارید در اناتیب) «دولت عمل یبرا است الخطاب فصل قانون»: کنند یمعنوان 
 ( 5/9/1931 مورخ یاسالم یشورا مجلس

 دو وجه دارد: یرهبرامام و  اناتیب
 یاجرااصل بر  که دارند یم انیب (1)نظام یکل استیس کیبه عنوان  شانیا که نیا( 1

منجر به نقض قانون  یها برداشتو بدون اتباع از ، کاستو  کمبدون ، مفاد و اهداف قانون
 نکهیا کما باشد یم ها استیس نیااالتباع بودن  اصل بر الزم میدان یم کهاست. و همانطور 

و  (1).دانند یم یتخطو قابل  یارشادنظام را  یکل یها استیسها ناصواب  برداشت یبرخ
 است؛ یعمل به صورت کردیرو نیا نیمباز مقامات  یبرخ یعمل هیرومتأسفانه 

 کالنروزمره و  به طور کهدارد  یمسائلآن اشاره به  شناسانة بیآس( وجه پنهان و 1
 نقض و فرار از قانون. یعنی میهستشاهد آن 

 هیتوجقابل  ریغبودن و  یقانون ریغ یمدع یها استدالل یبررسمقاله نگارنده با  نیادر 
به ، یاساس( قانون 195( و )59اصول ) لیذ سازوکارمجلس بر اساس  سیرئبودن نظارت 
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پرداخته است و در جهت اتقان  رانیوزمحترم  ئتیهناظر به مصوبات  یها رتیمغا لیتحل
قانون  رتیمغا لیدلبه  که کردهاشاره  رانیوز ئتیهاز  یمصوباتصرفاً به ، مطالعه نیا

 منتشر شده است. ـ ریاخدر چند سال  ـ یرسمشده و در روزنامه  االثر یغمل

دولت(ئتیه)رانیوزئتیهمصوباتکنترلیقانونیمبنا
نظام استقالل قوا  کی یاساس( قانون 93مطابق اصل ) رانیا یاسالم یجمهورنظام 

در  زین ییرهاابزا یولمستقل هستند  گریکدیقوا از  نکهیابا  یمتعددمطابق اصول  کهاست 
به عمل آورده و مانع از نقض  ییقضا ـ یاسیسنظارت  گریکدی عملکرددارند تا بر  اریاخت

 تیصالح، یاساس( قانون 31اساس و مطابق اصل ) نیاقانون و فساد قدرت گردند. بر 
 یاسالم یشورامجلس  یانحصار تیصالح ـ  نظارت تیصالحعالوه بر  ـ یقانونگذار

. در مفهوم ینوعو  یکل ةعبارت است از هر وضع قاعد یقانونگذاراست و البته مفهوم 
 نیا. گردد یم زین یعمومقانون شامل مقررات  کردهبه آن اشاره  زین( 31اصل ) چنانکهاعم 

است و البته  ریناپذ( خدشه 93قوه مقننه طبق اصل استقالل قوا مصرح در اصل ) تیصالح
در  کیشرو دولت را  هیمجرقوه  کشورهااز  یرخبما مانند  کشور یحقوقنظام  که میدان یم

 یو( به 195محدود بر اساس صدر اصل ) به طور بلکه (9)ندانسته است. یقانونگذارامر 
  تنظیم»و « قوانین  اجرای  تأمین»، « اداری  وظایف»در خصوص  یگذار مقررات ةاجاز

مفهوم عام داده شده  به یقانونگذارمجلس در امر  تیصالح تیرعابا «  اداری  سازمانهای
 ة( اساسنام59دولت مطابق اصل )، یفن کارشناسانه دید نیتأمدر جهت  نیهمچناست. 
 یضیتفو به صورت نیقوان تیرعارا با  دولت به وابسته ای یدولت مؤسساتو  ها شرکت

 (191: 1931، یغمام. )کند یم بیتصوو  نیتدو
 ،ـ  است یاسیسقاعدتاً  کهـ جلس نظارت م نیهمچنو  یگذار قانون تیصالحبا توجه به 

در مقررات مصوب دولت متبلور  یحیصحمصوب مجلس به نحو  نیقوانمفاد  آنکه یبرا
را مرجع  جمهور سیرئ، و ششم ستیبو  کصدیاصل ، یاساسقانون  یبازنگرقبل از ، شود

از   پس  های دولت  نامه ها و آیین  نامه تصویب»قرار داده بود:  یدولتنظارت بر مصوبات 
  آنها را بر خالف  که  رسد و در صورتی می جمهور رئیس  اطالع  به  وزیران  هیأت  تصویب

نظارت از آن  نیا« فرستد. می  وزیران  هیأت  تجدید نظر به  برای  بیابد با ذکر دلیل  قوانین
و چهارم  یسو  کصدی)اصل  شد یماداره  ریوزتوسط نخست  رانیوز ئتیه کهجهت 
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 یشورا که. البته از آن جهت دیرس یممنتخب مجلس بود مطلوب به نظر  زین یوسابق( و 
عدم »اصل ، بود کشاندهنظارت را به قبل از اجرا  نیا (1)یریتفس هینظر کینگهبان در 

 یاعضا مذاکراتبه هر حال مشروح  یول. شد یمبا خدشه روبرو « یامور عموم یلیتعط
طلوب نظارت بر مصوبات دولت است و از آن م ةسابق نیمب یاساسقانون  یبازنگر یشورا

به  رانیوز أتیه استیر تیصالح یاعطاو  ریوزبا توجه به حذف مقام نخست  کهجهت 
 ها آن،  (9)نبود ممکن جمهور سیرئ اراتیاخت ةنظارت در زمر نیا یبقا، جمهور سیرئ

 نیا (1)دادند. صیتشخنظارت  نیا یاجراصالح در خصوص  یمقامآنرا  سیرئمجلس و 
در مفاد  زینقانونگذار  کردیروبر  یمبتنالزم بود برداشت  کهاز آن جهت  تیصالح یاعطا

 نیقوان ریتفس یانحصار تیصالحمجلس  کهبود. چرا  یضرورگردد  نیتضممقررات 
 (199ـ191: 1931، یغمامرا مطابق اصل هفتاد و سوم بر عهده دارد. ) یعاد

 رانیا یاسالم یجمهور 1915سال  یحاصال یاساس( قانون 59اصل ) لیذبر اساس 
 و  بررسی منظور  به و باشد کشور  عمومی  مقررات و  قوانین مخالف نباید  دولت  مصوبات»

  مجلس  رئیس  اطالع  به اجراء  برای  ابالغ  ضمن باید مزبور  قوانین با آنها  مغایرت  عدم  اعالم
  تصویب: »کند یمهم مقرر  یاساسن ( قانو195اصل ) لیذ نیهمچن.« برسد  اسالمی  شورای

  ابالغ  ضمن،  اصل  این در مذکور  هایکمیسیون  مصوبات و  دولت  های نامه آیین و ها نامه
 بر را آنها  که  صورتی در تا رسد می  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  اطالع  به اجراء  برای

 .«بفرستد  وزیران  هیأت  به نظر تجدید  برای  دلیل ذکر با بیابد  قوانین  خالف
 و هشتاد اصول اجراء نحوه»تحت عنوان  یعاد یقانون 1915راستا در سال  نیادر  
 های مسئولیت  با رابطه در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هشتم و سی و یکصد و پنجم

 های نامه آئین و ها نامه تصویب: »دارد یماشعار  کهوضع شد « اسالمی شورای مجلس رئیس
 مصوبات نیز و هشتم و سی و یکصد اصل در مذکور هایکمیسیون مصوبات و دولت

 مجلس رئیس اطالع به ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون پنجم و هشتاد  اصل موضوع
 بدهد تشخیص قانون خالف را آن مجلس رئیس که صورتی در. رسد می اسالمی شورای

 کالً یا بعضاً مصوبات قبیل این چنانچه، نماید می اعالم دولت به دلیل ذکر با را خود نظر
 مکلف مربوطه کمیسیون یا و وزیران هیأت  مورد حسب شوند داده تشخیص قانون خالف
 سپس و اقدام مصوبه اصالح به نسبت مجلس رئیس نظر اعالم از پس هفته یک ظرف است

( 5) اکنونهم  یآتاقات ماده واحده با الح نیا« .نماید صادر را اجراء توقف  فوری دستور
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عدالت  وانیدبر آراء  یحتمجلس  سیرئبر قاطع بودن نظر  یهمگ ها آنتبصره دارد و مفاد 
 یشورا از جمله ریگ میتصم ینهادها ریسابه  نیقواننظارت مطابق  نیا .کند یم حکم یادار
ره ( و تبص95موضوع تبصره ماده ) یاساس( قانون 11اصل ) یکل یها استیس یاجرا یعال

 یعل یشورامصوبات  نیهمچن( و 11اصل ) یکل یها استیس یاجرا( قانون 11ماده )« 1»
 یفضاحفظ و گسترش  یقانون حهیال( قانون اصالح 1ماده )« 1»ها موضوع تبصره  استان

 یتسرمصلحت نظام(  صیتشخمجمع  هیاصالحمجلس و  1955سبز شهرها )مصوب 
 .دهد یم

مجلس  استیر قیطراز  یاسالم یشورامجلس ، ظارتو ن کنترلدر نظام  بیترت نیابه 
در  (195مفاد و روح قوانین )مطابق اصل تا  کند یمدولت نظارت  یگذاربر نحوه مقررات 

 .گردد نیتضمقانون  تیحاکمجهت 
 یبرارا  کاملنظارت جامع و  امکانهم  کهوجود دارد  یمتعدد عواملوجود  نیابا 

قانون در جهت وضع  احکاماز  یمواردلت در و هم دو آورد ینممجلس فراهم  سیرئ
 فیوظااتفاق نسبت به  نیا یا اندازه. در هر صورت تا کند ینم تیتبعمصوبات خود 

 ها رتیمغا تعداد یولاست  یعیطب یعمومخدمات  هیاراو  یعمومدولت در اداره امور 
اق در اتف نیاداشته است.  یصعودرشد  ییها برههنسبت به تعداد مصوبات صادره در 

 جمهور سیرئقابل مطالعه است.  یصعودهشتم و نهم از جهت رشد متناوباً  یها دولت
 بحث از پس که کردارسال  درباره یرهبر به خطاب را یا نامه خصوص نیا درنهم  دولت

 روابط میتنظ و اختالف حل یعال أتیه 19/11/1931 مورخ جلسه در، موضوع یبررس و
 اثر الغاء» :دیگرد اعالم لیذ شرح به یرهبر معظم مقام به مذکور أتیه نظر گانه سه یقوا

 مجلس مصوب نیقوان بر یمبتن یاسالم یشورا مجلس محترم سیرئ توسط دولت مصوبات
 را یعاد قانون در یاریاخت نیچن ینیب شیپ، یارجاع نامه در زین محترم جمهور سیرئ. است

 دولت اراتیاخت قییضت و ادشدهی اصول در مجلس سیرئ اراتیاخت توسعه موجب
 از برداشت اختالف به نهیزم نیا در ها یناهماهنگ و اختالفات عمده هک آنجا از. اند دانسته
 یاجرا شده ابالغ یها راهبرد نخست بند دیکتأ به توجه با و شود یم مربوط ادشدهی اصول

 میتنظ و الفاخت حل یبرا یاساس قانون ریتفس مانند ییها راه از استفاده بر 111 اصل 3 بند
 ایآ هک مورد نیا در یاساس قانون 195 و 59 اصول از نگهبان یشورا ریتفس، قوا روابط
، ریخ ای ندک یم اعطا مجلس سیرئ به را دولت مصوبات اثر الغاء اریاخت ورکمذ اصول

 زین فوق اصول از برداشت خصوص در یعال هیأت نظر اعالم چنانچه. بود خواهد گشا راه
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 یشوراپاسخ  .«شد خواهد نظر اعالم متعاقباً، باشد یاسالم انقالب معظم رهبر موردنظر
بود.  نیموازو منطبق بر  ینیب شیپقابل  کامالًقانون  تیحاکم نیتضم یراستانگهبان در 

به  11/9/1931است در مورخ  یاساسهم سنگ مفاد قانون  کهشورا  ریتفس
 مجلس رئیس نظر اعالم از پس وزیران هیأت: »دارد یم حیتصر/م 31/91/391شماره

 صورت این غیر در است؛ خویش مصوبه اصالح و تجدیدنظر به مکلف اسالمی شورای
)پورتال « .شد خواهد االثر ملغی ایراد مورد مصوبه، قانونی مقرر مهلت گذشت از پس

سابق خود را  ةیرووجود دولت همچنان  نیابا  (195اصل  لیذ ریتفس، نگهبان یشورا
 دیبا، دولت یها نامه بیتصو یها رتیمغا یشناس بیآس یراستامقاله در  نیار ادامه داد. د

 . میپرداز یمبه دو دسته از علل 

  رتیمغامنجر به  یها برداشتـ 1
 یریگیپو دو هدف عمده را  کند یمرا فراهم  رتیمغاها مبنائاً موجبات  برداشت نیا

 یمعرف یاساسمفاد قانون  ریسابا  ادمتضرا اشتباه و  مذکوروضع اصول  نکهیا: اول دنکن یم
. به کند میاصل و مفاد قانون نحوه اجرا را مخدوش  لیذ نیتضم که یریتفس؛ دوم کرده

 نیتر مهماز  یبخشتا  کند یم یسعدولت اوالً ، ها برداشت نیابر  یمبتنو  بیترت نیا
 سیرئنظر مختلف به  یانحابه  اًیثانو  نکندمجلس ارسال  سیرئ یبرامصوبات خود را 

 .نکند( عمل 195( و )59اصول ) یاجرا ةماده واحد یالحاقچهارم  ةمجلس و تبصر

 آن جینتا( و 135( و )58ها دولت از اصل ) برداشتـ 1ـ1

( و 58اصول ) که دارند یمابراز  نیچن یودولت و حقوقدانان موافق نظر ـ 1ـ1ـ1
 یخاص ریتفاس دیبا رتیمغا نیارفع  یبرادارند و هم  رتیمغااصول  ریسا( هم با 135)

 :کرد هیارارا 

)محمد  .شوند یم( 93قوا مندرج در اصل ) کیتفکموجب اختالل در  مذکوراصول . 1
 (1931، زاده یمنش، 1931، نژاد

به بوده ) یاساس( بر خالف قانون 195( و )59اصول ) یاجرا یعادوضع قانون . 1
عدم  ةمجلس را خالف قاعد سیرئ تیصالحو  (1931، زاده یمنش( و )1931، یداغ

 (1931، )محمد نژاد .دهد یم شیافزا تیصالح
اصول  و برخی دیگر ازاستقالل قوا  (195( و )59اصول )از نگهبان  یشورا ریتفاس. 9

 (1931، نژاد یاحمد) .کند یمرا مختل  یاساسقانون 
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 کشور یادارو  ییاجراموجب اختالل در نظم  مذکوراصول  یاجراضمانت  رشیپذ. 1
درصد ملت  91از شیبتوسط  کهاست  کشورمقام دوم  اراتیاخت یناف( و 1931، یداغب)

 (1931، نژاد یاحمد. )گردد یم نییتع

 سیرئ یاستطالعصرفاً نظارت  یعنیداد  هیارا قیمض ریتفس مذکوراز اصول  دیبا. 9
 (1931، الهام، 1931، زاده یمنش، 1931، مجلس مورد قبول است. )محمد نژاد

 وانید( نقض اصل نظارت 195( و )59اصول ) یاجراقانون  یالحاق 5ع تبصره وض. 1
 (1931، زاده یمنش. )گردد یممحسوب  یموازنهاد  کی جادیاو  یادارعدالت 

هم اصل سلسله مراتب  ییاجرا یها دستگاهبه  ها رتیمغامجلس با ابالغ  سیرئ. 3
 یقانون( و هم مفاد ورجمه سیرئ 11/1/1931مورخ  11511شماره  ة)بخشنام یادار

 . کند یم( را نقض 1931، یعباس)
 و ها نامه بیتصو) 195 اصل از مجلس استیر اراتیاخت یتسربودن  یقانونریغ. 5

 یها اساسنامه) 59 و (ریوز چند از مرکب یها ونیسیکم مصوبات و دولت یها نامه نییآ
 و( جمهور سیرئ ژهیو ندگانینما ماتیتصم) 113اصل به( …و یدولت یها سازمان

 یقانون فیوظا در تداخل ای و نظر اختالف موارد در رانیوز أتیه ماتیتصم) 191اصل
 و بودجه و برنامه امور در جمهور سیرئ میمستق تیمسئول)111 اصل و( یدولت یها دستگاه

 .(کشور یاستخدام و یادار امور
، 1931، یداغب. )کشور وجود ندارد ریسا در هیچ نمونه مشابهی از نظارت مورد نظر. 3

 (1931، محمدنژاد

 (1931، )محمدنژاد .مجلس است سیرئنظارت  یناف یاساسقانون  مذاکراتمشروح . 11

 یعنیاست  ییقضادر نظام  دنظریتجد( به مفهوم 195در اصل )« دنظریتجد»مفهوم . 11
رد حق الغاء اثر ندا کنندهنظر  دیتجدقانون بود مرجع  ریمغاو مصوبه دولت  میتصماگر 
شماره خبر ، الهام، 1953، . )الهامکندارسال  یمقتض میتصماخذ  یبرا به دولت دیبا بلکه

 (وزینرجا  ،119119

 دولت یها برداشتاز  یناش جینتاـ 2ـ1ـ1

اصول  لیذ که کنند یمرا دنبال  یجینتااهداف و  مذکور یها برداشت کهاست  یهیبد
 هیمجرقوه  ماتیتصمبر  نظارتاعمال انتفاع ساقط و مانع  زییح( را از 195( و )59)
 از: اند عبارتها  برداشت نیا جینتا. گردد یم
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 مجلس سیرئ یبراالف( عدم ارسال مصوبات 
 کهد باش توانند ینم نکته نیا نیمب( 1ـ1ـ1در بند ) مذکور یها برداشتاز  کدام چیه

  و مصوبات  دولت  های  نامه  ها و آیین  نامه  تصویب: »دارد یم انیب مذکورصراحت اصول 
  شورای  مجلس  رئیس  اطالع  اجرا به  برای  ابالغ  ضمن،  اصل  مذکور در این  های کمیسیون

بصورت مجلس  سیرئ یبراعمالً دولت مصوبات را  ،وجود نیابا .« رسد می  اسالمی
های متفاوت هیئت تطبیق در پاسخ به  از اعضای دورهخباز  .کند یمکرده و ارسال گزینشی 

برای  را مصوباتدر خصوص اینکه دولت  -دولت ئتیه ریدب – یصدوق یعلدعایی که ا
اظهار  (3)دهد به هیئت تطبیق نمی را آنها مجلس کند ولی رییس ارسال می مجلس رییس

 رئیس برای بنابراین فرستد می ما برای ندک دریافت ای مصوبه اگر مجلس رئیس: »دارد یم
 مصوبات غیررسمیهای  انالک از ما و دهند نمی ما به یزیچ هم ایشان هک فرستند نمی مجلس

 روزنامه مانند دیگرهای  انالک از را مصوبات هک شویم می مجبور ما. نیمک می دریافت را
 روزنامه) .«نیمک دریافت... و دولت سایت، مجلس قوانین اداره، محاسبات دیوان، رسمی
 (1ص، 19/11/31 خیتار به 1139 شماره ،شرق

مجلس ارسال  سیرئ یبراروبرو هستند  واضح راداتیابا  که یمصوباتعمده  به طور
استخدام  (5)،نیآفر)همانند مهر  یاستخداممصوبات ، یاستانهمانند مصوبات  گردند ینم

همچون  ینیعناواز  نیهمچن( و... . دولت (11)یشرکتو لغو استخدام  (3)نفر در نهاد 1911
خود را از شمول عنوان  ةتا مصوب ردیگ یم بهره زین و...« نامه توافق»، «نامه تفاهم»
 که یحال. در نکندمجلس ارسال  سیرئ یبرارا  ها آن بیترت نیبدخارج و « نامه بیتصو»

 دیبا بلکه، ( دولت نه تنها مصوبات195( و )59اصول ) یاجرا ة( قانون نحو1طبق تبصره )
در جهت  نیهمچن .کندال دولت ارس یبرامصوباتش را هم  یهیتوجمستندات و گزارش 

در تبصره  ،دارد ینامآن مصوبه چه  نکهیامصوبات دولت اعم از  هیکلبه اطالق  حیتصر
استفاده شده تا صرفاً « های مقامات مذکور تصویبنامه»از عبارت  مذکورقانون  یالحاقهشتم 
 .نهد یمخود  «مصوبات»دولت بر  که ینیعناوباشد و نه  «بیتصومرجع » مالک

 مجلس سیرئنظرات  تیرعا ب( عدم
 یمستمسک تواند یم( گفته شد 1ـ1ـ1در بند ) که ییها برداشت یتمام یمنطق جهینت

مجلس  سیرئنظرات  تیرعابه دو روش با عدم  چنانکهنقض قانون.  هیتوجباشد در 
 :میهستمواجه 



 
 
 

 یاسالم یشورامجلس  سیرئ یدگیرسدولت در  یها نامه بیتصو یها رتیمغا یشناس بیآس
 

 

12 

 مجلس سیرئنظرات  یقطعو  حیصر یاجراعدم . 1

 میهستشاهد آن  حیصردولت به طور  یها نامه بیتصواز  یبرخمتأسفانه در خصوص 
 یف کماعامداً و عالماً ، هفته کیمجلس و گذشت زمان  سیرئمصوبه بعد از اعالم نظر  که

در خصوص عدم  جمهور سیرئ یحقوقمعاون  یداغبخانم  السابق در حال اجرا است.
 ثراال یملغ اجازه اصل نیدر ا: »سدینو یممجلس  سیرئاعمال نظرات  یاجراوجود ضمانت 

 اصل در اینکه بر عالوه اجرایی ضمانت چنین بینی پیش و است نشده داده مصوبه نمودن
 صراحتا که اساسی قانون 139و 131 اصل مغایر است نشده بینی پیش اساسی قانون 195

 روش این باشد می است کرده بینی پیش را اداری عدالت دیوان توسط دولت مصوبات ابطال
در  یداغب (11)«.شود می کشور اجرایی و اداری نظام در اخالل موجب دولت مصوبات الغای
 جمهور سیرئ جهینتاست و در  یاساسمجلس نقض قانون  سیرئاقدام  دهد یم حیتوض ادامه

 به جمهور رئیس: »دینما یاساساقدام به اخطار قانون  119طبق اصل  دیباضمن تمرد از آن 
 قانون نقض به نسبت تواند نمی است بدیهی و خورده سوگند اساسی قانون از پاسداری

 تذکر و اخطار دهد انجام است ممکن که کاری ترین طبیعی بنابراین. باشد تفاوت بی اساسی
 «.است

 ةبخشنام - نژاد یاحمدمحمود - جمهور سیرئ کههاست  استدالل نیهمظاهراً بر اساس 
ابالغ  کشور ییاجرا یها دستگاه یتمامبه  ریزرا به شرح  11/1/1931مورخ  11511شماره 

 است: کرده
 یها دستگاهبا  مکاتبهضمن  یعادبه استناد مصوبه  یاسالم یشورامجلس  محترم سیرئ»
خارج از  یحتبعضاً  که یدولتمصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات  یبرخ ییاجرا

 .دینما یم داده و لغو صیتشخ ریمغارا  باشد یم زینشده  ادیمصوبه  تیصالح
عالوه بر  که دینما یم اعالم فهیوظو به عنوان  یاساسقانون  111و  119ه استناد اصل ب

را  یاریاخت نیچن یاساساز اصول قانون  کی چیه، هیرواقدام و  نیامتعدد به  راداتیا
 « ..است. نکردهاعطا  یاسالم یشورامجلس  یحتمحترم و  سیرئبه  حاًیتلو ایصراحتاً و 

: کند یم تکمیل نیچن 1931 بهشتیارد 11الهام در مورخ  نیغالمحسرا  لیتحل نیا
 نهاد عنوان به رسمی روزنامه در داند می مغایر را ای مصوبه هکاین محض به مجلس رئیس»

 ندارد؛ حقوقی توجیه این و ندک می منتشر شورک رسمی مقررات و قوانین انتشار رسمی
این اقدام  ...است اصول خالف دخو، نیست نهایی هک نظری هم آن رسمی روزنامه در نشر
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شور کند و نظم را در کو تردیدی بر خالف قانون ایجاد  کیکن است در اجرا تشکمم
حالی که فارغ از عدم توجه رییس در  (119119شماره خبر ، وزین)رجا « نندکمختل 

(، این امر کامالً 195( و )59ی اجرا اصول ) قانون نحوهصراحت جمهور و معاونش به 
( 1955آزاد به اطالعات ) یدسترس( قانون انتشار و 11( و )9مطابق مواد ) است که مبرهن

 زینالغاء و اصالح آن  و به همین جهتمنتشر شود  یرسمدر روزنامه  دیبامصوبات دولت 
 منتشر گردد. یرسمدر روزنامه دسترسی به اطالعات عمومی باید حق  نیتضمدر جهت 

 یضمن اءیاحعدم اجرا با ـ 2

 سیرئگرفتن نظر  دهیناددر  یاقدامفعال  به صورتدولت ، مصوبات یبرخورد در م
 (11)دیجد ةمصوب کیشده را در قالب  االثر یملغ ةمصوب بلکه دهد ینممجلس صورت 

باور  نیارا به  ییاجرا یها دستگاهاقدام دولت  نیا. با داند یم یجارو  حاکمهمچنان 
 یمجررفع اثر شده و همچنان آن مصوبه ، شده ثراال یملغ ةاحتماالً از مصوب که رساند یم

 است. 

 (135( و )58دولت ناظر به مفاد اصول ) یها استدالل لیتحلـ 2ـ1
و  رفتهیپذ یشکلحداقل به مفهوم « ت قانونیمکحا»اصل  یحقوق یها نظام یتمامدر 

 ندینما تیرعارا  نیقوانمفاد  دیبا( انیفرمانرواهمه )چه فرمابرداران و چه  کهاست  یهیبد
قواعد مادون الزاماً  یعنیاست  حاکماصل سلسله مراتب هنجارها  نیقوان انیم نیهمچنو 
 که ییاجرامقامات ، از همه شیب انیم نیا. در کنند تیرعاو مقررات مافوق را  نیقوان دیبا

 بیتصو کهرا  ییها نامه نییآمصوبات و  دیبادارند  یگذار قاعدهدر  یمحدود اراتیاخت
اهداف  ایبا مفاد  یرتیمغا چیهحداقل  ایباشد  (19)«دیگو یآنچه قانون م»بر  یمبتن دکنن یم

از ابتدا در اصول  کهاست  یا دهیاهمان  نیا( AJDA, 2004: 357نداشته باشد. ) نیقوان
 1995مصوب  یاساس( قانون 139( و )111مخصوصاً اصول ) یاساساز قانون  یمتعدد
 یساختار راتییتغبا تمام  یاساسقانونگذار قانون ، 1915و در اصالحات سال  افتینمود 
: 1951، یاساسقانون  یبازنگر مذاکراتنمود. )مشروح  دیتأکبه شدت بر آن ، هیمجرقوه 
دولت  یها نامه بیتصودو نهاد به نظارت بر  رانیا یحقوقدر نظام  هذایعل( 1111ـ 339

را به شرط  یعمومو  یدولتمراجع  همه ماتیتصمهمه  که یادارعدالت  وانید: پردازند یم
فقط  که یاسالم یشورامجلس  سیرئ؛ و کند یم یبررس( 139مطابق اصل ) تیشکا
 تیماه که یا مصوبههر  ای( و 195( و )59موضوع اصول ) رانیوز ئتیه یها نامه بیتصو
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 (19).کند یم یدگیرسرا  (11)اصول باشد نیادر  مذکورداشته و مصوب مقامات  نامه بیتصو
مطابق صدر  مصوبه کند اعالم قانون ریمغا را یا مصوبه مجلس سیرئ اگر ندیفرآ نیادر 

 .شود یم ملغی االثر( 195( و )59اصول ) یاجرا ی نحوهماده واحده 
قوا  کیتفکدر مدل « تعادل و نظارت»نظام  ندیفرآ کننده لیتکممجلس  سیرئنظارت 

 اریاختچرا  نکهیا الخصوص یعلارد وجود د ییها یکاستنظارت  نیادر . گرچه باشد یم
قانون و  تیحاکماز  انتیص ونشده  یحکومتگذار  مقرره ینهادها ریسامجلس شامل  سیرئ

نباید نسبت به  کرده ولی فقدان نظارت مواجه یکاست خلل با رانظام تعادل و نظارت 
 .شاهد تمرد باشیم زین همین میزان نظارت

حاصله )از منابع مختلف با  یها نامه بیصوتمجلس را به  سیرئ یدگیرس ریزجدول 
 :دهد یمنشان  ریاخ ةده کی یطتوجه به عدم ارسال تمام مصوبات توسط دولت( 

تعداد مصوبات حاصله سال
(11)

 رتیمغادرصد  رتیمغاعدم  رتیمغا 

 ٪1700 097 07 077 (39بهشتیارد)تا  1931

1937 379 100 991 1307٪ 

1933 301 933 999 99٪ 

1933 370 193 779 1909٪ 

1930 309 30 770 309٪ 

1939 1979 09 370 707٪ 

1937 9079 70 379 901٪ 

1930 1393 191 399 000٪ 

1939 1903 33 1779 000٪ 

1939 1119 199 379 11٪ 

1931 1933 30 399 903٪ 

1937 1700 99 377 700٪ 

 یقیتطب ةمطالع ـ1ـ2ـ1
 ریسادر  ینظارت نیچن که کنند یمادعا  حقوقداناناز  یمعدود ةعد میگفت کههمانطور 

مصوبات دولت انطباق  یبرا یبررسلزوم  منکر ها آنالبته  .سابقه ندارد یحقوق یها نظام
 وانیدمانند  ییقضامرجع  کیصرفاً توسط  دیبانظارت  نیا که کنند یم انیب بلکه شوند ینم

دو بحث را از هم  دیبا دیتردگفت بدون  دیبا. در پاسخ ردیگصورت  یادارعدالت 
 یبرامنطبق و مطابق قانون باشند و  دیبادولت  یها نامه بیتصو ایآ نکهیا. اول کرد کیتفک

 یاسیسنهاد  کی تواند یم ایآمرجع  نیا نکهیاالزم است؟ دوم  یمرجعتطابق  نیا نیتضم
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 باشد؟آن  سیرئو همانند مجلس 
مثبت است  یهیبدفرض  کیه عنوان همه حقوقدانان ب انیمپاسخ سوال اول  یبه راست

گفت اوالً مجلس و  دیبادر پاسخ  ؟داد یاسیس یمرجعنظارت را به  نیا توان یم ایآ یول
از  یاریبس که یشأنهم هستند.  ینظارتشأن  یدارا یقانونگذارشأن  کناراجزاء آن در 

 فهیوظ کشورها از یاریبسدر  نکهیا کماباشد.  یاول یقانونگذاربر  دیباحقوقدانان معتقدند 
مند است.  بهره نهیزم نیادر  یمتعدد یابزارهامجلس نظارت بوده و از  یاصل

(Yamamoto, 2007, p:11 به عالوه )از  یبردارگرته  دینباضرورتاً ، نظارت سازوکار آنکه
 نیااساس  نیهمهدف است. بر  نیتأم یبراابزار  یکارآمدمهم  بلکهباشد  کشورها ریسا

قرار  دیتأکمورد  ییابتداآن هم در جلسات  یبازنگرمجلس  اکراتمذشأن در مشروح 
صحت  نیتضم یبرا« تعادل و نظارت»نظام  تیخصوصبودن  یاسیس، اًیثان (13)گرفته است.

 یاسیس تیماهدو قوه از سه قوه  یوقت گریدهر قوه است. به عبارت  ینهاد یکارکردها
به قوه  هیمجرقوه  ییپاسخگو یحتو « تعادل و نظارت»دارند ما در حال بحث از نظام 

 نجایادر  آنکه. به عالوه میهست( یاساسقانون  111)اصل  جمهور سیرئدر حد  یحتمقننه 
 یندگینمابه  بلکه ستین یا قهیسلعمل  یبرا یمجوزآن  سیرئ ایبودن نهاد مجلس  یاسیس

( ماده 1و فهم قانون )تبصره) یقانونگذارمجلس در  یرانحصا تیصالح تیخصوصاز 
موارد «  با ذکر دلیل» نیقوان تیرعا نیتضم یبرا کهمجلس است  سیرئ نیا، واحده(

 کارشناساناز  یا مجموعهبه  یمتک که یرتیمغا. کند یماعالم  جمهور سیرئرا به  رتیمغا
از  متشکل یمشورتنهاد  نیااست.  نیقوانمصوبات دولت با  قیتطبو  یبررس ئتیهعضو 

 نیمعاوناز ، در جهت اتقان نظرات کهاست  یمالو  یحقوقاز متخصصان  یا مجموعه
 یبررسدر ابتدا هر مصوبه را  ئتیه نیا (15).شود یماستفاده  یدولت نیمتخصصوزراء و 

مصلحت خاص  ایبر نص  یمبتنتا اگر دولت  کند یمدولت ارسال  یبراو  کرده یمقدمات
مجلس آنرا هم لحاظ  سیرئو  ئتیهاست  کردهمصوبه مزبور  بیتصودام به اق یقانون
. کنندعدول  یقطع ریغو  یمقدمات رتیمغااز  یقانونو در صورت وجود نص  ندینما

 ریسادر  یمشابهمبناء  ینظارت یعملکردها نیچن( و اتفاقاً 199ـ 193: 1931، یغمام)
را انجام  فهیوظ نیا یاسیس تیماهبا  یینهادها زیندر فرانسه  چنانکهدارد.  کشورها

 : دهند یم
( 13در فرانسه مطابق ماده ) کهنهاد خود پارلمان )مجلس و سنا( است  نیاولالف( 
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 بیترت نیارا بر عهده دارد. به  فهیوظ نیا (13)1111مورخ نهم نوامبر  1919ـ1111قانون 
را به  یگزارشست قانون دولت موظف ا کی بیتصوماهه از  1 حداکثر ةدور کیدر  که

 بیترت نیاو مصوبات دولت در آن مورد است. به  ها نامه نییآ هیکلناظر به  کهمجلس بدهد 
ا مفاد یآ ن آنچه قانونگذار گفته است را به اجرا درآورده است؟یا دولت مر و عیآ» که

دولت  بیترت نیابه « ن شده است؟یتأم (11)ا اهداف قانونیاست و آ یمقررات دولت ضرور
 کند بیتصوشش ماهه  حداکثررا  یالزام یها نامه بیتصو نکهیادارد اول  یاساس فهیوظو د

 ةنظارت بر عهد اعمال نیا فةیوظباشد.  نیقوانمصوبات منطبق بر مفاد و روح  نکهیاو دوم 
)هم در  ونیسیکم نیااست. گزارش منتشره توسط  (11)نیقوان یاجرانظارت بر  ونیسیکم

اعالم ، نیقوان ریمغا یها نامه بیتصو کردنالوه بر فاقد اعتبار سنا و هم در مجلس( ع
 .شود یمهم  یعموم

مشورت  ازمندین بیتصودولت قبل از  یها نامه بیتصوفرانسه  یحقوقب( در نظام 
موجب  یولمشورت گرچه صرفاً مشورت است  نیاهستند.  (11)یدولت یشورابا  یالزام

 امکان که دهد یم یدولت یشورابه  ینیشیپ نظارت کیو  شود یماتقان مصوبات دولت 
 اند نکردهبه نظر شورا عمل  رانیوز ئتیه که یمواردقانون مخصوصاً  ریمغاابطال مصوبات 

 .کند یمرا فراهم 

 یشخص یها برداشتطرد  یبرااالجرا  الزم ریتفس ـ2ـ2ـ1
اصرار  در جهت نگهبان یشورا تاًینها، حقوقدانان یبرخبه تبع ابهامات مطروح توسط 

اصول  لیذ« تجدید نظر  برای»و «  قوانین با آنها  مغایرت  عدم  اعالم و  بررسی»بر مفهوم 
 یعال أتیه قانون و بنا به درخواست تیحاکم یاجرا( به عنوان ضمانت 195( و )59)

 هینظر 11/9/1931 مورخ جلسه در، مذکوراصول  لیذ ریتفسقوا به  انیمحل اختالف 
 مجلس سیرئ نظر اعالم از پس رانیوز هیأت». کرداعالم  ریزشرح خود را به  یریتفس

 صورت نیا ریغ در است؛ شیخو مصوبه اصالح و دنظریتجد به لفکم یاسالم یشورا
 شماره ةینظر) .«شد خواهد االثر یملغ رادیا مورد مصوبه، یقانون مقرر مهلت گذشت از پس
 ن(نگهبا یشوراپورتال ، 11/9/1931 خیتار م/391/91/31

 ها نامه بیتصو یمحتوامربوط به  یها رتیمغاـ 2
مطرح شده  رایاخ یها برداشتدولت نه به جهت  یها نامه بیتصو یها رتیمغااز  یبرخ

 شتریبمسائل  نیااند.  با آن روبرو بوده زینگذشته  یها دولت کهاست  یمسائل لیدلبه  بلکه
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 مصوبات و مفاد مقررات مربوط مرتبط است. یمحتوابه 

 قانونگذار احکامعدم دقت دولت به ـ 1ـ2
خود را از  یولقانون مطلع است  کی اتیکلدولت از  که میهستشاهد آن  یموارددر 

. کند ینمدقت الزم را اعمال  ثیح نیااز  ایو  داند یمدقت در مفاد و شمول آن معاف 
 (11)یمقتضبه الزامات  حیتصرعدم  ایو  (19)قانون طیشراو  احکامتوسعه شمول  ای قییتض

 دست است. نیا (19)یقانون فاتیتشر تیرعاو عدم 

 یگروهو  یاجتماع یها خواستفشارها و ـ 2ـ2
تا  کند یمقصد  یاجتماع یها ضرورتاز فشارها و  یسر کیدولت بنا به  یموارددر 
مصوبات در  نیا ة. عمددینماآن وضع  زیآمبر لبه ابهام  ایبا قانون و  ریمغارا  یمصوبات
، یکارشناسدولت فارغ از مطالعات  که بیترت نیا. به شوند یم وضع یاستان یسفرها
و بند )ت(  13نشده )مواد  ینیب شیپ یمالبار  یدارا که کند یماخذ  یماتیتصمها و  وعده
 راداتیاو با  سلف آن( است نیقوانساله پنجم توسعه و  قانون برنامه پنج 111ماده 
 اریبسبه عالوه مصوبات  (11)( روبرو است.کشور یمومعقانون محاسبات  3)ماده  یا بودجه

 نیهمچن (13).باشند یم دسته نیااز  یرسمبه  یقرارداداز  تیوضع لیتبدمربوط به  ادیز
به  یشرکت یروهاین تیوضع لیتبدها به  دولت در الزام دستگاه زیآممصوبه جنجال 

مصوبات دولت با  قیطبتو  یبررس ئتیهمتعدد  یها استداللبا توجه به  زین یقرارداد
)از  یکشورخدمات  تیریمداز مواد قانون  یمتعددبا مفاد  رتیمغادر خصوص  نیقوان

دولت را بر  کهاست  یاجتماع یخواستهااز فشارها و  یناش زین و...( 13، 19جمله مواد 
بعضاً در  که( حهیال) یقانون مذکورو اصالح مفاد  رییتغ یبرابدون درخواست  دارد یم آن
خواسته بر  کیدولت( به  یساز کوچک استیس) گردند یم دنبال استیس کیلب قا

 پاسخ دهد.  یقانونو  یعمومخالف مصالح 
قالب قابل  نیادر  زیناقشار و افراد  یبرخبه  ازیامت یاعطاموضوع در خصوص  نیا
و  موسسات  رهیمد ئتیه یاعضاهنگفت  یایمزاحقوق و  یاعطامثال  یبرااست  لیتحل

  (13).زیآم ضیتبع طیشراافراد خاص و  یبراورود خودرو  ایو  (15)یدولت یاه شرکت
با توجه  زینفاقد استاندارد  یخودروها دیتولمصوبات دولت در خصوص  انیم نیادر 

 ازینآن همواره با فشار خودروسازان و  کردن یانحصارصنعت و  نیادولت از  تیحمابه 
 (91)روبرو بوده است. یانحصارار انتخاب و باز امکاناز عدم  یناش یعموم
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  یقانون ریغاصرار دولت بر اعمال ـ 3ـ2
 ایمصوبه و  کهمنظور از اصرار دولت بر اعمال خالف مندرجات قانون آن است 

 نیا جةینت. کند یمنقض  یشکلقانونگذار را هرچند  احکاماز  یحکم آشکارادولت  میتصم
نظام  دتوان یماطالع از مفاد قانون رخ دهد عدم  لیدلاست به  ممکنالبته  که یشکن قانون
 از: اند عبارت عیشاموارد  نیتر مهماز  یبرخ. دینمارا مختل  کشور یاقتصاد ـ یادار

 یمصالح نیتأم یبراقانونگذار  که یمصوباتالخصوص  یعلمصوبات  یبرخالف( در 
 ازین یبخود را دولت ، کرده ینیمعو دستگاه  یرسم یمرجع دییتأ ای شنهادیپبه اخذ  حیتصر

خاص در  به طور دییتأ ای (91)شنهادیپفقدان  نیا. داند یم مذکور دییتأ ای شنهادیپاز اخذ 
ـ  یشکل ندیفرآ کیگرچه  شود یم تکرار شتریب هیمجرمستقل از قوه  ینهادهامورد 

عدم  ةقانونگذار ملحوظ داشته بواسط که یجوانب دیتردبدون  یول رسد یمبه نظر  یفاتیتشر
باعث اخالل  زین یموارددر  ،دولت ی هیرو نیهممغفول خواهد ماند.  یآلمفاد  نیا تیرعا
 (91)کند یم یریگ میتصم ها آن یجا بهدولت  چنانکهنهادها شده است  یبرخ یریگ میتصمدر 

 (99).کند یم دیمق ایرا مختل  ها آن تیصالح ای
در مصوبه  یاهومقانونگذار به نحو  احکاممصوبات  یبرخدر  گریدب( از طرف 

مورد نظر  ندیفرآفارغ از  یندیفرآو  زمیمکانمفاد مصوبه  که بیترت نیابه  شود ینم تیرعا
 به طور ها شرکتمثال در مصوبات و اساسنامه نهادها و  یبرااست  کرده هیاراقانونگذار را 

مسئله  ژهیبه ومناقصات ) یبرگزارالزامات مربوط به قانون  تیرعاشاهد عدم  مکرر
مسئله عدم  ژهیبه وقانون محاسبات ) ایو  (91)(فاتیتشر ترکامالت متوسط و بزرگ و مع

درآمدها و  زیوارو عدم  (91)یمالبار  نیتأم (99)،مصوب مربوط یاعتباراستفاده از محل 
 . میهست (95)یکشورخدمات  تیریمدعادالنه قانون  یاجرا نیهمچن( و (93)وجوه به خزانه

 نیتأمرز اصرار دولت بر خروج از قانون مسئله سازمان خاص و با یها نمونهاز 
سوء استفاده از فرصت  امکاندقت قانونگذار بر  یب اریبسالبته نگارش  کهاست  یاجتماع

فرد  کیانتصاب  یبرا ،مذکورطرف مفاد اساسنامه  کیشده موثر بوده است. از  جادیا
و رفاه  کار، تعاون ریوز اراتیاختو  فیوظا گرید یسوو از  گردد یم راتییتغدچار 
 (93).گردد یم ضیتفو جمهور سیرئبه معاون اول  یاجتماع

 ها فیتخفو  ضیتبعبر  دیتأکـ 4ـ2
عدالت در آنها با  یمبنا که کند یم یمصوباتاقدام به صدور  یاریبسدولت در موارد 
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نون ( قا113ماده )« 1» تبصرهمثال  یبرا. گردد یمنقض  فیتخفو  حیترجو  ازیامت یاعطا
 یمالاز مقررات  یبخش میتنظبه قانون  یمواد( قانون الحاق 11ماده )« 9»برنامه پنجم و بند 

 (11).کند یم محکومرا  ضیتبعهرگونه  کهدولت 

 تیصالحاصالح مصوبه توسط مقام فاقد ـ 8ـ2
 قیطراصالح مصوبات دولت را از ، 11511شماره  بخشنامه لیذدر  جمهور سیرئ

دانسته است. اما عمالً بعد از اعالم  ممکنمجلس  سیرئعالم نظر و نه اسلسله مراتب 
دولت رأسا خود اصالح  ئتیه ریدباز مصوبات را  یاریبس، مجلس سیرئتوسط  رتیمغا

اصالح مصوبات  اقدام به، «یریال تحرکاش»عنوان تحت  بعضاً که مذکور ریدب. کند یم
 بیترت نیامجلس قرار گرفت به  سیرئمورد اعتراض  کند یم (11)رتیمغاو رفع  (11)دولت

ر یبر مغا یمبن یاسالم یس مجلس شورایه بعد از ابالغ نظر رئکگردد  یراً مشاهده میاخ» که
با اعمال اصالحات ، دولت هیأتر محترم یدب، از مصوّبه با قانون یا قسمتیدانستن تمام 

انتشار آن در و  یاجرائ یدر صدد ابالغ نظرات دولت به دستگاهها، یا محتوائی یلکش
دولت  هیأتر محترم ین امر با قطع نظر از اقدام دبیه اکد. از آنجا یآ یبر م یروزنامة رسم

چون در ، ر استکر و تشیسته تقدیخود شا یه در جاکها و اعالم نظرها  یدر بررس
ران یمحترم وز هیأت یة رسمیباشد و تا قبل از وصول جواب ین موضوعه نمیچارچوب قوان

رادات و صدور یمتضمّن اعمال اصالحات و رفع ا، ریل از چند وزکمتش یها ونیسیمکا ی
نظرات و آراء ، هذایعل، رادات نخواهد بودیرافع ا یدر موعد مقرّر قانون یمصوّبه اصالح

از مصوّبه از  یا قسمتیر دانستن تمام یبر مغا یمبن یاسالم یس مجلس شورایرئ یابالغ
ر یدب یها است و نامه یان به قوّت خود باقکماک، لیذ یها نامه بیجمله راجع به تصو

 یو حسب مورد ناف یاعالم یها رتیرادات و مغایقانوناً رافع ا، دولت هیأتمحترم 
بر صدور  یر مبنیل از چند وزکمتش یها ونیسیمکا یران یمحترم وز هیأتت یمسئول

 (19)«.باشد ینم یاصالح یها مصوّبه

 مربوط به مصوبات مستندات و اطالعات انیبعدم  ـ6ـ2
دولت مطابق اصل  کهاست  یمصوباتاز مصوبات دولت  یا عمدهبخش  دیتردبدون 

در  آنکهاز  ریغ یولاست  کردهاقدام به وضع آن « ییاجرا یها نامه نییآ»( به عنوان 195)
های موضوع اصل  دولت و کمیسیون هیأت: »دینما یمتعلل  یجد به طورارسال مصوبات 

م قانون اساسی مکلفند عالوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن یکصد و سی و هشت
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دولت و  هیأتسوابق و اطالعات و متن مذاکرات ، درخواست رئیس مجلس به
 یبرخ بیترت نیابه « های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند. کمیسیون

دولت  مورد نظر مصالح و نصوصمجلس به جهت عدم اطالع از  سیرئ رتیمغاموارد 
مجلس در قالب  سیرئ اریاختاگر در  مذکوروجود مستند و اطالعات  که یحالدر  است.

 بود. یگریدآن به وجه  تیفیک ایو  شد ینماخذ  رتیمغا گرفت یمقرار  یالزام وستیپ کی
 روبرو هستند.  یکاست نیابا  یاستانمصوبات  یتمام

گیرینتیجه
با  دیبا کهدولت است  نیا، ر مصوبات دولتدر واقع در خصوص اعمال نظارت ب

نهاد  کیاعمال نظارت  یرایپذ شیشاپیپقانون  تیحاکمخود در نظام  گاهیجاشناخت 
 یکارشناسمصوبات فاقد  نیااز  یاریبس نکهیا کمابر مصوبات خود باشد  گرید یقانون

 نیاز مربوط است و ا ییاجرادستگاه  ایو  یجمهور استیر یحقوقالزم توسط معاونت 
بوجود  کشورقانون در  تیحاکم یکارکرد نیتضم یراستادر  دیمفتعامل  کیجهت 

 مصوبات دولت رتیمغادو دسته عمده از علل  لیتحلمقاله به اجمال به  نیا. در دیآ یم
 رشیپذاز برداشت خالف نص و روح قانون در  یناش کهاز علل  یا دسته. میپرداخت
 ةقاعد کی تیمطلوب رشیپذعدم  دیترددون ب ؛ وقانون توسط دولت است تیحاکم
متأسفانه دولت و حقوقدانان  کهآن باشد  یاجراعدم  یبرا یمستمسک تواند ینم یحقوق

به  کهاز علل  یا دستهو  ؛ورزند یمامر اصرار  نیاشاذ بر  یها استداللمنتسب به آن با 
از  یناشجهت  کیاز  ریاخدسته  نیا. گردد یمبر  نیقوانمصوبات و  یمحتواو  تیماه

است و از جهت  نیقوان تیرعامطابق و با  یگذار مقرراتدولت در امر  یکارشناسضعف 
آن به هر  کردن ییاجرادولت به دنبال  کهاست  ییها برنامهو  اتیمقتض ةبواسط گرید
مربوط به  مشکالتبه  زین رادهایا یبرخنظارت  ندیفرآدر  گرید یسواست. از  یمتیق

 ینیتقنمفاد  یضمنمنجر به نسخ  یتضادها ایاجمال و ، از جمله ابهام انریادر  یقانونگذار
باشد  یا قوه نیب یهمکارهر دو قوه بر تعاون و  یبنا. در هر صورت اگر گردد یبرم

در  یگذار مقرراتو  یقانونگذار تیفیک شیافزاو  ها رتیمغا ةعمد کاهششاهد  توان یم
 یها چالشناظر به  ینهادها ریساو  گریکدی ینقانو یها تیصالح نکهیابدون ، میباش کشور

 شود. کشانده یحقوق ریغ
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هاادداشتی
 .انداز چشم دوره در نظام یکل یها استیس( 19( و )11بند ) ـ1

 انحط محسن؛، یلیاسماعبه:  دیبنگرنظام  یکل یها استیسبودن  یالزاممطالعه ادلة  یبرا ـ9
 یاسالم یجمهور یاساس حقوق در نظام یکل یها استیس نهاد تیماه لیتحل( 1953) یهاد، فینظ
 .113ـ39 :، زمستان15 ، شماره3 ، دورهیاسالم، تهران: پژوهشنامه حقوق رانیا

 هم داده است. ینیتقن تیصالحفرانسه به دولت  یاساسقانون  91ماده  لیذ چنانکه ـ9

اساسی این است قانون  111مستفاد از اصل ... »: 9/11/1919 مورخه 1911شماره  هینظر ـ0
 «.جمهور مصوبه رسمیت اجرایی ندارد که قبل از اعالم نظر رئیس

همواره مصوبات دولت او تحت  که یاساسقانون  یبازنگردو دورة منتج به  ریوزنخست  ـ7
جمهور رئیس قوه اجرائی  وزیر، رئیس پس از حذف نخست: »کند یم انیببود  جمهور سیرئنظارت 

ت دولت معموال به شدت متاثر از نظر اوست. عمال ممکن نیست که و رئیس دولت شده و مصوبا
ول بررسی مصوبات دولت باشد که آیا مطابق قوانین هست یا نه. برای ؤرئیس دولت، مس

جلوگیری از انحرافی که ممکن است پیش آید و مصوبات دولت از قوانین و حتی قانون اساسی 
جمهور در  جمهور برآمدیم چون قبال رئیس ای رئیسفاصله بگیرد، به فکر تعیین مرجع دیگری به ج

توانست این مسوولیت را برعهده بگیرد و تاکنون  موضع باالتری از رئیس دولت قرار داشت می
شد و دولت به خاطر این مراقبت  شد و دو تا سه درصد مصوبات دولت رد می طور عمل می همین

 (351ـ359: 1951، یموسو)« کرد که مصوباتش منطبق بر قوانین باشد. تالش می
 یاساس قانون یبازنگر یشورا مذاکرات مشروح صورتبه:  دیبنگر شتریبمطالعه  یبرا ـ9

 .1111ـ331: 1951، رانیا یاسالم یجمهور
7-  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911222000365. 

 .«نیآفر مهر طرح» :، موضوع9/3/1931 مورخ ه15311ت/131111 شماره به نامه بیتصو ـ3

 در نفر 1911 استخدام» موضوع 9/11/1931 مورخ ه15311ت/139133 شماره نامه بیتصو ـ3
 .«یجمهور استیر نهاد

 با قرارداد فسخ» موضوع 15/9/1931 مورخ ک11111ت/113111 شماره نامه بیتصو ـ17
 اصالح» وعموض 9/11/1931 مورخ ک13119 ت/193113 شماره نامه بیتصو، «یخدمات یشرکتها
 .«یشرکت یروهایناالثر شدة  ملغی مصوبه

11- http://www.lvp.ir/ 

 
 اصالح» موضوع 13/5/1931 مورخ ه115911/15919 شماره نامه بیتصو برای مثال:ـ 19
 مورخ ک13119 ت/193113 شماره نامه بیتصو، «یمذهب اماکن یامنا فیوظا و اراتیاخت مصوبه

 شماره نامه بیتصو، «یشرکت یروهایناالثر شدة  لغیم مصوبه اصالح» موضوع 9/11/1931
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 مورخ  ه13915ت/111193 شماره مصوبه اصالح» موضوع 15/1/1931 مورخ ه13915ت/111111
 و ... . «11/5/1931

13- la dite loi. 

/ب 9153  عطف به نامه شماره ه» 1191/11/1951نگهبان به شماره  یشورامطابق نظر  ـ10
ای از قبیل تعیین بودجه موضوع نامه شماره  ز اینکه امور مهمهصرف نظر ا 11/9/1951

باشد، تشخیص موضوع  می 113خارج از شمول محدوده اصل  3/9/1933مورخ   ه11311/ت5511
و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است، نیازی به 

 «اظهار نظر شورای نگهبان ندارد.
 و چهل اصل یکل یها استیس یاجرا قانون( 11( و )95مجلس مطابق مواد ) سیئر ـ17
 گسترش و حفظ یقانون حهیال یاصالح( 1( ماده )1تبصره ) نیهمچن، و یاساس قانون( 11) چهارم

مراجع مندرج در مواد  ماتیتصمبه  یدگیرس تیصالح( 1955)مصوب  شهرها در سبز یفضا
 ( بر عهده دارد.195( و )59اصول ) یاجرارا منطق بر قانون نحوه  یقانون

او  تیصالحدر  رسد یممجلس  سیرئبه دست  یمختلفاز منابع  کهمصوبات حاصله  یتمام ـ19
عدم » رادیابا  قیتطب ئتیه یبررساز مصوبات حاصله در  یتوجهبخش قابل  جهینتدر  ستندین

مجلس از اعالم نظر  سیرئاست  نممک یقانونبر مصالح  یمبتن. به عالوه گردند یمروبرو « صالحیت
الخصوص معوقه شدن  یعل یلیدلبه هر  ایو  دینما یخوددار« سکوت»خود تحت عنوان  رتیمغا

 یدگیرساست به آن  توانستهاز سه سا چهار سال از زمان صدور( ن شیب یا مصوبه کردن افتیدر)
 و چهل اصل یکل یها استیس یاجرا قانون( 11( و )95موضوع مواد ) ینهادها آنکهبه عالوه  .دینما

 گسترش و حفظ یقانون حهیال یاصالح( 1( ماده )1تبصره ) نیهمچن، و یاساس قانون( 11) چهارم
 .کنند ینممجلس ارسال  سیرئ یبرامصوبات خود را  زین( 1955)مصوب  شهرها در سبز یفضا

اند. یکی مجلس اقتداراتی دارد یکی قانونگذاری است، بم: »یرفسنجان یهاشم یآقا ـ10
 (191، ص رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  یبازنگر یشورا)جلسه هفتم « نظارت است.

بازنشستة  ای یفعل نیمعاونوزرا همانند  نیمعاوناز  ئتیه نیا یها دوره یتمامدر طول  ـ13
قائم مقام معاونت  چنانکهبهره برده شده است  یجمهور استیر یها معاونتوزارت اقتصاد و 

 نیاهستند.  ئتیه نیاعضو  ها مدتمعاونت  نیااز حقوقدانان  یبرخو  یجمهور سیرئ یحقوق
 .گردد یم لیتکمدانشگاه  دیاساتاز  گرید یتنو  ندهینما 1 حداکثربا حضور  بیترک

19- http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000256180. 

20- les motifs. 

21- la commission de contrôle de l’application des lois. 

22- Conseil d'État. 
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افزودن  ثیحاز  15/11/1931 مورخ ه15911ت/111539 شماره نامه بیتصو برای مثالـ 99
 .( قانون برنامه پنجم توسعه113ماده )« 1»مازاد بر آنچه در تبصره  یشرط

 ، موضوع3/11/1931 مورخ ـه15151ت/113311 شماره نامه بیتصو برای مثالـ 90
 .«سمنان استان یکشور ماتیتقس»

 انعقاد: »موضوع 11/11/1931 مورخ 119911/13111 شماره نامه بیتصو برای مثالـ 97
( 15) و( 13) مواد مراعات عدم ثیح از «ریبهمنش و کارون یها رودخانه یروبیال یبرا قرارداد
 و صنعتی و تولیدی مهندسی و فنی توان از تفادهاس حداکثر قانون ( »9) ماده و مناقصات یبرگزار
 .«خدمات صدور منظور به تسهیالت ایجاد و ها پروژه اجرای در کشور اجرایی

 فیوظا» موضوع 1/1/1953 مورخ ـه19113ت/111319 شماره نامه بیتصو برای مثالـ 99
 .«همدان استان در کشور وزارت

 .13/11/1931 مورخ هـ15311ت/119191 شماره نامه بیتصو( 5بند ) برای مثالـ 90
 و 11/9/1931 مورخ ـه11115ت/91135 شماره نامه بیتصو( 3ماده )« ج»بند  برای مثالـ 93
 صندوق اساسنامه» موضوع 19/5/1931 مورخ ـه15191ت/193911 شماره به آن هیاصالح
 .«ییشکوفا و ینوآور

 اجازه» موضوع 1/5/1931 مورخ ه15131ت/191115 شماره به نامه بیتصو برای مثالـ 93
بدون اخذ ثبت »ورود چند دستگاه خودرو  زیتجو ثیحاز  «خودرو دستگاه ستیب صیترخ و ورود

 .«سفارش و بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو

 شماره: »موضوع 19/5/1931 مورخ 113319/13139 شماره نامه بیتصو برای مثالـ 97
 ریسا و خودرو دیتول یفیک ارتقاء قانون 1 ماده با تریمغا ثیح از «هوو کشنده ونیکام یگذار

 .یصنعت داتیتول

در خصوص فقدان  11/3/1931ن مورخ 13119/ت111199مصوبه شمارة برای مثالـ 91
 .یکشاورزمحصوالت  ینیتضم دیخر متیق نییتع یبرا یکشاورزجهاد  ریوز شنهادیپ

 فیوظاموضوع  15/9/1931 مورخ 19119/11993( مصوبة شمارة 13بند ) برای مثالـ 99
 کمیته» تیصالح در اخالل ثیحاز  کرمانشاه استان در یراهبرد نظارت و یزیر برنامه معاونت

 . «استان اعتبارات تخصیص

اصفهان به  یاستانداردر الزام  19/1/1931مورخ  ه15115/ت11311مصوبة  برای مثالـ 99
 .یعموم( قانون محاسبات 99با ماده ) تریمغادر « هماهنگی نهاد ریاست جمهوری»با  کرد نهیهز

موضوع  13/11/1931 مورخ 113139/11131( بند )ب( مصوبة شمارة 1جزء ) برای مثالـ 90
 .المیا استان در ها خانه وزارت فیوظا

 13/3/1953 مورخ 91155/111 شماره به جمهور سیرئ ژهیو ندهینما میتصم برای مثالـ 97
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 .«مهر مسکن طرح فاضالب و یرسان ، برقیانآبرس خدمات نهیهز نیتأم» موضوع

 رفاه وزارت فیوظاموضوع 11/1/1931 مورخ 13195/11915مصوبة شمارة  برای مثالـ 99 
 .بلوچستان و ستانیس استان در یاجتماع نیتأم و

در خصوص  3/11/1931مورخ  ک15511/ت113111( مصوبة شمارة 1بند ) برای مثالـ 90

 یبخش میتنظ( قانون 1مواد ) تیرعاعدم  ثیحاز  یتجاربه نرخ  سبک یخودروها متیق شیافزا

 . یعموم( قانون محاسبات 91( و )93دولت و ) یمالاز مقررات 

 شیافزاو  یقانون یمجوزهابرابر مطالبق  یشغل یها فرصت کهمعنا  نیاعادالنه به  یاجرا ـ93

العاده مواد  فوق شیفزاا یبرا یمتعددمصوبات  ثیح نیا. از ردیگحقوق شفاف و برابر صورت 

 یجمهور استیرها همانند نهاد  دستگاه یبرخبه نفع  یکشورخدمات  تیریمد( قانون 15)

ها  العاده حقوق و فوق شیافزا نکهیااند. به عالوه  شده زین یبندمتأسفانه طبقه  کهشده  بیتصو

 . ردیگ ینمحوظ قرار مل زین طیشرا کهآن دارد  یها تبصره( و 15طبق ماده ) یطیشرا

خروج  ثیحاز  1/11/1931مورخ  ه11131/ت111513مصوبة شماره  برای مثالـ 93

 کل 1931( قانون بودجه 111( قانون برنامه پنجم و بند )111ماده )«   ه»نسبت به مفاد بند  یموضوع

 .کشور

دستگاه  کیدر ورود  91/1/1931مورخ  ه11151/ت193959مصوبة شمارة  برای مثالـ 07

  . 111S بنز یخودرو

: موضوع 1/11/1931 مورخ ه13939ت/19399 شماره به دولت أتیه ریدب نامه برای مثالـ 01

 .دولت ریدب تیصالحعدم  ثیحاز  «کشور کل 1931 بودجه( 119) بند موضوع اعتبارات عیتوز»

، 11/3/1931مورخ  13511/ت151395دولت به شماره  أتیه ریدب نامه برای مثالـ 09

 .های اجراییمصوبه اختصاص اعتبار به دستگاهاصالح »موضوع: 

43- http://www.icana.ir/NewsPage.aspx?NewsID=167268. 
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 یاسالم حکومت لیتشکمردم در  گاهیجا
 

 *1یزفرقند یفتاح یعل ،1یصالحسهراب 
 

 رانیا(، تهران، السالم هیعل) نیحسدانشگاه امام  اریاستادـ 1
 رانیادانشگاه تهران، تهران،  یعمومارشد حقوق  یکارشناس یدانشجوـ 1

 

 8/1/3171: رشیپذ  31/31/3173: افتیدر

 دهیچک
 تیاهمدر عصر حاضر از  حکومت لیتشکمربوط به  اتینظردم در مر گاهیجانقش و  یبررس

 ها حکومت میتقس یبرا یا ضابطهمردم  رشیپذعدم  ای رشیپذ که ییجابرخوردار است تا  یا ژهیو
 یاسالم حکومت لیتشک کهاز آن جا  گریدشده است. از طرف  لیتبد ساالر مردمبه اقتدارگرا و 

 یمبنابر  که باشد یم یاله نیدهت سعادت بشر و اقامه شارع مقدس در ج یها خواستهاز  یکی
 گاهیجانقش و  یبررس رسد یمبه نظر  یضرورها واجب و  تحقق آن در همة دوران یشرعمنابع 

شده تا نقش مردم در  یسعمقاله  نیامبنا در  نیبرااست.  یضرور یاسالم حکومت لیتشکمردم در 
بر  طیالشراجامع  هیفق تیوالبه  یبخش تیمشروع آراء فقها در یمبنابر  یاسالم حکومت لیتشک

 یاسالم حکومت لیتشکمردم در  گاهیجاشود. سپس نقش و  نییتبانتصاب و انتخاب  هینظراساس 
 انیپاو در  ردیگقرار  یبررسمورد  نیمعصومائمه  رهیسو  ینقل، یعقل لیدالاعم از  ینید نیموازدر 

مردم در  رسد یمارائه شود. به نظر  باره نیدرا یلیتحلق فو یها استداللاستنادات و  مجموعه از زین
بر  یمبتن یاسالم حکومتدارند و تحقق  کننده نییتعو  یاساس ینقش یاسالم حکومت لیتشک

مردم موجبات  لهیوسبه  یاسالم حکومت رشیپذآنان است. هرچند عدم  رشیپذعدم  ای رشیپذ
 خواهد داشت. یپنان را در آ یاخرودر برابر خداوند متعال و عقوبت  تیمسئول

 .تیمقبول، تیمشروعانتصاب،  هینظرانتخاب،  هینظر، مردم، یاسالم حکومت :ها دواژهیکل
 

                                                           
 E-mail: afattahi@mihanmail.ir نويسندة مسئول مقاله* 
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 مقدمه
 یفراوان تیاهمو  ژهیو گاهیجادر دوره معاصر از  ها حکومت لیتشکنقش مردم در  یبررس

 که ییها حکومت لیتشکدر عصر حاضر  یاسیسعلوم  نظران صاحب کهبرخوردار است. چرا 
را از زمره  اند دهیگرد لیتشک حاکمانبا قدرت و غلبه  ایندارد و  یاجتماعو  یمردمخاستگاه 
نظم  کی یریگ شکلدر  ها آنو حضور مردم و نقش  دانند یممشروع خارج  یها حکومت

 مبنا نیااند. بر  قرار داده ساالر مردمو  یاستبدادبه  ها حکومت میتقس یبرا یا ضابطهرا  یاسیس
 یبرا یینهادها ها آندر  ایدارند  یمردماز منبع اراده  ریغ یا شهیرو  منشأ که ییها حکومت
 ییها حکومتو  یاستبداد ایو  اقتدارطلب یها حکومتوجود ندارد را  یاسیس مشارکت

 نامند یم یجمهور ای کیدموکرات حکومترا  ردیگ یم شکل یمردم مشارکت ةیپابر  کهرا 
 (.15ـ11: 1912، یخلخال یموسو ؛141 :1915، هیریبش)

 ینب حکومتاز  یتأسدر قرن حاضر به  رانیا یاسالم یجمهورنظام  لیتشک
 یاسالمدر جامعه  ایآ کهنمود  جادیاسؤال را در اذهان  نیا)ع( نیرالمؤمنیاماعظم)ص( و 

 حکومتبه  ینید یها حکومت میتقس امکان ایآشد؟  یبند میتقس نیاقائل به  توان یم زین
به مثابه آن چه  حکومت لیتشکمردم در  گاهیجابر اساس نقش و  ساالر مردمو  دارگرااقت

خود  یاسالم حکومت ایدارد  ییمعنااساساً  دهیگرد جیرا یغرب یدموکراس اتیادبدر 
 که؟ از آن جا گردد یم فیتعر ها آناز  یمیقس ایفوق  یها حکومتاز اقسام  یکیبر  یمبتن
طاغوت عنوان  یها یژگیو و ازنفس، باطل  یهوار اساس ب حکومت یاسالم میتعالدر 

 ریغباطل و  ییاقتدارگراو  یکتاتوریدبر اساس  یحکومت لیتشک عمالًشده است، پس 
 ینید حکومت لیتشکمبنا نقش مردم در  نیا(. بر 151 :1919،یورعمشروع است )

ست و با متعال ا یخداو امر  تیرضاتنها بسته به  ینید حکومت لیتشک ایآ؟ ستیچ
و  لیم؟ در صورت عدم گردد یم لیتشک طیالشرا جامع هیفق ایحضور امام معصوم )ع( 

مطلوب نظر  یحکومت نیچن ایآ یشرع نیموازبر اساس  ینظام لیتشکرغبت مردم به 
بدون خواست و اراده  حکومت لیتشک؟ باالتر از آن عقال ریخ ای باشد یمشارع مقدس 

 تیحاکمدر  شهیر حکومت لیتشکارع مقدس در است؟ خواست ش ریپذ امکانمردم 
در عصر  طیالشرا جامع هیفق ایامام معصوم  ایآاست؟  یعیتشراز اوامر  ایاو دارد  ینیتکو

 ینید ینظام جادیابدون توجه به خواسته مردم و با قهر و غلبه اقدام به  تواند یم بتیغ
اما مردم  دیگرد ینید متحکو لیتشکخداوند حاضر به  هیناحمنصوب از  یول؟ اگر دینما
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 نیمعصومائمه  رهیسدارند؟  یتیمسئولمتعال  یخداگردان شدند، مردم در قبال یرواز او 
 اکتفا یالهتنها به نصب  ها آن ایآچه بوده است؟  ینید حکومت لیتشکدر  السالم همیعل
 رامونیپآراء فقها  انیم؟ در شدند یمقائل  یخاصنقش  زیننظر مردم  یبرا ایو  نمودند یم

 ایآو  گردد یم فیتعر کجانقش مردم  یاله یول تیوالو اعمال  یاسالمنظام  یریگ شکل
 موجود است؟  اتینظر نیا انیم ثیح نیااز  یتفاوت

از نقش مردم و  داند یمخداوند متعال  هیناحرا از  تیمشروع کهاسالم  یاسیس شهیاند
را  یفیوظامهم  نیابه  بر توجهوه غافل نبوده و عال ینید حکومت لیتشکدر  ها آن گاهیجا

مردم در  فیوظاو  راتیتأث، حدود گاهیجا یبررسعموم امت قرار داده است.  بر عهده زین
نقش عمده مردم و  تواند یم ینید یساالر مردم هینظربر  یمبتنو  یاسالم حکومت لیتشک
 یاسالم یاسیسنظام  جادیاجهت  ها آنقرار داده شده بر دوش  یاله تیمسئولبار  ینیسنگ

 یحقوقو  یفقه اتینظردر  یکنکاشآن است تا با  یپمتن در  نیاگذارد.  شینمارا به 
و  گاهیجا یبررسبخش اول به  نیبراموضوع بردارد. بنا نیارا جهت روشن شدن  یقدم
آن به موضوع  لیذو در  ابدی یماختصاص  ینیددر دستورات  حکومت لیتشک یمبان
پرداخت و نقش  میخواه یاسالم حکومتدر  تیحاکماعمال  تیمشروعمربوط به  اتینظر

 یبررسبه صورت مجزا  ها آناز  کدامرا بر اساس هر  یاسالم حکومت لیتشکمردم در 
ادله  یمبنابر  یاسالم حکومت لیتشکمردم در  گاهیجا. بخش دوم به موضوع کرد میخواه

از مجموعه  یلیتحل زین نایپااختصاص دارد در  نیمعصومائمه  رهیسو  ینقل، ادله یعقل
 .گردد یمارائه  یاسالم حکومت لیتشکنقش مردم در  یراستااستدالالت و استنادات فوق در 

 یاسالم حکومتدر  تیحاکم اتینظر. 1

 دیبادر دستورات شارع مقدس، ابتدا  یاسالم حکومت لیتشک گاهیجا یبررسدر 
قرار  ینیدحوزه مباحث  کدامو لزوم آن در  یاسالم حکومتبحث از  کهمشخص گردد 

 لیتشکدو مقوله اصل  انیم کیتفکمبحث الزم است ضمن  نیاورود به  یراستادارد. در 
 یبراوجوب آن  یشرع حکمسو و  کیها از  و لزوم آن در همه دوران یاسالم حکومت

و مداومت بر آن چه  یاسالم حکومت لیتشکاصل  کهنمود  انیب؛ گرید یسواز  نیمکلف
( 1)یاسالم کالماز مباحث حوزة  شانیا بتیغامام معصوم و چه در دوره در دوره حضور 

در اصل نبوت و امامت دارد و از امور  شهیر یاسالم حکومت لیتشک کهاست؛ چرا 
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مباحث مربوط به  که هیفق تیوال گاهیجا یخیتار یبررس. باشد یممربوط به فعل اهلل 
 نیانشانگر  زینمتقدم  یعلما اتینظر انیم، در گردد یمآن مطرح  لیذ یاسالم حکومت

 تیوالبودن  یعقلو  یاصول، یکالمدر  یدیترد چیه یهجرتا قرن پنجم  کهموضوع است 
در  یفاراب( 1)در شفا، نایس یابوعلمانند  یبزرگ یعلماعلت  نیهموجود نداشت به  هیفق
و خواجه ( 93ـ95: 1911، یبزرگ جهان)( 4)الفقها تذکرهدر  یحلعالمه ( 9)فاضله، نهیمد
در رساله االمامه بحث نواب عام امام معصوم را به دنبالة مباحث مربوط  یطوس نیرالدینص

 یریگ بهرهبا ( 3)در رساله االمامه( 5)یطوسنمونه جناب خواجه  یبرانمودند.  انیببه امامت 
موضوع استدالل  نیااثبات  یبرا یعقلمانند حسن و قبح  یکالممقدمات  یبرخاز 

 (9).دینما یم
 یول تیوال که گردد یمبحث  حکومتموضوع  رامونیپ یاسالم کالمدر حوزه مباحث 

 گرید به عبارت(. 149: 1931،یآمل یجواداست ) ییاجراو  یعیتشر یتیوال، یاله
 یعیتشر تیحاکمو  ینیتکو تیحاکمبه  میتقسمنظر قابل  کیاز  یاله تیوالو  تیحاکم

و  یهستخداوند متعال بر عالم  طرهیسو  تیوالمربوط به  ینیتکو تیحاکم؛ باشد یم
، در ستین ریپذ امکانعقال  یموجود چیه یبرا نیتکواست و تخلف از نظام  نشیآفر

اختصاص عرصه  یمعنابه  تیحاکمقسم  نیاقرار دارد.  یاله یعیتشر تیحاکممقابل 
 یشرب اراتیاخت طهیح تیحاکم نیاعرصه  کهو از آنجا  باشد یمبه خداوند  یگذار قانون

 یاجرا یبراتنها  یاسالمنظام  لیتشک کهاست تخلف از آن قابل فرض است و از آنجا 
طرف  کی، از دهیگردجعل  یقانونگذارو  عیتشر طهیحدر  یالهو تحقق معارف  احکام

خداوند متعال است و از طرف  هیناحاز  یالهواجب  ضهیفر کی یاسالم حکومت لیتشک
 ینیتکو تیحاکمدارد و نه در  یاله یعیتشر تیاکمحدر  شهیروجوب  نیاخاستگاه  گرید

 (.31ـ 13: 1911)جوان آراسته، 
و قرار گرفتن امام معصوم و  یاسالم حکومت لیتشکگفت  دیبامطلب  نیا حیتوضدر 

 یحکومتخواست خداوند متعال است و هر  یاسیسجامعه  رأسمردم به او در  نیتر هیشب ای
: 1911، ینیخماماماست ) یرقانونیغوت، نامشروع و ندارد طاغ یاله تیحاکمدر  شهیر که
از  نیمؤمنسو و عموم  کیاز  یاله یول ای(، فلذا امام 9ـ11ق: 1421، یمنتظر؛ 39-119
 کهاست  یحالدر  نیارا فراهم آورند.  ینظام نیچن لیتشک یها نهیزم اند مکلف گرید یسو

 نیااما  باشد یمده خداوند خواست و ارا ینید احکامبر  یمبتن یاسیسنظام  کی لیتشک
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مبنا  نیاتعلق گرفته است. بر  یتعال یبار یعیتشربر خواسته  بلکهنبوده  ینیتکو یا اراده
از مطلوبات شارع مقدس است  یاله تیوال سار هیسادر پرتو و  یاسالم حکومت لیتشک
 ازینمورد  ابزار و لوازم ها آنآن را به اراده مردم واگذار نموده است تا  یخارجتحقق  که
. ندینما یاریمهم  نیابه  دنیرسرا فراهم آورند و امام معصوم را در  حکومت لیتشک یبرا

مجبور  یزندگو در انتخاب راه و روش  دهیگردآزاد خلق  ناًیتکوانسان  کهاز آن جا 
 لیتحم یوبه  توان ینمرا  عیتشر طهیحشارع در  و مطالباتها  خواسته نیتر مسلم( 1)؛ستین

 زیناما خداوند متعال  گردد یمعقاب  یالهرچند انسان به علت تخلف از دستورات نمود ه
 رشیپذاراده و  بلکه(. 91: 1911، یمهور) است نکرده حکومت لیتشکاقدام به  ناًیتکو

هرچند  یاله حکم نیابه  نیتمکاست و عدم  ینید حکومتعموم مردم شرط تحقق 
شارع مقدس را  ینیتکوموجبات تعلق اراده ماندن مطلوب شارع است اما  نیزمموجب بر 

  (.19 :1931 ،یآمل یجواد) کند ینمفراهم 
محقق خواهد  یا دورهتنها در  عمالً یاسالم حکومت لیتشک کهموضوع  نیا انیببا 

به  دیبا، ندینما ینید حکومت سیتأساقدام به  یقلبو ارادة  یباطن لیمبا  نیمؤمن کهشد 
 یمبناو بر  ستیچاز منظر فقها  حکومت تیمشروعخاستگاه  کهپرداخت  نکته نیا نییتب
 گرید؟ به عبارت ندینما یم فایا ینقشچه  یاسالم حکومت لیتشک، مردم در اتینظر نیا

مطرح  اتینظر دیبا یاسالم حکومت لیدر تشکمردم  گاهیجانقش و  قیدقفهم  یبرا
و در گام بعد  میینما یبررسرا  یاسالم حکومتدر  تیحاکم تیمشروع یبررس رامونیپ

 یقیحق گاهیجا قیطر نیا. تا از میبپرداز اتینظر نیااز  کیمردم در هر  گاهیجا لیتحلبه 
 روشن گردد. یاسالم حکومت لیتشکمردم در مقام  رشیپذ

 حکومتدر  تیوالدر اعمال  هیفق یول تیمشروع یمبنا یاسالم یفقها شهیاند یمبنابر 
 عهیش یفقهاانتصاب  هینظر یبررسدر مقام  و دهیگرد انیبانتصاب  هینظردر  یاسالم

 ( 3).است ها آن نیتر مهماز  یکیانتخاب  هینظر کهمطرح نمودند  زینرا  یگرید اتینظر

 حاکمبودن  یانتصاب هینظر. 1ـ1
از  تیوالاعمال  تیمشروع یمبنادارد  عهیشفقه  خیتاردر  شهیر کهانتصاب  هینظر

به « نصب»( 111: 1913. )ارسطا، داند یم نیعصوممائمه  یسواز  یورا نصب  هیفق یسو
 یسواز است،  یعملو  یعلم طیشراواجد  که یهیفق، بتیغدر عصر  کهمعناست  نیا

، یآمل یجواد) است دهیرس( به سمت افتاء، قضاء و والء السالم همیعلامامان معصوم )
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از  یاسالمامت  و سرپرست یول، حاکم نییتعمعتقدند  هینظر نیابه  نیقائل(. 932: 1931
 باشد یمواجب  میحکواجب از طرف شارع  (12)قاعده لطف بنا برحقوق خداوند متعال و 

 یعقل لیدالخود عموماً از  یمدعادر مقام اثبات  ونیانتصاب(. 11و93: 1913، علیمحمدی)
خداوند انتصاب معتقدند  هینظر رامونیپاستدالالت  انیبدر  ها آن. برند یمبهره  ینقلو 

دارد خالق و پرورش دهنده او  تیوالبر انسان  که یکساست و تنها  دهیآفرن را آزاد انسا
بر او  نید لیتحمجبر و  یمعناخداوند بر انسان، به  تیوال زینذات اقدس اله است و  یعنی
او از  یآزادساز، و یدرونروح او از اسارت غرائز در بعد  یآزادساز یبرا بلکه (11)ستین

و اراده خود انسان  اریاختبا  کهاست  یرونیبها و ستمگران در بعد  جبر و ستم طاغوت
، گریدبر انسان  یانسانهر  تیوالو  طرهیسدرباره  یاولاصل  نیابنابر .ردیگ یمصورت 

خالق و  یسواز  آنکهندارد مگر  یبشربر جامعه  تیوالحق  یانسان چیهاست و « عدم»
آنان  تیوالدارند،  تیوال یانسانبر جامعه  که یاله اءیاولو  اءیانبانسان باشد و  دگاریآفر

اگر  هیفق تیوالرو، در بحث از  نیاخداوند و به اذن و فرمان اوست. از  تیوالاز  یمظهر
 تیوالخداوند اقامه شد،  یسواز  بتیغدر عصر  هیفق تیوال نییتعبر  یکافو  یقطع لیدل
 زین طیشراجامع  هیفق نیبرتر یحتوجود نداشت،  یکاف لیدلو اگر  گردد یماثبات  هیفق

(. در ادامه فقها 111: 1931، یآمل یجواد)نخواهد داشت  یاسالمبر جامعه و امت  یتیوال
را  طیالشراجامع  یفقهادر هر عصر،  ینید حکومت لیتشکبا توجه به وجوب و ضرورت 

جامع  یفقها نیمعصومائمه  کهو معتقدند  دانند یماصل  نیاخارج از  بتیغدر دوره 
اند و  امور عموم جامعه نصب نموده یدارعهده  یبرارا از طرف خداوند متعال  طیالشرا
و ائمه  امبریپبه  کهاست  االطالق یعلو  از جانب شارع مقدس یانتصاب تیواللذا 

و در خصوص امور  بتیغعصر  یبرا شانیا یسوشده و از  ضیتفو)ع(  نیمعصوم
واگذار شده  طیشراواجد  یفقهااوت به و قض تیحاکمو مصالح عامه از جمله  یعموم
 (.11 :1993معرفت، ) است

 یاسالمبر امور امت  تیوالدر منصب  هیفق یولمنظور از نصب  کهاست  ذکرالزم به 
شخص  کی نییتعبه  یگاهنصب  گرید انیب. به باشد یماز جانب خداوند متعال نصب عام 

نصب  که ردیگ یمصورت  مصر حکومت تیوال یبرا مالکمانند انتصاب جناب  نیمع
از طرف امام  ینیمعشخص  کهبه نحو عام است  یولانتصاب  زین یگاهخاص نام دارد و 
اعالم  طیشرافرد واجد  صیتشخ یبرا یکل طیشرا بلکه گردد ینممعصوم منصوب 
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 یجوادقسم است ) نیااز  یاسالماداره امور امت  یبرا طیالشراجامع  هیفق نییتع. شود یم
مورد استناد  لیدال یبررس، نقد و لیتحلمتن در مقام  نیا که(. از آنجا 931 :1931، یآمل

 اکتفابه صورت مختصر  ییرواو  یقرآن لیدلچند  ذکرفلذا تنها به  ستین ونیانتصاب
 .میینما یم

 ییروا لیدالمتقدم به  یفقها شتریبانتصاب  هینظر: در خصوص اثبات یقرآن لیدال
استناد  نیمتأخراز  یبرخ که یحالقرآن نداشتند در  اتیآبه  یتقلمساند و نگاه  استناد نموده

مورد  اتیآ نیتر یاصل(. 99ـ11 :1991، یرازیش جابتن) دانند یم یکافقرآن را  اتیآبه 
 از: اند عبارتگروه  نیابحث 
و از فرستاده او و صاحبان  دیکن، خدا را اطاعت دیا آورده مانیا که یکسان یاـ 1

 نید)از امور  یزیچ. پس اگر درباره دیینما( اطاعت امبرندیپمعصوم  نانیجانش کهامرتان )
و  هیفق لهیوسرا به  نید)اختالف در  دیبرگردانآن را به خدا و رسولش  دیداشت( نزاع ایدن ای

به خدا و روز  مانیا( اگر دیبازگردانو سنّت  کتاببه  یقاضرا به واسطه  ایدناختالف در 
 (.53/نساء)( 11)تر است شما( بهتر و خوش عاقبت یابر) نیا، دیدار نیواپس

شود و لذا خطاب  أیها الذین آمنوا آغاز می آیه با یا»گفته شده:  هیآ نیابه  تمسکدر 
باشد. و از آنجا  آن به تمام مؤمنین است که علی القاعده شامل مؤمنین عصر غیبت نیز می

برند و اطاعت از ایشان ممکن  میکه امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه، در غیبت به سر 
شود که مصداق اولی االمر، دیگری است و قدر متیقن از آن نیز فقیه  نیست، مشخص می

جامع الشرایط خواهد بود و لذا وقتی فقیه، متصدی امور شد، اوامر او نافذ بوده و اطاعتش 
واز فرمان دادن وقتی وجوب اطاعت از فقیه با این آیه به اثبات برسد، ج باشد... واجب می

 :1991،یرازیش جابتن)« شود و تصدی امور نیز برای فقیه به داللت التزامی اثبات می
 (.99ـ11

 که یکسانامر شما خدا و فرستاده اوست و  یولسرپرست و  که ستین نیاجز  ـ1
 ( 19)دهند یم زکات اند رکوعدر  که یدرحالو  دارند یمنماز را برپا  که ها آناند،  آورده مانیا
 (.55/مائده)

مصداق  نیمعصومائمه  گرید)ع( و  یعل نیرالمؤمنیام انتصاب معتقدند هینظربه  نیقائل
 نیتر کینزد طیالشرا جامع یفقها شانیاهستند و بعد از  «الّذین آمنُوا» قیمصاد نیتر کامل

 (.11 :1993، ینیخم) باشند یم هیآ نیابه مدلول مصداق 
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 شیپتو نازل شده و به آنچه  یسوبه آنچه به  که پندارند یم که یکسانبه  یستیننگر ایآـ 9
)در موارد نزاعشان(  خواهند یم یولاند،  آورده مانیاگذشته( نازل شده  امبرانیپاز تو )به 

 کفرمأمورند به آن  که یحال( برند در کفار انگریطغ حاکمانطاغوت ) یسوبه  محاکمه
 (.32/نساء)( 14)گمراه سازد یدرازدور و  یراهگمرا به  ها آن خواهد یم طانیشورزند؟! و 

 شانیااز شخص  یاسیسو اطاعت  امبریپ حکومتدر خصوص  هیآ نیاظهور هرچند 
 یتسربر  یلیدل هیآشارع مقدس در متن  هیناحاز  حکم نیا عیتشرعلت  انیباما است 
 (.153 :1913، یزنجان دیعماست )« ما انزل اهلل» یمقتضاجامعه به  انزمامدارهمه به  حکم

 قتیحقشناخت  یبرامنبع  نیبهتربه عنوان  نیمعصومائمه  اتیروا( 15):ییروا لیدل
 انیم نیاانتصاب مورد توجه فقها قرار گرفته است. در  هینظراثبات  یراستااسالم ناب، در 

 یفراوانآن مناقشات  رامونیپبرخوردار است و  یا ژهیو گاهیجامقبوله عمر بن حنظله از 
 ایحق  یموضوعدر  که یکس .میپرداز یمآن  یبررسبه  مختصراً کهته است صورت گرف

رفته باشد و آنچه  محاکمهبه  انگریطغنزد  که چنان استرود  محاکمهبه  ها آنباطل نزد 
 ردیگ یمرا  یحراممال  کهاگر چه حق مسلم او باشد چنان است  کند حکم شیبرا انگریطغ
 کافرخدا امر فرموده است به او  که یصورتست در گرفته ا انگریطغ حکمآن را به  رایز

مأمور بودند  که یصورتبرند در  محاکمه انگریطغبه  خواهند یم دیفرما یتعال یخداباشند؛ 
 یشخصبه  کنند؟ فرمود: نظر کنند: پس چه کردم(. عرض 32سوره  19شوند ) کافربه او 

ما را  احکامو  افکندا نظر و در حالل و حرام م کند تیرواما را  ثیحد کهاز خود شما 
شما قرار دادم؛ اگر طبق دستور  حاکمشوند همانا من او را  یراضاو  تیحکمبفهمد، به 

شمرده و ما را رد  سبکخدا را  حکمهمانا  رفتینپذاو  ها از آناز  یکیداد و  حکمما 
( 13)است خدا به شرکدر مرز  نیاو  کردهخدا را رد  کندما را رد  آنکهاست و  کرده

 (.19: 1ج، یکاف )اصول
 ثیحاز  استناد به آن تیقابلو ( 19)حنظله عمر بنمقبوله  تیروادرباره مستندات 

از  یجمع) داشته باشد. یمشکلرجال سند  ثیحاز  آنکهمقبول است ولو  یتیروا( 11)،هیدرا
 تیروا که دهد یماصحاب، نشان  نیبدر  تیروا تیمقبول نیا( 11[: تا یب]، سندگانینو
و  قیتصدو  تیتثب تیروابا آن قرائن، صحت  که دارد یشواهدسلسله قرائن و  کیبور مز
را در مبحث فتوا و در قضاء، مورد استدالل  تیروا نیااسالم  یعلماشده است و  دییتأ

 حجت است.قابل استناد و  تیروا اند؛ پس قرار داده
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قضاوت  کهچرا ت، بالعدل( اعم از قضاوت اس تحکموا)أن  هیآدر « حکم»منظور از 
هم در امر مربوط به  عدالت و انصاف را دیباو در  باشد یم حکومتاز شئون  یکی

: دیفرما یم( السالم هیعلامام ) (.499 :1ج، ینیخم امام) نمود تیرعاهم قضاوت  و حکومت
من او را بر شما  رایز؛ دیباش یراض یهیفق نیچن تیحکمشما به  یعنی؛ «فارضوا به حکما»

 یراضاو  تیحاکمشما به  اند هدوامام نفرم«. فانی قد جعلته علیکم حاکما»ار دادم: قر حاکم
عبارت  .کردم حاکم برش مامن او را  دیفرما یم بلکه، دیدهقرار خود  لیوکاو را  ای دیباش

 انیب که« فانی قد جعلته علیکم حاکما»عبارت  یولمربوط به قضاست، « فارضوا به حکما»
 (.932: 1931، یآمل یجواد) باشد یم تیوالو  حکومتبوط به ، مراست تیرواعلت 

 حاکمبودن  یانتخاب هینظر. 2ـ1
متقدم و متأخر ندارد )جوان  یفقها انیمدر  یچندان گاهیجاانتخاب سابقه و  هینظر

به صراحت از نقش مردم در  که یهیفق نیاول خیتار(؛ به گواه 125: 1911آراسته، 
 داسداهللیسآورده  انیمانتخاب سخن به  هینظرهمان  ای یماسال حاکمبه  یبخش تیمشروع
در دوره معاصر  (.93ـ91: 11، جیخرقانیموسواست ) مشروطه دوره یعلما از یخرقان

 یآصف اهلل تیآ،  کتابدر  یمنتظر اهلل تیآ زین
در  یآبادنجف  یصالحو حجت االسالم  «کتاب والیه االمر فی عصر الغیبه» کتابدر 

، دگاهید نیامطابق  اند. دفاع نموده هینظر نیااز « والیت فقیه، حکومت صالحان» کتاب
را به عموم امت  یینامزدهاآنان تنها  بلکه ستندینمنصوب ائمه اطهار  طیالشراجامع  یفقها

 یرهبررا به  طیشرا نیواجداز  یکینمودند تا مردم به انتخاب خود  یمعرف یاسالم
 که یکساننسبت به  هیفق یول نییتعنقش نظر مردم در انتخاب و  گرید. به عبارت نندیبرگز

است. و  کنندهنقش نصب  باشند یمعهده گرفتن منصب  یبراالزم  یشرع یارهایمعواجد 
. ندینما یمنصب  یاسالم حاکمعنوان  بهامور  یتصد یبرارا  هیفق ها آن گریدبه عبارت 

از  ریغ یشخصشده توسط شارع مقدس نباشد و  نییتع یها شاخصه یدارا یفردر فلذا اگ
 تیمشروعبه او  ها آنمنصب منتخب مردم گردد، انتخاب  نیا یبرا طیالشراجامع  هیفق
واجد  کهنافذ است  یافرادانتخاب مردم تنها در مورد  گریدو به عبارت  دهد ینم
 (. 151: 1919، یورع) مشخص شده باشند یشرع یارهایمع

 :است یبررسقابل  نکتهانتخاب در چند  هینظربارز  یها مشخصهمجموعه 
 یِآزاد، تیوالاصل عدم  رشیپذضمن  ونیانتصابانتخاب همانند  هینظربه  نیقائلاول: 
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 هیفقاعظم، ائمه اطهار و  امبریپ؛ شیخوانسان و قدرت و تسلط او بر مال و جان  یفطر
عادل و عالم به  هیفق یبرارا  تیوالخارج و  تیوالعدم  اصل اتیکلرا از  طیالشراجامع 

  (.99و  95، 13: 1421، 1، جیمنتظر) دانند یمزمانه ثابت  یدادهایروحوادث و 
 ةینظرطرفداران  لهیوسمطرح شده به لیدال یبررس ضمن باانتخاب  هینظردوم: طرفداران 

 (141و 143 :1413، یآصف).ندینما یم یبررسرا نقد و  هینظر نیاادله  ،انتصاب
نشانگر  کهاز طرف مردم موجود است  هیفقبر صحت انتخاب  یمبن یفراوانسوم؛ ادله 

 ( 423: 1421، 1، جیمنتظر) .باشد یمبه انتخاب مردم  تیوالاعمال  یازمندین
از جمله  یطیشرامجموعه  توان یم ینقلو  یعقل لیدالمجموعه  یبررسچهارم؛ در 

و  یکاردانو مقررات اسالم(،  نیمواز، عدالت، فقاهت )علم به مانیا، اسالم و یوافعقل 
جامع  هیفق یبرا یآزمندو اجتناب از بخل و حرص و  یزادگ حاللقدرت، مرد بودن، 

 حاکم یبرا ها آنوجود  که( 429: 1421، 1، جیمنتظر) نمود ذکر بتیغدر عصر  طیالشرا
 مذکور اتیخصوصا تمام ب یفرددر صورت عدم وجود  کهاست هرچند  یضرور یاسالم

را دارد  طیشرا نیتر شیب که یفرداز  یاسالم حکومت لیتشکبه علت وجوب و مصلحت 
 یشخصاست بر  ذکرالزم به (. 549: 1421، 1، جیمنتظر) ردیگ یمامت را بر عهده  تیوال
را اعالم  تیوال رشیپذ یبراخود  یآمادگ کهاست  ییکفااست واجب  طیشراحائز  که
رفتن حقوق،  نیبمستلزم از  حکومت لیتعط کهچرا ( 91و99: 1421، 1، جیرمنتظ) دینما
اسالم خواهد  لیتعط، گریدو به عبارت  منکراز  ینهو امر به معروف و  احکامحدود و  لیتعط
 (.599: 1ج، 1421، یمنتظر) بود

در  شرکتمردم است  رشیپذ هیفق تیمشروع ارکاناز  یکی کهپنجم؛ از آن جا 
 تیاکثر( و آراء 591:  1ج، 1421، یمنتظراست ) تیمعصآن  ترکواجب و  هیفقانتخاب 

همه لوازم آن از  یاجتماع یزندگفرد با ورود به  کهنافذ خواهد بود چرا  تیاقلنسبت به 
 یذاتقائل به بطالن  دیشا کهاست  یصورتدر  نیاو  ردیپذ یمرا  تیاکثر یرأجمله اعتبار 

 (.593: 1421، 1، جیمنتظر)باشد.  تیاکثرنظر 
و  دهینگرد ضیتفو هیفق یولبه  تیوالگفت  توان یمفوق  یها شاخصه یبند جمعدر 

شده است، فلذا از  ذکرمردم  یسواز  یولجهت انتخاب  طیالشراجامع  هیفق طیشراتنها 
 گرید یسواست و از  قییتضقابل توسعه و  تیوال ضیتفودر مرحله  هیفق اراتیاختسو  کی

 (.115ـ125: 1911)جوان آراسته، باشد یمعهده مردم  بر یرهبرمدت  نییتع
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 انتخاب و انتصاب هینظر انیممناقشه  یبررس. 3ـ1
از  یکیتنها آراء  ستینمدعا  نیطرف لیدالو نقد  یبررسمتن در مقام  نیا کهاز آن جا 

به  نیهمچنو  ستینفرد واحد  کیبه نصب  یالهانتصاب  که پردازد یمانتصاب  هینظر نیقائل

 یفقهاهمه  گریدعبارت . به همه فقها استبه نصب  بلکه ،ستین گریکدیهمه افراد با  نصب

منصب بر آنان  نیا رشیپذجهت  نیااز  اند دهیگردمنصوب  تیوالجهت اعمال  طیالشرا جامع

به آن  هیفق لهیوسبه  تیحاکم رشیپذدر  ییکفاوجوب  .واجب است ییکفاواجب به وجوب 

ساقط  گرانیداز  فیتکل، نمود حکومت رشیپذفقها به مبادرت به از  یکیهرگاه  کهمعناست 

 یبراانتصاب  هینظرشهر همه آنان بنا بر  کیدر صورت تعدد مجتهدان در  نیبرا. بنا گردد یم

 فیتکل هیفق کیاما رجوع به ، اند دهیگرد نصبجانب خداوند متعال  از حکومتبرعهده گرفتن 

 (13)(.119 :1931، یآمل یجواد).« دینما یمساقط  را گرانید

 تیحاکم اتینظرمردم در  گاهیجا. 2
امام معصوم  بتیغدر عصر  هیفق یول تیوالمربوط به اعمال  اتینظر یبررسآنچه از 

 لیتشکمردم در  کننده نییتعنقش  دیآ یمانتصاب به دست  ایانتخاب و  هینظراعم از 

مردم  گاهیجارد نحوه اثبات و به آراء فوق هرچند در مو نیقائل. باشد یم یاسالم حکومت

امت در  رگذاریتأثدارند اما هر دو دسته بر نقش  یاختالفات گریکدیبا  ینید حکومتدر 

مردم  رشیپذبدون حضور و  ینید حکومت لیتشکدارند و معتقدند  دیتأکدولت  لیتشک

 کیدر هر  یاسالم حکومت لیتشکمردم در  گاهیجاو  تیاهم یبررساست. فلذا  رممکنیغ

نظام  لیتشکاز نقش مردم در  یحیصح ریتصو تواند یمانتصاب  ایانتخاب و  اتینظرز ا

 بگذارد. شینمارا به  هیفق تیوال

 انتصاب هینظرمردم در  گاهیجا. 1ـ2
 هینظردر  تیمقبولو  تیمشروعدو عنصر  انیم کیتفکانتصاب ضمن  هینظر نیقائل

اگر  گرید. به عبارت دانند یم متحکو یمردم رشیپذ یمعنابه  را تیمقبول؛ هیفق تیوال

 یمردمو در اثر اقبال  ندینما لیتما حکومت لیتشکجهت  یگروه ایمردم نسبت به فرد 

 نییتبدر  (.51: 1915، یزدیاست )مصباح  تیمقبول یدارانظام  نیا ردیبگ شکل حکومت

و حضور  رشیپذمبنا اگر  نیا برتوجه نمود؛ « مشروعیت» فیتعربه ضابطة  دیبا هینظر نیا
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در باطن  تیمقبول میبدان تیمشروعاز  ییجزرا  تیحاکممردم و نقش آنان در تحقق 

و قبول  تیمقبول مالکرا از  تیمشروع مالک که یصورت، اما در ابدی یم گاهیجا تیمشروع

. بر گردد یم جادیاتفاوت  تیمقبولو  تیمشروعمفهوم  انیم میدانستمردم جدا  یعموم

اقبال داشته باشند اما مردم به آنان  تیمشروع یحاکماناست  ممکن یکل حکم نیااساس 

)مصباح  نداشته باشند تیمشروعاما  رندیگمورد قبول مردم قرار  یحاکمان ای نکنند

 یاله هیناحاز  یاسالم حکومت تیمشروعهرچند  گرید(. به عبارت 54: 1915، یزدی

 گردد ینم لیتشکراده مردم بدون خواست و ا گاه چیه یاسالم حکومتاما  گردد یم نییتع

 هیفقبه  یبخش تیمشروعانتصاب هرچند مردم در  هینظر بنا بر(. 19 :1931، یآمل یجواد)

 عمالً زینو قبول مردم  رشیپذندارند اما عدم  ینقش تیوالاعمال  یبرا طیالشراجامع 

در  یحتمعتقدند  ونیانتصاب. فلذا آورد یمرا فراهم  یاسالم حکومت لیتشکموجبات عدم 

وجود ندارد  یدیترد چیهاو  یاله تیمشروعدر انتصاب و  کهزمان حضور امام معصوم 

 است. یاسالم حکومت لیتشکمردم مستلزم عدم  رشیپذعدم 

 انتخاب هینظرمردم در  گاهیجا. 2ـ2
 بر عهدهرا  یبخش تیمشروعنقش  یاسالم حکومتانتخاب، مردم در  ٔهینظربر اساس 

مردم است، آنان حق نظارت بر  ٔارادهاز  یناش حکومتقدرت و  که نیادارند و عالوه بر 
اساس  تیمشروعمبنا  نیا(. بر 139: 1423، یمنتظر) باشند یمدارا  زینامور را  انیمتصد

را  هیفقبه  یبخش تیمشروعمردم است و مردم نقش  رشیپذوابسته به  حکومتنظام و 
 نییتعمانند  یخاص طیشرا نییتعان مردم خواه که یصورتمبنا در  نیابرعهده دارند. بر 

 آنان قالب اعمال است. طیشراباشند  حکومتمنصب  یتصد یبرا ینیمعمدت زمان 

 حکومت لیتشک. مردم، عامل 2ـ3
 هینظردر دو  یاسالم حکومت لیتشکمردم در  گاهیجاگذشت  کنونبنابر آنچه تا 

با موضوع مورد بحث است قرار گرفت، اما آنچه در ارتباط  یبررسانتصاب و انتخاب مورد 
 نیقائل انیمفوق  اتینظراثبات  رامونیپفارغ از مناقشات و تعارضات  که باشد یممطلب  نیا

به  یاسالم حکومت رشیپذعدم  که اند اشتراک یداراموضوع  نیا؛ هر دو دسته در ها آنبه 
را  تیمقبول به انتصاب فقدان نیقائل. گردد یم حکومت لیتشکمردم مستلزم عدم  لهیوس
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 یمانعمردم را  رشیپذبه انتخاب عدم  نیقائلو  دانند یم حکومت لیتشکعدم  یبرا یعامل
اعم از  یاله یول تیحاکماگر مردم  جهینت. در شمارند یمبر  یاسالمنظام  تیمشروع یبرا

 یحت .گردد ینم لیتشک یاسالم حکومتعمالً  رندینپذرا  طیالشرا جامع هیفق ایامام معصوم 
 نیقوان لیتحمحق  یکسباشند،  ینیردیغ یحکومتجامعه خواهان  کی تیاکثر یزماناگر 

گرداندند،  یرو نیدمردم از  تیاکثر یروزگاراگر  گرید انیببه جامعه را ندارد. به  ینید
با منطق و  غیتبلو ارشاد و  احکام انیبجز  یا فهیوظ ینیددر آن زمان فقها و دانشمندان 

 لیتحمرا با زور به جامعه  نید نیقوانندارند  فهیوظ گاه چیهزبان روز را ندارند، و 
(12)«ندینما

 

 یاسالم حکومتمردم در  گاهیجانقش و  لیتحل. 3
 رهیس، یشرعادله  یمبنابر  یاسالم حکومت لیتشکمردم در  گاهیجا یبررسبه  کنونتا 
را از  ریز نکات توان یممباحث گذشته  یمبنابر  میپرداختو آراء فقها  نیمعصومائمه 

 شده استخراج نمود: ذکرمجموعه استدالالت 

 دارند یاساسو  یانیبن گاهیجا حکومت لیتشک. مردم در مقام 1ـ3
 لیتشکمردم در  گاهیجا رامونیپ یاسالمآراء و اقوال دانشمندان علوم  یبررسآنچه از 

مردم در  رشیپذ یراهبردو  یاساساز نقش  تیحکا دیآ یمبه دست  یاسالم حکومت
است.  تیواقع نیهمنشانگر  زین شیپبر مباحث  یمروردارد.  ینید حکومت لیتشکعرصه 

انتخاب و انتصاب صرف نظر از وجود اختالفات و تعارضات فراوان در  اتینظرطرفداران 
در  طیالشراجامع  هیفق تیوالاعمال  تیمشروعدربارة خاستگاه  ینقلو  یعقلاستنادات 

و رغبت مردم  لیمدر صورت عدم  حکومت لیتشکم و آن عد اند اشتراک یدارانقطه  کی
 در است و  مؤثر یاسالم حکومت به دنیبخش تیفعلنقش مردم در مقام  جهینت. در باشند یم

 یاساس ینقش یاسالم حکومتبه  یکارآمدو  یبخش تینیع، تیمقبول مقام مردم درواقع 
حضور مردم و  ازمندین یاسالمدر جامعه  نید تیحاکم کهامر از آن رو است  نیا .دارند

 یول تیوال رشیپذدر گام اول و  نیدقبول  لهیوسه مردم باتحاد مردم بر محور حق است. 
 دیپداسالم در جامعه را  تیحاکمو  یالهدستورات  یاجرادر گام بعد موجبات  یاله
در  زینعصوم مامام  یحت وارد نگردند حکومت رشیپذاگر مردم در عرصه  نیبنابرا آورند یم

 خواست و بدون گاه چیه یاسالم حکومت و موفق نخواهد بود یاسالم حکومتق تحق
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  (.19و  11 :1931، یآمل یجواد) شود ینممردم محقق  ةاراد
 دانند یم تیمشروعاز  یرکنحضور مردم را  کهانتخاب هم  هینظربه  نیقائلدر مقابل 

نامشروع  یشرعنظر  را از ردیبگ شکلبر اراده عموم  لیتحمبر اساس جبر و  که یحکومت
نقش مردم در  زین)ع(  یعل)ص( و امام  اکرم امبریپدر عصر  یحتو معتقدند  دانند یم

آن بزرگواران به نصب از جانب پروردگار  تیحاکمبوده و هرچند  کننده نییتع حکومت
 مردم وابسته بوده است رشیپذبه انتخاب و  شانیا تیحاکم تیخارجتحقق و  یولاست 

 (.131: 1423، یمنتظر)
؛ فارغ از هر یاسالمدر نظام  طیالشراجامع  هیفق تیمشروعاعمال  یمبانبر اساس  جتاًینت
 یجمع یآمادگدر جامعه، به رغبت و  یاله حکومت تیتثبانتصاب و انتخاب؛  هینظراز  کدام
خواست و اراده  بر اساسو تنها نبوده  یلیتحم لیتشکدر  یحکومت نیچندارد و  یبستگ

با توجه  زین)ره(  ینیخم(. امام 19 :1911، یآمل یجواد) ابدی یمو تداوم  ردیگ یم شکلمردم 
پشتوانه : »دیفرما یمو  دانند یمبدون حضور مردم را محال  حکومت لیتشکمهم امر  نیابه 

تواند  یک حکومتی ملت است، اگر یک ملتی پشتوانه حکومتی نباشد این حکومت نمی
 .(132 :11ج، 1993، ینیخمامام« )واند برقرار باشدت درست بشود، این )حکومت( نمی

 یریگ شکلالزم جهت  ارکاناز  یکینداشته باشد  یمردمخاستگاه  که یحکومت نیبنابرا
 یها پشتوانهمستمر و با ثبات بدون  یحکومت یریگ شکلو  ستینرا دارا  یاسالم حکومت

 .رسد یمبه نظر  رممکنیغ یمردم

و حضور  تیمشروعبه عنوان منبع  یاله تیحاکم یکارکردها. نقش و 2ـ3
 به عنوان منبع قدرت یمردم

ناچار به وجود دو عامل  یحکومتهر  لیتشک ینظرو  یعملاز نظر عقل  یکلبه طور 
 یدارا حکومت که کند یم جابیا ینظرعقل  یمقتضاو قدرت است؛  تیمشروع
بدون  حکومت نیبنابراوجود قدرت است؛  یعملباشد و ضرورت عقل  تیمشروع
منبع  رامونیپ. ردیگ ینم شکل یحکومتو بدون قدرت  دیآ یمظلم به حساب  تیمشروع

 لیتشکبراساس جبر  که یحکومت اوالً: گردد یممطرح  هیفرضدو  ها حکومتقدرت در 
 دیمجاز قرآن  یفراوان اتیآو  ستینمطلوب نظر شارع مقدس  حکومت نیا که گردد یم

و ( 11)ونسی 33اتیآنمونه در  یبرا. دینما یم ینفبر اساس زور را  حکومتحق اعمال 
را ناپسند  حکومت سیتأسجهت  یبشراستفاده از قدرت مافوق اراده ( 11)بقره 153
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و خواه از منظر شارع مقدس در  یعملخواه از نظر عقل  حکومتقدرت  اًیثان، داند یم
با  یحکومتام نظ کیو اقتدار  ردیگ یماز اراده مردم سرچشمه  یاسالم حکومت لیتشک

منظر تفاوت نقش مردم  نیهم(. از 13ـ1: 1912، یاراک) گردد یم ریپذ امکانمردم  رشیپذ
 حکومت کهاست  نکته نیهمدر  خودکامه یها حکومتبا  یاسالم حکومت لیتشکدر 

نظام  انیمبرخوردار است. تفاوت  یمردمو هم از قدرت  یاله تیمشروعهم از  یاسالم
 ریاخ یها نظام تیمشروعدر بحران  زین یدموکراسبر  یبتنم یها حکومتو  یاسالم

است و اراده مردم  تیمشروعاراده خداوند منبع  یاسالمنظام  کیدر  نیبنابرا. باشد یم
 .دینما یمدار  را خدشه یاسالمدو عامل مفهوم نظام  نیااز  کیمنبع قدرت. فقدان هر 

 استواجب  نیمکلفبر همه  حکومت لیتشک یبرا. اقدام 3ـ3
از آن  ینید حکومت لیتشک یمبان یبررس متکفل دیگرداشاره  تر شیپ که همان طور

در  دهاینباو  دیبا فیتکل نییتعاما  باشد یم کالماست علم  یالهمربوط به افعال  کهجا 

 انیبعلم در صدد  نیا. گردد یبازم( 19)به علم فقه یاسالم حکومت لیتشکموضوع  یراستا

 لیتشک حکم یبررساست. اوالً  حکومت لیتشک رامونیپ نیکلفم یبرا یفیتکل حکمدو 

از آن جمله مطلوبات  یاسالم حکومت لیتشکاساساً  ایآ که نیاو  یاسالم حکومتاصل 

مردم در  فیتکل اًیثان؟ و گردد یم دهیشدآن موجب مفسده  ترک که باشد یمشارع مقدس 

در  که؟ ستیچ یاسالم حکومت لیتشک یفقه حکم رامونیپبرابر خواست شارع مقدس 

 میخواهآن  شتریب یبررسبه  ندهیآدر  کهدر آثار فقها صورت گرفته است  یمباحث نهیزم نیا

از  یاسالم حکومت لیتشک که میینما یم اکتفا نکته نیهممقام تنها به  نیاپرداخت و در 

اقامه  گریداست و به عبارت  دهیشدمصلحت  یدارا که باشد یممطلوبات شارع مقدس 

آن  یبررسمتن در مقام  نیااما آن چه ( 14)واجب است. یشرعاز نظر  یاسالم ومتحک

 حکومت لیتشکاصل  کهمردم در برابر شارع خواهد بود. از آنجا  یشرع فیتکلاست 

بدون پشتوانه  یاسالم حکومت لیتشکگذشت  کهواجب است و همان طور  یاسالم

واجب  نیمؤمن بر همهمقدمه واجب حضور مردم از باب  رسد یمبه نظر  رممکنیغ یمردم

، اول گردد یمبحث  هیفق تیوالموضوع  رامونیپجنبه از دو  زیندر علم فقه  باشد یم یشرع

، سپرده است طیالشراجامع  یفقهابه را  تیوال بتیغدر عصر  خداوند کهاز آن جهت 

 جب استوا نیمکلفبر عموم و دوم،  ردیبگمنصب را بر عهده  نیا کهواجب است  اوپس بر 
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دو  نیا. کننداطاعت  یو یها قضاوتو  دستوراتو از  رندیبپذرا  یرهبر نیچن تیوال که

 الذکرفوق  لیمسادر  که چرا؛ باشند یم یکالماز فروعات مباحث و  بوده یفقهله، أمس

 فیتکلاز  گرید یجاو  طیالشراجامع  هیفقجا سخن از  کی است. نیمکلفبحث از افعال 

به دو دسته هستند: دسته اول شامل  میتقسمبنا مردم قابل  نیا. بر دیآ یم انیممردم سخن به 

 کههستند  یمردمو دسته دوم عموم  گردد یم تیوالامر  یتصد یبرا طیالشراجامع  هیفق

به عنوان مطلوب  یاسالم حکومت؛ فلذا تحقق ندینما یاریمهم  نیارا در تحقق  یو دیبا

 حکومت جادیا جهت درو مردم  هیفقحضور به وجوب  که کند یم جابیاشارع مقدس 

مردم از  که یصورتدر  کهآن است  حکم نیا یاصلاز اثرات  یکی. میینما حکم یاسالم

 ندیننمامطلوب شارع مقدس  نیابه  یاقبالگردان شوند و  یرو یاسالم حکومت لیتشک

 ریغ و نیادیبن احکاماز  یکی گرید. از طرف باشند یم کار تیمعصو  اند مسئولدر برابر او 

متعال فقط ائمه خداوند  کهاست ( 15)تیوالاسالم اصل عدم  نیمب نید دیتردقابل 

 یمختلف احکاماست و از آن  کردهاز آن مستثنا  هیفق یول بتیغو در عصر  نیمعصوم

بنابر  کهمعنا  نیاحرمت رجوع به طاغوت است به  احکام نیااز  یکی؛ گردد یممتفرع 

نموده  یمعرفخداوند متعال او را  کهاز آن  ریغ یحاکمجوع به متعدد ر اتیرواو  اتیآ

 که یاسالم حکومت لیتشکمفسده  نیااز  یریجلوگجهت  ( و123: یروحانحرام است )

همه  تیمسئولموجب  رشیپذ نیاو عدم  باشد یممردم است واجب  رشیپذمنوط به 

و در صورت عدم  ندک یم ینیسنگ ها آنبر دوش همة  تیمسئول نیاو بار  گردد یمامت 

 (.144: 1919، یورع) گردند یممحسوب  گناهکار ینید حکومت رشیپذ

 رشیپذمردم است، اما عدم  رشیپذمنوط به  ینید حکومت لیتشکفلذا هرچند 

 یاخرودر برابر خداوند متعال و عقاب  ها آن تیمسئولموجب  زین یاسالم حکومت

 .گردد یم

، اراده مردم یاسالم حکومتمردم در  رشیپذش گذشت اگر نق نکته نیابنابر آنچه در 

گرفته شود، اساسا  دهیناددهنده نظام  لیتشکاز دو بال  یکیبه عنوان منبع قدرت و 

ها در راس آن  انسان نیبهتر کهنگرفته است هرچند  شکلآن  یاسالمبا مفهوم  یحکومت

 .ردیبگقرار 
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 یریگ جهینت
 یها واژهاست. مفهوم  یمردم یها وانهپشتبه  ازمندین ناًیقی یاسالم حکومت لیتشک

نظام  یریگ شکل یبرالزوم حضور مردم در صحنه  انگریب ینیددر متون « امت»و « امامت»
 یسوبا دو بال به  که یا پرنده کیبه  ینید حکومت هیتشباست و در صورت  یاسالم

بدون مردم،  حکومتآن خواهند بود.  یها بالمردم و رهبر  قطعاً، کند یمپرواز مقاصد خود 
 زین الذکر فوق نکات. مجموعه رسد ینم یینهابه هدف  کهاست  شکستهبال  یکبوترهمانند 

و چه در عرصه  ینید حکومت یپرداز هینظرچه در صحنه  کهاست  تیواقع نیا انگریب
است،  یرگذاریتأث اریبسعدم قبول مردم نقطه  ایو  رشیپذدر خارج،  یاسالمنظام  لیتشک
م حضور مردم در صحنه امام معصوم )ع( منصوب از جانب خداوند متعال عد که ییجاتا 
و  یشعارنقش  کی یاسالم حکومت لیتشکنقش مردم در  نیبنابرا. کند یم نینش خانهرا 
عدم رغبت  ایو  دهد یم لیتشکرا  یحکومتخواست و اراده مردم  بلکه، ستین یواقع ریغ

. بنابر آورد یمرا فراهم  یاسالمنظام  وضاتیفاز  یبَر انیپا دیکلموجبات عدم بهره  ها آن
 لیتشکمردم در  تیرضا، نقش و گاهیجابدون در نظر گرفتن  یحکومتهر  لیتشک نیا

 زیننخواهد داشت و خداوند متعال  یپدر  حکومتو زوال آن  شکستجز  یراه حکومت
ها سپرده  انسان اریاختآن را به  یاسالم حکومت لیتشکبر  یمبن یعیتشربا وجود اراده 

 نیهم. از دهد یم جهینترا  یاخروبوده و عقاب  تیمعصاراده  نیااست، هرچند تخلف از 
را  یاسالم حکومت لیتشکموجبات  قیطرواجب است تا به هر  یاسالمرو بر آحاد امت 

 .ندینمافراهم آورند و خواسته شارع مقدس را محقق 
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 ها ادداشتی
و اهداف  روشدر بردارنده موضوع،  کهاست  یفیعرت، فیتعر نیبهتر :کالمعلم  فیتعرـ 1

اهداف  ایموضوع، روش و هدف مطابق با  کالمعلم  فیتعراست  ستهیشااساس  نیاعلم باشد، بر 
 ؛گردد انیب کالمعلم 

از آن  کهارائه شده است  یمختلف یها هینظر کالمدرباره موضوع علم : کالمموضوع علم ـ 
 :است تر درست لیذ هینظردو  انیم

 ( است.یاله، خداوند )اثبات وجود، صفات و افعال کالمموضوع علم  ـ1
 است. ینید دیعقا، کالمموضوع علم  ـ1

 .دانند یم ینید دیعقارا  کالممحققان معاصر موضوع  اکثر
 کالماهداف علم  توان یم متکلماناز سخنان  یبند جمع کیدر : کالم یها رسالتاهداف و ـ 

 برشمرد: نیچنرا 
 ینید دیعقا نهیزممدلل و محققانه در  یدار نیدبه  دنیسرالف( 

تا  کهمعنا  نیا)به  کالمعلم  قیطراز  ینیدعلوم  ریسا یها موضوعها و  فرض شیپب( اثبات 
مربوط به  یها بحث که یزمانثابت نشود و تا  کالم، در اءیانبو فرستادن  زیرستاخوجود خداوند و 

، ریتفس رینظ؛ یاسالمعلوم  ریسانگردد، بحث در  یبررس علم نیاانسان در  فیتکلو  یهدفمند
 خواهد بود.(  معنا یبو  موضوع یبفقه، حقوق و... 

 گران و نقد سفسطه انیجو حق تیهداج( 
، قم، انتشارات کالمبر علم  یدرآمد، یعل، یگانیگلپا یربان) ینید دیعقاد( دفاع از اصول و 

 (.95 :1991، دارالفکر

دولت در اسالم، احمد جهان  هینظربر تحول در  یآمد، به نقل از در 459، اتیالهشفا، ـ 2
 .95، صفحهیبزرگ

دولت در  هینظربر تحول در  یآمد، به نقل از در 119الفاضله،  نهیالمداهل  ء، آرایفارابـ 3
 .95192، صفحهیبزرگاسالم، احمد جهان 

دولت  هینظربر تحول در  یمدآ، به نقل از در 451، صفحه1الفقها، جلد تذکره، یحلعالمه ـ 4
 .95، صفحهیبزرگدر اسالم، احمد جهان 

 در 593 اسفند 5 زادة) نیرالدینص به مشهور یطوس حسن بن محمد بن محمد جعفر ابوـ 5
 یرانیا منجم و دانیاضیر، دانشمند، هیفق، متکلم، لسوفیف( بغداد در 359 ریت 11 درگذشتة توس،

 استاد» ،«طوسی محقق» ،«نصرالدین» چون یالقاب به و« جعفرابو» اش هیکن. است هفتم سده عهیش
، یطوس رینص، احوال و آثار خواجه یمحمدتق، یرضومدرس ) .دارد شهرت« خواجه» و« البشر

 (.1954، رانیافرهنگ  ادیبن
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 یعرب به رساله متن. است یطوس نیرالدینص خواجه فاتیتأل و آثار از یکی کتاب نیاـ 6
. است نوشته نامور بن یعل االسالم شهاب نیمجدالد یبرا را رساله نیا هخواج. است شده نوشته

 در پاشا راغب کتابخانه در نسخه کی و یزیتبر نیالد شهاب نزد آن از یا نسخه که آمده عهیالذر در
ما، هل، )« چه، آیا، چرا، چگونه، که» پرسش پنج یرو امامت رساله نیا در یطوس. است استانبول

 . است نموده کاوش امامت زا( ، منفیکلم، 
 : دارد اصل پنج امامت نهیزم در رساله نیا و فصول و قواعد و دیتجر در یطوس

 . است واجب و یستنیبا خدا بر ، آنیامام و یمعتزل انیعدل گفته به که لطف: اول اصل .1
 و ییراهنما یبرا سرشت پاک ییشوایپ که دیبا یم خدا بر خرد یگواه به نکهیا: دوم اصل .1

 .(خدا بر امامت یعقل وجوب) نگردند گمراه آنان تا بفرستد مردم ینگاهدار
 . نندیبرگز مردم انیم در امبریپ و خدا را شوایپ و امام دیبا که آشکار و یجل نص: سوم اصل .9
 امام و امبریپ در را آن دو هر یامام هفت و یامام دوازده انیعیش که عصمت: چهارم اصل .4
 . دانند یم شرط
 . است جداگانه یکتاب یطوس خیش و یقم هیبابو ابن و ینغمان از که بتیغ: پنجم اصل .5
و  نیدبه نقل از سروش محمد،  413، رساله االمامه )نقد المحصل(، صفحه یطوسخواجه ـ 7

 .991، ص1913، کتاب، بوستان یاسالم شهیانددولت در 
 (.9)االنسان/ کَفُورًا وَإِمَا شَاکِرًا إِمَا لَیالسَبِ نَاهُیْهَدَ إِنَاـ 8

مطرح  زین یاسیس وکالتمانند  یگریدفوق نظرات  هیدونظرعالوه بر  کهاست  ذکر انیشاـ 9
 .میینما یم نظر صرف ها آن یبررساز  که دهیگرد

 :اند کرده فیتعر نیچنرا  لطف، متکلمان شتریبـ 11
 دورتر شود. گناه انجامو از  تر کینزد یبردار فرمان به، با آن، مکلّف که است آنلطف، 

 (95 شماره ،31 زییپاتابستان و  مجله انتظار موعود، ، قاعده لطف،یخراز)محسن 
 .(159)بقره/« ال اکراه فی الدین»ـ 11
 ءٍ یْش یففإِنْ تنازعْتُمْ  مِنْکُمْالْأمْرِ  یأُولِالرّسُول و  عُوایأطاللّه و  عُوایأطآمنُوا  نیالّذ هایُأ ایـ 12

 .الًیتأْوو أحْسنُ  رٌیْخ ذلِکالْآخِرِ  وْمِیالْتُؤْمِنُون بِاللّهِ و  کُنْتُمْاللّهِ و الرّسُولِ إِنْ  یإِلوهُ فردُ
 .راکِعُونو هُمْ  الزّکاه ؤْتُونیُالصاّله و  مُونیقیُ نیالّذآمنُوا  نیالّذاللّهُ و رسُولُهُ و  کُمُیُولِإِنّما ـ 13
أنْ  دُونیریُ قبْلِکو ما أُنْزِل مِنْ  کیْإِلأُنْزِل  به ماأنّهُمْ آمنُوا  مُونزْعُی نیالّذ یإِلألمْ تر ـ 14

 .داًیبعضالالً  ضِلّهُمْیُأنْ  طانُیْالشّ دُیریُبِهِ و  کْفُرُوایالطّاغُوتِ و قدْ أُمِرُوا أنْ  یإِل تحاکمُوای
به بعد؛  144، صکتاب، بوستان 1911، یاسالم حکومت یمبانجوان آراسته،  نیحس: رکـ 15
، نشر دادگستر، هیفق مطلقه تیوال و قانون تیحاکم، یطهران یجواهر و محمد ییکدخدا یعباسعل
 به بعد. 121، ص1931
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منْ تحاکم إِلیْهِمْ فِی حقٍ أوْ باطِلٍ فإِنّما تحاکم إِلی الطّاغُوتِ و ما یحْکُمُ لهُ فإِنّما یأْخُذُ »ـ 16
لِأنّهُ أخذهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ و قدْ أمر اللّهُ أنْ یُکْفر بِهِ قال اللّهُ تعالی یُرِیدُون سُحْتاً و إِنْ کان حقّاً ثابِتاً 

ینْظُرانِ إِلی منْ »؟ قال: صْنعانِی فیْفکقُلْتُ: « أنْ یتحاکمُوا إِلی الطّاغُوتِ و قدْ أُمِرُوا أنْ یکْفُرُوا بِه.
لِنا و حرامِنا و عرف أحْکامنا فلْیرْضوْا بِهِ حکماً فإِنيی کان مِنْکُمْ مِمّنْ قدْ روی حدِیثنا و نظر فِی حال

 قدْ جعلْتُهُ علیْکُمْ حاکِماً فإِذا حکم بِحُکْمِنا فلمْ یقْبلْهُ مِنْهُ فإِنّما اسْتخفّ بِحُکْمِ اللّهِ و علیْنا ردّ و الرّادُ
 (.39، 1935، عقوبیابن )محمد « علیْنا الرّادُ علی اللّهِ و هُو علی حدِ الشيرْکِ بِاللّه

 ثیکحد ها عدم و صحته یال التفات ریغ من بالمضمون العمل و بالقبول تلقوه ما المقبولـ 17
 روایت آن دینی دانشمندان و فقها که گویند می روایتی یا حدیث به مقبول یا مقبوله»حنظله  بن عمر

 یا صحت به اینکه بدون باشند دهکر عمل آن مفاد و مضمون به و( باشند پذیرفته) قبول به تلقی را
 .44، ص، یثان دیشه« .باشند کرده التفاتی و توجه آن صحت عدم

 دیال حتاجیوما وعللها مهایوسق ها حیصح من وطرقه ثیالحد متن عن هیف بحثی علم :هیدراـ 18
 متن از ودش می بحث آن در که دانشی از است عبارت درایه دانش» .المردود من منه المقبول عرفیل

 مردود از مقبول حدیث شناسایی برای که چیزهایی از نیز و آن ضعیف و صحیح راههای و حدیث
 بقّال، منشورات یمحمدعل قیتحق، یالثان دیالشه نیالد نیز، « است الزم

 ، قم.یالنجف یالمرعش اهلل تیآ 
، بوستان رانیا یاسالمنظام جمهورس  یلیتحل یمبانبه  ینگاه: محمد جواد ارسطا، کر.ـ 19
 .145ـ199، صص کتاب

 به: دیکنانتصاب و انتخاب، رجوع  اتینظر رامونیپمطالعه  یبراـ 21
، ص 11؛ همان، ج 931و  953، ص 11، ج الکالم، جواهر ینجفمحمد حسن  خیشـ انتصاب: 

 کتاب، ینیخم؛ امام 53فر، صو المسا الجمعه صال یفالبدر الزاهر ، یبروجرد نیحس؛ محمّد 155
من له  یإل هیالهدا، یگانیگلپا؛ محمد رضا 515ـ519و  435، 413، 411، 491، 433، ص 1، ج عیالب

 کاظم؛ 111، ص9، جاتیالوال یف ه، رسالهیالفق ه؛ محمد آل بحر العلوم، بلغ49و  43، ص هیالوال
، 1، جه، أنوار الفقاهیرازیش ارممک؛ ناصر 114و119المجتمع، صص هادیقو  ه، االمامیریحا ینیحس

؛ عبد اهلل 12و19، 13، صصهدیجدمسائل  یف هدیسد کلمات، یقم؛ محمد مؤمن 535ـ531صص
 .199، صیرهبرو  یوح رامونیپ، یآمل یجواد

 یمرتض؛ 939ـ513، ص 1، ج هیالفق هیوال یف، دراسات یمنتظر یعل نیحسـ انتخاب: 
در نهج  یریس؛ همو، 555و  554، ص 1آثار، ج ، مجموعه یگر یمادبه  شیگرا، علل یمطهر

 یجمهور رامونیپ؛ همو، 13و  12، ص یاسالمانقالب  رامونیپ؛ همو، 119و  114صالبالغه، ص
 52صصالحان، ص حکومت هیفق تیوال، یآباد نجف یصالح؛ نعمت اللّه 143ـ153ص، صیاسالم

 .115و  114 (، ص1، ج القرآن میمفاه) هیاالسالم هالحکوم، معالم یسبحان؛ جعفر 51و 
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 .نَیمُؤْمِنِ کُونُوایَٰ یحَتَالنَاسَ  تُکْرِهُأَفَأَنتَ  عًایجَمِ کُلُهُمْالْأَرْضِ  یفِلَآمَنَ مَن  رَبُکَوَلَوْ شَاءَ ـ 21
آوردند.  خواست، قطعاً هر که در زمین است همه آنها یکسر ایمان می و اگر پروردگار تو می»

 «کنی که بگروند؟ یر میپس آیا تو مردم را ناگز
به  راههیب. و راه از ستین یاجبار چیه نیددر : یِّالْغَالرُشْدُ مِنَ  نَیَتَبَقَد  نِیالدِّ یفِ إِکْرَاهَلَا ـ 22

 .شده است آشکار یخوب
فقه، عبارت از علم به احکام » :هِیلِیالتَفْصِادِلَتِهَا  عَنْ هِیالفَرْعِ هِیالشَرعِ بِالْاحْکامِالْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ ـ 23

 (.11االصول، ص یف نیالدمعالم « )تفصیلی آن است فرعی شریعت از روی )منابع و( دالیل

 :کر.ـ 24
 1999، هیاالسالم دارالکتبقرآن، جلد دهم،  امیپ، گرانیودناصر  یرازیش مکارمـ 
آدرس در  یدسترس، )قابل 1959در اسالم،  حکومت، جزوه نظام دصادقیس یروحانـ 

 (.http://vade.ir/post/515ینترنتیا
از بزرگان  یبرخ کهاست و همانگونه  دهیآفررا آزاد  ها انسان ٔهمهخداوند سبحان ـ 25
 یسرپرستو  تیحاکم یگریدرا بر  کس چیه «ال حد علی احد هال والی» یاوّلاند طبق اصل  فرموده

. تمام انسانها به حسب طبع و فطرت تسینو نافذ  یسار یگریدفرد بر  چیهو دستور  حکمنبوده و 
 ٔلهیوسبه  که یاموالو بر  شیخواند و بر اساس آن بر جان  شده دهیآفرآزاد و مستقل  شیخو یذات
و  یزندگ. پس هرگونه تصرف در شئون باشند یماند مسلط  و تالش خود به دست آورده شهیاند

 یفقه یمبان) .شود یمنان محسوب بر آنان ظلم و تجاوز نسبت به آ یزیچ لیتحماموال مردم و 
 ( 111، ص1، جیمنتظر، یاسالم حکومت
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 منابع و مآخذ

 قرآن کریم.

 نهج البالغه.

 ، تهران: مرکز العالمیه للبحوث و التعلیم االسالمی.والیه االمرق(، 4141آصفی، محمد مهدی )

 .8، بیروت: دار صادردار، ج الکامل فی التاریخ ق(،4831ابن اثیر )

، 1، شمارهرواق اندیشه، جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسالم (4834)، محسناراکی

 .41ـ2صص

، قم: مؤسسه نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسالمی(، 4831ارسطا، محمدجواد )

 بوستان کتاب.

 .تهران: انتشارات سروش ،؟کند اکثریت چگونه حکومت می(، 4832ایوبی، حجت اهلل )

بدر الزاهر فی صاله الجمعه و (، 4831ریرات حسینعلی منتظری( )بروجردی، حسین )تق

 .العظمی منتظری اهلل ، قم: مکتبه آیتالمسافر

 ، تهران: نشر نی.جامعه شناسی سیاسی(، 4838بشیریه، حسین )

 ، قم: نشر انصاریان.حیات فکری و سیاسی امامان شیعه(، 4831جعفریان، رسول )

  .، قم: انتشارات زمزم هدایتب والیت در قرآنکتاجمعی از نویسندگان )بی تا( 

 ، قم: اسراء.نسبت دین و دنیا(، 4834جوادی آملی، عبداهلل )

 ، قم: اسراء.والیت فقیه(، 4811جوادی آملی، عبداهلل )

 ، قم: بوستان کتاب.مبانی حکومت اسالمی(، 4833جوان آراسته، حسین )

، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و در اسالم تحول در نظریه دولت(، 4833جهان بزرگی، احمد )

 اندیشه اسالمی.

قدرت مشروعیت ـ رویکردی قدرت و مشروعیت )(، 4831حسینی قائم مقامی، سیدعباس)

 .، تهران: نشر اسوه(های مشروعیت در والیت فقیه نو و نقادانه به نظریه
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 مام خمینی)ره(.، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار اصحیفه امام(، 4831اهلل ) خمینی، سیدروح

 ، قم: مؤسسه اسماعیلیان.2، جکتاب البیعق(، 4141اهلل ) خمینی، سیدروح

 ، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.والیت فقیه(، 4833اهلل ) خمینی، سیدروح

 ، قم: دفتر نشرآثار امام خمینی )ره(.والیت فقیه(، 4831خمینی، سیدمصطفی )

کشف المحجه ، (4834ی بن موسی بن جعفر بن محمدبن طاووس )رضی الدین الی القاسم عل

 ، قم: مکتب االعالم االسالمی.لثمره المهجه

، )قابل دسترسی در آدرس جزوه نظام حکومت در اسالم(، 4813روحانی، سیدصادق )

 (.http://vade.ir/post/515اینترنتی 

 ان کتاب.، قم: بوست(، دین و دولت در اندیشه اسالمی4831سروش، محمد )

، تهران: سیر تحول اندیشه والیت فقیه در فقه سیاسی شیعه(، 4831اهلل ) علیمحمدی، حجت

 مرکز اسناد انقالب اسالمی.

 ، تهران: انتشارات سمت.قواعد فقه، (4831عمید زنجانی، عباسعلی )

 .11، بیروت: مؤسسه الوفاء، جبحار األنوارق(، 4111مجلسی، محمد باقر )

، قم: آل البیت اإلرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد(، 4831ان)شیخ مفید( )محمد بن النعم

 )علیهم السالم(

، علی اکبر غفاری صفت، تهران: دارالکتب اصول کافی(، 4811کلینی، محمد بن یعقوب )

 .4االسالمیه، ج

 ، تهران: نشر اساطیر.احوال و آثار خواجه نصیر طوسی، (4811مدرس رضوی، محمدتقی )

، قم: مؤسسه آموزشی و نگاهی گذرا به نظریه والیت فقیه(، 4831یزدی، محمدتقی )باحمص

 .)ره(پژوهشی امام خمینی

 .43، قم: انتشارات صدرا، ج مجموعه آثار(، 4833مطهری، مرتضی )

، مجله دادرسی، شایستگی زنان برای قضاوت و مناسب رسمی(، 4831معرفت، محمدهادی )

 .41-41، صص2شماره
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 ، جلد دهم، تهران: دارالکتب االسالمیه.پیام قرآن(، 4833شیرازی، ناصر و دیگران ) مکارم

، قم: مرکز دراسات فی والیه الفقیه و فقه الدوله االسالمیهق(، 4113منتظری، حسینعلی )

 العالمی للدراسات االسالمیه.

د و ، ترجمه صلواتی، محمومبانی فقهی حکومت اسالمیق (، 4111منتظری، حسینعلی )

 شکوری، ابوالفضل، تهران: مؤسسه کیهان.

، قم: دفتر انتشارات حاکمیت در اسالم یا والیت فقیه(، 4831موسوی خلخالی، محمد مهدی )

 اسالمی.

 .]جا بی[، محو الموهوم و صحو المعلومتا(  موسوی میر اسالمی خرقانی، سیداسداهلل)بی

نامه ، ومت پیشوایان معصومجایگاه مردم در تشکیل حک(، 4834مهوری، محمدحسین )
 .412-421، صص82، شماره مفید

 ، شیراز: چاپخانه مصطفوی.والیت شرعیه مطلقه فقیه(، 4834نجابت شیرازی، حسنعلی )

، 11شمارهحکومت اسالمی،  ،نقش مردم در مشروعیت حاکمیت(، 4833ورعی، سیدجواد )
 .411-414صص
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 یباالدستدر پرتو اسناد  ستهیشا کار لیتحل
 رانیا یاسالم یجمهوردر 

 

 *1اشکبوسمزه و ح 1زاده بیحب توکل

 

 رانیا( تهران، السالم هیعلدانشگاه امام صادق ) اریاستادـ 1
 رانیا( تهران، السالم هیعلدانشگاه امام صادق ) یعمومارشد حقوق  کارشناسـ 1

 

 5/2/1932: رشیپذ  22/12/1931: افتیدر

 دهیچک
از طرح آن در  دهه کیاز  شیب یانسان کرامتبر  هیتکبا  کهاست  یدیجدعنوان  ستهیشا کار

با  رانیا یاسالم یجمهور یحقوقنظام  بهمفهوم  نیارسوخ  .گذرد ینم کار الملل نیبعرصه 
طرح در م یها نامه مقاولهاز  یبرخ بهو الحاق  کار یالملل نیبدر سازمان  رانیا تیعضوتوجه به 

نظام  ارکاناز  یکی به عنوانانسان  یواالو ارزش  کرامتبر  دیتأک، و سو کیاز  نهیزم نیا
مفهوم در نظام حقوق  نیا لیتحلاست  دهیگردموجب  ،گرید یسواز  رانیا یاسالم یجمهور

با توجه  نیهمچن. دینماجلوه  یضرورالزم و  اسالم، نیدآن در  یبسترهابا توجه به  یداخل
 آن است یدر پمقاله  نیااو،  یانسان کرامتغرب و اسالم نسبت به انسان و  دگاهیدوت به تفا

در قانون  ها مؤلفه نیا یبررس بهآن،  لیذمطرح در  یها مؤلفهمفهوم و  نیا نییتبتا ضمن 
، کشور یحقوقدر نظام  یباالدست یهنجارهاقواعد و  به عنواننظام  یکل یها استیسو  یاساس

 کار که یامور، که استمقاله آن  نیابر  حاکم فرض شیپ بپردازد. مذکور گاهدیدبا توجه به 
 یجمهورنظام  یاسالم تیماهبا توجه به  مذکور، در اسناد هاست آنتحقق  یپ در ستهیشا

و جامع در همه امور و  کامل ینید به عنواناسالم  نیدامور در  نیاو تحقق  رانیا یاسالم
 شده است. یمتجل یمطلوب نحوانسان، به  امتکربر  یمبتنو  یبشر یها عرصه

، یاساس، قانون یانسان کرامت، ستهیشا کار یها مؤلفه، ستهیشا کار :ها دواژهیکل
 نظام. یکل یها استیس

 

                                                                                                                                        
 E-mail: hmz.ashk@gmail.com نويسندة مسئول مقاله* 
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 مقدمه
 در( ILO) کار یالملل ینب سازمان یبتصو با یرفراگ هدف یک به عنوان (1)یستهشا کار

 قرار یدتأک مورد آن، اصول یترعا و ،یعرفمسازمان  ینا یاعضا به ،یالدیم 1333 سال

 ،مذکور سازمان یاعضا از یکی به عنوان یزن یرانا یاسالم یجمهوردولت  .است گرفته
 یببه تصوو  نموده خود لحاظ یداخلحقوق  در را یستهشا کار یراهبردهاموظف است 

ازجمله توجه به  اسالم ینددر  مذکور بر مقوله یدبه تأکبا توجه  یزن یگرد یسوبرساند. از 
همچون قانون  یداخل یحقوقدر نظام  یباالدستامر در اسناد  یناو تبلور  یانسان کرامت

، یرانا یاسالم یجمهورنظام  یاسالم یتماهنظام، با توجه به  یکل های یاستسو  یاساس
و  یمفهوماز جهت  یکینمود؛  یلتحلو  یینتب دو منظررا از  مذکورمقوله  توان یم

آن در  یلتحلو  یبررساز جهت  یگردآن، و  یها مؤلفه یبررسو  یستهشا ارک یاصطالح
قانون  دوماصل « 6»بند ؛ براساس آنکهنظام. مختصر  یکل های یاستسو  یاساسپرتو قانون 

از  یکی، «او در برابر خدا  با مسئولیت  توام  و آزادی  انسان  واالی  و ارزش  کرامت»، یاساس
 یستهشا کارموضوع در  ینتر مهم که یامر. است یاسالم یجمهور نظام های یهپاو  ارکان

 کار یلتحل ینبنابرا .باشند یممهم  یناتحقق  یدر پ یزنآن  یها مؤلفهمحسوب شده و 
مقوله در اسناد  ینا یبسترها یجستجومهم و  یناآن با توجه به  یها مؤلفهو  یستهشا

، کشور یحقوقو هنجارها در نظام  ینقوان مراتب سلسلهدر  ها آن یگاهجابا توجه به  مذکور
 .شود یمبدان پرداخته  رو یشپدر مقاله  کهاست  یضرور

 یستهشا کار یمفهوم یینتبـ 1

 یستهشا کار یفتعر .1ـ1
به وارد شده و  کار حقوق المللی ینب یاتادبدر  یراًاخ کهاست  یمیمفاهاز  یستهشا کار
مفهوم را  ینا توان یم ینهمچن. شده استخته شنا یدارپاتوسعه  یاصلاز ابعاد  یکی عنوان

 یاقتصادلحاظ  خوب و سودمند از کارحفظ و  یابیدستجهت  افراد یبرا یفرصت به عنوان
در . (Somavia, 1999: 3) کرد یفتعرانسان  کرامتو  یتامن، یبرابر، یآزاد یطشرادر 

 :اند اشارهابعاد قابل  یبرخ فیتعر نیا
 ،اند آنخواهان  که یکارو حفظ  فتنیاافراد در  ییتوانا (الف
 بدون وجود اجبار، کارانجام  (ب
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 ،کاردر  یضتبعبدون  یکسان ییها فرصتوجود  (ج
از  ،یبازنشستگ ینهزمدر  یمال ینتأمو  یسالمتاز جهت حفظ  کاردر  یتامناحساس  (د

 ،یشغلحوادث و  یکارافتادگ
 یینتع یبرا گیری یمتصمدر  مشارکت یقطرشاغالن از  یانسان کرامتحفظ شأن و  (  ه
 (.14: 1933، یهرند) خود یکار یطشرا

 یستهشا کار یها مؤلفه .2ـ1
 یامرمقوله  ینادر  مطرح یها مؤلفه یبررسو  یلتحل، یستهشا کارمفهوم  یینتب کناردر 

 ها مؤلفه این. نماید میجلوه  معنی بیخود اساساً  های مؤلفهبدون  شایسته کار چراکه؛ ضروریست
 .(ILO, 2012 :6) اجتماعی گفتگویو  حمایت، اشتغال مولد، کار بنیادیناز: حقوق  اند رتعبا

(2)کار یادینبنحقوق  .1ـ2ـ1
 

حقوق است.  یاساسو  یادینبنحقوق  یدارا، یذات کرامتاز  یبرخوردارانسان با 
ط ، چه مرتبگوید یم ه سخنجامع از یعضو به عنوانانسان  یک یهاولاز حقوق  که یادینبن

است و  یاساسو  یاتیح یامرفرد باشد،  یاجتماعو چه مرتبط با حقوق  یفرد حقوقبا 
 .(151: 1934، مؤتمنی ییطباطبا) شود یم عدالتی یباو از  ییرهاموجب 

در  کهاست  یاوصافو  ها یتکم، ها یتماهاز  یا مجموعه کار یادینبنحقوق منظور از 
 یجهنتحقوق بشر و در  به یبیآس، کاروابط در عرصه و ر ینیآفر نقش یا حضور عدمصورت 
 .گردد یمفرد، وارد  یانسان کرامت

 که ییها نامه مقاولهاز  دسته آن کار المللی ینباسناد  ینبدر  که کرداشاره  یدبادر ادامه 
 ینهمچنهستند.  ای یژهوو اعتبار  یتاهم یدارا، شوند یممربوط  کار یادینبن حقوق  به

از  یکی، ارتباط آنها با کار یادینبن حقوق  بهمربوط  یها نامه همقاول یژگیو ینتر مهم
است  ILO یقتشومورد عالقه و  ها بدانسبب الحاق  ینهم بهحقوق انسان است،  یها جنبه

 است: شده یلتشکاز چهار بخش  کار یادینبنحقوق  .(6: 1931 ،یسپهر)

 اجباری کارلغو  .1ـ1ـ2ـ1
 یوقتافراد  که معنا ینبد؛ شود یمشامل  یزنرا  رکا یآزادانسان،  یآزاد بودن یفطر

و تالش بپردازند.  کوشش  بهخود،  یعیطب یها کشش، براساس که کنند یماحساس آرامش 
 .یستنبابت روا  ینااز  یلیتحمجبر و  گونهیچه، ینبنابرا
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  بهاز اجبار افراد  یتحکا، یطبقاتو اختالفات  یبردگ، نظام یقومنطق  ینابا وجود 
 یرز یانسان کرامتمنزلت و  زمینه  ینادر  کهمعاصر دارد  یختاردور تا  یها گذشتهاز  کار

 .است گذاشته شده پا
 مورد توجه قرار گرفته (9)،ها نامه مقاولهو قواعد و  المللی ینبدر اسناد  که یاموراز جمله 

وده و مهم ب ینهم، شود یمباعث  را کارگرانحقوق بشر و مخصوصاً حقوق  یایاحاست و 
 بشر برآمده است. یبرا یاجبار کارو لغو هرگونه  کردن کن یشهر یدر پ یزن الملل ینبنظام 

 تشکلانجمن و حق  آزادی .2ـ1ـ2ـ1

 یها آرمانو  یقعالبراساس آن افراد متعدد، با داشتن  که یثاقیمعبارت است از  تشکل
 آنکه، بدون کنندتخاذ مستمر ا به طوررا  یمشترکو موضع  یمتنظخود را  یتفعال، مشترک
سه عنصر  یفتعر ینادر  .(93: 1936، یابدداشته باشند ) یاقتصاد طلبانه منفعتهدف 

 :شود یممشاهده  یتجمعو  تشکل یبرا
 پیدا جمعیتعهد  جمعیت اعضایآن،  موجب به که قراردادیموافقت  یکالف( وجود 

 .کنند می
 آنو  شود یم یتلق ها یتجمعو  ها تشکلاز مختصات بارز  یکی که یامرب( استمرار؛ 

 .بخشد می نهادیو  سازمانی خصیصهو به آن،  سازد می متمایز اتفاقیو  موقتیرا از اجتماعات 
ائتالف و اتحاد خود قصد  ینالزوماً از  تشکل یاعضا آنکه یعنیبودن؛  یرانتفاعیغج( 
با  ها یتجمع نوع ینا ینب یزتماوصف وجه  ینانداشته باشند.  یاقتصاد طلبانه منفعت
 (.933ـ933: 1935، یهاشم) ستا یانتفاعو  یتجار یها شرکت

و  یعوسبا ابعاد  که رود یمشمار ه ب یانسانجمله حقوق  از تشکلانجمن و حق  یآزاد
و  یداخل یحقوقخود، در نظام  یارزش یمبانو با  یفرهنگو  یاجتماع، یاسیس یرگذارتأث

 است. قرار گرفته یتحمامورد  (5)،المللی ینب

 در اشتغال تبعیضمزد و منع  تساوی .3ـ1ـ2ـ1

 یبه عبارتو  همه یبراو رفتار در اشتغال و حرفه  ها فرصت یبه برابرتوجه نمودن 
پرداخت مزد  یزنو  در اشتغال یضتبعبرابر و منع  یطشرافرصت برابر در  نمودن فراهم
، ازجمله کارگر تیجنسبدون در نظر گرفتن  یمساوو  ارزش هم کاردر برابر  یمساو
از اتخاذ آن در  یرناگزجامعه و مردم  گزارخدمت به عنواندولت،  کهاست  یریتداب

 (4)اشتغال خواهد بود. یاستگذاریس
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 کودکان کار ممنوعیتو  کارحداقل سن  رعایت .4ـ1ـ2ـ1

او همواره در معرض  پذیری یبآسو  یتوضع به خاطر کهاست  یموجود کودک
 یناولاز  یکی، یزن ها آناز  یتحماو  کودکان کار. باشد یمگوناگون  های یناگوارخطرات و 

اقدام  یننخستاست.  نسبت به آن وضع شده المللی ینب ینموازقواعد و  کهاست  یموارد
 سال 13حداقل  یینتعاست.  بوده ها آن یبرا کارحداقل سن  یینتع، ینهزم ینادر  المللی ینب

، سال 13از  کمترنوجوانان  یبرا کار شب یتممنوعادن، در مع کارو  آور یانز یکارها یبرا
 (6)است. نموده بینی یشپ کودکاناز  یتحما یبرا ILO کهاست  یتیحمامقررات  یگرداز 

 (7)اشتغال مولد .2ـ2ـ1
به نه فقط  یستهشا کار یالگومؤلفه در  ینااست.  یستهشا کار یاتیحاشتغال مولد جزء 

باز  یزن کارخانهدر  کار یحتو  یاشتغال، خود وقت پاره به مشاغل بلکه، وقت تمام مشاغل
 یبرابرآورده شده تا  ینیمع یطشرا یدبا یستهشا کاربه  یلنجهت  ینبنابرا. گردد یم

 یافتدررا  یمزد کارگرو  وجود داشته باشد یشغلفرصت  یکافبه اندازه  کار یندگانجو
و با توجه به  ینبنابرا .(41: 1936، یابد) یدنما ینتأماو را  یاساس یازهاین کهدارد 

 یاجتماعو  یفرد یها جنبهابعاد از  ینااشتغال و ابعاد گوناگون آن، توجه به  یچیدگیپ
 (.144: 1931، یعراق) باشد یم یتاهمحائز 

منظور از  یدترداست، اما بدون  یدتولعوامل  بودن فراهم یهیبد یجهنتهرچند اشتغال 
و  به نوعاشاره  بلکه، یستن ها حرفهاز مشاغل و  یخاص هگرو بهاشتغال مولد صرفاً اشاره 

عبارت از اشتغال  یریبه تعب یاو  .(44 :1936، یابد) است یاقتصادنظام  ییزا اشتغالمدل 
 . شود یممؤثر  یتقاضا یشافزا یجهدر نتو  یدتول یشافزاباعث  که است یدرآمدو 

عصر  های یدهپد ینتر اکخطرناز  یکاریباست.  یکاریبمسأله اشتغال،  یگرد یرو
امر،  ینا یدرپاست.  یکنون داری یهسرمامدرن و  یایدن یدهئزا یحدود حاضر و تا

 ینب، از ILO یتفعال یننخست یها سال. اگرچه در کنند یمبروز  یکاریباز  یناش مشکالت
و سپس  یکاریبمبارزه با  مسأله  بهاز همه  یشباشتغال وجود داشت،  ینهزمدر  که یمسائل

سازمان  مهم اهداف، جزء مذکوردو امر در مقدمه اساسنامه سازمان  اینتوجه شد و  اریابیک
رشد و از عوامل مؤثر جهت  یبرخ مذکور، سازمان یزنراستا  ینادر  یول، یدگرد ذکر

، فناوریبه اطالعات و  ها آناز  توان می که استنموده و برشمرده  توصیهارتقاء اشتغال را 
 .(19: 1933، هرندی) کردعوامل اشاره  سایرو  تعلیمآموزش و  در اشتغال، کیفیت
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(8)یاجتماع یتحما .3ـ2ـ1
 

 کهاست  یفراوان یزغراو  یالتتما، ها خواست یداراعضو جامعه،  به عنوانانسان 
است. در  یرناپذ اجتناب، ضرورت یستهشا یبه زندگ یلن یبراآن  یاصولو  یمنطقارضاء 

 یحقوق یساختارهابه ابزارها و  که ست یا مقوله، یزن یاعاجتم ینتأمراستا حقوق  ینا
جامعه و دولت را موظف  که شود یمرا شامل  یمقرراتو  پردازد یمانسان  یازهاین ینتأم

، یماریب یلقب ، شهروندان )ازیاقتصادو  یاجتماع یتنگناهاو  یشانیپر هنگام به کند یم
به . قرار دهند یتحماگ و...( را مورد ، مریکارافتادگ، از کاراز  یناش، حوادث یکاریب

 یبراجامعه  که یا افتهی سازماناقدامات  مجموعهرا  یاجتماع نیتأم توان یم گرید عبارت
 ، دانستدهد یمو انجام  ینیب شیپ مذکور یتنگناها هنگام بهخود  یاعضااز  تیحما

، با یداخلقوق و ح یالملل نیبدر نظام  یاجتماع تیحما نیا (.43: 1933، یاستوارسنگر)
 رود یمشمار ه ب ستهیشا کار یها مؤلفهجمله  قرارگرفته و از دیتأکخاص مورد  یضوابط

(ILO, 2012: 35). 

 (9)یاجتماع یگفتگو .4ـ2ـ1
 جهتپاسخ از طرف مقابل در  یدنشنله و أمس طرح ،خود نظرات نقطه یانب گفتگو،

به تفاهم و توافق و در حد  ابییدست منظور به که باشد یمها  ابهامات و چالش شدن روشن
و  اشتراکوجوه  گاه یچه. بدون گفتگو گیرد یمانجام  مشترک های یمتصم آن، تر یعال

 ،یزن (کارفرماو  کارگر) یاجتماع یشرکا .نخواهند شد ییشناسا یقعالو  مشکالتافتراق، 
 یقرط یناگفتگو با دولت بوده و از  یازمندن ،کارحوزه  مشکالتو حل  ییشناسا جهت
 مقابلطرف  مشکالتو  یطشراها،  خواست ،یازهاناز  یتر کاملبهتر و  به درکقادر 

گفته  یاجتماع یگفتگو  ،کارحقوق  یاتادبدر  از گفتگو شکل ینابه  اًاصطالح .باشند یم
 (. 13: 1939)محدث،  شود یم

ILO ینبتبادل اطالعات  یا، مشاوره مذاکراتشامل انواع را  یاجتماع یگفتگو 
را  یلیمساگفتگوها  ینادامنه شمول . داند یم کارگرانو  یانکارفرما دولت، یندگانانم

 یاجتماعو  یاقتصاد های یاستسدر رابطه با  ها آن مشترکمنفعت  یانگرنما که گیرد یدربرم
 (http://www.ilo.org) .باشد

 مذاکرات. است جانبه سه یگفتگوهاو  یجمع دسته مذاکراتشامل  یاجتماع یگفتگو

از  یگروه یا کارفرما یک ینب کار یطشرادرباره  کههستند  یمذاکرات یجمع دسته
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 یکارگر سازمانچند  یا یکطرف و  یکاز  ییکارفرما سازمانچند  یا یک یاو  یانکارفرما

 همان یجمع مذاکراتدر واقع  .گیرد یمصورت  توافقحصول  به منظور ،یگرداز طرف 

دارند از  یسع کارفرماو  کارگرون واسطه، دوگروه بد کههستند  کاردوجانبه  ینهادها

 .(134: 1936، یابدد )تفاهم برسن به کسب یزن چانهگفتگو و  یقطر

 یجمهور یحقوقدر نظام  یباالدستدر اسناد  یستهشا کار یبررس .2
 یرانا یاسالم

 مراتب سلسله اصل نوشته، یحقوق یها نظام در شده یرفتهپذ یحقوق از اصول یکی

 است فراتر یهنجارهاقواعد و  یمحتواقواعد فروتر با  یرتمغا عدم و هنجارها و قواعد

 بر اصل، ینا یرشپذ با یزن یرانا یاسالم یجمهور یحقوق نظام در. (111: 1939، یقاض)

 با و اساس ینا بر. است شده یدتأک یشرع ینمواز با مقررات و ینقوان یهکل تعارض عدم

 کارمقوله  یتجلاسالم و  یند ینمواز بر یرانا یالماس یجمهور نظام یابتنا به توجه

انسان و  یگاهجا به یالهبه نگاه  یتعنابا  کاملجامع و  به صورت یند ینادر  یستهشا

در اسناد  مذکورمقوله با توجه به نگاه  ینااست تا  یدهگرداو، موجب  یانسان کرامت

و  یاساسدر قانون  یستهشا ارکگردد. در ادامه  یمتجل یزن یحقوقنظام  ینادر  یباالدست

 خواهد شد. یبررسشده،  یانبنظام با توجه به نگاه  یکل های یاستس

 یاساسقانون  .1ـ2
 یحقوقعمده هرنظام  های یاستس دهنده انعکاسو  کننده یمترس، هر کشور یاساسقانون 

مهم  ارکاناز  یکی کهاست  یهیبد. باشد یم یکارگرو  کاردرخصوص اشتغال و مسائل 
و  ینقوان یهکل یابتنااسالم و  یلاص یمبانبر  یهتک یزن یرانا یاسالم یجمهور یاساسانون ق

، یانسان کرامتاسالم بر  یدتأکو با توجه به  ینبنابراست. ا یمبان ینابر  کشورمقررات 
 توان یمست، ا آن یپ در یستهشا کار که ییها مؤلفهاز  یبرخو  کارگر، حقوق کارارزش 
 بود.  یاساسدر قانون  ینهزم ینادر  یاصولشاهد 

در  یاساسحقوق  یاصلمنبع  یاساسهرچند قانون  کهاز نظر گذراند  یدبادر ابتدا 
فاقد ارزش  آنکه رغم یعل یزنقانون  ینا، اما مقدمه رود یمبشمار  یرانا یاسالم یجمهور

 .شودمحسوب  یاساساصول قانون  ساز ینهزم تواند یم یول، است یحقوق
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و توجه  یانسان کرامتارزش و  یانگرنماخود  که شدهامور اشاره  یبرخقدمه بر م ینادر  
 است. یاساسانسان فارغ از هرگونه جنس، نژاد، مذهب، فرهنگ و... از منظر قانون  حقوق به

 یانجرانسان در  یازن، اصل، رفع یاقتصاد یادهایبن یمتحکو در  مذکوربراساس مقدمه 
اساس برنامه اقتصاد  ینبرااست و نه هدف.  یلهوساقتصاد  رییتعب بهاوست و  تکاملرشد و 

 ینبداست و  یانسانمتفاوت  های یتخالقبروز  یبرامناسب  ینهزم نمودن فراهم یاسالم
 یازهاینهمه افراد و رفع  یبرا کار یجاداو متناسب و  یمساو امکانات ینتأمجهت 
 یانب ینااست.  یسالما حکومت یفوظااو، از  یتکامل حرکتجهت استمرار  یضرور

 راستاست. ینااو در  یمعنوانسان و حفظ امور  کرامتبه  یاساستوجه قانون  یانگرنما
هرگونه  توان یم کهو استثمرار،  یاقتصادو انحصار  یاجتماعو  یفکرهرگونه استبداد 

 و ینفمقدمه مورد  ینا، در یزناستثمار دانست  ینهماز  ینوع به یزنرا  یاجبار کار اشکال
 :دارد یماشعار  اینگونهدوم  اصلاست. قرار گرفته یتممنوع
  واالی  و ارزش  کرامت. 6. و .. .1 : به  ایمان  بر پایه  است  ، نظامی اسالمی یجمهور»
 (11)«.او در برابر خدا  لیتؤبا مس  مأتو  و آزادی  انسان

 یتمسئولبا  وأمت یآزادو  یانسان یواال ارزشو  کرامتاصل،  یناو براساس  ینبنابرا
 شدهشناخته  یرانا یاسالم یجمهورنظام  یاتحوند، شرط ادامه در برابر خداافراد ملت 

از منظر قانون . نموده است یانبرا  یاسالم حکومتاز منظر  کرامت ینا یگاهجااست و 
از گوهر و روح  مند بهرهو  یعتطبانسان خالصه و اشرف موجودات جهان  یاساس

به پرورش  کهمقبول است  ینظام یاساساز نظر قانونگذار  ینبنابرا است. یالهارزشمند 
راستا در اصل سوم، دولت  ینا( و در 69: 1933، یدزنجانیعم) کند کمک یالهگوهر  ینا

 .کند، تالش ینهزم یناخود در  امکاناتانداختن همه  بکاراست تا با  کرده مکلف را
قابل توجه  کهاست  شایسته کار های ؤلفهماز  برخی حاوی، نیزاصل  ایندر  مذکور احکام

 ایندر  مذکوردر اصل دوم، موارد  مذکور انسانی کرامتبتوان بعد از  شاید همچنین. باشد می
در اصل سوم در  مذکورامور  کهاست  این نیزامر  ایندانست، علت  اهمیت دارایاصل را 

مدعاست؛  اینبر  شاهدیخود  که اند گرفتهقرار  کلیاصول  یعنی، اساسیفصل اول قانون 
در  دیگراصول  برایمبنا  عنوان به که اصولیعبارتست از  اساسیدر قانون  کلیاصول  چراکه

 بدین کلیاصل در فصول  ایندرج  همچنین. شوند می، شناخته اساسیقانون  بعدیفصول 
 آیندهقانون را در  اجرایو  قانونگذاری وظیفهفشرده  صورت به یکی کهاست  منظور بوده
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خود  آنکهو دوم  مختلف نشان دهد های شاخهرا در  اساسیقانون  کلیو جهت  کندمشخص 
مجلس  یو روابط عموم یاداره کل امور فرهنگراه باشد ) کلی، روشنگر ایرانمردم  برای
 (.133و136: 1، ج1965، یاسالم یشورا

 یبرا شده یانب کرامتاصل سوم در جهت حفظ « 3»دولت در بند  یفوظااز جمله 
و   مادی  های زمینه  ، در تمام همه  برای  عادالنه  ناروا و ایجاد امکانات  رفع تبعیضات»انسان، 
در  که یامور، باشد یم یزنافراد  یبرا یضتبعمزد و منع  یتساوشامل  کهاست  (11)« معنوی

 است. شدهبدان اشاره  یستهشا کار یها مؤلفهاز  یبرخ
  اقتصادی  ریزی  پی»است،  شده یفتکلاصل  ینادولت در  یبرا که یامور یگرداز 
  ساختن  و رفع فقر و برطرف  ایجاد رفاه  جهت  ضوابط اسالمی  برطبق  و عادالنه  صحیح
است.  (11)«هبیم  و تعمیم  و کار و بهداشت  و مسکن  تغذیه  های  در زمینه  محرومیت  هرنوع
، خود یزناصل  ینادر  (19)،«ر حدود قانوند  و اجتماعی  سیاسی  های آزادی  تأمین» ینهمچن

قرار  یاساسمورد توجه قانونگذار  کهافراد است  یاسیسو  یاجتماع حقوق  بهتوجه  ینمب
 گرفته است.

 یفیتکالو  کودکانمربوط به حقوق  یستهشا کاراز امور مورد توجه در مقوله  یگرد یکی
 یاساساست. اگرچه قانون  ینهمز ینادر  کار سن  بهو توجه  ها آن کار یتممنوع یبرا

 یفهوظندارد؛ اما  ینهزم یناو نوجوانان در  کودکاناز  یتحما یرامونپ یحیصرمقررات 
انات الزم برای آموزش و پرورش رایگان کتأمین ام»بر  یمبناصل سوم « 9»دولت در بند 

دولت  یفبرتکل یمبن ام یسمقرر شده در اصل  یفتکل ینهمچن، «برای همه و در همه سطوح
 یاجتماعتوقع  ینا، متوسطه دوره یانپا تا یگانرا پرورشو  آموزش یلوسا ساختن فراهمبه 
، تا یمانع یچهخود را، بدون  یالتتحصفرزندان جامعه حق دارند  کهاست  کرده یجادارا 
به ، کارآغاز سن  کهحق، اقتضا دارد  ینابا وجود  ینبنابرادوره متوسطه ادامه دهند.  یانپا

، یسالگ هجده یعنیمتوسطه  یالتتحصدوره  یانپا، مقارن با یاجتماع یاستس یک عنوان
 کههستند  یشواهداصول خود قرائن و  ینااساس،  ینا( بر 433: 1934، یهاشمباشد. )
مقارن با خاتمه دوره  القاعده یعلنظام،  ینابراساس  به کارسن شروع  دهد یمنشان 
 ینتأمو  کودکان یبرا کارممنوع بودن  دهنده نشانامر  ینامتوسطه است و  یالتتحص

تحقق  یبرامقرر  یها مؤلفهازجمله  که یامراست.  یشانا یبراآموزش و پرورش  های ینهزم
از  توان یم ینهمچن. رود یمبشمار  یستهشا کاردر سطح جامعه و تحقق  کار یادینبنحقوق 

و نوجوانان متأثر از ساختار  کودکان کارمسأله اشتغال و  کهاستنباط نمود  ینچناصول  ینا



 

 
 1931بهار  - 1سال دوم، شماره /  یعموم  حقوق یاه یربرس فصلناهم   

 

 

191 

 (.151ـ151: 1136، یابد) بر جامعه است حاکمو نظام آموزش و پرورش  یاقتصاد
 حکم، یضتبعو بدون  یمساوهمه افراد ملت از حقوق  یبه برخوردارنوزدهم  اصل

 با ظهور خود، که است شده یمتنظاسالم  یمتعال یمتعالاصل با الهام از  ینااست.  کرده
نداشته است، خط  ینقشانسان در آن  که، یاییجغرافو  ینژاد، یطبقات یازاتمتا بر همه
هرگونه  ینفامر و  ینهمدر صدد تحقق  ینهمچن مذکوراصل  (15)است. یدهکشبطالن 

اداره کل امور فرهنگی و روابط ) از حقوق است یبرخورداردر  یتیقومدخالت رنگ، نژاد و 

 (.631 :1، ج1965، عمومی مجلس شورای اسالمی
  مساوی  باشند از حقوق  که  و قبیله  از هرقوم  ایران  مردم» :دارد یماشعار  مذکوراصل 

 «.امتیاز نخواهد بود  ها سبب این  و مانند  ، نژاد، زبان برخوردارند و رنگ
مجلس  یندگاننما یبرا یبه قدر مذکوراصل  کهاست  یناخصوص  ینادر  یگرد نکته

درباره آن صورت نگرفته و  یبحث یچه کهن و واضح بوده است روش یاساسخبرگان قانون 
 ( 134: 1934، یورع) است یدهرس یببه تصومطلق آراء  یتاکثربا 

 یکردروبا همان  کهاست  یاساسقانون  یستمبخصوص، اصل  ینادر  یگرداصل 
از  یشانا یبرخورداراز همه افراد ملت و  یقانون یتحمادر اصل قبل، و با هدف  مذکور

 :دارد یم یانباصل  ینا .است یدهرس یبتصو به حقوق همه
 وسیعبا ابعاد  که حقیاست.  تشکلانجمن و حق  آزادیانسان، حق  اساسیحقوق  دیگراز 

واقع  اساسیخود، مورد توجه قانون  ارزشی مبانیو با  فرهنگی، و اجتماعی، سیاسی تأثیرگذارو 
 است. قرار گرفته حمایتو  تأکید جداگانه و مجزا مورد اصلیاست و در قالب  شده

 :دارد یمخصوص اشعار  ینادر  وششم یستباصل 
  های یا اقلیت  اسالمی  های و انجمن  و صنفی  سیاسی  های  ها، انجمن  ، جمعیت احزاب»
  ..«.آزادند  شده شناخته  دینی

 گسترده و به صورت تشکل یآزادبا اعالم  مذکوراصل  شود یممشاهده  کههمانگونه 
سلب  یرقابلغ یگروه های یآزاد(، حقوق و یمذهبو  یصنف، یاجتماع، یاسیس) متنوع

 یزناصل  ینا یلذاست.  یختهآمهم  ، دریفیظر به نحورا  تر یاساسو  تر یکلملت و مصالح 
  هیچکس» ، مقرر داشته است:یاسالمافراد در جامعه  یانسانحق  ینامجدد بر  یدتأکجهت 
 «. از آنها مجبور ساخت  در یکی  شرکت   در آنها منع کرد یا به  از شرکت  توان  را نمی

 خاص، طور بهحق و  یناشناختن  یترسم  بهدر ادامه  یزن یاساسقانون  یکصدوچهارم اصل
 یانبخصوص  ینااست و در  قرار داده یدتأکو.. را مورد  یکارگر یها انجمنشوراها و 



 
 
 

 رانیا یاسالم یجمهوردر  یباالدسترتو اسناد در پ ستهیشا کار لیتحل
 

 

191 

از   مرکب  شوراهایی... ها و  برنامه  در تهیه  و همکاری  قسط اسالمی  منظور تأمین   به»: دارد یم
،  ، اداری آموزشی  ، و در واحدهای و مدیران  و دیگر کارکنان  و دهقانان  کارگران  نمایندگان
 «.شود می  واحدها تشکیل  اعضاء این  از نمایندگان  مرکب  ها شوراهایی و مانند این  خدماتی

است، از منظر قانونگذار  یمعنوو  یماد های یتامنه در زمر که یشغل یتامنموضوع 
ازجمله اصل  یاساساز اصول قانون  یبرخاست و در  مورد غفلت قرار نگرفته یزن یاساس

 یرقابلغاز جمله امور مصون و  مذکوراست. در اصل  شدهواقع  یدتأک، مورد ودوم یستب
 (14)تعرض، شغل اشخاص است.

 ینا. براساس قسمت دوم باشد یمقابل استنباط  یزن (16)ششم و امر از اصل چهل ینا
ار کسب و کان کار خود امکسب و کیت نسبت به کعنوان ماله تواند ب س نمیکهیچ»اصل: 

، یزن کاردر قرارداد  که کرداستنباط  ینچن توان یم ینبنابرا؛ «ندکرا از دیگری سلب 
 کارگرانرا از  کار امکان، حق ندارد کارگاه یتمالکاز  یناشتحت عنوان حقوق  کارفرما

 (.135ـ139: 1934، یهاشم) یدنمااخراج  موجه عذرسلب و آنان را بدون 
، یاساسدر قانون  مذکور یانساناز حقوق  یتحماو در جهت  شده یانبعالوه بر موارد 

از  یکی به عنوانفصل  ینادر  که یحقاشاره نمود.  یزنافراد  یبراشغل  یآزادبه  توان یم
، با وهشتم یستباست. اصل  شناخته شده یترسم بهقرار گرفته و  یدتأکورد حقوق ملت م

 یبرااساس،  یناتا بر  کهافراد، دولت را موظف نموده است  یبرااعالم حق داشتن شغل 
 :دارد یماشعار  مذکور. اصل یدنما یجادااشتغال را  امکانهمه افراد 

و   عمومی  و مصالح  اسالم  مخالف و  است  مایل  بدان  را که  دارد شغلی  حق  هرکس»
،  گوناگون  مشاغل به  نیاز جامعه  با رعایت  است  موظف  برگزیند. دولت  نیست  دیگران  حقوق
 «.ایجاد نماید  احراز مشاغل  را برای  کار و شرایط مساوی به  اشتغال  افراد امکان  همه  برای
 است؛  شده یلتشک دو بخشاصل از  ینا

در جامعه  کهاست  بدیهیآن باشد.  احکاممخالف اسالم و  نبایدشغل افراد ؛ که آناول 
؛ گیرندقرار  حمایتداشته باشند و مورد  رسمیت توانند نمی غیرشرعی، مشاغل حرام و اسالمی

 بوده و اسالم اجازه داده باشد. شرعیجواز  دارای کهاست  ای محدودهفرد در  حق هر زیرا
 یشغلاست  ممکن یرازجامعه باشد.  یعموممخالف مصالح  یدنباشغل  ینا؛ که آندوم 
انگاشته شود و مصالح جامعه بر  یعمومباشد اما برخالف مصلحت  یزجا یشرعاز نظر 
 یطشرا یجادابر  یمبناصل  ینادولت در  یفهوظ ینهمچنافراد، مقدم است.  یفردحقوق 
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 یتممنوعدربردارنده  ینوع به که است یمخالفمفهوم  یدار، احراز مشاغل یبرا یمساو
افراد  کار یبرا یادینبنخود از حقوق  که یامرافراد ملت است.  یبرادر اشتغال  یضتبع
 که همچناناست.  یستهشا کارمورد توجه در  یها مؤلفهاز  یگرد یکیآمده و  حساب به

 قرار گرفته است. یزناصول  یرسادر  یاساسمورد توجه قانون 
 کن یشهرو  جامعه یاقتصاد استقالل ینتأمهدف  با یاساسقانون  وسوم چهلاصل 

او،  یآزادبا حفظ و  رشد یانجردر  انسان یازهاین برآوردنو  یتمحرومفقر و  نمودن
ضوابط  ینادر  کهاست  دانستهاستوار  یضوابط براساس را یرانا یاسالم یجمهوراقتصاد 
را  کار امکانات ردنک فراهم، اشتغال و همه یبرا یاساس یازهاین ینتأمبر  یدتأکضمن 

 :دارد یماصل اشعار  یناتوجه قرار داده است. بند دوم  مورد
  و قراردادن  کامل  اشتغال  به  منظور رسیدن به  همه  کار برای  شرایط و امکانات  تأمین»

بند  ینادر ...«. کار ندارند  وسایل  کارند ولی  قادر به  که کسانی  کار در اختیار همه  وسایل
 چند قابل توجه است: ینکات

 یکارفرما یک یبه معناهمه: دولت، هم  یبرا کار امکاناتو  یطشرا. فراهم نمودن 1
اقتصاد  یزر برنامه یبه معنامادر را در انحصار خود دارد، و هم  یعصنااز  یاریبس کهبزرگ 

 یروینبتواند  که یدنما یمتنظ چنان آنخود را  یاستس یدبا، کشور یکشاورزو صنعت و 
 .یدنماجذب  یدیتولمختلف  یواحدهارا در  یشتریب یانسان
 ینتأمنمودن  بینی یشپ، با یاساس: قانون یازمندنافراد  یاراختدر  کار یلوسا. قراردادن 1
به عدالت  یدنرسارزنده در جهت  یگام، یازمندنو  کارافراد آماده  یبرا کار یلوسا

 .برداشته است یاجتماع
 که کرد یانب توان یم یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  اتمذاکر مشروح به یتعنابا 

 یفضعاز استثمار افراد  یریجلوگو با هدف  یتلق مذکوراصل  یبندها ینتر مهمبند، از  ینا
: 1934، یورع) است یدهرس یبتصو ول و ثروتمند، مطرح شده و بهمافراد مت به دست

و  یبعدچند  یموجودانسان  که نیابا توجه به  کهاشاره نمود  یدبا ینهمچن (13).(914
او موجب  یاستعدادهااز  یکهر  یانتزاع یریکارگ بهمختلف است،  یاستعدادها یدارا

. استفاده منحصر دارد یمباز  تکاملو او را از رشد و  گردد یم یو یتشخص به یبآسورود 
 یاستعدادها، جامعه از یجهنتو شعور او را در تنگنا قرارداده و در  فکر کارگر یبازواز 

 ییشکوفا یبرا یدبارا  ها راههمه  ینبنابرا. ماند یم بهره یببالقوه خالق و سازنده افراد خود 
 .(56: 1933)مهرپور،  انداخت بکارهمه استعدادها 



 
 
 

 رانیا یاسالم یجمهوردر  یباالدسترتو اسناد در پ ستهیشا کار لیتحل
 

 

199 

 یاقتصادو ضوابط  ها یهپااز  یگرد یکیمهم،  ینا، ضمن توجه به مذکوربند سوم اصل 
 :دارد یممقرر  باره ینارا احصاء و در  کشور
  باشد که  کار چنان  و محتوا و ساعت  شکل  که  کشور بصورتی  اقتصادی  برنامه  تنظیم»

و   ، سیاسی معنوی  خودسازی  برای  کافی  و توان  ، فرصت شغلی  بر تالش هرفرد عالوه
 «.باشد  و ابتکار داشته  مهارت  کشور و افزایش  در رهبری  فعال  و شرکت  اجتماعی

، رشد و کشور یاقتصاد یزیر برنامه، در یاساس، قانون شود یممالحظه  که یبه طور
 یانسان یروین، استخدام یبترت ینبد. دهد یممورد توجه قرار  ران انسا جانبه همه یتعال

 یفتدنبه خطر  کارگران یروحو  یفکردر آن، هم سالمت و رشد  که طلبد یمرا  یا ضابطه
 (13)آنان فراهم گردد. یاستعدادها یرسااختن اند بکار یبرا ینهزم که یناو هم 

 یدرپمورد توجه قرار گرفته و  یحصر به صورت یزناصل  ینادر  یاجبار کارمنع 
 کارو استثمار  یکش بهره ینفآن و  یتممنوعاست و ضمن  شدهاشاره  شغل بدان یآزاد

مورد  یرانا یاسالم یجمهوراقتصاد در  های یهپااز  یگرد یکی به عنوانامر  یناافراد، 
 :دارد یممقرر  یکردرو ینهماصل با  یناقرار گرفته است. بند چهارم  یدتأک

از   و جلوگیری  معین  کاری  اجبار افراد به  ، و عدم شغل  انتخاب  آزادی  رعایت»
 «. از کار دیگری  کشی بهره

 یقشرهااز  یتحماو  یزندگآبرومندانه  یطشرااز  یبرخوردارو  یاجتماع ینتأمحق 
 به عنواناسالم است و  یدتأکو مورد  حق بهازجمله حقوق  که یازمندنو افراد  پذیر یبآس

 یاساسدر قانون  یبه خوب، شود یممحسوب  یستهشا کارو اهداف  ها مؤلفهاز  یگرد یکی
از نظر  یدبا یاساسموضوع در قانون  ینا یتاهماست. درخصوص  شناخته شده یترسم به

 ،اجتماعی ینتأمدانستن حق  یهمگانامر، و  ینااصل مجزا به  یک دادن اختصاص کهگذراند 
 که یامر(. 149 :1933، عمیدزنجانیمهم است ) اینبه  اساسیقانونگذار  تأکیدخود نشان از 

، یشیدهاندالزم را  یداتتمههمه اقشار مردم،  یبرااست تا  شده مکلفبراساس آن، دولت 
 اندازد. بکار ینهمز ینارا در  یمال های یتحماو خدمات و 

 :دارد یم یانبخصوص  ینادر  یاساسقانون  ونهم یستب اصل
  قوانین  طبق  است  موظف  دولت . همگانی  است  حقی ... اجتماعی  از تأمین  برخورداری»

  های و حمایت  ، خدمات مردم  از مشارکت  حاصل  و درآمدهای  عمومی  درآمدهای  از محل
 «.کند  افراد کشور تأمین  یک  یک  را برای  فوق  مالی
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 ینتأم یهمگاناست؛ در بخش اول، سخن از حق  شده یلتشکبخش  اصل از دو ینا
 ینمعحق  ینا یادادولت در  یفهوظمختلف است و در بخش دوم،  یها جنبه، از یاجتماع

 است. شده
بر  یمبتناصل  ینا، شود یممالحظه  که یبیترت بهو با توجه به متن مصوب و  ینبنابرا

 است: یاساس رکن سه
 یبرخوردارهمه افراد جامعه، با  که معنا ینبد؛ است یهمگان یحق یاجتماع ینتأماول: 

 یثیتحالزمه  که گونه آن، نفس بهخاطر و اعتماد  یناناطم، با یاجتماعمقرر  یها مساعدتاز 
 .دهند یمخود ادامه  یزندگ، به باشد یم ها آن یتشخصو ارتقاء  یانسانو منزلت 
خدمتگزار جامعه،  به عنوان تا کند یم یفتکل یجادادولت  یبرا یهمگانحق  ینادوم: 

 یبرارا  یداریپاو  بخش یناناطم یمالجامع، منبع  گذاری یاستسو  یقانونگذار یقطراز 
 .یدنمارا فراهم  یاجتماعاستقرار عدالت  ینهزمو  یستأسافراد جامعه 

 کهاست  یمردمو تعاون  مشارکت، یاجتماع یهمبستگ یرفراگ یمتقس یناسوم: جوهره 
، ها یتنگدستو  ها یگرفتارافراد در مقابل  ینتضمو  ینتأم یبرارا  یسرشار یمال یرهذخ

 (.531: 1، ج1934، یهاشم) کند یم یجادا
 کارگرانو  یانئروستا یبرا یژهو بهمناسب  مسکن ینتأمبر  ویکم یسدر اصل  ینهمچن

 شده است. یدتأکافراد،  یبرا یاجتماع ینتأم یها جنبهاز  یگرد یکی به عنوان یازمندن

 نظام یکل های یاستس .2ـ2
 یاسالم یجمهور یاساسدر قانون  یستهشا کار یها مؤلفه یلتحلو  یبررسپس از 

و براساس  یاساسخصوص پس از قانون  ینانظام در  یکل های یاستس، توجه به یرانا
است. در  یهیبد یامر، یداخلدر حقوق  یوقحق یهنجارهاو  ینقواناصل سلسله مراتب 

 .باشد یم یدمفامر،  ینا یینتبدر  ها یاستس ینا یتماهابتدا توجه به مفهوم و 
 یاساسوارد نظام حقوق  1961در اواخر دهه  کهاست  یمفهومنظام،  یکل های یاستس

و  یاناتبمفهوم در عمل،  ینا یزناز آن  یشپاست.  شده یرانا یاسالم یجمهور
مختلف ازجمله دولت و مجلس واقع  ینهادهامورد توجه  )ره(ینیخمامام  های یریگ تجه

 یطهحگسترش  یراستا، در 1963در سال  یاساسقانون  یبازنگر یانجردر  یول (13)شد یم
 یدتأکمورد  یرهبر یاراتاختتحت عنوان « لی نظامکهای  تعیین سیاست»، یرهبر یاراتاخت

وارد  یاساسقانون  یبازنگر یشوراگسترده در  یمذاکرات نهاد پس از یناقرار گرفت و 
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 (11)شد. یرانا یاسالم یجمهور یاساسقانون 
 یینتع به رهبر راتایاختو  یفوظا یانبدر مقام  یاساسقانون  یکصدودهم اصل« 1»بند 
 ، اشاره نموده است.نظام مصلحت تشخیصبا مجمع  مشورتاز  پس نظام کلی های سیاست

 یهپابر  یقدق به صورت توان ینمنظام،  یکل های یاستس یتاهماگرچه درخصوص 
 ینوع به توان یمرا  ها یاستس ینا، اما یدرس ای یجهنتبه  یبازنگر یشورا مذاکراتمشروح 

در اصل  مذکور« حدود مقرر» یقمصاد( و از 116: 1933)مهرپور،  یاساسجزء قانون 
شرع و  کنارنظام در  یکل های یاستس ینبنابرا. کردمحسوب  (11)یاساسقانون  یکمهفتادو
خود  نظر مطمح، ینقوان یبتصودر  یدبامقنن  کهاست  یحدود، جزء یاساسقانون 

 .یدنماقرارداده و بدان توجه 
در اظهارنظر خود درخصوص طرح لغو  مذکوربراساس برداشت  یزننگهبان  یشورا

 یرانا یاسالم یجمهور یگفرهنو  یاجتماع، یاقتصاد( قانون برنامه سوم توسعه 133ماده )
 یاساسقانون  یکصدودهماصل « 1»بند  با استناد به بار یننخست یبرا(، 16/3/1931)مصوب

 یکصدودهمدر اصل  مذکور یکل های یاستس یرمغارا  یاسالم یشورامصوبه مجلس 
 (.615: تا یب، همکاران و زاده یموس) است شناخته

 این تبیینمختلف در جهت  های بخشر نظام د کلی های سیاستموضوع در  این بررسی
 (11)گرفت. بوده و در ادامه مورد اشاره قرار خواهد ضروری، ها سیاستموضوع در 

 یشمس یهجر 1444در افق  یرانا یاسالم یجمهورانداز  چشمسند  .1ـ2ـ2
 یجمهورانداز  چشم، سند یرهبرمقام معظم  یسواز  یابالغ یکل های یاستساز  یکی

و  ها آرمانآن،  نگر یکلو  کالن یمحتوا بهبا توجه  که باشد یم 1515ر افق د یرانا یاسالم
 ینتدو یراهنماسند را  ینا توان یمو  نماید یم یینتب انداز چشمرا در افق  کشوراهداف 

 ینتر مهماز  یکی، رو ینادانست و از  انداز چشم ساله یستبنظام در دوره  یکل های یاستس
و  ینتقندر ابعاد  یرانا یاسالم یجمهور یحقوقدر نظام  دهنده جهت یکل های یاستس

نظام  یکل های یاستس یرسا یساز جهت همنقش  که ینبرا. مضاف شود یماجرا محسوب 
 (19)دوره را برعهده دارد. ینادر 

های مشروع، حفظ کرامت و حقوق  عدالت اجتماعی، آزادی»سند،  ینابراساس 
 یابتدادر  که است یامور، از جمله «و... عی و قضاییمند از امنیت اجتما ها، بهره انسان

 است. شده یمترس کشور یبرا یافتگی توسعهآرمان  به عنوانسند  ینا
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های برابر، ارتقاء سطح  تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی از طریق ایجاد فرصت»
از  ،«های آموزشی، سالمت، تأمین غذا و افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد شاخص

مورد توجه قرار گرفته و  انداز چشم ینادر  کهاست  یرانا یآرمانجامعه  های یژگیو یگرد
 است. شده یقانونگذارو  گذاری یاستسسرلوحه 
جهت ایجاد نظام تأمین اجتماعی گامی در »سند،  ینااز  یگریدبراساس بخش  ینهمچن

 از نهادهای عمومی،حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان، مبارزه با فقر و حمایت 
 است. دانسته شده« های مردمی با رعایت مالحضات دینی و انقالبی مؤسسات و خیریه

در  مذکور یها آرمان یگرد، از یزن« ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل»
 به عنوان یرهبرسند و مقام معظم  ینا کنندگان ینتدوخود نشان از توجه  کهسند بوده  ینا
 مهم است. یناآن، به  کننده ابالغو  ییدأت

 برنامه سوم توسعه یکل های یاستس .2ـ2ـ2
 یها مؤلفهاز  یبرخ بهمشخص و بارز  به طور ها آناز  یبرخنظام،  یکل های یاستسدر 

 است. قرار گرفته گانه سه یقوا عملکرد روی یشپو  یاساس یراهبرد عنوانبه ، یستهشا کار
 یکل های یاستس، یرهبرمقام معظم  یسواز  یابالغمهم  یکل های یاستساز  یکی

در  یهتکو نقاط مورد  ها یاستسچارچوب  یینتببا توجه به  کهتوسعه است  یها برنامه
 یها عرصهدر  کشور ساله پنجدوره  یبرا یاتیعملجامع و  یا برنامه ینتدو جهت ،ها آن
 یاسالم یشوراوسعه در مجلس ت یها برنامه ینقوان یبتصو بهمنجر  که ییاجراو  ینیتقن
 ها یاستس ینادر  مذکور یها مؤلفهتوجه به  رو ینااست. از  یادیز یتاهم یدارا، گردد یم

و اجرا در طول مدت مشخص و  یقانونگذاردر جهت  یزیر برنامه یراهنما به عنوان
م معظم مقا یسواز  انداز چشمو ابالغ سند  ینتدواز  یشپ، قابل توجه است. ساله پنج کوتاه
و  یمتنظدر مراحل  سازی یادهپ برنامه سوم توسعه جهت توجه و های یاستس، یرهبر
، در یهمجرتوسط قوه  کشور یفرهنگو  یاجتماع، یاقتصادبرنامه سوم توسعه  یاجرا
 .یدگردابالغ  جمهور یسرئ، به 1/9/1933یختار

است.  شده یانب یاجتماعاستقرار عدالت ، ها یاستس ینااز اهداف  یکیدر مقدمه آن 
و مقررات  ینقوانو سوم سرتاسر برنامه در  ها یاستس یناو توجه به  نظر دقت ینهمچن

 است. شده، دانسته ها آنتحقق  کننده ینتضم، یهمجرمقننه و  یقوا یسواز  مترتب بر آن
 یستهشا کار یها مؤلفه یبرخ بهتوجه « اقتصادی»با عنوان  ها یاستس ینادر فصل اول 
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و به  گرفتهقرار  مذکور های یاستس کننده یینتب به عنوان یرهبرمقام معظم  نظر نامعامورد 
 .است توجه شده ها آن

 نماید میمتبادر  ذهن بهمعنا را  این خوبی بهفصل  این« 1»از بند  اجتماعی های حمایتتوجه به 
 است. ورمذک های سیاستامر در  اینتوجه به  گذاری سیاستو  قانونگذاریاز لوازم  یکی که

ایجاد نظام »است:  کردهمقرر  اینگونهرا  ها سیاست ایناز  یکی زمینه ایندر  مذکوربند 
جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت 

 «.های مردمی با رعایت مالحظات دینی و انقالبی از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه
است و  شدهمبذول  یخاصفصل، به امر اشتغال توجه  ینااز  یگریددر قسمت 

مهم و سرلوحه در  های یاستساز  یکیرا  یکاریب کاهشآن و  های ینهزم کردن فراهم
 بخش دانسته است. ینادر  یقانونگذار
: دارد یمخصوص، اشعار  ینادر  ها یاستساز  یکی یانبفصل، ضمن  ینا« 6»بند 

های مناسب و حمایت و تشویق  ای اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزهه آوردن زمینه فراهم»
زا در جهت کاهش بیکاری،  های اشتغال گذاری و کارآفرینی و توسعة فعالیت سرمایه

 «. کهای متوسط و کوچ های کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاه خصوص در بخش به
رسانی  ، بهبود خدمتاصالح نظام اداری در جهت افزایش تحرک و کارایی»توجه به 

است  هایی یاستساز  یگرد یکی به عنوان (15)،«مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان به
 ها آن یانسان کرامت یمتکر ینوع به که ها آن یشتمعو  کارمندانحقوق  یمتکردر جهت  که
 ییاجرادر امور  آن یدرپو  یقانونگذارجهت  ها یاستس ینا، مورد توجه شود یم یتلق
 بوده است. ورکش

 برنامه چهارم توسعه یکل های یاستس .3ـ2ـ2
 انداز، ابالغ سند چشم یدرپقانون برنامه سوم توسعه و  یاجرامدت  یافتن یانپاپس از 

 ساله یستببرنامه دوران  یننخست، مذکوربراساس سند  کهبرنامه چهارم  یکل های یاستس
 .یدگردابالغ  یرهبرمقام معظم  یسو، از 11/3/1931یختاربود، در 

، در آن تکیهو نقاط مورد  ها سیاست اینچارچوب توجه به  نیز ها سیاست ایندر مقدمه 
 قوایبجا از  انتظاری عنوان به ،ساله پنجدوره  برای عملیاتیجامع و  ای برنامه تدوینجهت 
 مورد اشاره قرار گرفت. ،مذکوربرنامه  اجرایو  تصویب، تدوینو مقننه جهت  مجریه

 یستهشا کار یها مؤلفهاز  یبرخبرنامه سوم  های یاستسهمانند  یزن ها یاستس نیادر 
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و  گذاری یاستسو توجه قرار گرفت تا سرلوحه  یدتأکو روشن مورد  یحصر به صورت
 .یردگقرار  ینهزم ینادر  یقانونگذار

 ترین یمحوراز  یکیرا  ها یاستس ینادر  یاجتماع های یتحما  بهبتوان توجه  یدشا
حمایت از تأمین اجتماعی در جهت ایجاد نظام جامع »دانست.  ها یاستس ینا یدهابن

، ها یاستس ینادر  کهاست  یمهمامر  (14)،«حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر
. در هاست یاستس ینامقوله در  ینا یتاهمخود نشان از  ینا کهمورد توجه قرار گرفته 

 (16)،«نانکارکرامت و معیشت کی و اقتصادی جهت بهبود تأمین اصالح نظام ادار»راستا  ینهم
قابل توجه بوده و  (13)،«درآمد و نیازمند های کم ن گروهکحمایت از تأمین مس» ینهمچن
 .نماید یم ییدتأگفته شده را  یمدعا

 یکی به عنوان (13)،«یایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکار» مجدد بر یدتأکتوجه و 
در  کهاست  یگرید، امر آن استدنبال تحقق ه ب یستهشا کار که ییها مؤلفه نیبارزتراز 

در  یقانونگذارموضوع جهت  ینا یتاهممورد توجه قرار گرفته و نشان از  ها یاستس ینا
 راستا دارد. ینا

 برنامه پنجم توسعه یکل های یاستس .4ـ2ـ2
پنجم  ساله پنجبرنامه  قانون ینتدوو  یهتهجهت  برنامه پنجم توسعه یکل های یاستس
 ،انداز چشممتناسب با سند  یا مرحلهبه اهداف  یابیدستو  یریگ جهتهدف با  یزن کشور

 یاحکاماز  یبرخ یدارا یزن ها یاستس ینا. یدگردابالغ  جمهور یسرئ، به 11/11/1933در
 است. رمذکو های مؤلفه دربرگیرندهمرتبط بوده و  شایسته کار های مؤلفهبا  نوعی به کهاست 
اشتغال  بعد بهنشان از توجه  (13)،«جوانان های شغلی تالش درجهت رفع دغدغه»

 اصالح نظام اداری و قضایی در جهت» ینهمچندارد.  ها یاستس ینادر  مذکور یقشرها
 یاجتماعدر بعد  ها یاستس یناخود نشان از توجه  (91)،«تأمین کرامت و معیشت کارکنان

 ینتأم جهت ییقضاو  یادارنظام موضوع اصالح  کهنظر گذراند از  یدبامهم است.  ینابه 
در  کهاست  یدهگردبرخوردار  ییواال یتاهم، آن چنان از کارکنان یشتمعو  کرامت

 شده و مورد توجه قرار گرفته بود. یهتکبر آن  یزن یقبلتوسعه  یها برنامه یکل های یاستس
 یمتنظ با یاجتماعترش عدالت گس، ها یاستس ینا یاقتصاددر فصل مربوط به امور 

فاصله  کاهشو  یاجتماععدالت  یهپابر  یاقتصادو توسعه  رشد بهمربوط  های یتفعالهمه 
بر انجام اقدامات  یدتأکبا  درآمد کم یقشرهااز  یتمحرومطبقات و رفع  یدرآمدها یانم
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 یمکو گسترش  کارآمدو  یرفراگ یمهب ینتأم، کشوردر  یکاریبنرخ  کاهشجهت  یضرور
 یستهشا کار یها مؤلفهاز جمله  (91)،یدرمان یمهبو خدمات  یاجتماع ینتأمنظام  یفیکو 

 ینابه  ها یاستس یناخود نشان از توجه  کهاست  قرار گرفته یدتأکمورد توجه و  کهاست 
 است. یاجتماعمقوله در جهت گسترش عدالت 

با  کشوردر  یاقتصادرشد مناسب مجدد بر مقوله اشتغال،  یدتأکضمن  ها یاستس ینا
 یدنرس یتغابا آموزش، بهداشت و اشتغال  یا توسعهاهداف  یانم یهماهنگارتقاء و  بر یدتأک
 (91)برنامه پنجم، یانپاباال در  یانسان با توسعه یکشورها سطح  به یانسانتوسعه  شاخص  به

جهت  رو یشپ های یاستسمورد انتظار قرار گرفته و ازجمله  که است یامور یگرداز جمله 
از  یبرخ یدارا ینهمچن ها یاستس ینااست.  شناخته شده کشورو اجرا در  یقانونگذار

مشروع و  های یآزاداز  یتحماافراد جامعه و  یانسان کرامتدر جهت ارتقاء  احکام
خود قابل توجه بوده و با توجه  یجادر  که (99)است ملت یاساساز حقوق  یانتص
 مذکور احکامامور را براساس  ینا توان یم، ینهزم ینادر  یستهشا کار یها مؤلفهاز  یبرخ به

 مورد توجه قرار داد.

 اشتغال یکل های یاستس .5ـ2ـ2
موضوعات و  ینتر مهماز  یکیو اشتغال  کار مسئله بهگذشت، توجه  کههمانگونه 

 خواهد بود. یداخل یدتولو رونق  یاقتصادمحصول آن رشد  کهاست  دولت یفوظا
راهبرد  یینتب یراستاموضوع و در  ینا یتاهمبا توجه به  که ییها رنامهباز  یکی

گانه  سیزدههای  سیاست»، است کننده یینتع ینهزم ینادر  یکل های یاستس یمتنظمشخص و 
ابالغ شد تا  ها دستگاه به یرهبرمقام معظم  یسواز  13/5/1931در کهاست  «لی اشتغالک

 ینتدوبا  تاقرار گرفته  ربط یذ ینهادها یاراختدر  ،انداز چشمو  هدف یک به عنوان
 یبرا ،ملموس در اقتصاد و جامعه یاتیعملبرنامه  یمترس بهآن،  یجزئو  یکل یها شاخص

 بپردازند. ،و توسعه اشتغال یجادا
آموزش نیروی انسانی متخصص، : »دارد یماشعار  ینهزم ینادر  ها یاستس ینا« 1»بند 
ارآفرینی با ک)فعلی و آتی( و ارتقاء توان  ارکیازهای بازار ارآمد متناسب با نکماهر و 

عالی( و  ای و آموزش وحرفه وپرورش، آموزش فنی )آموزش شورکمسؤولیت نظام آموزشی 
 «.های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها اری بنگاهکردن آموزش و مهارت و جلب همک توأم

ید بر کهای شغلی پایدار با تأ رصتایجاد ف»، به ها یاستس ینااز  یگریددر بخش 
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توجه بیشتر در پرداخت » یزنو  (95)...«بنیان و استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش
های خصوصی و  گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش حمایت از سرمایه ها به یارانه

 است. شدهاشاره  (94)«تعاونی
های آنان درجهت  افزایش توانمندیاران برای کهای مؤثر از بی برقراری حمایت»

های باالتر از  اری استانکاهش نرخ بیک توجه ویژه به»و  (96)«دسترسی آنها به اشتغال پایدار
از  یاجتماع های یتحماجهت  که است یگریداز جمله موضوعات  (93)،«شورکمتوسط 

اشتغال  بر سر مانع ینتر بزرگ به عنوانآن،  یلتقل یاو  یکاریب کردن کن یشهرو  یکارانب
 ، قابل توجه است.رو ینااز  کهقرار گرفته  مذکور های یاستس یدتأکمولد، مورد 

 گیری یجهنت
 از یتحما هدف با و کار الملل ینب عرصه در یدجد یموضوع به عنوان ،یستهشا کار

 یتعضوضمن  ییسو از یزن یرانا یاسالم یجمهور. است شده مطرح کارگر یانسان کرامت

 یسو از و گردد ملحق مذکور سازمان یها نامه مقاوله به است موظف کار المللی ینب سازمان در
از  یکی به عنوان یانسان یواالو ارزش  کرامتبر  یدتأکو  یاسالم یتماه به توجه با یگرد
به  یرانا یاسالم یجمهور یاساسقانون  کهداشت  یانب توان یمنظام،  ینا ارکانو  ها یهپا

و  یانسان کرامت یدتأکمتعدد در  یاصول یدارا کشوردر  یحقوقد سن ینباالتر عنوان
در فصل  مذکور یها مؤلفه یلتحل. هاست آنتحقق  یدرپ یزن یستهشا کار کهاست  ییها مؤلفه

 یها مؤلفهدولت به تحقق  یفتکل ینهمچنو فصل حقوق ملت،  یکلمربوط به اصول 
 کار مقوله بهدارد. توجه  یاساسر موضوع از منظر قانونگذا ینا یتاهم، نشان از مذکور

و حدود  یاساساز قانون  یجزئ به عنواننظام  یکل های یاستسآن در  یها مؤلفهو  یستهشا
و  یکلو خطوط  یرانا یاسالم یجمهورمهم در  ینا یتاهم، خود نشانگر یزنمقرر در آن 

سلسله مراتب به اصل  یتعنارابطه با  ینادر  یگرد نکتهاست.  کشوردر  کالن های یاستس
 یکل های یاستسو  یاساسقانون  یبرتربا توجه به  که استحقوق آن  یهنجارهاقواعد و 

و پس  یقانونگذارمطمح نظر و سرلوحه امر  یدبا مذکور، امور کشور یحقوقنظام در نظام 
 یجهنت توان یم ینبنابراداشته باشد.  یرتیمغا ها آنبا  یدنباقرار گرفته و  کشوردر  ییاجرااز آن 

 شده است. یمتجل یمطلوب نحو به مذکوردر اسناد  یستهشا کار کهگرفت 
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 ها ادداشتی
1- Decent Work 

2- Fundamental Princilples and Rights at Work. 

 (.1343)مصوب 114( و 1391)مصوب 13شماره  یها نامه مقاولهـ 3

 (.1353)مصوب 33( و 1353)مصوب 33شماره  یها نامه مقاولهـ 4

 .اند اشاره(، قابل 1343)مصوب 111( و 1341)مصوب 111شماره  های نامه مقاوله زمینه ایندر ـ 5

 (.1333)مصوب 131( و 1339)مصوب 193شماره  یها نامه مقاوله ینهزم ینادر ـ 6

7- Productive Employment 

8- Social Protection 

9- Social Dialogue 

به است، توجه  گرفته در نظر یانسان کرامت یبرا یاساسقانون  که یگاهیجا ییدتأدر ـ 01
خصوص  ینااست. در  یتاهمحائز  یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  مذاکرات مشروح

رامت و ارزش واالی انسان و کپایه دیگر این نظام، : »دارد یم یانب مذکورمجلس  رئیس یبنا
نسان خالصه موجودات و ه در جمهوری اسالمی، اکپرورش گوهر الهی نهفته در اوست؛ چرا

ه کامل عالم طبیعت است و پرورش گوهر الهی نهفته در او چیزی است کاشرف موجودات مت
بینی اسالمیست. آزادی  رامت و ارزش انسان، جزء جهانکشاند. مسأله ک امل میکرا بسوی ت انسان 

ولیت انسان در این و اختیار انسان در ساختن سرنوشت خود نیز، پایه است. بنابراین مقصود از مسئ
ه برپایه کهای قانونی،  ه اوالً، انسان مسئول ساختن خویش است و در همه نظامکفراز، آن است 

 مذاکرات)صورت مشروح  «ننده دارد..ک رد، اثر تعیینکقانون اساسی، در آینده وضع خواهیم 
 (.119: 1، ج1965...، یینها یبررسمجلس 

 .یاساساصل سوم قانون « 3»بند ـ 00

 .یاساساصل سوم قانون « 11»بند ـ 01

 .یاساساصل سوم قانون « 3»بند ـ 03
از  یک یچه که، کند یممردم اعالم  به عامهبا صراحت و خطاب  ینهزم ینادر  یمکرقرآن ـ 04

 که یزیچافراد نبوده و تنها آن  یبرترو  یازامتباعث  یرهغو  یلهقبو  یفهطاو  یتجنسامور ازجمله 
 است. یدرستکاراست، تقوا و  یازتامو  یبرتر مالک

مگر در  ، است  مصون  از تعرض  اشخاص  و شغل  ، مسکن ، حقوق ، مال ، جان حیثیت»ـ 05
 «.تجویز کند  قانون  که  مواردی

 تواند بعنوان  نمی  و هیچکس  است  خویش  و کار مشروع  کسب  حاصل  مالک  هرکس»ـ 06
 «.کند  سلب  و کار را از دیگری  کسب  مکانا ،و کار خود  کسب  به  نسبت  مالکیت
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ه کسمتی برویم  خواهیم به ما می: »دارد یم یانببند  ینا یهتوجدر  مذکورمجلس  رئیس یبناـ 01
ار برای او فراهم شود و کانات کارگر نه مورد استثمار فرد قرارگیرد، نه دولت. اگر امکبا این اصل، 
اداره ) «یا دولتی نبود، این هدف تأمین خواهد شد. ارفرمای بزرگ شخصیکبدست  زمام امورش 

 (.1563: 9، ج1965، کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسالمی

ه کعواملی : »کند یمخصوص اشاره  ینادر  یاساسقانون  یینها یبررسمجلس  رئیس یبناـ 01
ار و کل کاست، گاهی ش ارکتواند مانع چنین فرصتی برای خودسازی فرد باشد، گاهی زیادیِ  می

اداره کل امور فرهنگی و «)ه استرو به هرسه عامل اشاره شد ار است؛ از اینکگاهی محتوای 
 (.1531: 9، ج1965، روابط عمومی مجلس شورای اسالمی

آذرماه  15. دراند پرداخته یمنظام  های یاستس یانبه بمختلف  یها برههدر  یشاناـ 01
 کشور ییقضانظام  شدن یاسالملزوم  در خصوصخود را  یا ادههشت مفرمان  یشانا، 1961سال

های  سیاست»تحت عنوان  1963مهرماه 11، درهایی یاستس ینچننمونه بارز  ینهمچن، کردندصادر 
، یدزنجانیعم) است یدهگردصادر  یشانا یسواز « شورکلی نظام اسالمی در دوران بازسازی ک

1933 :146.) 

، یرانا یاسالم یجمهور یاساسقانون  یبازنگر یشورا تمذاکرا: صورت مشروح کنـ 11
، جلسات 9و ج 1، ج1963: جا یب، یاسالم یشورامجلس  یعمومو روابط  یفرهنگامور  کلاداره 

 .وسوم یسهفدهم و 

  تواند قانون  می  اساسی  در حدود مقرر در قانون  مسائل  در عموم  اسالمی  شورای  مجلس»ـ 10
 «.وضع کند

 نگ: مذکور های یاستسبه  یدسترسشاهده و جهت مـ 11
http://maslahat.ir/DocLib2/Approved/Policies/Offered/General/Policies.aspx 

مطرح « افق آینده ایران اسالمی»مصلحت نظام، مسئله  یصتشخدر مجمع  1933در سال ـ 13
 ینااساس  ینبراد. برخوردار گرد یشتریبنظام از انسجام  یکل های یاستسشد تا براساس آن، 

از  یاصالحاتپس از  کهخود قرارداد  یکاررا در برنامه  انداز چشمسند  نام  به یسند ینتدونهاد، 
 ابالغ شد گانه سه یقواو به  ییدتأ، 16/3/1931 یختاردر  یرهبرمقام معظم  یسو

 :ینشان بهمصلحت نظام،  یصتشخمجمع  یرسم یتسانقل از  )به
ttp://maslahat.ir/DocLib2/Approved Policies/Offered General Policies.aspx). 

 یجمهور یفرهنگو  یاجتماع، یاقتصادتوسعه برنامه سوم  یکل های یاستس« 13»بند ـ 14
 .1/9/1933 یابالغ، یرانا یاسالم

 یجمهور یفرهنگو  یاجتماع، یاقتصادتوسعه برنامه چهارم  یکل های یاستس«19»بند ـ 15
 .11/3/1931یبالغا، یرانا یاسالم
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 «.13»همان، بند ـ 16

 «.51»همان، بند ـ 11

 «.95»همان، بند ـ 11

 «.19»همان، بند ـ 11

 «.15»همان، بند ـ 31

 «.94»و « 95» یبندهاهمان، ـ 30

 «.91»همان، بند ـ 31

 .توسعهبرنامه پنجم  یکل های یاستس یاسیسامور فصل ـ 33

 .13/5/1931 یغابالاشتغال،  یکل های یاستس« 9»بند ـ 34

 «.5»همان، بند ـ 35

 «.11»همان، بند ـ 36

 «.11»همان، بند ـ 31
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 منابع و مآخذ

 و عربی یفارس الف(

، رساله دکتری، (، تحلیل کار شایسته در جمهوری اسالمی ایران6831ابدی، سعیدرضا )
 تهران: دانشگاه شهید بهشتی)ره(.

صورت مشروح (، 6811ی اسالمی )اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورا
مجلس  تهران: ،مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 شورای اسالمی، چاپ اول.

 .3جا: مرکز المعلومات االسالمیه، ج ، بیصحیح مسلمتا(،  حجاج )بی بن النیسابوری، مسلم

 نشر میزان.، تهران: حقوق تأمین اجتماعی(، 6831استوارسنگری، کورش )

 اجتماعی. ، تهران: مؤسسه کار و تأمینحقوق بنیادین کار(، 6836سپهری، محمدرضا )

 اجتماعی. ، تهران: مؤسسه کار و تأمین(، کار شایسته6831سپهری، محمدرضا )

 ، تهران: نشر میزان.حقوق اساسی(، 6811طباطبایی مؤتمنی، منوچهر )

، تهران: مؤسسه کار و تأمین المللی کار نتحول حقوق بی(، 6836اهلل ) عراقی، سیدعزت
 اجتماعی.

، تهران: مجمع علمی و فرهنگی کلیات حقوق اساسی ایران(، 6831عمیدزنجانی، عباسعلی )
 مجد، چاپ سوم.

 ، تهران: نشر میزان، چاپ اول.حقوق اساسی و نهادهای سیاسی(، 6838قاضی، ابوالفضل )

 .608هران: انتشارات کتابچی، ج، تبحاراألنوار(. 6818مجلسی، محمدباقر )

 .13، شماره مجله کار و جامعه، گفتگوی اجتماعی ـ فرآیندها، پیامدها(، 6838محدث، جواد )

، تهران: دفتر نشر و فرهنگ گفتارهایی درباره حقوق کار(، 6811اهلل ) موسوی، سیدفضل
 اسالمی.

، تهران: ری اسالمی ایراندادرسی اساسی در جمهوتا(،  زاده، ابراهیم و همکاران )بی موسی
 جمهوری. و تنقیح قوانین و مقررات ریاست معاونت پژوهش، تدوین 

چاپ  ، تهران: دادگستر،مختصر حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 6831مهرپور، حسین )
 اول.
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، قم: انتشارات روایت قانونگذار  مبانی و مستندات قانون اساسی به(، 6831ورعی، سیدجواد )
 خبرگان رهبری. انه مجلسدبیرخ

 .1، تهران: نشر میزان، جحقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(، 6831هاشمی، سیدمحمد )

 ، تهران: نشر میزان، چاپ اول.های اساسی حقوق بشر و آزادی(، 6831هاشمی، سیدمحمد )

 .613ه ، شمارمجله کار و جامعه(، کار شایسته و نماگرهای آن در ایران، 6833هرندی، فاطمه )

 ب(التین

Juan, Somavia, (1999), Director-General, 87th Session of the International Labour 

Conference, International Labour Office: Geneva. 
ILO, (2012), Convergences: decent work and social justice in religious 

traditions, First published, International Labour Office: Geneva. 
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Analysis of decent work in the light of 
upstream documents in Islamic republic of 

Iran 
Tavakkol Habibzadeh

1
 & Hamzeh Ashkboos

2* 

1- Assistant Professor, Emam Sadegh University. 
2- Public law master, Emam Sadegh University. 

Abstract 
Decent work is a new title with the emphasis on human dignity 

which has been proposed just for a decade in the international arena. 

On the one hand, the entry of this concept into the legal system of 

Islamic republic of Iran due to Iran’s membership in ILO and the 

accession to some proposed protocols in this field and on the other 

hand the emphasis on human dignity and its high value as one of 

Islamic republic of Iran’s pillars has caused the analysis of this 

concept to be considered necessary in the internal legal system in the 

context of the Islam religion. 

Furthermore, according to the differences between Islam and 

West’s view on human being and its dignity, this article while 

explaining this concept and its components, is to examine these 

components in the constitution and the general policies in accordance 

with the mentioned viewpoint as the upstream rules and norms of the 

Iran’s legal system. 

The assumption of this article is that the issues in which the 

decent work is to compliment them and also the realization of these 

issues as a complete and comprehensive religion in all matters and in 

all fields of human being based on human dignity have been 

manifested in a favorable manner in the mentioned documents 

according to the Islamic nature of Islamic republic of Iran. 

Key words 
Decent work, components of decent work, human dignity, the 

constitution, the general policies. 
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The stance of people in the formation of 
Islamic state 

Sohrab Salahi
1
 & Ali Fattahi Zafarghandi

2*

1- Assistant Professor, Emam Sadegh University. 
2- Graduate Student at public Law, Tehran University. 

Abstract 
The consideration of people’s role in the theories concerning the 

formation of the state is so important in the present day that people's 

acceptance or rejection is a criterion for the division of the states into 

the authoritarian and democratic states. 

Moreover, since the establishment of the Islamic state is one of the 

holy legislator’s demands for human happiness and realization of the 

religion in which the fulfillment of that in all periods based on legal 

resources seems essential, The consideration of people’s role in the 

formation of Islamic state is mandatory. 

On this basis, this article strives to explain the role of people in the 

formation of Islamic state based on the opinions of jurists in 

Legitimizing to the qualified Velayate-faqih according to the theory 

of election and appointment. Then the role of people in the formation 

of Islamic state in religious rules whether rational, scriptural and the 

conduct of Imams will be examined and in the end, an analysis will be 

presented according to the mentioned documents and arguments. It 

seems that the people play an essential role in the formation of 

Islamic state and realization of the Islamic state is based on their 

acceptance or rejection. However, the rejection of people will make 

them responsible in front of God and the other worldly punishments 

will follow them. 

Key words 
Islamic state, the people, theory of election, theory of 

appointment, legitimacy, credibility. 

                                                                                                                                        
* E-mail: jurists afattahi@mihanmail.ir 



 

 

6 

The pathology of the government decrees 
Paradoxes in consideration of the chairman 

of the parliament 

Farid Mohseni
1
 & Seyyed Mohammad Mahdi Ghamami

2*

1- Assistant Professor, University of judicial sciences and administrative services. 
2- Ph.D. student at Public Law, Islamic Azad University. 

Abstract 
Monitoring on the government decrees is of the most important 

concerns for all law systems so as to guarantee the hierarchy of laws 
and the rule of law on public regulations which has been followed 
whether through political institutions or judiciary institutions. 

The monitoring on government decrees has been granted to a 
political authority by the principles (85) and (138) and also by the 
former principle 126 of Iran’s Constitution in order to have the 
regulatory, like legislation, evaluated and monitored by a political 
and dominant-on-law authority. 

The result of this monitoring, according to the mentioned 
principles and the single article of “Law enforcement of principles 85 
and 138 about the chairman of the parliament’s responsabilities“ is 
the abolition of the decrees contrary to the ordinary laws made by 
the government cabinet or the committees composed of several 
ministers. Nevertheless, several of lawyers with some evidence are to 
justify the non-implementation of these principles and legal 
materials. 

In this article ,citing the mentioned declarations and having them 
criticized, the writer poses the main reasons of the government 
decrees Paradoxes with the ordinary laws. Accordingly, the major 
inconsistencies are due to the abolition and following of some specific 
interpretations of the law or due to some regulatory or legislative 
requirements and mistakes. 

Key words 
Monitoring, chairman of the parliament, the Cabinet, the 

principles (85) and (138) of the Constitution, the committee of 
consideration and adjustment of government decrees with laws. 
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Meaning, Nature and Supervision of the 
Implementation of General Policies of 

Government 

Ali Gholami
1
 & Ali Bahadori Jahromi

2*

1- Assistant Professor, Emam Sadegh University. 
2- Ph.D. student of Public Law at Tehran University - Campus Qom. 

Abstract 
The general policies of the country containing the basis of the 

orientation of the whole country in all sections is assigned by the 

Supreme leader based on the the first cause of the 110 priciple of the 

Constitution and unite all the institutions and sections. The main 

purpose of this policy is to create order in the country which 

determines the general picture of the country. 

The second cause of the 110 principle of the Constitution 

emphasizes the proper implementation of these policies which is 

handled by the the Supereme leader, as well. This responsibility 

which clarifies the necessary nature of these policies and their 

importance based on the principle of 110 is taken care by the 

Expediency Discernment Council. 

The present article after the analysis of the content and nature of 

the general policies of the country and determination of the bases and 

importance of the supervision on the proper implementation of them, 

criticizes the status quo and emphasizes the necessity of reviewing 

theses supervision on the proper implementation of thses policies. 

Key words 
The general policies, Concepts, Nature, Supervised. 
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Judicial Review over the Non-

Governmental Public Institutes and 

Organizations 
Vali Rostami

1
 & Seyyed Mojtaba Hosseinipoor Ardakani

2*
 

1- associate professor, Tehran University. 
2- Public law master, Tehran university. 

Abstract 
Judicial review and rule of law to public organizations and 

authorities is considered to be the Principles of democratic systems 

and guarantee the individual and social rights of people. Non 

governmental public institutes and organizations as one of the 

instances of public affairs, having the authority of public power, have 

important place in different scenes of Social affairs and management 

of public affairs of the society, are not exceptions. Judicial control 

over these kinds of institutes can be counted as an effective tool to 

make them accountable and responsible and ensure individual rights 

in dealing with these institutions. To achieve this goal, the existence 

of law and its fundamental criteria in regard to the legal system of 

these institues are necessary. Nevertheless, investigation of the 

presence of law components in the above mentioned institutes reveals 

that they suffer from significant weaknesses. 

The present article aims to investigate the concept of rule of law 

and fundamental elements, as the judicial review criteria, and 

application of these criteria to the legal system of Non governmental 

public institutes and organizations.  

Key words 
Judicial review, Rule of law, Non governmental public institutes 

and organizations, Limitation of power, Court of Administrative 

Justice. 
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The Duties and Functions of the Federal 
Constitutional Court 

Hossein Khalaf Rezaee
1*

1- Ph.D. student of International Law, Tehran University. 

Abstract 
The constitution is the foundation of the national legal system. It 

has been established for the protection of the individual rights and to 

ensure the system of independence of powers. To protect this 

fundamental document and to prevent any deviations or violations of 

the constitution could not be attained unless an ultimate interpreter 

has been predicted. Normally, such task vested on the supreme 

courts, the constitutional courts or the constitutional councils. The 

federal constitutional court of Germany (FCC) as guardian of the 

constitution with the goal of ensuring that all agencies follow the 

constitution was established in 1951. This Court is considered as a 

mechanism for ensuring public order and for the preservation of the 

values and principles of the German legal system, particularly the 

fundamental rights and democratic principles. The constitution is the 

only criterion for the court decisions.  
In this paper, we propose a comparative study of the structure 

and functions of the FCC as corresponding institution to the 

Guardian Council of the Constitution of the Islamic Republic of Iran 

(Shora-ye Negahban-e Qanun-e Assassi). 

Key words 
The Federal Constitutional Court, Constitutional Complaint, 

Federation, Länder, The Fundamental Rights, The Constitution. 
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