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 دهیچک
های مبتنی بر دموکراسی پارلمان نقش برتری در کنترل روابط قوا با یکدیگر و همچنین در نظام

ایرانی به  یخواهمشروطه. در کشور ما برداشت از این برتری بر مبنای سنت داردبا شهروندان 
خصوص بهل، ئانونگذاری در عموم مساقانون اساسی، ق 11شکلی رقم خورده که مطابق اصل 

در  قوه مقننه آفرینیقرار داده است. اما این نقش مجلس شورای اسالمیل اداری را حق ئمسا
قانونمندی اداره و حفظ کارکردهای به ، لزوماً تصمیمات و اقدامات اداری قوه اجراییکنترل 

ی متنوع گذارمقرراتراه با شده هممنتهی نشده است. گستره فزاینده قوانین وضعمطلوب آن 
توان نظام اداری کشور را در تأمین  تنهادر این عرصه، نه ریگمیتصمدولت، ستادها و شوراهای 

روز خدمات عمومی جامعه با چالش مواجه کرده، بلکه در زمینه مسائل اداری از کارامد و به
هامات فراوانی را برای این جمله صالحیت کارکردی، نظام استخدام، مالی، اداری و غیره نیز اب

ه ساختمدی مواجه اناکار ی قدرت اداره ایرانی را باریپذکنترلنظام ایجاد کرده و در نهایت 
دارد ضمن بیان مختصری از علل این ناکارامدی، رو سعی افرتحقیق  با این توصیف است.

های عمومی نهاد حقوقی مختلف مسائل یانمونهتأثیرات آن را بر نظام اداری با بررسی 
  نشان داده و راهکارهایی را در این خصوص ارائه دهد. غیردولتی
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 مقدمه
ویژگی ذاتی این  اوست. برخالف اراده دیگری، به امری توانایی و امکان تحمیل قدرت،

 کرد متوقف را آن دیبا و دارد استفاده سوء به لیتما ست که هموارهپدیده آن ا
(Robertson, 1998, 221،)  این ویژگی، قدرت در اندیشه سیاسی وجه دیگری  رغمیعلاما

، شری الزم و اقتدار ردیگیمجا که قدرت در اختیار دولت قرار نیز دارد. در این اندیشه آن
که سخن از برخورد با قدرت حکومت به میان ین هنگامی. بنابراشودیمخوانده  آورالزام

وسیله آن به ، هدف توقف کامل چنین قدرتی نیست، چراکه اقتدار حاکمیت بهدیآیم
ی مختلف سیاسی همواره سعی شده است هانظام. به همین دلیل در دیآیدرممرحله اجرا 

کنترل شود. در واقع مهار  نحو مطلوبیتا با اندیشیدن به ابزارهای مناسب قدرت دولت به
ی هاهیالبا نفوذ در  سوی نیاز دارد؛ از یک ابازدارندهوسیله قدرت به نیروی قدرت به

ی شهروندان هایآزادسیاسی قدرت موجب کنترل اقتدار آن شود و از این طریق حقوق و 
غلبه هر را در برابر دولت حفظ کند و از سوی دیگر، در نظامی از نظارت و تعادل مانع از 

 یک از قوای حکومتی بر قوه دیگر شود.
قوه اجرایی  یریپذنظارتدر  توانیمخوبی هضرورت چنین طرحی از کنترل و مهار قدرت را ب

مین منافع عمومی أه خدمات و تئارا) اشیاصلچراکه این قوه بر مبنای هدف  کرد،مشاهده 
روندان دارد، بلکه از لحاظ کیفی نیز لزوم ارتباط را با شه ینتنها از لحاظ کمی بیشتر، نه(جامعه

شمار به از قانون و برخورداری از امتیازات قدرت عمومی دو مشخصه بارز آن یریپذانعطاف
ثر دیگری است که موجب شده این ؤ. گستردگی وظایف اداری و اجرایی نیز عامل مرودیم
داره امور حکومت نقش بسیار صرفاً در قوه مجریه متمرکز نباشد، بلکه تنسیق و ا هایژگیو

دهنده هئجا که تمام اشخاص حقوقی ارا، تا آنطلبدیمفراتر از نظام اجرایی قوه مجریه را 
کارگیری هاست که ضرورت ب ییهایژگیو. وجود چنین ردیگیبرم خدمات عمومی را در

آن را ابزاری مطلوب در کنترل قدرت قوه اجرایی جامعه و حفظ حقوق شهروندی در برابر 
 . کندیمدوچندان 

تحلیلی ضمن بررسی نقش  -سعی دارد با روشی توصیفی  حاضربا این توصیف تحقیق 
عنوان بخشی از قوه سسات و نهادهای عمومی غیردولتی بهؤم یریپذنظارتحاکمیت قانون در 

نی، در ابزار اصلی کنترل قدرت اداره ایرا منزلهبهاین اصل را ی کنونی هاتیظرفاجرایی کشور، 
 مل قرار دهد:أذیل مورد ت پرسشه پاسخی به ئقالب ارا

در حال حاضر نحوه اِعمال نظارت پارلمان و دولت از منظر سیاست تقنینی بر نهادهای  -
 عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ 
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 . برابری یا برتری قوا در کنترل قدرت اداره 1
ترین آن اندیشه تفکیک قواست. در حال یشیده شده که مهمبرای کنترل قدرت راهکارهایی اند

که تفکیک وظایف و تقسیم قدرت عمومی میان  اندافتهیدرخوبی هحقوقی ب یهانظامحاضر 
تنهایی برای رسیدن به اهداف تفکیک قوا کافی نیست، بلکه الزم است تا هر گانه، بهقوای سه

یگر مجهز شوند تا به این ترتیب ضمن حسن دکیک از قوا به ابزارهایی برای نظارت بر ی
د. اما اینکه نقش این ابزار در مقابل یکدیگر شواجرای امور، حقوق شهروندان نیز رعایت 

ن باید به ه آی است که برای پاسخ بپرسش است،ها برقرار میان آن یارابطهچگونه است و چه 
لیف مشهورش با عنوان أبُدن در تد. ژان کراندیشمندان عرصه تفکیک قوا رجوع  هایآرا و نظر

است و تقسیمات وظایف  ریناپذمیتقس: حاکمیت طبعاً سدینویمشش کتاب در باب جمهوریت 
بنابراین باید در این قوه جمع  ،گیرند، که از قوه مقننه نشأت میاندتیحاکم خود جلوه متنوع از

 .(262 ،1331صادقیان، و  شوند )علوی
که  داندیمی اقوهبین سه قوه مقننه، مجریه و فدراتیو، قوه مقننه را « واتفکیک ق»طرح  با جان الک

کار گیرد. بنابراین او قوه حق دارد نیروی جمهور را به دلخواه در جهت حفظ و حراست جامعه به
داند و باور دارد که قوه مجریه تنهایی نخستین مظهر حاکمیت میقوه و آن را به نیتریعالمقننه را 

اساس : »دیگویمدر این باره  (. روسو نیز163، 1312اسخگوی این قوه باشد )قاضی، باید پ
زندگی سیاسی بر پایه اقتدار هیأت حاکمه استوار است. قوه مقننه، قلب و قوه مجریه، مغز هیأت 

سبب و دوام دولت به بقااو  دید از. «دهدیمحاکمه است که فرمان حکومت را به همه اجزا 
(. اندیشمند دیگری که در این خصوص سخن به میان 351، 1311)روسو،  نه استوجود قوه مقن

دیگر آزادی اگر یکی از قوا در دیگری ادغام شود، »است. به نظر او  ویمنتسک دو شارلآورده، 
فرد یا هیأتی که مرکب از رجال یا توده و اعیان است، این سه و اگر یک  وجود نخواهد داشت
هم دارا باشد، یعنی هم قوانین را وضع کند و هم تصمیمات عمومی را به  قوه را در عین حال با

 رودکند، آن وقت همه چیز از بین می وفصلحلموقع اجرا بگذارد و هم اختالفات بین افراد را 
را  مهمی نکات آنکه در کشور ما نیز روشنفکران عصر مشروطه برخالف (.311، 1311)منتسکیو، 

 از بخشی که هم با قوا روابط خصوص در اند،نگفته وجودی آن فلسفه و قوا تفکیک در نظریه

 نخستین در فروغی را آن نیترقیدق، که اندکردهنکات مهمی را بیان  آن است، آثار از و این نظریه

 دولت: »سدینویم بود، پارلمانی مشروطه طرفدار که او .است نگاشته حقوق اساسی رساله

 نفر چند دست به امور اداره که شودیم پارلمانی ترتیب یدارا سدر کمال درجه به چون مشروطه

 «.اندمسئولآن  برابر در و اندپارلمان مقبول که افتدیموزیر 
برتری نقش نظارتی  یابیم کهدرمیدر مجموع از آرا و نظریات مختلف در خصوص تفکیک قوا 
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 یاوهیشحقوقی به اِعمال  یهانظاممه سازد. البته این برتری در هپارلمان بر اداره را نمایان می
 هانظاماین  یخواهمشروطهزیرا بر مبنای سنت  ،شودینمیکسان در کنترل قدرت اداره منتهی 

 یهاانقالبمثال نقش  برای مفهومی از برتری حاکمیت قانون نیز متفاوت است. یهابرداشت
دیشه غرب دو مدل به شد در ان سببتفکیک قوا  در خصوصغربی و نظریات ملهم از آن 

ثر از أستان که متلمدل آنگلوساکسونی انگ ؛موازات یکدیگر برای کنترل اداره مدرن شکل گیرد
به تقویت پارلمان و توجه همسان به برابری و آزادی منجر شد و « 1633انقالب شکوهمند »

الً متفاوت از که در پی انقالب کبیر فرانسه و با فرجامی کام یاقارهمدل فرانسوی یا اروپای 
)کاسِز،  انجامیدنظام انگلستان به تقویت قوه مجریه مطلقه، تمرکز و تقدم برابری بر آزادی 

اجازه قانونگذاری وسیع « لوکامن»انگلستان، سیطره نظام  به همین دلیل در .(51 - 16، 1312
بیش از آنکه  ویژه اداره نداده و کارویژه پارلمانبه پارلمان را در خصوص امور عمومی و به

های افراد یو نبایدهای اداره باشد، به حفظ حقوق و آزاد هاباید خصوصقانونگذاری در 
جامعه در برابر حکومت و اداره معطوف است. در فرانسه نیز مطابق فهم روسویی از تفکیک 

ارلمان اداره سهم دولت و وظیفه پ زمینهدر  یگذارمقرراتقوا، از ابتدا با شناسایی اصالت اداره، 
 روازاین آن قرار گرفت. یهاتیفعالاعمال نظارت بر حکومت )دولت( و ترسیم حد و مرز 

گذاری پارلمان بر اداره تأثیرقانون اساسی این کشور، قانون فقط یکی از صور  33مطابق اصل 
 آن.  یهاصورتاست و نه تمام 

یادشده  یهانظاماوت از در ایران وضعیت قانونگذاری و نظارت تقنینی مجلس بر اداره متف
در حالی با پیدایش نهضت مشروطه شکل گرفت که اساساً قانونمند بودن  ییگراقانوناست. 

اداره و حفظ کارکردهای مطلوب آن و نیز حقوق شهروندی در برابر دوایر دولتی، مطرح نبود، 
شاه بود،  جلوگیری از استبداد و خودسری، خواهان و روشنفکرانبلکه دغدغه اصلی مشروطه

خودکامگی و حل تمام مشکالت را منوط به تصویب قانون  هاقرنجا که کلید رهایی از تا آن
از نظر ایشان صرفاً قانونگذار  ،. بنابراین مجلس شورای ملی که مظهر اراده ملت بوددانستندیم

از  الدولهناظمخان مثال میرزا ملکم برای .(66، 1332زارعی،  و ندوشنیجعفر) شدیمشناخته 
ایران در نخستین شماره روزنامه قانون در رجب  یخواهمشروطهجمله روشنفکران اندیشه 

ایران مملو از نعمات خداداد، چیزی » :کندهدف از نشر این روزنامه را چنین بیان می ق1311
کس در ایران مالک هیچ چیز نیست که همه این نعمات را باطل گذاشته نبود قانون است، هیچ

در تفکر سیاسی طالبوف نیز قانون از جایگاه  .(1ش  ،1355 )ملکم،« را که قانون نیستزی
هر جا قانون نیست اساس : »سدینویمخاصی برخوردار است. او در خصوص اهمیت قانون 

 .(121 ،2536 )طالبوف،« منافع نیست و هر جا اساس منافع نیست تمدن نیست
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 و لیدال به کرد ریناگز را قانونخواه وجود، پیشگامانبنابراین نظام سنتی، سیاسی و فرهنگی م
 مقابل در را قانون شهیاند و بپردازند ،ناقص ای یاجمال هرچندآن نظام  تداوم و وجود علل
وضع قانون  رو. ازاین(11 ،1313، زادهیبخش و )راسخ کنند مطرح موجود مشکالت و صینقا
دلیل عدم فهم کاملی از مفهوم و که در آن دوران بهعنوان کارویژه پارلمان ایران در حالی بود به

کارکردهای قانون حتی در اجرای مصوبات پارلمان تضمینی وجود نداشت. طوالنی شدن روند 
استبداد تا سالیان متمادی پس از مشروطه و عدم تمایل حاکمان وقت به پذیرش اراده عمومی 

قانون در مقابله با قدرت حاکم وضع  یخواهمشروطهدر اداره کشور، موجب شد تا سنت 
جا سنتی که حتی پس از انقالب اسالمی تا آن ،عنوان کارویژه اصلی نهاد پارلمان باقی بماندبه

در  مسائلمجلس شورای اسالمی در عموم »قانون اساسی  11تداوم یافت که مطابق اصل 
ی از کارکرد این برداشت سنت«. قانون وضع کند تواندیمحدود مقرر در قانون اساسی 

اداره لزوماً به معنای قانونمندی اداره و حفظ  مسائلقانونگذاری در امور عمومی و تمامی 
ایجاد حجم انبوهی از قوانین و مقررات  موجبحقوق شهروندان در مقابل آن نبود، بلکه 

جا که حتی تا آن ،گوناگون و بعضاً مبهم و متعارض و حتی فاقد ضمانت اجرای کافی شد
نیز تاکنون در « قانون تنقیح قوانین و مقررات»انونی از همین جنس تحت عنوان وضع ق
 . نشده استثر واقع ؤقوانین و مقررات اداری کشور م یسازشفاف

ال ؤاین س ،کشور عنوان شد اداری مدامسئله تراکم قوانین ناکاردر خصوص با توجه به آنچه 
 در اداره کارکردهای مطلوب قانون را تواندینمدر این باره که چرا قانونگذاری  رسدیمبه ذهن 

 ؟شودیمشدن فساد در ساختارهای حقوقی و اداری منجر  تردهیچیپنمایان سازد و حتی به 
بدون در نظر گرفتن را دن ساختارهای حقوقی بر پایه نهادهای وارداتی کردر پاسخ باید بنا 

و حتی عدم تالش برای فهم  أشور مبدفکری و تاریخی ایجادکننده این نهادها در ک یهاشهیر
طور هها بر مبنای نیازهای داخلی را علت موضوع دانست. بن آنساختکارکردی و یا نهادینه 

شدت گفت که این حقوق حاصل تاریخ هر کشور و به توانیمخاص در مورد حقوق اداری 
محسوب  عنوان حقوق اداری در یک کشورنحوی که آنچه بهبه ،واجد صبغه ملی است

د. به همین دلیل از نگاه شوگونه قلمداد نممکن است در کشورهای دیگر این ،شودیم
حقوقدانان فرانسوی حقوق انگلیسی که شاهد گسست کامل بین دنیای فئودالی و دنیای 

این مطلب را  .(15-13 ،1312 واجد حقوق اداری نیز نشده است )کاسِز، ،بورژوازی نبوده
د. قانونگذار ایرانی کرمقایسه نظام تقنینی کشور ما با کشور فرانسه مشاهده در  توانیمنوعی به

بر پایه سنت انقالب مشروطه کارویژه اصلی و حاکمیت برتر خود بر اداره را از طریق 
که برخالف این رویه کند. درحالیقانونگذاری در تمام امور اداری و اجرایی اِعمال می
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تاریخی این کشور کارویژه اصلی  یهاانقالبم روسویی و سابقه قانونگذار فرانسوی بر پایه فه
 تأثیرخود را حفظ کارکرد اداره و نظارت بر آن با وضع قوانین صرفاً بنیادین قرار داده است. 

مدی و اثربخشی قانونگذاری بر اداره را در هر کشور ااین دو برداشت متفاوت میزان کار
  .سازدیممشخص 

 یگذارمقرراتو  کرده جهت قانونگذار را از پرداخت به امور اجرایی منعفهم فرانسوی از آن 
از هدف نهایی خود  یتأسرا بر عهده قوه مجریه قرار داده است، که این امور به  هانهیزمدر این 

جهت تطبیق  ریپذانعطافاموری نسبتاً ناپایدار، جزئی و (منافع و خدمات عمومی جامعه نیتأم)
 عام و یکل)قانون  یهایژگیوبوده و در بسیاری از موارد از حیث ماهیت با  با نیازهای جامعه

در تمامی  ژهیوبهسنخیت ندارند. بنابراین قانونگذاری  ی(ریناپذانعطافو  بودن یالزام بودن،
 هرچندهمراه آورد. لذا و فساد تقنینی اداره را به سازد قانون را از محتوا تهی تواندیماین امور 

 ،شودیم یناش آن از مردممیان  در ییاجرا قابل یحقوق قاعده که ستهادولت اراده انیب قانون
 با یوقتبر این اساس  .(365، 1331 ساکت،) ستین قانون یااراده انیب هر که افزود دیبا اما

ناکامی  برعالوه ،شود زین یاقتصاد یحتاداری و  امور اصالح به اقدام مداناکار و فیضع نیقوان
 .(15، 1333، خود عامل بروز فساد است )ربیعی، دیآیموجود اصالح، روند جدیدی که بهدر 

 در خصوص ،به شرح ذیل توانیممدی در عرصه قانونگذاری را ااز این ناکار یانمونه
 د.کرمشاهده  نهادهای عمومی غیردولتی ختلف ماهیتی، اداری و مالیم یهاجنبه

 باط با نهادهای عمومی غیردولتی. سیاست تقنینی پارلمان در ارت2
 . از لحاظ ماهیت حقوقی 2-1

سازمان، مرکز، صندوق، نهاد، بنیاد، »بسیاری از عناوین سازمانی و تشکیالتی نهادها از جمله 
...« تابعه، واحد وابسته، شورا و ت، دبیرخانه، انجمن، واحد أنهضت، جمعیت، ستاد، کانون، هی

)مرکز  ندافاقد هرگونه تعریف یا ضوابط مشخص ،اندآمدهکه در قوانین و مقررات مربوط 
خالی از ابهام  نیزاین نهادها ماهیت از  شدهارائهاریف تع .(165 ،1313مجلس،  یهاپژوهش
 شرطدر حالی  1336 سال مصوب یکشور خدمات تیریمد قانون 3مثال ماده  رایبنیست. 

 از مجدد یفیتعر ارائه را در «یردولتیغ عمناب محل از هیسرما درصد پنجاه از شیب یمال نیتأم»
اساساً از بودجه عمومی دولت  هاآنده که برخی از کرقید  بحث مورد ینهادها یحقوق تیماه

دلیل ماهیت حقوقی این نهادها کماکان مشمول تعریف سابق در همین . به کنندینماستفاده 
ه قانونگذار در برخی جالب آنک 1.ستا 1366قانون محاسبات عمومی مصوب سال 5ماده 

 نیتأم در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 2مانند ماده  مؤخراحکام قانونی 
 قانون 1ماده  «لف»و بند  2 ،1311در امر صادرات مصوب سال  هاآننیازهای کشور و تقویت 
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گرشی متفاوت از با ن 1313کشور مصوب سال  یمال نظام یارتقا و ریپذرقابت دیتول موانع رفع
منابع  نیتأمشرط یادشده شمولیت این قوانین بر نهادهای عمومی غیردولتی را فارغ از نحوه 

بودن شرط مذکور  مؤثربر غیرده است. بنابراین در حال حاضر عالوهکرلحاظ  هاآنمالی 
یک شناسایی ماهیت حقوقی نهادها، نظام اداری کشور نیز با انشقاق دو تعریف از  منظوربه

 است. نهادهای عمومی غیردولتی مواجه و مؤسساتماهیت حقوقی در مورد 

 . از لحاظ ساختار تشکیالتی، اداری و مالی2-2
روند  هاآن شیدایپبرداشت ناصحیح از لزوم استقالل حقوقی نهادها موجب شده تا از زمان 

استخدامی، وضع قوانینی که نهادها را از شمول مقررات عمومی در خصوص مسائل مختلف 
 111در حال حاضر نیز مطابق ماده  که ینحوبه، افزایش یابد، کندیم مستثنااداری، مالی و غیره 

 3منطبق با ماده  هاآنقانون مدیریت خدمات کشوری، آن دسته از نهادهایی که شکل حقوقی 
ده آخرین ارا عنوانبهنباشد، از شمول این قانون که  –که شرح آن گذشت  -این قانون 

برداشتی . همچنین از لحاظ کارکردی ندهست مستثناقانونگذار در مسائل یادشده مطرح است، 
در  هاآنو نهادها یادشده به تجمیع نام  مؤسساتالتقاطی از اهداف و کارکردهای ناهمگون 

عمومی  مؤسساتتفاوت شخصیت حقوقی جا که تا آن، 3است دهش فهرستی واحد منجر
شمار به ات مطرح در تهیه این فهرستابهام عمومی غیردولتی، خود ازدولتی از نهادهای غیر

 .دیآیم
 رایب. ستیندر این زمینه نیز اندک  شدهوضعمذکور در قوانین پراکنده تعارضات و ابهامات 

( 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 23ماده  «ن»بند مثال 
 یهادستگاه و دولت یبرا یمال بار متضمن که را روین یریکارگبه و داماستخ نوع هر مجوز
 کل بودجه قانون در آن یمال بار که است نستهاد اجرا و بیتصو قابل یصورت در ،باشد یاجرائ

ماده قانون  «ث»باشد. اما متعاقباً بند  شده نیتأم ربطیذ ییاجرا دستگاه یداخل منابع ای کشور
مصوبات  از یناش یمال بارقبلی  نیتأمضمن تکرار مجدد این حکم، برنامه ششم توسعه 

)و نه  کشور کل بودجه قانون دردر موارد استفاده از  اجرایی مانند نهادها را صرفاً یهادستگاه
 یارتقا قانون 3 ماده «ب» بند مطابقمنابع داخلی دستگاه( ضروری دانسته است. همچنین 

 5تا  1 موادکلیه اشخاص موضوع  1311مصوب سال  فساد با مقابله و یادار نظام سالمت
 متن ثبت به مکلف از جمله نهادهای عمومی غیردولتی یکشور خدمات تیریمد قانون

 هیکل» و میضما ،اسناد هرگونه همراهبه مناقصات یبرگزار قانون موضوع منعقدهقراردادهای 
 و تیریمد سازمان توسط جادشدهیا یقرارداد اطالعات گاهیپا در «یمال یهاپرداخت

قانون  1ماده  «ب»مطابق با بند  برخالفاساساً نهادهای مذکور  کهیدرحال ،ندهست 4 یزیربرنامه
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، صرفاً در موارد استفاده از بودجه کل کشور مشمول این 1333برگزاری مناقصات مصوب سال 
 .ندهستقانون 
 از یبخش میتنظ قانون به مواد یرخب قانون الحاق 61بر آن احکام قانونی مانند ماده عالوه

 توسط عنوان هر تحت ی راوجه هرگونه پرداخت و افتیدر، که (2) دولت یمال مقررات
 نیقوان چارچوبصرفاً در  یکشور خدمات تیریمد قانون 5 ماده موضوع ییاجرا یهادستگاه

می غیردولتی قانون برنامه ششم توسعه که نهادهای عمو 21ده یا ماده کرتجویز  کشور موضوعه
، ساؤردر قبال حقوق و مزایا به مقامات،  هگرفتانجام یهاپرداخترا مکلف به انعکاس کلیه 

 یهاشیفدر  -از هر محل از جمله اعتبارات خارج از شمول و منابع عمومی  -مدیران خود 
دیگر و احکام قانونی  هاهیروده که با نگاهی به سایر شوضع  ده، در شرایطیکرحقوقی مربوطه 

 55قانون محاسبات عمومی و یا نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل  31ماده  2مانند تبصره 
صالحی همچون دیوان نظارت نهادهای ذی -که شرح آن خواهد گذشت -قانون اساسی، 

محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر منابع مالی نهادهای عمومی غیردولتی 
و کلیت این منابع را است عتبارات منظورشده در قوانین بودجه کل کشور صرفاً محدود به ا

 . شودینمشامل 

 . دیوان محاسبات بازوی نظارت مالی پارلمان بر نهادها2-3
عمومی را که  یهانهیهزکه  دهدیماصل حاکمیت ملی به مردم و نمایندگان آنان این حق را 

ابزار این  .(215، 1313 ید یا رد کنند )هاشمی،یأاصلی آن همانا مردم هستند، ت کنندهنیتأم
 وانید ای یحسابرس ملی مرجع عنوانبه هاآناز  کههستند  یاتابعه ینظارت ینهادهانظارت، 
در کشور ما پس از انقالب  .(3-1، 1333، زادیمرشد و )رنجبر شودیمنام برده  محاسبات

پارلمان بر امور اقتصادی، برای اولین  لیمشروطه با تأسیس قوه مقننه نظر به اهمیت نظارت ما
نهادی زیر نظر  عنوانبهقانون اساسی مشروطیت  113و111بار دیوان محاسبات براساس اصول 

از پیروزی انقالب  پس .(1- 6 ،1315مجلس،  یهاپژوهشوزارت مالیه تأسیس شد )مرکز 
مستقل  سسه دولتیؤم عنوانبهقانون اساسی دیوان محاسبات  53اسالمی نیز براساس اصل 

تحت اداره مستقیم مجلس شورای اسالمی موجودیت یافت. در خصوص صالحیت ذاتی 
، هاوزارتخانه یهاحسابدیوان محاسبات به کلیه : »کندیمبیان  ،قانون اساسی 55دیوان اصل 

نحوی از انحاء از بودجه کل کشور که به ییهادستگاهدولتی و سایر  یهاشرکت، مؤسسات
 یانهیهزتا هیچ  دینمایمرسیدگی یا حسابرسی  داردیمترتیبی که قانون مقرر به کنندیمده استفا

  5«.از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد
هدف دیوان را اعمال کنترل و نظارت  1361همچنین قانون دیوان محاسبات مصوب سال 
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مالی  یهاتیفعالاز طریق کنترل عملیات و  المالتیبداری از پاس منظوربهمستمر مالی 
و منابع مالی کلیه  هاحساباجرایی برشمرده است. هدفی که دامنه نظارتی آن  یهادستگاه

و  33که بر طبق اصول  را ییکلی هر واحد اجرا طوربهو  مؤسسات، هاسازمان، هاوزارتخانه
و از حیث پاسخگویی  شودمی، شامل شودیمرتب قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن م 35

نحوی از انحاء از و ادارات تابعه را که به هاسازمان، گانهسهاشخاص نیز تمام مقامات و قوای 
، ولو آنکه اشخاص حقوقی مذکور از شمول ردیگیمبر در ندکنیمبودجه کل کشور استفاده 
هراً در نظارت مالی دیوان محاسبات بر بنابراین ظا 6باشند. مستثناقانون محاسبات عمومی 

و نهادهای عمومی  مؤسساتو واحدهای اجرایی حقوق عمومی از جمله  هادستگاهتمامی 
قانون محاسبات عمومی  13د، کما اینکه قوانینی مانند ماده کرتصور  توانینمغیردولتی ابهامی 

مذکور را،  مؤسساتکلیه نقدینگی مربوط به نهادها و  صراحتبهنیز  1366مصوب سال 
 لحاظنیبدده و کرتحصیل آن در زمره وجوه عمومی محسوب  منشأاز نحوه و  نظرصرف

اما در عمل این  است. ریناپذاجتناباین منابع  تمامیت ضرورت نظارت یادشده بر
کافی قانونگذار به کارکرد نهادی ناظر چون نا. توجه خوردیمرقم  یاگونهبه یریپذنظارت

جای روند افزایشی قانونگذاری در نظام مالی کشور، در حفظ منابع مالی هب توانندیمدیوان که 
، سوکیند از کنکلی این نظام نقش بسیار مهمی را ایفا  هایاستگذاریسبه  یدهجهتجامعه و 

و قانونگذاری متعارض و مبهم در خصوص وضعیت اموال و منابع مالی نهادها که 
 باشد تا  موجباز سوی دیگر،  اندنیز بر آن وسعت بخشیده مستقل داخلی یگذارمقررات
توسط دیوان محاسبات در  المالتیبقانونی یادشده، صالحیت پاسداری از  یهاتیظرفوجود 

پس از انقالب اسالمی همواره محل مناقشه میان این بازوی نظارتی مجلس و  یهاسال
در نهایت به صدور نظریه تفسیری شماره  د. تا آنکه این امرشونهادها واقع  ربطیذن مسئوال
قانون اساسی با محوریت  55شورای نگهبان از اصل  13/1/15مورخ  1116/21/15
 د.شدامنه صالحیت نظارتی دیوان محاسبات به شرح ذیل منجر  یسازشفاف

قانون اساسی ناظر بر اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صالحیت  55اصل »
 «. محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است دیوان

در  شدهحیتصر« اعتبارات مصوب»دن اطالق عبارت کربه این ترتیب تفسیر یادشده با محدود 
نظارت مالی دیوان محاسبات  زمینهاصل مذکور به بودجه کل کشور، محدودیتی اساسی را در 

ی عمومی غیردولتی که از محلی غیر از بودجه و نهادها مؤسساتبر آن بخش از منابع مالی 
د و شأن صالحیتی دیوان محاسبات کشور را از پاسداری کر، ایجاد شودیم نیتأممذکور 

بار نیست که در ارتباط با محدودیت اولیناین البته  به بودجه کل کشور فرو کاست. المالتیب
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دیوان پس از  سیتأسرت از زمان ، بلکه این نظاشودیمنظارت مالی دیوان محاسبات ایجاد 
قانون دیوان  31مطابق ماده  یی از این حیث بوده است.هامناقشههمواره محل  مشروطه انقالب

 یهاحسابدیوان محاسبات به کلیه »ده بود: شق نیز مقرر 1321محاسبات مصوب سال 
د به دولت حقی داخله و خارجه و اشخاصی که دارای امتیاز بوده و بای یهایکمپانو  هابانک

خورشیدی و  1312در قانون مصوب سال  کهیدرصورت«. دینمایمبدهند، رسیدگی و تفتیش 
د که مانع شاصالحات بعدی آن اختیارات مذکور محدود و حقوقی از دیوان محاسبات سلب 

دیوان مزبور گذارده  عهده بهمتمم قانون اساسی مشروطیت  112از انجام وظایفی شد که اصل 
 .(13 ،1332، نژادیانیکک: .ن)بود 

به این ترتیب صالحیت و کارکرد این نهاد نظارتی که حدود یک قرن پیش با الگوبرداری از 
بر آنکه پیش از انقالب با تردیدهای د، عالوهش سیتأسفرانسه و بلژیک  ژهیوبهقوانین غربی 

 مؤسساتمانند  یاافتهیموجودیت یهاسازماناز انقالب نیز در ارتباط با  پسجدی مواجه بود، 
روست. این هو نهادهای عمومی غیردولتی و ساختارهای سازمانی مشابه با ابهام فراوان روب

ظرفیت  موجود، یهاهیروکه در مقابل عدم اصالح  ابندییم دوچندانجا اهمیت ابهامات آن
 1یافته است. نهادها از محاسبات عمومی کشور افزایش کنندهیمستثنوضع قوانین مبهم و حتی 

ی عدم کنترل تقنینی پارلمان بر اداره نیست، بلکه ضرورت کنترل قدرت االبته این مطلب به معن
آنکه بین  ژهیوبهسیاسی آشکار است،  یهانظامبوروکراسی در همه  یریگمیتصمو اختیار 

 مد تضادهای احتمالی نیز وجود دارد. دراحکومت نمایندگی و نیاز اداری به حکومت کار
در کشورهای پیشرفته مانع از بروز فساد اداری شده و بوروکراسی را  آنچهچنین شرایطی 

 یهاحوزه، پرداختن قانونگذار به کرده استمهم نظام سیاسی تبدیل  بخشثباتنیروی  عنوانبه
جای پرداختن به هگذار بر اداره بتأثیرمهمی همچون گسترش دامنه کارکردی نهادهای ناظر و 

در  شکیب .(213 -213 ،1315 پیترز، است )ر.بال وو نبایدهای اجرایی در درون اداره  هاباید
کارکرد مطلوب  تواندیمو اهدافی است که  هااستیسکشور ما نیز پیگیری و دستیابی به چنین 

 یهاانیبنشناخت مفاهیم و  منظوربه اداره را نمایان سازد. هدفی که در وهله اول مستلزم تالش
عمومی و کارکرد نهادهای اجرایی و نیز ناظر اداره بر پایه نیازهای داخلی است. تالشی حقوق 

  3.دشونماینده اراده عمومی پیگیری  عنوانبهاز سوی پارلمان  باید اابتد که جانبههمه
 . نظارت قوه مجریه بر نهادها3
 نهادی ناظر عنوانبه. واقعیت دولت 3-1

اجرا و »و « سیاست» از نظامی ،یکی از نهادهای فرمانروا عنوانبه« قوه مجریه -دولت »مفهوم 
سنتی  یهانظامو از بیشترین شباهت به حاکم یا پادشاه در  خود جای دادهدر  توأمانرا « اداره
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 مرکز و یپادشاه یهانظام ماندهیباق و حاکم نیجانش هیمجر قوه قتیحق برخوردار است. در
، (1311،131،یجهرمیبهادر و )کدخدایی است یمل اراقتد نماد و کشور تیریمد و قدرت

حقوق اساسی، تحلیل نظام حقوقی حاکم بر قوه مجریه، جایگاه،  مسائل نیتردهیچیپبنابراین از 
از سوی  .(111، 1333)عمیدزنجانی، دیگر است  حدود اختیارات و نحوه ارتباط آن با قوای

خاص، واقعیتی است که  یهااستیسجرای قوه اجرایی برای تدوین و ا ندهیفزاقدرت  ،دیگر
تا  انددادهنادیده گرفت. در بریتانیا اسناد قانونی این اجازه را به کابینه  توانینمنقش آن را 

قواعد و مقرراتی را با استفاده از اختیارات گسترده خود و بدون نیاز به تصویب پارلمان وضع 
پیترز، و  ات نظارت دارد )ر.بالریق بر این مقرپارلمان از طریق کمیته تحق هرچندد. کنو اجرا 

 مسائلقانون اساسی اساساً قانونگذاری در  33در فرانسه نیز مطابق اصل  .(251- 213 ،1315
 اداره ذاتی اختیارات دولت است.

 133اختیار قانونگذاری در امور اجرایی به دولت داده نشده، اما اصل  هرچنددر کشور ما نیز 
ده است. مطابق این کربر اعمال اداره را به قوه مجریه اعطا  یگذارمقرراتازه قانون اساسی اج

اجرایی قوانین  یهانامهنییآتدوین  مأمورت وزیران یا وزیری أبر مواردی که هیعالوه»اصل 
اجرایی قوانین و تنظیم  نیتأمت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و أ، هیشودیم

بپردازد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن  نامهنییآو  نامهبیتصوبه وضع اداری  یهاسازمان
بر مبنای این تحلیل و در نظام نظارت و تعادل قانون اساسی، قوه  «.و روح قوانین مخالف باشد

اِعمال کنترل  منظوربهمجریه نیز از ابزارهای الزم چه در سطح سیاسی و چه در سطح اجرایی 
غیرحکومتی مانند نهادهای عمومی  ییهاارگانکومتی و حتی نهادها و بر سایر قوای ح

  است. مندبهرهغیردولتی 

 ی قوه مجریه در ارتباط با نهادهاگذارمقررات. 3-2
و نهادهای  مؤسساتمالی و معامالتی مربوط به اعتبارات جاری  نامهنییآوجود مقرراتی مانند 

پرداختی به  یهاکمکنحوه نظارت بر مصرف  هنامنییآ، 1331عمومی غیردولتی مصوب سال
چگونگی استفاده از خودروهای دولتی  نامهنییآو  1335غیردولتی مصوب سال  مؤسسات

و نهادهای عمومی  مؤسساتضمن احصاء نام  -ت وزیران را که أهی 1336مصوب سال 
کارگزاران ضوابط و مقررات استفاده از خودروهای دولتی توسط  -آن  1غیردولتی در ماده 

 مسائل در موردمستقل قوه مجریه  یگذارمقرراتبخشی از  عنوانبهباید  ،دهکرتعیین  اداری
خالی از چالش  که یگذارمقرراتمالی نهادهای عمومی غیردولتی دانست.  -مختلف اداری 

 ، از جمله آنکه نیست
، و 1مشخص نشده  یدرستبهدر درون قوه مجریه که حتی شمار آنان نیز  ریگمیتصم تعدد. 1
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ی هانهیزمدر  آرا تشتتو  یمواز یهاهیروبه ایجاد  اغلبی این مراجع، گذارمقرراتوسعت 
 یاتیعمل ی و یامال -اداری  یهانظارت امکان نحوی کهمنجر شده است، به مختلف اداری

و مواجه کرده است )محسنی  مشکل بادولت در ارتباط با نظارت شوندگانی مانند نهادها را 
 (.33، 1332اصالنی، 

 یهاحوزه تواندیم ابزار کنترلی عنوانبهقوه مجریه دولت  یگذارمقرراتدامنه  هرچند -2
بربگیرد،  سایر قوا و نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه مانند نهادهای مورد بحث را در مختلف

ایگاه حقوقی ، بلکه شأن و جستاستفاده از این ابزار به معنای عدول از حدود قانونی نب
دلیل به. با وجود این و از قوانین پارلمان قرار دارد ترنازل یامرتبهدر  شدهوضعمقررات 
سنتی از نقش تقنینی پارلمان بر اداره، یافتن نقطه تعادل میان ابزارهای کنترلی دو قوه  برداشتی

عمومی کنونی  عبارتی الزامات حقوقی و اقتضائات اداری، که از ضروریات نظام حقوقیا به
و به همین دلیل در غالب موارد مقررات دولتی با قوانین است ده شتاکنون میسر ن ،است
وسیعی از مقررات  گستره. ندااجرایی در تعارض یهادستگاهپارلمان در ارتباط با  شدهوضع

 دیمؤدلیل مغایرت با قانون خود ت عمومی دیوان عدالت اداری بهأتوسط هی شدهابطالدولتی 
مطرح  تریجدنحو این موضوع است. این مسئله در خصوص نهادهای عمومی غیردولتی به

 ،در خصوص نهادها در تعارض باشد شدهوضعاست، زیرا چنانچه مقررات دولتی با قوانین 
د، شوقوه مجریه  یگذارمقرراتوجود نهاد ناظری که در صورت لزوم موجب تحدید حدود 

ماهیت حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی و  فراوان درابهامات یرا ز از ابهام است؟ یاالههدر 
شده که اساساً شخصیت حقوقی  سبب قانون اساسی 113در اصل « مردم» همچنین اطالق واژه

دولتی با استقالل حقوقی،  یگذارمقرراتجا که نهادهای عمومی غیردولتی، آن
مغایر باشد، نتوانند در مقام شاکی نسبت کالن یا روح کلی قوانین این نهادها  یهایاستگذاریس

نظارتی  سازوکار رسدیمنظر به روازایند. کننشکایت  به این مقررات در دیوان عدالت اداری
که البته این  ستهاآن، نظارت رئیس مجلس بر این مقررات در زمان تصویب ماندهیباق

 حقیقی و نه نهادی حقوقی است.شخص نظارت، نظارت 

 اداره بر اداره . نظارت3-3
، بلکه این قوه شودینمدولتی محدود  یگذارمقرراتابزارهای کنترلی قوه مجریه صرفاً به 

اینکه ماهیت اجرایی  باکه  بردیمبهره  ییهادستگاهیکی از ارکان حکومتی، از وجود  عنوانبه
است که  یحدبه هادهای حکومتی و غیرحکومتیدر مورد دیگر ن هاآندارند، اما نقش نظارتی 

اجرایی کشور در برابر سایر قوا محسوب  کنترل و حفظ توازن قوهاز جمله ابزارهای اصلی 
است که در ادامه به نقش نظارتی  . وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از این دستگاهشوندیم
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 .شودیمآن در ارتباط با نهادهای عمومی غیردولتی اشاره 

 ر اقتصادی و دارایی بر نهادها. نظارت مالی وزارت امو3-3-1
وظیفه این وزارتخانه اعمال نظارت مالی بر  نیترمهمقانون محاسبات عمومی  11مطابق ماده 

با قوانین  هاپرداختدولتی از نظر انطباق  یهاشرکتدولتی و  مؤسساتو  هاوزارتخانهمخارج 
 131ولتی نیز ماده و مقررات راجع به هر نوع خرج است. در خصوص نهادهای عمومی غیرد

ده تا کلیه اطالعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی کراین قانون نهادها را مکلف 
و دارایی را که برای انجام وظایف خود الزم بداند، مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذکور قرار 

حساب و اسناد هزینه  داردیمبیان  زمینهقانون مذکور در این  12ماده  5دهند. همچنین تبصره 
و نهادهای عمومی غیردولتی باید قبل از  مؤسساتعمرانی  یهاطرحاعتبارات جاری و 

حسابرسان منتخب وزارت دارایی رسیدگی و حساب  توسط ربطیذتصویب مراجع قانونی 
بنابراین نهادهای عمومی  د.شوبرای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل  هاآنساالنه 
، نظارتی اندی نیز مشمول نظارت مالی قبل از خرج وزارت امور و اقتصادی و داراییغیردولت

 گزارشگریمالی و محاسباتی این وزارتخانه در جهت  یهابخشنامهصدور  برعالوهکه 
کل کشور مستقر در این  یدارخزانهمذکور، از طریق نهاد حقوقی  یهادستگاهمالی  طالعاتا

 . ردیپذیماجرایی صورت  یهادستگاهمنصوب در  انحسابیذنیز  وزارتخانه و
از جمله اینکه نظارت مالی  ؛اساسی همراه است یهاتیمحدودنیز با  هانظارتاما اِعمال این 

وزارت دارایی نیز همانند نظارت دیوان محاسبات، صرفاً بر آن بخش از منابع مالی نهادها قابل 
. بنابراین شودیم نیتأمدر قوانین بودجه کل کشور  اِعمال است که از محل اعتبارات منظورشده

 نیتأماز منابع و نقدینگی این نهادها که از محل منابع غیر از بودجه کل کشور  یاعمدهبخش 
 گذشته از آن .استشده از این محل از شمول این نظارت خارج نیتأمو حتی اموال  شودیم

دولت در  یهاافتیدرتمرکز کلیه »وم قانون اساسی مبنی بر لز 53اصل  دیتأک رغمیعل
دلیل برداشتی اشتباه از لزوم استقالل ، نهادهای عمومی غیردولتی به«کل یدارخزانه یهاحساب

تکلیفی به افتتاح  گونهچیهموضوع از سوی قانونگذار،  یسازشفافو عدم  هاآنحقوقی 
رد منابع مالی داخلی خود، کل کشور در مو یدارخزانهبانکی مورد نیاز از طریق  یهاحساب
 11ندارند.

در اِعمال نقش نظارتی واحدهای  توانیمرا  هاچالشاین  وجوددر بخش منابع دولتی نیز 
 2و  1 یهاتبصرهد. مطابق کربر اقدامات و عملکرد مالی نهادهای مذکور مشاهده  یحسابیذ

نهادهای عمومی  و مؤسسات حسابیذ ،1366قانون محاسبات عمومی مصوب سال  31ماده 
، با حکم وزارت دارندیمغیردولتی در مورد وجوهی که از محل درآمدهای عمومی دریافت 
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رئیس دستگاه  نظر ریزشوند و با موافقت آن دستگاه منصوب میامور اقتصادی و دارایی و 
بر  حسابیذچنین صالحیت نظارتی  ایناجرایی وظایف خود را انجام خواهند داد. با وجود 

 است. تأملر مالی نهادها از جهات ذیل قابل امو
در محل اداره امور مالی نهادهای عمومی غیردولتی تابعی از میزان  یحسابیذاستقرار واحد  -

این نهادها از بودجه کل کشور بوده و اساساً ارتباطی به ماهیت حقوقی این نهادها  یمندبهره
 منشأاز  نظرصرف[وجوه عمومی جامعه از  است و در این زمینهم خدمات عمومی ارائهکه 
 11.، نداردکنندیماستفاده  ]آن نیتأم
مقام  جانبههمهشرط اِعمال نظارتی شفاف از سوی یک مرجع نظارتی استقالل  نیتریاصل -

وزارت امور اقتصادی و دارایی  حسابانیذاست. اما در خصوص  شوندهنظارتناظر از مقام 
به مقامات نهادهای عمومی  هاآنوابستگی انتصابی و کارکردی  ،12جناظرانی قبل از خر عنوانبه

، 13قانون محاسبات عمومی 11قانونی مانند ماده  یهاهیروشونده و همچنین وجود نظارت
قبل از خرج  اریعتمامحداقل در مورد نهادها، از یک مقام ناظر  حسابیذشده تا نقش سبب 

 تنزل یابد. ربطیذتخلفات مالی به مراجع  به مقام منفعل و صرفاً گزارشگر وقوع
. متن ماده شودینمنهادها به همین جا ختم  حسابیذتنزل استقالل شخصیت حقوقی مقام  -

را از بین  حسابیذدر حالی انتصاب  66پیشنهادی قانون محاسبات عمومی سال  طرح 31
که در جریان تصویب این مجاز دانسته بود، « کارکنان رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی»

علت این  13تغییر یافت.« کارمندان رسمی دولت»از بین  حسابیذماده متن مذکور به انتصاب 
 یهادستگاهدر کلیه  حسابیذموضوع نیز کمبود منابع انسانی الزم برای انتصاب به سمت 

کامل وظایف نیز مانعی برای اجرای  نکیاهمکمبود نیروی انسانی متخصص که  15اجرایی بود.
با موافقت  حسابیذ، به انضمام لزوم تعیین استامور اقتصادی و دارایی  وزارتنظارتی 

شده تا عمالً مدیر مالی این واحدها که خود با  موجبباالترین مقام نهادهای عمومی غیردولتی 
 ید وی و صدورأی، مجدداً با تشودیمحکم رئیس نهاد برای تصدی این پست سازمانی انتخاب 

همان نهاد متبوع نیز  یحسابیذحکم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به سمت 
 ند.شومنصوب 

به نهاد « حسابیذ -مدیرمالی »از وابستگی کامل استخدامی و حقوق و مزایای  نظرصرف
احدی از کارکنان اداره،  عنوانبهمقامات مافوق  هایاجرایی متبوع و لزوم تبعیت کامل از دستور

آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که  حسابیذاین مقام در سمت نظارتی  ینیآفرشنق
اجرای اهداف و  منظوربههمزمان از بودجه عمومی دولت و منابع مالی داخلی ج طوربه

است. در این قبیل نهادها مقام مذکور از  تأمل، درخور کنندیماستفاده  شدهنییتع یهابرنامه
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مالی صرفاً مسئولیت پاسخگویی مصرف منابع داخلی را نزد مقام مافوق  مدیر عنوانبه سو کی
در قبال چگونگی مصرف  حسابیذ عنوانبههمین مسئولیت را  ،و از سوی دیگردارد اداره 

اعتبارات دولتی توسط مقامات اداره متبوع در برابر سایر مراجع نظارتی مانند وزارت امور 
محاسبات بر عهده دارد. در فرضی نیز که نهادها اعتباراتی را اقتصادی و دارایی و دیوان 

د، کنناجرایی دریافت  یهادستگاهحساب از خزانه یا کمک از سایر  گردانتنخواه صورتبه
واگذارکننده کمک از مسئولیت  یحسابیذعامل  عنوانبهنهاد  حسابیذ -مدیرمالی 

به این  16برخوردار است. شدهنییتعا عاملیت پاسخگویی این قبیل منابع اعتباری نیز متناسب ب
پس از گذشت صد سال از مشروطیت و جدال طوالنی در خصوص پذیرش یک  تنهانهترتیب 

 اعتبار، که تا قبل از انقالب کنندهمصرفسیستم نظارت مالی مستقل و خارج از دستگاه اجرایی 
یون نظارت بر مخارج و اداره کمیس لهیوسبهسال نیز  31سال آن توسط دیوان محاسبات و 11

تطبیق اسناد و تعهدات وزارت امور اقتصادی و دارایی رقم خورد، عاقبت نظارت قبل از خرج 
عاملی با فقدان استقالل کافی برای انجام وظایف قانونی  عنوانبه حسابیذنهادها بر عهده 

واقعیت است که شرایط  این دهندهنشاناخیر این نظارت نیز  سالهیسبلکه اجرای  ،قرار گرفت
 ستینالزم برای اِعمال نظارت قبل از خرج توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم 

وضعیت نظارتی که صرفاً به وزارت امور اقتصادی و دارایی  .(111 -116 ،1332)باباجانی، 
 یهاگاهدستنظارت سایر  ،موجود یهاتیمحدوددلیل ، بلکه در ارزیابی کلی بهشودمیمحدود ن

نظارتی در درون قوه مجریه مانند سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور بر 
 .شودیمنهادهای عمومی غیردولتی را نیز شامل 

 گیری نتیجه
برتری نقش پارلمان در کنترل قدرت اداره برداشت قانونگذار ایرانی از اصل حاکمیت قانون و 

 مسائلاکنون صرفاً روند فزاینده قانونگذاری قوه مقننه در عموم انقالب مشروطه تایرانی از 
را  مؤثرینتایج چندان مثبت و سیر تاریخی این روند  نحوی که، بههمراه داشتهاداره را به

از این  اینمونهکشور از خود نشان نداده است. اداری و مالی  مسائل خصوصدر  کمدست
 های عمومی غیردولتی نمایان است.نهادخصوص مسائل حقوقی مدی در اناکار

منظور اداره بهقانونی تکالیفی را  هایرویه در بسیاری موارد که، دهدمینتایج این تحقیق نشان 
 برای مثال با ست.روو با ابهامات فراوان روبه ، موضوع متشتتمقرر کردهنهادها  امور مختلف
قانون  13یت خدمات کشوری و ماده قانون مدیر 5قانونی مانند ماده  هایظرفیتوجود برخی 

و تمامیت کرده اجرایی قلمداد  هایدستگاهمحاسبات عمومی، که این قبیل نهادها را در زمره 
تمامیت منابع و  قوانینبرخی از بُعد نظارتی اما  .کنندمیرا وجوه عمومی  هاآنمنابع مالی 
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دیگر صرفاً اعتبارات و منابع  ایرهپاعملکرد مالی نهادها را فارغ از منبع و نحوه تحصیل آن و 
عدم شفافیت مالی موجب بعضاً  تنهانه ایرویه. وجود چنین دهندمشمول حکم قرار میدولتی 

را که ناظری  هایدستگاه، بلکه کارکرد شدهشدن نهادها از محاسبات عمومی کشور  مستثنا یا
خود قرار داده است.  الشعاعتحتگانه در کنترل قدرت اداره هستند، ابزارهای نظارتی قوای سه

، بلکه بخشی از آن یستالبته این ضعف کارکردی صرفاً مربوط به تعارضات قانونی مذکور ن
 در دوران مشروطه شانتأسیسبه کارویژه نهادهای ناظری است که از زمان  یتوجهبیعلت به
افزایش کارایی و  تاکنون اقدام چشمگیری در راستای -های غربی اندیشهآن هم بر پایه  -

 داخلی صورت نپذیرفته است.  مسائل روزمتناسب با نیازهای  هاآنعملکرد  یارتقا
یادشده صرفاً معطوف به پارلمان نبوده و نقش قوه مجریه نیز در این  هایچالشو  مسائل

با استفاده از اختیارات گسترده قواعد و مقرراتی را در توجه است. این قوه  شایانخصوص 
و  مسائلدر ایجاد  مؤثر عوامل از آنگسترش که  ،دکنیم اجراوضع و اداری کشور  عرصه
 یهاانیجردولتی و  یگذارمقرراتاصالح روند موازی رو ازاین. استمذکور  یهاچالش

 ؛شودیممحسوب  کشور اصالح امور اداریقوه در این  ینیآفرنقش، حداقل آن ریگمیتصم
 ،قانون برنامه ششم توسعه 3حیث مالی موجب شده تا ماده از  کمدستنقشی که ضرورت آن 

نظام مدیریت مالی از طریق  یموظف به ایجاد تحول اساسی در ساختارها و ارتقا را دولت
کل کشور و طراحی نظام نظارت مالی متناسب با  یدارخزانهاصالح نظام مالی و محاسباتی 

  د.کنعملکرد،  یزیربودجهشده بر مبنای یبازطراحشرایط کشور و 
نامطلوب سیاست تقنینی و فعلی آثار ذیل برای کاهش  یهاشنهادیپ ،با توجه به آنچه گفته شد

 .استحاکم بر نظام اداری کشور متصور 
در [ ریفراگاعمال نظارتی عام و  منظوربهی نظارتی هادستگاهلزوم بازنگری اساسی در قوانین  -

 ی اجرایی بخش عمومی جامعه؛ هادستگاهادها و ، نهمؤسساتبر کلیه  ]حوزه تخصصی خود
ی قانونی در جهت تغییر نگرش دیوان عدالت اداری از تطبیق صرف هانهیزمساختن  فراهم -

پر  منظوربهو کارامد اداری  مؤثری هاهیرومقررات دولتی با قانون، به سمت و سوی ایجاد 
ری از قانونگذاری مکرر درباره ی قانونی موجود سازمان اداری کشور و جلوگیخألهاکردن 

 ی روز این نظام؛هاچالشمسائل و 
توجه جدی به سیاست تنقیح قوانین و مقررات اداری با هدف شناسایی ساختارهای  -

در راستای جلوگیری از گسترش نامناسب  هاآنغیرضرور در پیکره دولت و حذف  ریگمیتصم
 بوروکراسی اداری.
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