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 چکیده 
  مرکزی   از دولت   یفن  مؤسسات  و استقاللنوآوری    لماز عوا  ،يا صنفی  ایحرفه  هاینظام 
  بر   تأکیدايران با    در  موجود  ای حرفه  نظام  که  است   شده  سعی  مقاله  در اين  .دنشو می  محسوب

توصیفی    روش  از  با استفاده.  سی شودبرر   فنی  از تمرکززدايی  نوع  اين  تحقق  موانع  و  هاآسیب 
شده   یبررس  ،در ايران  ایحرفهنظام    تحقق  ،یاآوری اطالعات کتابخانهتحلیلی مبتنی بر جمع  –

بررسی.  است  قوانین  اساسی  قانون  با  حقوق  عادی  و  مینتیجه  ،داخلی  در  که گیری    شود 
ناقص  ايران،  در  موجود  ایحرفه  هاینظام  به برخی    با  بوده و  در حد برخی ساختارها،  توجه 

  نشان داد  پژوهش  اين  جينتا.  است   اولیه ضروری  فاقد اصول  مرکزی،   دولت   عملی  هایسیاست 
تعريف    ایحرفهم  نظا  که با  ايران  در  صنفی  و  رد  دا  چشمگیری  فاصله   ،آمدهعملبهيا 

 . است   ایحرفهنهادهای تحت مديريت نظام  از تحقق مانع مرکزی، دولت  هایسیاستگذاری
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 مقدمه 
ب  جايیجابهو    حوالتت در  ثروت  و  حت  ینقدرت  و  مختلف  از    یبخش  يدخر  یطبقات 

از حلقه    یرغ   یاز قدرت توسط کسان  ی دست آوردن بخشبه  سبب حاکم  یر قدرت توسط طبقه غ
را به    ینخبگان حقوق عموم  مندیقانونو    قانون  حاکمیت   نظريه  ظهور   همچنین .  دشحکومت  

برا  ینهادها  يهنظر دولت  باط  ارت  یواسطه  رساندرتمند  دقبا  افراد  به   تأسیس با    ات  نسبت 
نهادها   ينا  که بر  ینیقوان  .کند  برقراربا حکومت    تریراحت ارتباط    ایحرفه  و  دائم  اجتماعات

 هاآن  گیریشکلنهادها و    ينا  یت به اهم  با توجه  .است   یحقوق عموم  ینقوان  یزن  شودمیبار  
پس    ،ت اسداده    حکومت   یاراتجنس اخت  زا  یاراتی ا اختنهاده  ينقانون به ا  ینتوسط قانون، هم 

ا   ینیقوان  قاعدتاً بر  که  قوان  ،کندمینهادها حکم    ينهم  اعمال حکومت  حاکم  یناز جنس    ی بر 
را    یاحرفه  هاینظام  .دانندمی  یحقوق عموم  ینهادها را اشخاص حقوق  ينا  یلدل  ينبه ا  ،است 

 یمتنظ  یانونگذار براق  و  کنندمیوب  محس   یحقوق عموم  یاشخاص حقوق  يا  یعموم  مؤسسات
 .  است  داده یقدرت عموم یارات، اختهاسازمان ينبه ا یا فهحرامور 

ايفا  به   ای حرفه   های نظام اين   آزاد  مشاغل  ساماندهی  در  که  نقشی    ه حلق   ه منزل به ،  ند کن می دلیل 
حاکم    ه ق طب گی که بین  ارتباط تنگاتن   سبب و به   کنند می   وظیفه واسطی میان دولت و دولت و مردم انجام  

 . ند کن می نقش بسیار مهمی ايفا    ، حیات مدنی و ابتکار عمل جامعه اد رشد  در ايج   ، د ن ردم دار يا م 
  هايیآسیب   و  موانع  چه  با  ايران  در  ایحرفهنظام    تحقق  که  است   اين  مقاله  اين  اصلی  سؤال

 معد  نوع  اين  هزمین  در  گرفتهصورت  ایهپژوهش  ساير  با  پژوهش  اين  تمايز  وجه  است؟  مواجه
 برای  الزم  ابزار  شناسايی  و  ای حرفه نظام    تعريف  به  صرفاً  ه،المق  اين  در  که  است   اين  تمرکز،
نهادهای تحت مديريت    ساختارهای  به  مختصر  نگاه  با  گرپژوهش  بلکه،  نشده  پرداخته  آن  تحقق
 ای حرفه  نظام  تحقق  در  عادی  قوانین  و  اساسی  قانون  از  اعم  قوانین  بررسی  به  ،ایحرفهنظام  

  راستای   در  ایحرفه  هاینظام  ساختارهای  و  مرکزی  ت دول  های رويه  همچنین.  است   هتخاپرد
 .  شودمی بررسی ايران در موجود وضعیت  بررسی

   ایران در  ایه حرف نظام مبانی  و  شناسیمفهوم   .1
مفهوم   تبیین  وزارتخانه که    گفت بايد    ، ای حرفه   های نظام در  کنار  دي سازمان   ، ها در  گری  های 

دار وج  در اصطالح  ن ود  که  نامیده می   ای حرفه   های نظام و    مؤسسات د  اين  شوند مستقل    های نظام . 
معین و ايجاد نظم و حمايت از اعضای حرف ايجاد    ه حرف ر حقیقت برای سازمان دادن  د   ای حرفه 
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موجب  است    ممکن   (. 135:  1ج ،  1389  ، امامی   و   استوار سنگری )   د ن شو می  به  نظام  اين  مصاديق 
يا براساس اساسنامه مانند    ای رايانه   افزارهای نرم پديدآورندگان  قوق  حمايت از ح   ن ن مانند قانو قانو 

نظام  اصطالح  .   د و به فعالیت خويش ادامه ده شود  تشکیل    جامعه مشاوران رسمی مالیاتی  اساسنامه 
تحت   ای حرفه  فرانسوی ترجمه  اصطالح  حقوق    Système professionnel  اللفظی  در  و  است 
 ست. ا   Guild systemو    Professional system    آن   ل وساکسون معاد آنگل 

ايجاد    تأسیس اساسی    ،ایحرفه  هاینظام و  حقوق  و  سیاسی  ساختار  با  مستقیمی  ارتباط 
دارد  شدهرفتهيپذ کشوری  هر  ج1391  ،زادهموسی)  در   هاینظام مصاديق    تأسیس(.  101:  1، 

ک   ایحرفه درونی  ساختار  برگرفتهدر  ا314  : 1، ج1389ی،  )هاشم  شور،  هر  (  اساسی  قانون  ز 
کشورها  –حقوقی  نظام   بعضی  در  هرچند  و  است  تقسیمبهسیاسی  اين  به  در  صراحت  بندی 

نوع گرايش    توانمیروح قانون اساسی،    نظر گرفتناشاره نشده است، اما با در    قانون اساسی
اصل   3  دبه بن  توانیم. در اين خصوص  دکرتعیین    ایحرفه  هاینظام   تأسیسهر نظامی را به  

 اسالمی ايران اشاره کرد.  قانون اساسی جمهوری 26
نظام    ،ایحرفه  هاینظام  از  با    است فنی    غیرمتمرکزمصاديقی  مرکزی  دولت    تأسیس که 
که ماهیت ملی و امنیتی    -محلی  هاياقدامگیری و  مستقل، بخشی از تصمیم   یهاکانون  ،سارمان
  و   سنگری )استوار    دکنمیر  کور، واگذاذمبه نهادهای    تخصصی  -و برخی امور فنی    –ندارد  
با توجه به اينکه مصداقی از   ایحرفه  هاینظاممهم    یهایژگ يو(. يکی از  54  :1ج،  1389  ،امامی

فنی   تمرکززدايی  اين    ،است نظام  در  نظارت  بر    هاینظامموضوع  نظارت  است.  اداری  حقوق 
انظارت    نيا.  است قیومیتی    ،ایحرفه  هاینظام    تی ناظر و شخص  ت یکه شخص  ت س معنا  نيبه 

  ی و مال  یامور معامالت  وانتخاب اعضا    ،ابتکار عمل  ،یحقوق  ت یشخص  ث ی رت از حظان  تحت 
  صرفاً به اين معنا که   ، است نسبی  ، ایحرفهنظارت دولت مرکزی نسبت به نهادهای   ند وامستقل

 ،یحقوق ادار  رد.  دهندمیام  و اقدام الزم را انج  کنندمینظارت    اعمال  ،در صورت بروز تخلف
عدم   بر    با   ایحرفه  ینهادها  نیب  ی هماهنگ  منظوربه  قانونگذار  که  است   رتنظااصل 

  استده  کر  بینیشپی  یمرکز  ی را بر نهادها  ینسب   نظارت  حق  ، یمرکز  سازمان  یکل  یهااست یس
وان  ن عبهکه اين موضوع    است تعلیق يا ابطال مصوبات    ،عزل يا نصب   و اين نظارت در قالب 

 . دشو میبحث  ، در مطالب بعدی هایب سآيکی از 
بیان   از تشکیالت و    به  ایحرفهنظام    ،مفهومیگستره  در    غیرمتمرکز   هایسازمانآن دسته 

که توسط صاحبان حرف معین يا بر مبنای فعالیت فنی و تخصصی ايجاد شده    گرددمی اطالق  
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برقراری انتظام صنفی   ،یندر امور ف  ریگیتصمیمدفاع از حقوق اعضا،    ،و وظیفه اصلی اين نظام
ماهیت  413:  1ج  ،1397  ،)مشهدی  هاستنآبین   از  ناشی  مؤسسات  و  نهادها  اين  استقالل   .)

به  فعالیت  اراده  آزادی  اعطای اصل  استقالل و  اين  دارند.  بر عهده  را  آن  انجام  که  هايی است 
آزادان  منظورنهادها به ازو مصونیت ال  تاسوظايف محوله و مفوض قانون    هانجام  به  ين  م را 

 (. 156: 1، ج1396 ،)دشتی نظام خواهد داد
گیری به يک سازمان يا گروهی از  واگذاری استقالل و اختیار تصمیم   توان می را    ای حرفه نظام  

بدون    انتظام امور صنفی   ، دفاع از حقوق اعضا   ، امور فنی و تخصصی متخصصان برای اداره برخی  
سیاسی گرايش  تمايالت  و  دولت ها  جناحی  و  ر   مرکزی   ،  باشد  داشته  گونه  اين   معمول   طور به ا 
خويش،    برای   ها سازمان  استقالل  هی به حفظ  اداره  أ صورت  داخلی،  اعضای  از  متشکل  مديره  ت 

مصاديق  می  اهداف    ای حرفه   های نظام شوند.  دولت    ه شد ن یی تع در جهت  نسبی  نظارت  با  خويش 
  ر د   (. 135  : 1ج ،  1386  ، ی مؤتمن ی  ي ا )طباطب ند  دار صیت حقوقی و آزادی عمل برخور از شخ   مرکزی، 

نهادهای    ، ای حرفه   های نظام  فعالیت   ، ای حرفه فلسفه وجودی  آنان  ويژگی  که  م بدين   ؛ است های  عنا 
فعالیت  و  حرفه خصوصیات  و  فنی  آن های  که  ای  است  شده  سبب  نهادهای    ها آن ان،  شکل  به 

 . ست ی ن محلی    نان، تقسیمات د و مبنای تقسیمات و نامگذاری آ ن غیرمتمرکز ايجاد شو 
 ای حرفه  نظام نهادهای  بر عمومی مقررات   لما اع  ثغور و  حدود .2

بايد   ای حرفه ادهای نظام  شمول قواعد و مقررات عمومی کشور بر نه  تعیین و حدود منظور  به 
 تحت   های نهاد  ساختار   و   ماهیت   به   توجه   با ويژگی اين نهادها توجه کرد.    و   ماهیت   ، به ساختار 

نهادها  ، ای حرفه   ام ظ ن   مديريت  اين  تحت  اعضای  کشور    تأثیر ،  عمومی  مقررات  شمول   مانندو 
کش مناقصات عمومی   ،وری قانون مديريت خدمات  برگزاری   ،قانون محاسبات عمومی   و   قانون 

قانون محاسبات   1. با توجه به مصاديق ماده  هستند و تابع مقررات خاص خويش  گیرند  نمی قرار  
نهادها تابع قواعد   ن ند اي . هرچ ند یست ن تابع اين قانون    ، یا حرفه نظام    و نهادهای   مؤسسات   ، عمومی 

مقررات مقامات و شوراهای وابسته به دولت   ، ولی تحت نظارت دستورات  ، ند ستی نعمومی کشور 
قرار   اين خصوص    . رند یگ ی م مرکزی  مواد    ه نام ن يی آ   69به ماده    توانی م در  قانون   17-2اجرايی 

از حقوق پديدآورندگ  مسکوت بودن   صورت   که در کرد  اشاره    ای رايانه   ی ا هافزار نرم ان  حمايت 
و   ، قانون  صنفی  قانون  انفورماتیک   به  عالی  )شورای  مجازی  فضای  عالی  شورای  اعضای  نظر 

 . دهد ی م ، ارجاع است سابق( که اعضای اين شورا، مقامات دولت مرکزی 
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   ایحرفه  هاینظام  مزایای.  3

   عمل در  ادیز آ  و  مرکزی دولت  از استقالل   .3-1
مرکزی،    ه شود که قو سبب می   تخصصی   –  ای حرفه   های ام نظ ای بودن  خصوصیت فنی و حرفه 

جدا   خويش  مرکزی  تشکیالت  از  را  اداراتی  يا  و    کند اداره  عمل  آزادی  اعطای  با    استقالل و 
ه عمل  شخصیت حقوقی، به دور از جريانات سیاسی دولت و قوه مرکزی، اهداف خويش را جام 

هايی  ناشی از ماهیت فعالیت و تخصصی    ای حرفه   قالل اين مؤسسات است   ت س ذکر ا   ن ا ي شا   بپوشاند. 
و استقالل اداری به اين  عبارت ديگر اعطای شخصیت حقوقی به عهده دارند.  به است که انجام آن را  

انجام   را  محوله  آزادانه وظايف  بتوانند  موصوف  مؤسسات  که  است  دخالت   هند د دلیل  از  های  و 
 (. Faguet & Poschi, 2007,Vol.1: 135)   د ن باشن و ص واحد مرکزی م غیرضروری  

تعیین    ای حرفه  هاینظاماين   ای،  ی صنفی و حرفههاگذاری، سیاستمشیخطدر خصوص 
آيندهبرنامه برای  از  ريزی  دفاع  و،  صنفی  اعضا  داخلی  امور  می  ،انتظام  عمل  و نکنمستقل  د 

هی  منتخب اعضای   و  شوراها  اين  أدر  مديره  فنی  یاحرفه  هایام نظت  و    و  تعیین  در 
فعالیت یگیرتصمیم  متبوع دهای ساز های  اهداف سازمان  مان  واسطه بهر جهت سیر و وصول 

سیاسی   جريانات  هرگونه  از  دور  به  مستقل،  حقوقی  شخصیت  و  استقالل  صالحیت  اعطای 
می اقدام  مرکزی  مستقل نکفرمانروايان  حقوقی  شخصیت  و  استقالل  تأمین  از  هدف  اين    د. 

صنفی از تصمیمات سیاسی و های  دام اقام حرفه، علم،  ، استوار ماندن مقی مورد بحث اهسازمان
هرگونهسلیقه بدون  تا  بوده  مرکزی  دولت  تحت    ای  و  افکار    تأثیرجانبداری  از  گرفتن  قرار 

 . بپردازندسیاسی احزاب به حمايت از حرفه و فعالیت خويش 
خصوص    اين  از  در  حمايت  صنفی  پديدآورنظام  و    ایرايانه  زارهایافنرمگان  دنحقوق 

مالیاتی،    اساسنامه رسمی  مشاوران  راه  جامعه  بدون بهنهادی  درون انتخاب  از  مستقل،  صورت 
اتخاذ   نظام حقوقی    اين   مزيت   ترينمهم  .دکننمیدخالت دولت مرکزی، تصمیمات مقتضی را 

نهادها، اين  اراده  بودن  آزاد  در    اداری،  اين   و  هااقدام،  اهتصمیممؤسسات  اعضای  انتخاب 
با توسعه و ضمانت اجرای اين اصل در قانون اساسی، قانون عادی، تصمیمات  ه  ک   ست نهادها

  منجر   ی احرفه  هاینظامتحکیم نهاد ارزشمند    بهاداری    -های قضايیگذار و حتی رويهقوه قانون
 (.Grindle, 2009, Vol.1: 200)  دشو می
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 ی و فن  ی از نظر ادار.  3-2
مدرنقح  هاینظام در   جامعه  ،وقی  در  زمره    انددهکربروز    نهادهايی  در  نه    یهاگروهکه 

بنابراين نظارتی در اين خصوص    ،رندیگ یمکارگری و نه در زمره نهادهای دولتی قرار    ایحرفه
ندارد.    بر وجود  نهادها  ناظر   یهاحلقه  ایحرفه  هایظامناين  که  دولت  میان  امور    واسط  بر 

رار دارند،  انی که تحت حاکمیت دولت قحاکم کل کشور با فرمانبر  ا وورر واقع فرمانجامعه و د
در نظام حقوق اداری    ایحرفه  هاینظام  .شو دولت مرکزی    یها یخودسرنع  و ما  شودمیايجاد  

و امور فنی و تخصصی در جهت حفظ حقوق افراد و    دشونمیموجب بهبود نظم فنی و اداری  
 .دشومیتخصصی و فنی واگذار  یاهنظامبه   ،نیانتظام امور ف و اعضا

 از نظر اداری    .3-3
ديرباز، از    از  مرکزی،    هایدغدغه  ترين مهميکی  سازی  چابکو    سازیکوچکحکومت 

تحقق اين موضوع، موضوع تقسیم وظايف و واگذاری برخی از اختیارات  منظور به. است دولت 
سازم  هات ی صالحو   و  به  س  ها شرکت ان  از  حقوقداناتخصصی  مطرح    نوی  . دشعمومی، 

نهادهای    یا هحرف  هاینظام  در  اجرايی  امور  تمرکز  امور کاهد  میی  دولتاز  تداخل  از  مانع  و 
ضمن تخصصی شدن    تخصصی،  هایسازمانبا واگذاری برخی از وظايف به    تواندیم  .دشو می

 اهد.شمار با مقامات مرکزی بکاز تشريفات اداری و مکاتبات بی ،انجام وظايف
   سساتؤم  در  عمل  ابتکار افزایش   و  کترا مش  .3-4

  مناسبی   هنیزمتوسعه ارزيابی شده است. مشارکت    یهابرنامهاز عوامل موفقیت    مشارکت  
دخالت    را در  برای  حقوقی  و  حقیقی  ارزشیابی  و    اجرا،  گیریتصمیميندهای  افراشخاص 

ايجاد    یهابرنامه جمعی  و  مشارکت دکنمیاصولی  سطح   هژ ويبه  ایفهرح  هاینظام  .  در 
قان   یگیرتصمیم  تقويت   ،ونگذاریکالن  طريق    موجب  از  هدف  به    ی هایریگ م یتصمرسیدن 

يابد میافزايش  ،ایحرفهمصاديق نظام  یهات ی فعالحس ابتکار و  . دشو میو ابتکار عمل  موقع به
لت که  دوت  دخالای  هو زيان  شودمیآن موجب پويايی و رشد اقتصادی يک جامعه    تبعبهو  

رفتن  عامل بین    تعامل   هنیزم  خصوص،  همین  در  . دشو میکاسته    ،است   یخصوصابتکار    از 
  مديريت تحت  مشاغل  طريق از اجتماعی  وظايف  بهتر   اجرای  در دولت با  متخصص افراد ،مردم
از    شود می  فراهم  ایحرفه  هاینظام  حاکمیت    یهات یفظرو  بهتر  اعمال  در  بخش خصوصی 

 . ديآیمعمل بهنه  بهی هداستفا  ر کشورنظم د جاديو ادولت 
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 ای حرفه نظام  تحقق ولاص  .4
 و  الزم  اصول  ،اندفنی  تمرکززدايی   اداری  نظام  مصاديق  از  ،ایحرفه  هاینظام  که  آنجااز

  .دنگیر قرار توجه مورد ،ایحرفه نظام شکل در بايد، ای حرفهنظام  تحقق برای ضروری
شکل نظام  برای  الزابزاره  ، ایحرفهگیری  ضايی  و  اساسی    است ری  ورم  قانون  در  که 

و دولت مرکزی اعم از    کنندمیيا قوانین نمود پیدا    سیاسی  –  ترين سند حقوقیعنوان عالیبه
از ضمانت اجرايی    ایحرفهو نظام  گیرند  میقضايیه اجرای آن را بر عهده    و  مقننهمجريه،  ای  قو 

های رويه  هواسطبهاصول    اين  ،های حقوقیامنظ  . بنابر مشاهده برخیشودمیقانونی برخوردار  
مقننه، توسعه يافته است. نقض هريک از اصول   هری و حتی تصمیمات غیرتقنینی قوقضايی، ادا

نهادهای تحت  توسط دولت مرکزی، سبب عدم تحقق کامل و واقعی  ایحرفه هاینظاممتشکله 
 (.3 :1394جاللی، )  گرددمی ایحرفهمديريت نظام 

 حقوقی  تی از شخص ایحرفه  نظام  رمتمرکز ی غ  نهاد  اریورد برخ .  4-1

  مستقل و   برخورداری از شخصیت حقوقی  ایحرفه  هاینظامشرط تحقق    ترينمهماولین و  
مستقل از    ،که اين نظام  دشو میدر حقوق اداری زمانی تشکیل    ایحرفهنظام  است.    غیرمتمرکز
شخصیت حقوقی برای  داشتن    هی باشد. البتويژه مستقل از مقامات و نهادهای دولتبهديگران و  

نیز  خودخودبه  ،ایحرفه  هاینظام يق  مصاد آثاری  ايجاد  شد؛  منجر  به  اينکه   خواهد  جمله  از 
و بودجه و اختیاراتی مستقل    شوندمیهای اختصاصی  ارای اموال و دارايید  ای حرفه  هاینظام 

داشت. خواهد  ديگران  مستقل از  حقوقی  شخصیت  از  می  برخورداری  ين ا   هک شود  سبب 
حقوقی   مسبهاشخاص  بدوصورت  مرکزی،  تقل  دولت  به  وابستگی  حق    ورمنظبهن  احقاق 

و در مقام خوانده يا متهم به دفاع از  کنند    خويش بتوانند در مراجع صالح اقدام به دادخواهی
دهنده آن منفک و  مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی تشکیلخويش پردازند.  

 .(68: 1، ج1396 ،ی)ملک  اوت است متف
 مستقل   مالی نظام  از   اریبرخورد .  2-4

مستقل    ایحرفه  هاینظاماری  برخورد دارايی  مستلزم  مستقل،  حقوقی  .  است از شخصیت 
هزينه  هاسازماناين   و  مستقل  درآمدها  ويژگی  رندداهای  اين  نیستند.  مرکزی  دولت  تابع    ، و 

یاسی  تصمیمات س  تأثیری خويش، تحت  اهیگیر یمتصم  و  هااقدامدر    هانظامکه    د شو میسبب  
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اين   (.60:  1، ج1350)وزيرنیا،    ندمرکزی قرار نگیرند و از ابتکار عمل بیشتری برخورداردولت  
و   ها سازمانها،  ، آثار نظارتی و کنترل متفاوتی از شرکت ایحرفهگیری نظام خصوصیت از شکل

ی با نگاهی به نظام حقوقی ادار  .ت شخواهد دا  ی در په دولت مرکزی را نیز  مؤسسات وابسته ب
و صنفی که زيرمجموعه نظام تمرکززدايی    ایحرفه  هاینظاممشخص است که    وضوح بهايران،  

می قرار  )ماده  فنی  محاسبات  ديوان  مالی  کنترل  و  نظارت  مشمول  ديوان    1گیرند،  قانون 
. دنریگ ینم  رارومی کشور ق( و قانون برگزاری مناقصات عمومی و ساير مقررات عمحاسباتم

ويژگی اين  مرکزی،    چنانچه  دولت  محد  شو نمحقق  توسط  را  خود  دولت  در   قو  دخالت 
 هنگام تدوين اساسنامه، تدوين اليحه بودجه ساالنه تواند  گیری مالی مؤسسات بداند، میتصمیم 

عمل   آزادی  و  اختیار  مالی،  کنترل  و  نظارتی  ابزارهای  طريق  از  حتی  و    های نظام کشوری 
آزادی را که رکن رکین مشاغل تحت مديريت  مر اصل و اين اد  کنکلی سلب  طوربه ار یاحرفه
مخدوش  است   ایحرفهنظام   ندسازمی،  واقع  در  در  .  مالی  استقالل    ، ایحرفه  هاینظامظام 

حقوقی شخصیت  استقالل  تحت    و  تحقق،  بدون  را  عمل  در  اراده  گرفتن    ریتأثآزادی  قرار 
تصم  هااقدام دو  می  همی جاز ک رمولت  یمات  زمینعمل  و  مقدمهپوشاند  و  تحقق    هساز  واجب 

(. با اين اوصاف،  289:  1، ج1396  ،)دشتی  دشو میتلقی    ایحرفه  ایهنظام ساير ابزارهای الزم  
نظارت و کنترل    منظور که به  اندداشتههای حقوقی سعی  مرکزی در تمام نظام  هایهمواره دولت 

صالحیت اجو  ایحرفه  هاینظام بر   سلب    –صی  صخت  د  از  استفاده  با  مالی، استقفنی  الل 
 . ی را انجام دهندهاياقدام
 امور  ه عمل در ادار یآزاد  و  یر یگم یتصم   تیاز صالح ی برخوردار . 3-4

ايجاد افزون  لزوم  حقوقی   بر  از   ، ایحرفه   های نظام و  نهاد  برای  شخصیت  برخورداری 
ين ا  به   ؛ است   ای حرفه   نظام   م تحققه م  ط ايشر از  گر  امور، يکی دي  گیری و اداره صالحیت تصمیم 

که   تصمیم باید    ای حرفه نظام  نهادهای  معنا  را   ه دربار   گیری صالحیت  عمومی  امر  چند  يا  يک 
 هباشد و قو   نهادها   در صالحیت اين  صرفاً اين امور    ه دربار  گیری تصمیم   نحوی که به   ؛ داشته باشند 

در   ه باشد که اين موضوع را نداشت   ه زو در آن ح   ری گیاختیار و صالحیت تصمیم   مرکزی يا دولت، 
فراوانی    ای حرفه   های نظام خصوص   عقید . دارد اهمیت  صالحیت   ه به  اين  مارکو،  پروفسور 

فنی  تصمیم  و  سازمانی  امور  اداره  در  عمل  آزادی  و  تشکیل   -گیری  مفهوم  به  تخصصی، 
به ای صالحیت ط ع ا  ه به معنای های آزاد، آزادی در تقنین و آزادی نظام اداری نیست، بلک حکومت 
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متشکل   ف نهادهای  واحدهای  ادار در  برای  چ   ه نی  در  و ارچوب خود  است  قانون  در  مقرر  های 
. برای تحقق اين اصل، تضمین سه اصل شودمی عنوان حق ادعايی در مقابل دولت محسوب  به 
 رد بسیار مهم ها با مراعات نقش مقنن: يکی از مباحث . تضمین صالحیت 1 يگر مورد نیاز است: د 

اداری،  با    ای حرفه   های نظام بحث صالحیت    حقوق  گرفتن اصل حاکمیت قانون،   در نظر است. 
. در حقوق عمومی يا اداری، کند عیین  ، ت را با تصويب قوانین   هاسازمان صالحیت اين    بايدمقنن  

. پس از د کن مگر آنکه قانون صالحیتی را به آن اعطا    است، اصل بر عدم صالحیت سازمان يا نهاد 
هريک  صالحیت،    یا ط ع ا  اجرای   هاسازمان از  در صورت خروج  اختیارات، ضمانت  حدود  از 

اقدامات پیش   ابطال  موضوعه  قوانین  ج 1397  ، )مشهدی   د شو می بینی  در  رعايت   . 2  ؛ (94:  1، 
ايجاد نهاد کنترل   ،ای حرفه تناسب از طريق اعمال کنترل: يکی از موارد مهم در جهت تحقق نظام  

 یا گونه به فنی نبايد  –نهادهای تخصصی    مرکزی بر سازمان و  ه قو کنترل    و   ت. نظار است   متناسب 
دهند. نظارت ب و استقالل حقوقی خويش را از دست    شود   ابتکار عمل از سازمان گرفته   که   باشد 

امنیت ملی، روابط خارجه محدود   مسائلحوزه  فنی در    –های تخصصی  مرکزی بر سازمان   ه قو 
ج 1397  ، )مشهدی  شود حداقل   .3  ؛( 94:  1،  شناختن  رسمیت  ص به  ا الحیت های   –داری  های 

نظام   تحقق  برای  جنبه   ، ای حرفه سازمانی:  در  مستقل  صالحیت  مالی، داشتن  گوناگون  های 
است.  تصمیم  ضروری  مرکزی  دولت  از  تصمیمات  اعمال  شناختن به  گیری،  رسمیت 

و سازمان ادشده يهای  صالحیت  ت، شخصیت حقوقی مؤسسات  همراه به   ا ر   فنی   –خصصی  های 
 هگیری، اجرا و ادار اصول، اصل آزادی و صالحیت مستقل در تصمیم   ن اينتضمی   ست. باداشته ا

 . د شو می امور فنی و سازمانی عامل مهمی محسوب 
 ای حرفه  نظام  یبودن مقامات نهادها یانتخاب. 4-4

ادهای  هنات مامق ط به ود، مربو ش یمطرح م ای حرفه هاینظام تحققبرای يکی از اصولی که 
توسط    مقامات و    ای حرفهنظام    نهادهای  ه کنيا  است؛   ایحرفهنظام   بايد  از    یمراجعآن  غیر 

  ه از قو  هاآن دولت برگزيده شده باشند تا استقالل    هرتبمرکزی يعنی مسئوالن عالی  همقامات قو
  ت اماقمزیدن  رگب  یمحدود براصنفی و  انتخابات    مثال، ايجاد فرايند  برایشود.    محققمرکزی  

  تر شده و پررنگ  ای حرفهظام  نشود تا استقالل  سبب می  یاهحرف تحت مديريت نظام  دهای  نها
تحت مديريت  نهادهای    ر موردويژه دبه. اين موضوع  دشو با قدرت و صالحیت بیشتری ايجاد  
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را    ایحرفهنظام   تخصصی  و  فنی  امر  يک  اداره  بسیار  بهکه صالحیت  دارند،    ر رگذایتأثعهده 
 .(81: 1ج ،1387 طباطبائی موتمنی،) بود خواهد

ق اداری نظام حقو   اقوانین مرتبط ب  به  و نگاهی  ایحرفهبا توجه به اصول الزم تحقق نظام  
متفاوت    ،ايران قوانین  در  ساختمان  مانندقانونگذار  کنترل  و  مهندسی  نظام    اساسنامه   ،قانون 
ايران  هجامع مالیاتی  رسمی  نظام    ،مشاوران  و قانون  حقوق    حمايت   نوناق  صنفی  از 

اخیر  هنامنيیآو    ایرايانه  افزارهایم رن  دآورندگانيپد قانون  در    ،اجرايی  استقالل  اصول 
آزادی در عمل را شناسايی کرده و    ،استقالل مالی  ،آزادی در انتخاب اعضا  ،شخصیت حقوقی

نظام    قحقت  لاصو   ،ینقوان  ی سازادهیو پ. اما در عمل  دکنمیصراحت به اصول يادشده اشاره  به
مقاما  ایحرفه ايران  مرکزی  در  نقض    قوه  باألخصت  ترکیب  است ده  شمجريه  به  نگاهی  با   .

در سطح  را  حضور نماينده دولت مرکزی توانیم ایحرفه –فنی  هاینظامت مديره أاعضای هی
الل استق  دار شدنو اين امر موجب خدشهکرد  مشاهده    ،رهت مديأعنوان رياست هیبهعالی و  

از  قو حق  ت یخصش مرکزی  ی  حضو دشو میدولت  نما.  هیر  در  مرکزی  دولت  مديره أينده  ت 
  رد اد  در پی همیشه وابستگی به دولت مرکزی را    ، ایحرفه  هاینظاممديريت    هاینظامنهادها و  

دولت مرکزی    یهااست یس. وابستگی به  ردیگ یممتخذه دولت مرکزی قرار    یهااست یسو پیرو  
نمايندگ دخالت  دولت و  ن   ان  واظدر  ابتکار    منض  ،ای حرفه  –فنی    مؤسسات  م    ، عملسلب 

. دکننمیبه دولت پیدا    یابودجهبستگی مالی و  و وا  دهندمی  از دستاستقالل مالی خويش را  
تا    ،در نظام حقوق اداری ايران  ایحرفه  –تخصصی    مؤسسات با توجه به رويه عملی  رو  ازاين

 .نقض شده است  یافهرحق نظام اصول الزم برای تحق ،زيادی حدود
 ران یا  یادار ی حقوق نظام در  ایحرفه  نظام  یشناس ب یآس .  5

در نظام حقوقی اداری ايران    ای حرفه   های نظام در    ها ب ی آس   ترين مهم در ادامه، برخی از  
بی شوند می بررسی   عدم  .  عادی،  قوانین  در  راهبر  اصول  فقدان  و  اساسی  قانون  توجهی 
اين    ه از جمل   ، ولتاز د   ی ر ي رپذ ی و تأث   و وابستگی   ی حقوق   شخصیت   ل و استقال ادی  تحقق آز 

 ها هستند.  آسیب 
 ایحرفه  هاینظام   به ی اساس قانون   یتوجهی ب.  1-5

ديگر است.   نیقوانو راهنمايی برای تنظیم  کشوری يک  وقحق  سندترين  قانون اساسی عالی
اساسی   سیاسی،  کنندهفيتعرقانون  حدود  جايگاه   ،ب رات مسلهلس   ختار،اس  اصول  قدرت    و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF_(%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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آن در مورد نهادهای  دن  کر يژه قانون اساسی و برجسته  . اهمیت و است ر  يک کشو   دولت ی  اس ی س 
ساختار کلی حقوقی    ا ب ون ن ا ه اين ق ارتباطی است ک  سبب محلی و در میان ساير قوانین در حقیقت به 

ی  قانون اساس   ، حقوقی   های نظام   (. در برخی 9  : 1392  ، نیکونهاد   و   )جاللی   دارد   کشور   ر ه سیاسی    –
به    ی با نگاه   قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران،   که ی درحال .  د ن ک می ياد    ای حرفه صراحت از نظام  به 

  در خصوص   حًاي تلو   ها ت ی ع جم   ، و صنفی   سیاسی   ی ها انجمن الفاظی مانند    ی ر ی کارگ به با    26اصل  
ولی توجهی به اصول، نحوه و چگونگی ساختار اين نظام    ، سخن گفته   ای حرفه   های نظام   مصاديق 

نقش مهم و   ، ای حرفه   های نظام راهکار   ه ارائ نشده است. اين غفلت قانون اساسی در جهت تحقق و  
  ،قانون اساسی   ی توجه ی ب .  د کن ی م ايفا  حقوق اداری    اين نظام   گیری شکل در خصوص عدم    ی مؤثر 
  و فنی   ای حرفه   های نظام و    مؤسسات مقامات دولت مرکزی در خصوص    رات و صالحیت اختیا 

مشخص   و  اين    د شو می سبب    و   سازد ی نم تحديد  از  مرکزی  دولت  با  ده  کر فاده  است   خل که  و 
حقوقی   ، موردنظر   های اساسنامه و    ها نامه ن يی آ تصويب   و    ، استقالل  در    استقالل   ، ی ا دجه بو مالی 

  . کند   را نقض   ای حرفه   –تخصصی    های نظام مل  انتخاب اعضا و آزادی ع 
   ی عاد نیقوان   درفقدان اصول .  2-5

نظام   تحقق  به رويه عملی و    ای حرفه روند  توجه  با  ايران  قوانین مصوب فاقد    ی ساز اده ی پ در 
خص  ن عادی مش قوانی   محسوس در   طور به اصول کلی شناسايی شده است. فقدان اين اصول کلی  

. در  د کر به قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی توجه    توان ی م ن موضوع  اثبات اي   منظور به .  است 
  ، ی ا بودجه استقالل مالی و  مانند    ادشده ي تحقق نظام  قوانین مصوب مجلس اصول ابتدايی و مبنايی  

  گام تصويب ن ه   ست ي با ی م . مجلس شورای اسالمی  گرفته نشده است  در نظر آزادی در انتخاب اعضا  
با نهادهای   به ماهیت اين نظام   ، ای حرفه مصاديق نظام  قوانین مرتبط    به   ، مؤسسات و    ضمن توجه 
فنی توجه    –تخصصی    مؤسسات   ی ا بودجه استقالل مالی و    ، کنندگان اداره نحوه تشکیل و ويژگی  

نامه  قانون بر   شود که مشاهده می   ا نگاهی به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مثال ب  طور به . د کن 
  که ی درحال است.  ده  کر ن   ی ا اشاره   ی ا بودجه داره، شرايط اعضا، استقالل مالی و  به نحوه ا   ، ششم توسعه 

. فاصله بین اصول  داد ی م اره و مورد تصويب قرار در قانون اش  ادشده ي که مجلس به موارد  صورتی در 
اجرايی   وضعیت  اين خصوص،  در  موجود  عملی  و  در حرف   های نظام نظری  ب ا   ه  را  مشکل  يران  ا 

  )اطاعت   شود نظام و مؤسسات، مشاهده نمی   ی شوراها ن موضوع در تصمیمات  است. اي ده  کر ه  مواج 
قرار    ای حرفه نظام    تأسیس هرچند    (. 133:  1ج ،  1390  ، موسوی   و  پذيرش  مورد  ايران  در  مستقل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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  ی به نظام دستیاب   صرفًافهمید که  توان می ولی با بررسی چگونگی تشکیل اين مؤسسات   ، گرفته است 
با وجود تدوين طرح   ه ل تحقق است. قو ظاهری و شکلی قاب   ای حرفه  و تصويب قوانین  ها  مقننه 

عدم پیروی از اصول و منطق قانونگذاری درست،    سبب به   ، ای حرفه نهادهای نظام    ه متعدد در زمین 
ِد  در نبو   ود ر ر می نپرداخته است. انتظا   ای حرفه نظام    ه رمجموع ي ز مشاغل    مسئله صورت متمرکز به  به 

قان   ه شیو  ديوان عدالت    ه با کمک روي   ، گذاری ون منطقی  اقدام   از   ی ادار قضايی  بر  نظارت    ، ها طريق 
در    ن ا مأمور   تصمیمات  مجريه  قوه  مقامات  و  اعضا خصوص  دولتی    ی ها ی ر ی گ م ی تصم   ، انتصاب 

ی  ها وکار ساز کردن    و فعال   ای حرفه   های نظام تخصصی و    –فنی    مؤسسات و    در نظام   ه گرفت انجام 
سیاسی دولت  –حقوقی    ه دادرسی ديوان عدالت اداری، روي قانون تشکیالت و آيین    12-10مواد  

دولتی و   ی ها نامه ن يی آ استقالل مالی از طريق  ، استقالل شخصیت حقوقی   ن ی تأم مرکزی در خصوص  
سیاسی   عالی سلسله نظارتی    –رويکرد  مقامات  به    مراتبی  عزل  نسبت  حتی  و  زيردستی  مقامات 

  ی ها ت ی ظرف سی جمهوری اسالمی و استفاده از  نگهبان در تفسیر قانون اسا شورای    ه ي اص، رو اشخ 
  مؤسسات های  اساسنامه بر تنظیم  نظارت    85  و   26،  2ل  و ويژه اص به قانون اساسی جمهوری اسالمی  

اين نقیصه را تکمیل نمايد که تاکنون    ، 96-94براساس اصل    ای حرفه   های نظام تخصصی و    –فنی  
اق  نگرفت دامی ص چنین  است. ورت  اشار کشور   خدمات   ت ي ر ي مد   ون قان   در نمونه،    برای   ه    ه ی، هیچ 

بحث  به  و    ای حرفه   های نظام   مستقیمی  نشده  آن  تحقق  برای  الزم  شرايط  تعاريف    صرفاً و  به 
پرداخته  ايران  اداری  نظام  اداری موجود در  نهادهای سیاسی و  از  قانون  .  است   شده   مختصری  در 

اجرايی اين    نامه ن يی آ  17ماده و  1379 صنفی مصوب   ی زارها اف نرم ان آورندگ حمايت از حقوق پديد 
نظام صنفی    صرفاً   ، قانون  قانون   ای رايانه به نحوه تشکیل    وزارت وظايف و تشکیالت    ، اهداف     و 
برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی و ماده    49ماده    ، تحقیقات و فناوری   ، علوم  قانون    1قانون 

پرداخته    مراکز آموزش عالی   ، ها دانشگاه ن  به نحوه اداره اي  صرفًاور  توسعه کش   ی ها مه برنا ام دائمی  ج ن ا 
های الزم برای تحقق  اصول و زمینه   ن ی تأم در مورد چگونگی و سازوکارهای    که ی درحال   ، است   شده 

 میان نیامده است.    سخنی به   ، ای حرفه نظام    نهادهای تحت مديريت 

 ی قحقو  تی شخص  استقالل   و  یآزاد  تحقق عدم. 3-5
و    ایحرفه  هاینظام عمل و شخصیت حقوقی مستقل    ، مستلزم آزادیایحرفهظام  تحقق ن

نهادهای    خواهی از سویای از مطالبه. منظور از آزادی اراده، بنابر تعريف مستر، گونهاست   فنی
اين    کهیدرحال(.  Bigot & Gregoire, 2002, Vol.1: 146)  ست هاآنآزاد    هفنی است که گويای اراد 
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 هاینظام اساسی جمهوری اسالمی ايران، بلکه در تعريف صراحت در قانون به تنهاهنع آزادی نو 
مشاغل تحت مديريت نظام   اين ويژگی، اساس  کهیدرحال ح نشده است.، مطرایحرفهصنفی و  

 ,Bigot & Gregoire)  دشو میرو در اين زمینه، مانند فرانسه، تلقی  در کشورهای پیش  ایحرفه

2002, Vol.1: 146)  .آزادی و شخصیت ح اصل  مستقل  اين  ق   بايدقوقی  اساسی  از سوی  انون 
آن   رعايت  به  ملزم  نیز  عادی  قانونگذار  و  شده  شناخته  رسمیت  به  ايران  اسالمی  جمهوری 

  ه يروو اصل استقالل شخصیت حقوقی مستقل و آزاد مبنای ايدئولوژيک در قوانین و  د  شمی
می قرار  کشور،  مصداق  به (.  6  :1391  ،)جاللی  گرفت جاری  نظام    وانتمیعنوان  مصاديق  به 

اشاره  که  طور. هماندکراشاره    هانظامو صنفی موجود در ايران و قوانین مربوط به اين    ایحرفه
بحث استقالل حقوقی مطرح شده است، در هیچ جای    ،ایحرفهنظام  شد، اگرچه در تعريف  

ای نشده و يط تحقق اين استقالل اشارهزار و شراگی، اببه چگون  مربوط  یهانامهنيیآقوانین و  
که   است  بوده  اين  بر  فرض  و    ایحرفه  هاینظام فقط  حقوقی  استقالل  اين  آن،   تبعبهدارای 

هستند اراده  موجب   .آزادی  پديدآورندگان    به  حقوق  از  حمايت    ای رايانه  یافزارهانرمقانون 
  ، ایفهحربه نحوه تشکیل اين نظام  مربوط    مهنانيیآ  ، اين قانون  17ماده    مطابق   که توان گفت  می
و    بايد مديريت  سازمان  پیشنهاد  هماهنگی    یزيربرنامهبه  با  فرهنگ    ارشاد  وزارتکشور  و 

به  باشد  اسالمی   برسد.    ديیتأو  وزيران  مقررات  نامهنيیآهیات  نظام   و  اين  تشکیل  به  مربوط 
امعان    ایحرفه دخالت با  دولتی    و  مقامات  قالمستقیم  تعیین    مهنا نيیآب  در  و    . د شو میتنظیم 

 . است  ایحرفه هاینظام نقض استقالل اين  انگرينما وضوحبهبنابراين اين ماده  
 از دولت    یریرپذ یو تأث  ی وابستگ  .4-5

شد   کهگونه همان  و    ، بیان  قوانین  در  مرتبط  اساسنامه هرچند  تخصصی    اب های   –نهادهای 
و عملکرد ولی در عمل و نحوه تشکیل    ، ت شده اس  اشاره   استقالل شخصیت حقوقی   به   ای حرفه 

بارز   هنمون .  د شو می نمايان    ای حرفه  های نظام عدم تحقق استقالل    ،يادشده  های سازمان و   مؤسسات
 افزارهاینرم اجرايی قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان    نامه ن يی آ در    توان ی م اين موضوع را  

ما د کر مشاهده    ای رايانه  موجب  به  نفر  ،ادشده ياجرايی    ه م نان يی آ   55ده  .  اعضای شورای   ز ا   پنج 
نظام   تجديدنظر  پديدآورندگان    ای حرفه انتظامی  از حقوق  به   بايد   ای رايانه   افزارهای نرم حمايت 

و يک نفر به انتخاب سازمان مديريت   ها استان مقام دولتی در    ينتر عالی عنوان  به انتخاب استاندار  
اين شورا از سوی اعضای  ر  یشتب که    است مشخص    وح وض به ،  اب شود کشور انتخ  ی ز ير برنامه و  
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 تأثیر و اين موضوع تمامی تصمیمات را تحت  شوند  می مقامات وابسته به دولت مرکزی انتخاب  
مطابق    . دهد ی مقرار   پديدآورندگان   ه نام ن يی آ   66ماده  همچنین  حقوق  از  قانون حمايت  اجرايی 

کشور و   ی ز ي ره برنام هاد سازمان مديريت و  شنبه پی  ، مرکزی   شورای   س ی رئ   ، ای ايانه ر  افزارهای نرم 
تعیین    د يی تأ به   انتخاب و  ماده  د شو می رياست جمهوری  به  نگاهی  با   نهاد جامعه  اساسنامه    6. 

نیز   مالیاتی  نظام  به مشاوران رسمی  نهاد مشمول  نقش دولت در تشکیل شورای   ، ای حرفه عنوان 
وز  نمايندگان  حضور  با  نهاد  اين  امو عالی  اقتصا ير  دارايی   دی ر  سازما   ،و  کل  اموری رياست  ن 

ماده . مطابق  د شو می يید صحت انتخابات توسط وزير اقتصاد و دارايی، مشاهده  أت   و   مالیاتی کشور 
 و  زاده فالح )   امور مالیاتی برسد مان  ز سا   د يی تأت مديره بايد به  أهی   اساسنامه يادشده نیز رياست   9

قوه مجريه و که    است مشخص    وضوح به دشده  يا مقررات  جه به  با تو   (. 5  : 1399مزروعی ابیانه،  
و اصول   رند دا دخالت    ، ای حرفه   اين نظام   گیریتصمیم مقامات مرکزی در انتخاب اعضا و حتی  

نظام   تحقق  به  نقض    ای حرفه مربوط  اراد   ند کن می را  دارای  دولت،  از  مستقل  بدون   ه و  و  آزاد 
اعضای   ند ونک گیری و فعالیت نمی یم به تصم  اقدام   های مختلف، های جناح از سیاست   ی ري رپذ ی تأث 

جناحی دولت مرکزی و توسط اعضای داخلی تعیین   –هادها فارغ از دخالت و نفوذ سیاسی اين ن
کلی به و    ای حرفه تخصصی و    مؤسسات معمول    ه روي   برخالف اين موضوع    شوند. نمی  صورت 

د   يی تمرکززدا مصاديق   مدرن  و  پیشرو  کشورهای  ساير  در  زمین فنی  مانند زد ز تمرک   ه ر  فنی  ايی 
 .ست آمريکا   همتحد انگلیس و ايالت   ، لند شمالی اير   ، فرانسه 
 ی مال استقالل   عدم .5-5

. استاستقالل مالی    ای حرفه   های نظامکه مطرح شد، يکی از شرايط الزم تحقق  گونه همان 
نهادها  مالی  نظام  استقالل  معنا   ای حرفه ی  اين  درآمد    ستبه  هز که  ن سازما   اين  ی ها نه ي و 

دولت مرکزی به تصويب مجمع عمومی سازمان   یا ه ی گذار است ی س دون دخالت از  ب   تخصصی
را  برسد سسه  ؤم و   اصل الزم  اين  تحقق  اساسنامه   توان ی م . عدم  رسمی   جامعه  در  مشاوران 

ايران   ماده    کرد. مشاهده    وضوح به مالیاتی  و    ، مزبور   اساسنامه   6بنابر  اقتصاد  وزير  نماينده 
نما  و  س دارايی  م ينده  ا ال ازمان  عالی  شورای  در  کشور  نظام صنفی حضور  یاتی  با   و   رد داين 

تهیه   ، از وظايف شورای عالی  ، تی ايرانجامعه مشاوران رسمی مالیا اساسنامه    8ت به ماده  ي ا عن 
و   نظام    ی ها نامه ن يی آ بودجه  مديريت  تحت  نهاد  اين  معامالتی  و  و   ای حرفه مالی  با    است 

نمايندگان   به حضور  و توجه  معامالت   ، رکزی م   مقامات   دولت  و  مالی  تحت امور  نهاد  اين  ی 
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و يکی ديگر از مصاديق    رد ی گی م جناحی دولت مرکزی قرار    ی ها استی س و    گیری یم تصم   تأثیر 
جامعه    ه بودج که    است  ادشده ي رديف چهارم اساسنامه    ، ای حرفه   های نظام نقض استقالل مالی  

دولت    مالیاتی کشور که وابسته به ن  ت سازما رياس   د يیتأ بايد به    ، مشاوران رسمی مالیاتی ايران 
 ، برسد. استمرکزی  

  ایحرفه نظام  یبر نهادها یتی وم ی چالش نظارت ق .6-5

نشان    نکهي برای ا  است   ی ابزار مناسب  ،ایحرفه  هاینظام دولت بر    نظارت  هنحو   قت یدر حق
ادار آزادی  چه    یبدهد  بنابرا  حدتا  است.  نشده  م  ی کي  ن،يمحقق  شروط  تحقاز  نظام    قهم 

ازبه  ایفهحر مصداقی  فن  عنوان  تمرکز  عدم  اعطاینظام  آزاد  یریگ میتصم  ت یصالح  ی،    ی و 
 . است  کپارچهيشفاف و  ینظام نظارت کيعمل با وجود 

نهادها  نظارت و  و    یمرکز   یسازمان  نهادها  عنوان  به   یتخصص  –  ایحرفه  مؤسساتبر 
نظارت به    نيا  . است طرح  م  ی ادار  ت ی ومی ق  در قالب   یدر حقوق ادار  ، یفن  يیتمرکززدا  قيمصاد

از ح  تحت  ت یناظر و شخص  تیکه شخص  ست معنا  نيا ابتکار    ،یحقوق   تیشخص  ث ی نظارت 
اعضا    ،عمل معامالت  وانتخاب  مال  یامور  وامستقل  یو  به    ند  نسبت  مرکزی  دولت  نظارت 

نسبی   فنی  تمرکززدايی  که    ،است نهادهای  معنا  اين  تخلف  صرفاًبه  بروز   اعمال   ،در صورت 
 که   است   نظارتاصل بر عدم    ،ی. در حقوق اداردهندمیام  و اقدام الزم را انج  کنندمینظارت  

  حق   ،یمرکز  سازمان  یکل  ی ها است یس  با  ایحرفه  ینهادها  ن یب  یاهنگهم  منظوربه  قانونگذار
نهادها  ینسب  نظارت بر  قاست.  ده  کر  بینیپیش  یمرکز  یرا  اعضا   یتیمومینظارت  به    ی نسبت 

تحتنهاده م  ایحرفهظام  ن  مديريت  ای  چند صورت  اعمال  به  است  ادو شمکن  ت  نظار  ني. 
باشد. مطابق    ابطال مصوبه  و  تعلیق تصمیم  ،اعضا  صورت عزل و نصب بهممکن است    یگاه

ق بر  حاکم  مقامات    نيا  یادار   ت ی مومیاصول  حق  همانند  نظارت   یادار  مافوقحق  در 
که  مراتبسلسله مقامات  بهی  بر  مطلق  يصورت  اماست ین  ی ستدنيیپاا  محلی    نيا  ینیبپیش  . 

به  نظارت قیومیتی  است که    یتا حدود  ،قانونگذار  یاز سو   رانيا  ینظارت در نظام حقوق ادار
برای  .  دشو می  ی فن  يیتمرکززداموجب نقض اصول  و    شده  تبديلمراتبی و مطلق  سلسلهنظارت  

انتخاب که  د  کراشاره      یمالیات  ن رسمیجامعه مشاورااساسنامه    9  هماد  2  هتبصربه    توانیممثال  
مديره  أهی  سیرئ  ديیتأو   عهدهت  مالیاتی    بر  امور  نیز    است سارمان  قانون    7ماده    هتبصرو 

  نظارت   نيا  که  است    کرده  به سازمان امور مالیاتی واگذار  راتشخیص صالحیت اعضا    ،ادشدهي
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  و  است  ی تیومیق  نظارت  از  اترفر،  ایحرفهنهاد تحت مديريت نظام    نيا  بر  یمرکز  نهاد  و  مقام
انتخاب اعضا و    یآزاد  ونهاد    نيا  یاعضا  اریاخت  سلب   موجب  مستقل    یگذاراستیسعمل در 

و در صورت تخلف از    ردی گ یمقرار    ،ی دولت مرکزیجناح  دهایبرراه  تأثیرو تحت    دشو می
مرکز   یهااست یس عزل    ،یدولت  يا  ،اعضا  جايیجابه  ايبه  و    تعلیق  مصوبات  ابطال 

 . دشو میمنجر  یخلدا  یهایریگ م یمتص
 ه نامنيیآتنظیم    ،ایرايانه  افزارنرم حقوق پديدآورندگان    قانون حمايت از  17  ماده  موجب به  
صنفی    لیتکمنحوه   انتخابواحد    موضوع   نيا.  است   رانيوز  اتیه  ديیتأ  با  اعضا  و 

  بر نظارت    . دانست   ی ادار  ت ی مومیق  ظارتن  مصداق  توانینم  را   در قانون يادشده   شدهینیبشیپ
  که یدرحال . دشو نشرکت  نيکه موجب نقض استقالل ا رديصورت پذ ی اگونهبه بايد هانظام نيا

 مات یتصم  ،هانامهنيیآ  بعتا  چراکه   ،است   یمراتبسلسلهنظارت تام و    ،شدهینیبشیپنوع نظارت  
مرکزی  بايده  راوهم  و  است   یمرکز  دولت  مقامات  تصمیمات  راستای   در  .دنک فعالیت    ،در 

  و   دشو می  عزل  ،یمرکز  دولت   مقام  نيباالتر  و  یزمرک   دولت   یهااست یس  از  یچیرپس  صورت
 . است  یل داخ  ماتیتصم ابطال امکان یحت
   گیری جه ینت

و  ،ایحرفهنظام   جوامع  پیچیدگی  به  توجه  امور،  با  شدن  شیوه  تخصصی  صحیح    هایاز 
امور   انتظام  و  اداری    ،ایحرفهمديريتی  حقوق  نظ   .است در  حقوقیاين  صرفهب  ام  جويی  ه 

سازی دولت مرکزی  رسانی، سبک و چابکدر خدمات  ،ایحرفهمور صنفی و  ها، انتظام اهزينه
کاهش اداری    و  از  دشو میمنجر  بوروکراسی  بخشی  مرکزی  دولت  اداری،  نظام  اين  در   .

نظام به  را  عمومی    اختیاراتش  مؤسسات  واگذار    –و  اين  د  کنمیفنی   –فنی    هاینظام تا 
برای  هایم دااق  خصصی،ت دهند.  انجام  را  مانند  ابزارهايی    ، ایحرفه  هاینظامتحقق    الزم 

گیری و آزادی عمل، استقالل مالی، انتخابی  شخصیت حقوقی مستقل، اعطای صالحیت تصمیم
می ضروری  و  الزم  مديران،  و  اعضا  مرکزی  بودن  دولت  که  قانونا  بايدآيد  طريق  گذاری،  ز 

  .دکنحمايت و پشتیانی   هاآن از   لیهای عمهها و رويگیریتصمیم 
در    ایحرفه  هاینظامدر جهت تحقق    شدهلیتشکدر بدو امر، با نگاهی ابتدايی به نهادهای  

ولی با بررسی تعمیقی در    کرد،شاهده  را م  ایحرفهتحقق نظام      هايی ازتوان صورتايران، می
اساسی   عالیبهقانون  سند حقوقیعنوان    ه يرومقننه،    هقو دی مصوب  عاقوانین    سیاسی،–ترين 
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م اساسنامه  هو ی شرکزی،  دولت  عمومی،  مؤسسات  و  سازمان  فقدان اداره  نهادها،  اين  های 
  ی مؤثر  هایاقدام.  نیز تعبیه نشده است   یمؤثرینات  و تضم  است شناسايی اصول کلی محسوس  

عادی  ن  و قوانی  . در قانون اساسیصورت نگرفته است   ،ایحرفه  هاینظامدر جهت تحقق کامل  
ايران، اسالمی  ابزارهای   ایحرفه  اصول  جمهوری  تا  ندارد  اساساً وجود  نظام  تحقق    راهبردی 

 رسیدن به اهداف اين نوع عدم تمرکز، فراهم آيد.  منظوربه ایحرفهتحقق نظام 
قوانین    قانونگذار تصويب  مديريت    تأسیس  منظوربه  متفاوتبا  تحت    هاینظامنهادهای 

با چگونگی  ،اشتهد  یمؤثرش  تال  ،ایحرفه اين  ین و اساسنامهتدوين قوان  ولی  ، هاسازمانهای 
آيد، محقق نشده است. با بررسی ساختارهای اين  دست میبه  ایحرفه  هاینظام   آنچه از تعريف

لی  ريزی ماو برنامه  که دولت مرکزی در انتصاب اعضا  دشو میمشخص    و مؤسسات  هاسازمان
  خلد. اين  نک سلب میرا    هاآن  یت حقوقی و آزادی عملخصستقالل شو اده  کردخالت    هاآن 

ضمانت اجرای الزم، تحقق  نبود    و  قانونی در تدوين قانونگذاری در جهت تحقق ابزارهای الزم
 سازد.  می را در ايران غیرممکن به معنای واقعی ایحرفهنظام 
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