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 ده یچک
برای دولت   از تکالیف مهمی که قانون اساسی  » کرد   ی ن ی ب ش ی پ یکی  اداری صحیح و  ه،  نظام  ایجاد 

غیرضرور« است. پس از چند دهه از وضع چنین حکمی و تصویب هنجارهای  حذف تشکیالت  
  گفته ش ی پ کامل، نظام اداری کشور را منطبق با تکلیف    طور به گوناگون، هنوز دولت نتوانسته است  

  ی ها شاخص نسبت به    به نظرگاهی روشن   ی اب ی عدم دست ،  مسئله   کند. یکی از دالیل این   ی سازمانده 
حدود    ن یی عدم تع مربوط به حذف تشکیالت غیرضرور و    ی ها سته ی با   ژه ی و به نظام اداری صحیح و  

روش   برگرفتن  با  حاضر  نوشتار  است.  تکلیف  این  به  عمل  در  دولت  قوای    -ی ف ی توص وظایف 
به    کوشد ی م هبان  و موردکاوِی نظرات شورای نگ   ی ل ی تحل  از  زیر پاسخ دهد: منظو   ی ها پرسش تا  ر 

غی  تشکیالت  تکلیف  حذف  تحقق  در  حکومتی  قوای  وظایفی    گفته ش ی پ رضرور چیست؟  بر  چه 
در    عهده  چه    خصوص دارند؟  نگهبان  شورای  نظرات  از  غیرضرور  تشکیالت    یی ها آموزه حذف 

نوشتار    ی ها افته ی کوتاه    صورت به ؟  د ی آ ی م   دست به  قید  :  شوند ی م   ی بند صورت   ب ی ترت ن ی بد این 
تشکیالت  با    »غیرضرور«  در    ها ت ی مأمور نامتناسب  را  دولت  قانونی  وظایف  شرح    ؛ رد ی گ ی برم و 

تکراری،   موازی،  دولت تشکیالت  صالحیت  در  داخل  کارکرِد  محسوب    فاقد  آن  مصادیق  از 
ی نیز در  حکومت دیگر قوا و نهادهای  مجریه است،    ه قو گرچه بیشتر  ا مخاطب این تکلیف    ؛ شوند ی م 

دارند.   وظایفی  زمینه  نهای این  معتنابهی    ت در  خصوص رویه  تشکیالت    در  »حذف  به  استناد 
 . شود ی نم شورای نگهبان مالحظه    در نظرات   غیرضرور« 

نظام اداری  ،  ساختار دولت دولتی،    یهادستگاه،  یوربهره  ،قانون اساسی  3اصل    : کلیدی   واژگان 
 . صحیح
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 مقدمه 
، قانون اساسی(، س پ   ن یا  از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )   3اصل    10بند    به موجب 

جاد نظام ی ا»  ی انات خود را برا کهمه ام  ، 2ور در اصل ک ل به اهداف مذ ی ن  ی دولت موظف است برا 
کلی   ی هااست یس   10بند  زمینهدر همین  کار گیرد. ه « برضرور ی الت غ ی کح و حذف تش یصح   ی ار اد 

« به  اداری  در   ساختن   ی منطق و    ی ساز متناسب ،  ی سازچابک نظام  اداری  نظام  جهت   تشکیالت 
تصویب اسناد قانونی در نظام حقوقی   هادام . در  « اختصاص یافته است انداز چشم تحقق اهداف  

بر مقررات متعدد قوانین برنامه توسعه و قانون مدیریت عالوه ،  مذکور موضوع    در خصوص ایران  
 « کشوری،  راه خدمات  در    نقشه  اداری«  نظام   یعال   ی شورا جلسه    ن ی ودومکصدوشصت ی اصالح 

بر   وربهره ( در قالب هشت برنامه برای تحقق هدف غایی »نظام اداری  1392/ 12/ 14خ  ر ی )مو ادار 
، »مهندسی مذکور نخستین برنامه مندرج در مصوبه    1.رسد ی م اسالمی« به تصویب    یها ارزش پایه  

یت و سرمایه مصوبه مذکور، معاونت )وقت( توسعه مدیر   2نقش و ساختار دولت« است. ماده  
اقدامات،    جمهور س ی رئانسانی   عناوین  )شامل  عملیاتی  برنامه  تهیه  به  مکلف  ی، بند زمان را 
اقداماتی   جمله  از است.  ده  کر اداری    ی عال   یشورا اصلی و همکار( و تصویب آن در    ی ها دستگاه 

نخست   برنامه  تحقق  برای  راه که  است،  م   مذکور   نقشه  شده  ساختار   توان ی م قرر  اصالح  به 
ی، تعیین سازوکارهای مشارکت بخش واگذار  قابلواحدهای  و دولتی، تعیین وظایف   ی ها دستگاه 

 غیردولتی، تمرکززدایی و واگذاری حداکثری اختیارات به واحدهای شهرستانی اشاره کرد.
، بنا به اذعان جانشین )وقت( معاونت توسعه مدیریت و مذکور تصویب اسناد قانونی    رغمبه 

قانون اساسی   3اصل    10ر، اهداف مقرر در بند  و سرمایه انسانی در دیباچه مجموعه نقشه راه مزب 
(. با 6:  تا ی ب ،  جمهور س ی رئ نسانی  تاکنون محقق نشده است )معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ا 

 نیا   از شورای نگهبان )   ی ها ه ی روو ضرورت تبیین مفهومی و بررسی    مذکور   ی ها گزاره توجه به  
شورا(  پس  خصوص ،  غیرضرور«   در  تشکیالت  »حذف  از    عنوان به   تکلیف   یازها ی ن ش ی پیکی 

تحلیلی و با بررسی موردی -با روش توصیفی   رو ش ی پ اقدامات عملی درخوِر این تکلیف، نوشتار  
زیر است: منظور  ی هاپرسش مصوبات مجلس، درصدد پاسخگویی به   در خصوص شورا  های نظر 

ف قوا و ی قانون اساسی چیست؟ تکال  3اصل    10از عبارت »حذف تشکیالت غیرضرور« در بند  
 هاینظر گاهی در  چه جای   مذکور اصل    10؟ بند  اند کدام   مذکور نهادهای حکومتی در اجرای بند  

 بند یادشده چیست؟  بر اساس شورا دارد؟ حدود اختیارات شورا در اعمال نظارت 
  ژه یوبه  مذکور  یهاپرسش  در خصوصتاکنون پژوهش مستقلی    هگرفتانجامحسب بررسی  

انجام   اخیر  پرسش  متمرکزه  تفگرندو  موجود  آثار  عمده  اداری صحیح    است؛  نظام  مقوله  بر 
موضوع این نوشتار بیان  در خصوصطرح موضوع مذکور، مطالبی هم  به مناسبتگرچه  ا . است 
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پژوهش   این  انجام  در  که  نوشتار    شده  استفادهشده  نوآوری  بر دو   روشیپاست.  ناظر  عمدتاً 
 پرسش آخر است. 
ی مفهومی نظام اداری صحیح، حذف تشکیالت  ابتدا به بررس  قالب سه بند  این نوشتار در

اصل   در  دولت  مفهوم  و  اساسی    3غیرضرور  نهادهای  پردازدیمقانون  و  قوا  وظایف  ؛ سپس 
شورا در   هاینظرو در انتها، ضمن تبیین  ده  کراصل فوق را واکاوی    10حکومتی در اجرای بند  

 . کندمی لیتحلات نهاد مذکور را رمبنای قانون اساسی، حدود اختیابر  اعمال نظارت
 ی شناس مفهوم .  1

دقیق    ی شناسمفهوممستلزم    جمله   ازحقوقی    یهاپژوهشهر موضوعی در    روشمندبررسی  
ح  تا  موضوع  هر  موجه  تحلیل  است.  مربوط  کلیدی  داشتن  زیادی  دود  اصطالحات  به  منوط 

بررس به  بند  این  در  مبنا،  همین  بر  است.  آن  از  دقیق  مفهومی  »نظام   یتصویر  مفهوم  اجمالی 
و در ادامه تمرکز بیشتری بر واکاوی مفهومی عبارت   پردازیممی آن    یهامؤلفهاداری صحیح« و  

 . ردیگ یمقانون اساسی صورت  3در اصل »حذف تشکیالت غیرضرور« و مفهوم »دولت« 

 حذف تشکیالت غیرضرور . 1-1

از اجزای    یامجموعهری به  انظام ادذکر است    شایانمذکور  پیش از تبیین مفهوم اصطالح  
و   هاه یروت،  که دربرگیرنده ساختارها، قوانین و مقررات، تشکیال  شودی ماطالق    یمرتبطهمبه

اداری  هاروش نظام  نظام بر هم تأثیر   ینظامخرده  واقع   درست.  این دو  نظام سیاسی است؛  از 
  یی هانظامخردهی خود نیز از  ر (. نظام ادا78:  1398)فقیهی،    رندیپذیمو از هم تأثیر    گذارندیم

، نظام مدیریتی، قوانین و مقررات و نظام یندهاافرو    هاروشمنابع انسانی، تشکیالت،    همچون
قانون    3اصل    10اما آنچه در بند  ؛  (13:  1390،  پورحسنمالی تشکیل شده است )میرمحمدی و  

ای روشن  صحیح« است. بر» وظیفه دولت بر آن تأکید شده، ایجاد نظام اداری    عنوانبهاساسی  
عبارت   این  مفهوم  نظرساختن  ،  هاروش  نیتریمنطقو    نیتر جی رااز    اساسی،  قانونگذار  از 

در مجلس  مذکورقانون اساسی است. در زمان بررسی اصل   کنندگاننیتدومراجعه به مذاکرات 
ه دمفهوم نظام اداری صحیح مطرح نش  در خصوص حث چندانی  بررسی نهایی قانون اساسی، ب

صرفاً   و  نظراست  )آقای    از  نمایندگان  اداری  یرازیش  یربانبرخی  نظام  »ایجاد  »عبارت   ،)
بررسی   مجلس  مذاکرات  مشروح  )صورت  دارد«  کشداری  معنی  این  ندارد،  مفهوم  صحیح« 

 10و بند    یادشده، اصل  نیا  وجود  با (.  296:  1364،  نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
نظام    یابیمفهوممذاکرات مربوط به تدوین قانون اساسی برای    بنابراین؛  درسیمآن به تصویب  

 اداری صحیح، چندان راهگشا نیست. 
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  از نظریان شده است؛  مختلفی در مورد نظام اداری مطلوب یا صحیح ب  یهادگاهیدو    هانظر
ح،  ی برخی نویسندگان، مراجعه به اصول متعدد قانون اساسی برای فهم عبارت نظام اداری صح

همچون   ییهاو ارزش  میبه مفاه  میرمستقیغ  و  میمستق  طوربهضروری است. در قانون اساسی  
ادار  بودن  یقانون» »عدالت  اداره«،  مردم«  «،یاعمال  حقوق  و  »احقاق  استبداد  هرگونه  »محو   ،
تبع  «،یودکامگخ امور کشور«    یریگ میدر تصم  یناروا« و »مشارکت عموم  ضاتی»رفع  اداره  و 

)هداوند،   ست هااز ارزش   یاریبس  مشتمل بر  ،حیصح  یادار  نظامترتیب  بدین؛  است   اشاره شده
پا  نیهمچن(.  1:  تایب مطلوب،  اداری  نظام  برخی،  باور  کارکنان  سخگو به  و  مدیران  از  ست؛ 

است    زده است ی س است؛    برخوردار  دهیدآموزش شغلی  ثبات  ویژگی  از  برخوردار  و  نیست 
 (. 80: 1398)فقیهی، 

بیش از    شدن  یسپر  رغمبهداری ایران حتی در حال حاضر و  ست که نظام ااواقعیت این  
اساسی، قانون  تصویب  از  دهه  مشکالت    چهار  گستردگی    دهیعداز  اداری،  فساد  شامل 

تشکیالت    ازحدشیب تشکیالت، عدم شفافیت حدود وظایف و  دولتی،    یهادستگاهساختار و 
ایستا  کشور )  یهابرنامهیات و شرایط روز و  ضتشکیالت نظام اداری با مقت  عدم تطابقتمرکز،  

میان مشاغل سازمانی اجرایی و پشتیبانی )صف و ستاد( و تعدد    عدم تناسب بودن تشکیالت(،  
 (. 18-17: 1390، پورحسن)میرمحمدی و  بردیمرنج مدیریتی  یهاسمت 
نویسندگان،    زعمبه نظربرخی  همان    از  صحیح،  اداری  نظام  اساسی  قانون  ظام نواضعان 

با   اسالمی  و    هامؤلفهاداری  اصول  عدالت،    ییهاارزشو  و مدیاکارنظیر  عقالنیت  نظم،   ،
نظام    بزرگ بودنشایستگی مسئوالن و کارکنان اداره است. در نظام اداری صحیح، کوچک یا  

  ی ها ارزش، اثربخشی و انطباق نظام اداری با  یمحورعدالت ،  مدیاکاربلکه    ،اداری مهم نیست 
 ه گرفتانجامبررسی    براساس(.  111  و   99:  1397،  زادهیموساهمیت دارد )  کوینی الهیتواقعی و  

در رسائل حکومت اسالمی در دو دهه قبل از پیروزی انقالب، مبانی و اصول نظام اداری به  
زیر   حاکمیت    ذکر قابلشرح  جامعه،    عت یشر است:  اخالقی  تهذیب  و  اعتقادی  تعالی  الهی، 

مساوات و عدالت اجتماعی، وحدت انسانی و اسالمی و حاکمیت    ،نظارت و مسئولیت عمومی
نظام اداری به شرح زیر   یها شاخص  نیهمچن(.  112-105،  1393،  زادهیموسی )نظام توحید
ا  شده  شفافیت،  بیان  پاسخگویی،  الکترونیک  یساالرستهی شاست:  دولت  و  اداری  سالمت   ،

ی و اصول تکوین نظام اداری  دیگری، مبان  (. نویسنده142-86:  1397،  یناردانشو    زاده یموس)
تمرکززدا مسئولیت،  شفافیت،  پاسخگویی،  خوب،  حکمرانی  قانون،  حاکمیت  را  یی،  صحیح 

پیکره دولت، گسترش دولت الکترونیک، عدالت و انصاف دانسته است )فرکیش،    نمودن  یمنطق
اداری است که  (.69-106:  1398 نظام  از اجزای  از    البته تشکیالت صرفاً یکی  در جای خود 



 
 

 
 

 درآمدی بر تکلیف دولت در »حذف تشکیالت غیرضرور«
 

 

 

 
51 

نظام اداری  گرچه اصالح ساختارهای ابرخی نویسندگان،   از نظراهمیت وافری برخوردار است. 
آموزش،   )شامل جذب،  انسانی  منابع  مدیریت  ایران،  اداری  نظام  اصلی  مشکل  اما  است  مهم 

 (.81: 1398انگیزش، انتصاب و ارتقای نیروی انسانی( است )فقیهی، 
آن   تبعبه، عبارت »نظام اداری صحیح« دارای گسترۀ مفهومی و  شدهدیابا عنایت به مراتب  

فراخناکی که    مصداقیِ  از    یوگوهاگفت محل    تواندیم است  یکی  شود.  واقع  بسیاری 
آن است، چنین امری    گسترده بودنقواعد و احکام مندرج در قانون اساسی، کلی و    یهایژگ یو

متوجه   را  پاس  قانونگذارتکلیفی  نهاد  و  اساسی  دعادی  قانون  تحدید حدود   دسازیم ار  به  که 
و   بپردازند  کشداری  عبارات  و  اصطالحات  با    هنحو چنین  سازند.  روشن  را  مجریان  عمل 

عناصری نظیر حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت، سالمت اداری،    توانیممراجعه به دکترین  
را  ساالرستهیشاو    یوربهره عبارت  اص  یهامؤلفه  عنوانبهی  تلقی  ملی  ذکر    شایان.  دکرذکور 

بند دهم  بر  نظارت  نهاد در  این  نداشته و رویه  نظر تفسیری  تاکنون  این زمینه  است شورا در 
چندان  3اصل   »نظام    توجهشایان  ،  مصادیق  تعیین  برای  روشن  معیارهای  فاقد  طبعاً  و  نبوده 

 اداری صحیح« است. 
از  ،  دیتردیب نظام  ی هارساخت یزیکی  تحقق  برای  تشکیال  الزم  ت اداری صحیح، حذف 

به این پرسش که منظور از تشکیالت 129-127،  1398غیرضرور است )فرکیش،   (. در پاسخ 
نظرغیرضرور چیست،   نویسندگان    از  کهبدان  مذکورعبارت  برخی  و    تیماه  اساساً  معناست 

باقلمرو حضور   که دولت، دولت حداقل  یاگونهبه  دیو مداخالت دولت    تدول  .باشد  یباشد 
  الت یها، تشکاساس ضرورت  بر  ،حداقلی  دارد. دولت   رتیمغا  یبا اصول قانون اساس  یحداکثر

و    چابک بودن. کوچک و کندیخود را حذف م  یرضروریغ التیو تشک دهدیخود را سامان م
این در  (.  1:  تایب)هداوند،    است  فوق  و پاسخگو بودن، هدف از عبارتمد  اکار  حال  نیع  در

که   نمایانگر هویت یا شکلی چندبه    هتوجحالی است  ایران بقانون اساسی،  عدی برای دولت 
قانون   این  متعدد  اصول  از    خصوصبهاست.  تعیین    هاآنبرخی  در  کلیدی  نقشی  نظر  به  که 

به  را    هیدولت رفا  یهایژگ یواز    یتوجه  قابل  یهانشانه،  کنندیمن ایفا  ماهیت دولت در ایرا
  12،  9،  3های  بندن »اقتصاد وسیله است نه هدف«،  ی ذیل عنواسقانون اسا  همقدم.  همراه دارند

داللت بر شکلی از  ، 44و  43،  35، 31، 30،  29، اصول 28، ذیل اصل 21، اصل 3از اصل  13و 
کارکردهای   و  اهداف  ماهیت،  با  که  دارد  است  ی هادولت دولت  زیادی  قرابت  دارای    رفاهی 

به  خدمات عمومی از سوی دولت    هارائبیعتاً  ط  . (598-597:  1400:  انیبرل  ی مرادو    تنگستانی)
 زم است. مختلف، مستلزم ایجاد تشکیالت و ساختارهای ال یانحا

نظر  از  و  یست ن  برخوردار  الزم  ییکارا  از  دولت   حجیم  تشکیالت  نویسندگان  برخی  از 
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)بسطامی و همکاران،    است   مانده   دور  جامعه  و  مردم  به  یرسانخدمت   یعنی  خود  اصلی  هدف
یی واجد ارزش یا  تنهابهرا  دولت    بودن  یحداکثرقلی یا  (. برخی نویسندگان نیز حدا2  :1398

تلقی   ارزش  ادغام اندنکردهضد  و  اداری  نظام  در  تجدیدنظر  که  است  این  غالب  نگاه  لکن   .
، کیفیت بهتر  هاآنامور    هاداراجرایی سبب بهبود در    یهادستگاهصحیح، اصولی و علمی برخی  

 (. 126: 1393)کمالی،  شودیم هانهیهزکاهش  هجینت درخدمات و 
اداری که   نظام  نوین مطرح   شتریپاز منظر مدیریتی اصالح  نظریه مدیریت دولتی  با طرح 

  ی سازنهیبهاثر مثبت    نیترمهمدولت تأکید دارد.    یوربهره  یارتقا شده، رویکردی است که بر  
دولت، نقش و مشارکت    یاز سکچکو، افزایش رشد اقتصادی است. همچنین با  دولت   هانداز

، حضور مردم  کندیمامور دخالت    ههم. وقتی دولت در  ابدییم کشور افزایش    هتوسعمردم در  
حضور،  شود یم  کمرنگکشور    هاداردر   در    عدم  راه    هدارامردم  در  بزرگی  مانع  کشور 

 (.4 و 3: 1398)بسطامی و همکاران،  شودیممحسوب  یافتگیتوسعه
مـطالعا اساس  برنامهی ریمـد  )وقت(  سـازمان  تبر  و  تشک  ،کشور  یزیرت  کالن  یدر  الت 

برا  دارد  وجود  وظیفهتداخل    ییاجرا  یها از دستگاه  یاریبس  میاندولت   ک  یانجام    یو بعضاً 
دسـتگاهی مـأمور وظااندشدهجاد  یا  متعددی  ی مـواز  یهات،  سی.  در   یگذاراستیف  اجرا  و 

همچنین کند.  یرا سلب م  یبت از بخش خصوص کان رقـاـ د که امگیریوزارتخانه توأماً انجام م
س  از  ییاجرا  یهادستگاه  یداخل  یدهسازمان و ضوابط  یالگو،   . کندی نم  یرویپ  یمشخصاست 

عمدتاً از تفکر    خود  ت یمسئولتحت    یهاحوزه  یالتیران به توسعه تشکیمد  یش عـمومیگـرا
 (.5-4: 1398)بسطامی و همکاران،   ردیگ یمسـرچشمه  ینـگریبخش

طراح  و  ادغام  وزارتخانه »تفکیک،  هزینه   یها ی  مدیریت  معلول  و  جدید«  عمومی  بهتر های 
مدیریتی است و نه   ، بازآرایی دولت   ه کنندتوجیه حکمرانی ملی است. در این نگاه منطق    ساختن 

 ها و باردر کاهش هزینه   طرف   ک یاز    ،ها سیاسی. مدیریت ملی در این منطق با تمرکز بر ظرفیت 
کند که اهداف   مدیریت   ی نحو به کند دستگاه دولت را  کوشد و از طرف دیگر تالش می ی ی م ل ما 

 (.95: 1391،  فرد یی دانا )   شودغایات مندرج در قانون اساسی محقق اساس   بر  کالن دولت 
. منظور د ش مطرح    8019دهه    ل یاوا سیاسی است که از    –اقتصادی  ی مفهوم  2»دولت کوچک«

ک دولت،    ی ساز کوچک از   شناسایی    دن ر کم  طریق  از  دولت  مسئولیت  پیرامونی   ی هاه ی ال بار 
ایران  حقوقی  نظام  در  است.  منظم  روندی  طی  غیردولتی  بخش  به  آن  انتقال  و  دولت  وظایف 

شامل محدودیت در ورود به   جمله  ازکه    دولت اتخاذ شده  ی سازکوچک راهکارهایی که برای  
تعداد کارکنان با  یساز متناسب دولتی،   ی ها ت شرک ، مؤسسات و  ها وزارتخانه خدمت دولتی، ادغام 

پشتیبانی    ی ها ت ی مأمور و  خدماتی  امور  واگذاری  دستگاه،  بخش   ی ها دستگاه هر  به  دولتی 
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مدیریت  غیرد و  سهام  واگذاری  و    ی ها شرکت ولتی،  غیردولتی  بخش  به   یزی ر بودجه دولتی 
قانون اساسی  بر اساس  ی ز سا کوچک که توجیه سیاست   گفت ، باید ن ی ا وجود  با . شود ی م عملیاتی 

برخی اسناد باالدستی این   هرچند   آن دشوار است.   44و    43،  31،  30،  29،  3اصول    خصوص به و  
با استفاده از ظرفیت شوراهای   3یک پیشنهاد، تمرکززدایی  بر اساس .  اند ساخته   ر یپذ امکان امر را  

 توجه   مورد در ایران  لت  و د   ی سازکوچک مناسب برای    ی روش  عنوان به ، باید  ها ی شهردار اسالمی و 
 (.73  و  72، 64،  54،  53:  1386،  طوق   ییآقا ) قرار گیرد  

ابالغ    4ی سازکوچکسیاست   با  ایران  در  اصل    یهااست ی سدولت  اساسی    44کلی  قانون 
مقامات حاکم،    ل یدلبهمذکور    است یس .  دشآغاز   اقتدارگرایی  تمرکزگرای کشور،  عدم ساختار 

قانون اساسی، عمالً با شکست    محوردولت یردولتی و ذات  غبه واگذاری امور به بخش    لیتما
ایران   فعلی  اداری  نظام  است.  شده    توازن   عدمو    اندازه  از  شی ب گستردگی    لی دلبهمواجه 

 (. 51 و 50، 45: 1398مختلف آن، چابک نیست )رستمی و زرشگی،  یهابخشسیستمی میان 
و    یسازکوچکسازوکارهای   باالدستی  اسناد  در  توسعه    صوصخهبدولت  برنامه  قوانین 

از    روازاینایران تکرار شده است؛   این زمینه    ازی موردنوجود احکام قانونی    حیث مشکلی  در 
اجر در  ضعف  اصلی،  مشکل  بلکه  ندارد،  زرشگی،  وجود  و  )رستمی  (.  58-54:  1398است 

عادی   قوانین  در  است  نیز    همچونگفتنی  کشوری  خدمات  مدیریت  در    لیتفصبهقانون 
که بررسی آن مجال است  شده    ینیبش یپکاهش حجم دولت، مقرراتی    یهااست یس  صو خص

 .طلبدیممستقلی 
قسمت   این  پایان  خصوصدر  بند  ا  ی هاعبارتنسبت    در  دوم  و  قانون    3اصل    10ول 

اول   جزءمستقل تشکیل شده است.  از دو جزء    مذکوربند  برخی نویسندگان،    از نظراساسی،  
  مربوط   جزء دومو    ینظام ادار  ینظام ادار  یماهو  یهاو ارزش  غایات  ،اصول  ناظر بربند،    نیا

و    یجامعه و مناسبات اجتماعو نفوذ دولت در    تیو قلمرو فعال  ینظام ادار  یبه ساختار شکل
 (.1: تایبد )هداوند، نگریکدیدو جزء مکمل و مقوم  نیا؛ البته شودیم یاقتصاد
ایجاد نظام اداری    یازهاینشیپیکی از    رسدیم  رظنبه،  یادشدهبا عنایت به مجموع مطالب   

علت تصریح به عبارت مذکور، تأکید بر اهمیت آن  صحیح، حذف تشکیالت غیرضرور است.  
نظر است؛    گذارقانون  از  آنکهمؤسس  گام    چه  در  باید  ناگزیر  نیز،  تصریح  عدم  صورت  در 

تشکیالت غیرضرورِ   رواژه »حذف« ناظر ب  گرچها.  دکرنخست، تشکیالت غیرضرور را حذف  
ل عدم ایجاد تشکیالت غیرضرور در آینده وجود است )اقدام ایجابی(، لکن هدف مقنن شامم

معنا    شود یمنیز   دو  در  »تشکیالت«  واژه  )ساختار  رودیم  کاربه)اقدام سلبی(.  معنای خاص   :
خاص،   بر معنایعالوهو مراجع حکومتی؛ چارت تشکیالتی( و معنای عام )  هادستگاهدرونی  
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واژه   رسدیم  نظربه(.  شودیم اجرایی    یهادستگاه  جمله  ازحکومتی    یهادستگاهایجاد    شامل
ست که امکان تحقق یکی از الزامات  زیرا در این معنا  ،رفته است   کاربهمذکور در معنای اخیر  

عبا در  »غیرضرور«  قید  از  منظور  داشت.  خواهد  وجود  صحیح  اداری  هر مذکوررت  نظام   ،
متناس  یتشکیالت که  با  است  متناظر  و دستگاه    ها ت یمأمورب و  قانونی دولت  وظایف  و شرح 

ها( از تشکیالت سازمانی آن واحد )با حذف آن دستگاه یا آن    که  ینحو بهدولتی مربوط نباشد؛  
، رابطه معناداری میان  یعبارتبهدستگاه، امکان ایفای وظایف قانونی مربوط وجود داشته باشد.  

 ارد.  ستگاه دولتی و تشکیالت دولتی وجود ددوظایف دولت/ 
داشته باشد که ضرورت ایجاد آن را نشان دهد.    یاموجهههر تشکیالت دولتی باید علل  

از   جملگی   ... و  دولت  صالحیت  در  داخل  کارکردِ  فاقد  تکراری،  موازی،  تشکیالت  ایجاد 
تشکی محسوب  مصادیق  غیرضرور  اتشوندیمالت  موجب  غیرضرور  تشکیالت  منابع  ال.  ف 

انسانی(،   و  و  یکاریمواز)مالی  وظایف  در  تداخل  )   شدن   لوث،  موردمسئولیت  و  حسب   )
 . شودیماختالل در نظم سیستمی حاکم بر ساختار اداری کشور 

 و ماهیت تعهدات و وظایف مندرج در آن   3مفهوم »دولت« در اصل  .  2-1

به  هفلسفتاریخ   تبیین سرگونهسیاسی  تاریخ کوشش برای  ت دولت بوده و مناقشات  ش ای 
کوشش،   این  به  است.    هبرسازندمربوط  تاریخ  این  بنیادینِ  میان    توان یم  آنچهگوهر  از 

ناهمگون    یفرازوفرودها آموخت نظری  دولت  باب  پدیده    ،در  این  که  است  با    گاهچیهآن 
نیز    همچنانآن    گونگونه  یها جنبهمربوط به    یهاجدلرو نبوده است و  هروب  یاگانهیخوانش  

این  داردادامه   بر  شاید  بنیاد.  ه  نیترمهم،  »دولت«  که  باشد  آن  از  نکته  مناقشۀ    یاگونهمواره 
رنج   مفهوم  در  پیچیدگی  (74-73:  1371)وینسنت،    برد یمگوهری    خصوص در    گفتهشیپ. 

  تبع بهحقوق عمومی نیز    ژهی وبهدولت، در سطح گفتمان علوم سیاسی، حقوق و    یشناسمفهوم
سیاسی و حقوقی در    یورزشهیانددر ساحت    ژهیو بهست. این امر  نمود یافته ا سی  اسی   هفلسف

نهاد انتزاعیِ برساخته و مجزای از اجزای    عنوانبه  5خلط مفهومی میان »دولت«  لیدلبهکشورمان  
و    یشناختواژگانآن و آشفتگی    هبرسازند  هگانسهو قوای    6»حکومت«  ژهیوبهخود و    گونگونه

  ی هایدشوار،  گفتهشیپ»دولت« برای اشاره به سطوح متفاوتِ مفهومی    هواژ ده از  اعمدتاً استف
قانون اساسی نیز متأثر    جمله  از  االجراالزمبیشتری را موجب شده است. در بخش هنجارهای  

وا برای  گفتهشیپقعیت  از  قوا(  از  یا یکی  دقیق واژگان )دولت، حکومت  کاربرد  بدون  بعضاً   ،
موردن  نییتب از  ظمفهوم  بیشتر  و    هواژر،  تحلیل  با  باید  مورد  هر  در  و  برده شده  بهره  »دولت« 

 اساسی راه بُرد.  قانونگذارتفسیر، به مفهوم موردنظر 

)ر.ک:    نظرصرف باری،     اساسی  قانون  اصول  مجموعه  در  دولت  مفهوم  بررسی  استوار از 
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 3ان« در اصل ر مفهوم دولت در عبارت »دولت جمهوری اسالمی ای در خصوص ( 1388، ی سنگر
دولت به »حکومت«   ه واژ گفت که با توجه به وظایف ذکرشده در بندهای اصل مذکور،    توان ی م 

یکی از اجرای سازندۀ مفهوم دولت، اشاره دارد؛ بنابراین، بهتر بود در صدر این اصل از   ۀ مثاب به 
ی نهایی س. مشروح مذاکرات مجلس برر شد ی معبارت »حکومت جمهوری اسالمی ایران« استفاده  

ت نیز  اساسی  تقویت    ه اندازا  قانون  را  ادعایی  چنین  مش   کند ی م بسیاری  مذاکرات )صورت  روح 
 (.278:  1364مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  

در    هاآنانحصار    یبه معناقانون اساسی    3برخی نویسندگان، موارد مذکور در اصل    از نظر
ف و  حکومتی( نیست، بلکه بر مبنای قاعده اشتراک در تکلی  یهادستگاهزمره وظایف دولت )

آحاد    بر عهدهنیز لزوم کمک و مساعدت مردم در تشکیل و اداره نظام اسالمی، انجام این امور  
نقش   باید  اسالمی  دولت  و  دارد  قرار  نیز  داشته   ی گرت یهدامردم  زمینه  این  در  را  رهبری  و 

 (.5:  1393وظایف بپردازد )کعبی،  نباشد تا با یاری مردم به اجرای ای 
مت اصل  بررس  مورد  سینو ش یپن  در  اساسی،  قانون  نهایی  بررسی  مجلس  جلسه  در    3ی 

مصوب   متن  مشابه  اصل    آنکهجز    ،بود  شدهارائهتقریباً  ابتدای  »دولت  جابهدر  عبارت  ی 
 10بند    در انتهای  نیهمچنجمهوری اسالمی« از عبارت »جمهوری اسالمی« استفاده شده بود.  

»ا بود:  شده  درج  نیز  زیر  عبارت  مذکور  که    منظوربهصل  اسالمی«  انقالب  اهداف   در تحقق 
تغییر عبارت »جمهوری    بر  یمبن بر تذکر آقای فارسی    یرازیشمکارم  اهللت یآحذف شد.    تینها

  اهلل ت یآپیشنهاد  . لکن در ادامه، بهکندیماسالمی« به عبارت »حکومت جمهوری اسالمی« تأکید 
ی اشاره  درستبهکه ایشان  طورهمان.  شودیمی واژه »حکومت«، واژه »دولت« اضافه  جا بهبهشتی  

)صورت مشروح مذاکرات مجلس    شودیم، دولت در معنای دقیق آن شامل ملت هم  اندکرده
 (. 296 و 292، 289، 278: 1364بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 

تحقق   دارای وظیفه هستند  3یل اصل  ذبندهای    ههمبرای  نهادهای حکومتی  قوا و  ، همۀ 
نورایی،   و  که  ا(.  940:  1396)اصالنی  مجریه  قوه  به  بیشتر  بند  این  در  مندرج  وظیفۀ  گرچه 

بیشترین  شیهاژهیکاروماهیت    لیدلبه است،    یهاسازمان،  داده  جای  خود  در  را  اداری 
امر  7گردد یبرم این  اما  معنا،  که    ی به  نیست  نهادآن  و  قوا  زمینه یگر  این  در  حکومتی  دهای 
 ندارند.  یافهیوظ

کوتاه بدان پرداخت، ماهیت تکالیف و وظایف مندرج در    صورتبهمسئلۀ دیگری که باید  
اصل  و    3  این  عالم حقوق  در  تعهدات  ژه یوبهاست.  دو    حقوق خصوصی،    به تعهد    ه دستبه 

انجام کار معین یا    آنکه، متعهد بدون  لهیوس  به؛ در تعهد  شودیمتقسیم    جهیبه نتو تعهد    لهیوس
را    هنتیج عهدهمشخصی  وظیفه  بر  برای   گیرد،  متعارف  در حد  را  کوشش خود  تمام  تا  دارد 
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به   برآوردنِ    هنتیجدستیابی  متعهد،  نتیجه  به  تعهد  در  مقابل،  در  دهد؛  انجام    ه نتیجموردنظر 
 . (13-12: 1388است )تفرشی و مرتضوی،  دارعهدهخاصی را 
قانون اساسی از    3صل  تعهدات مندرج در ا   در خصوص،  گفتهشیپنکات    نظر داشتنبا در

« این اصل که اشعار داشته  به صدر  توجه  با  نظرگاه  امدولت...  یک  برا   انات کهمه    ی خود را 
مستلزم   کهآنتوجه به برخی تکالیف مندرج در برخی بندهای    نیهمچن« و  ار بردک ر به  یامور ز

اقدامات   رایگان،    پرورش  و  آموزش  همچوناست )  یزیربرنامهیجابی، صرف هزینه و  اانجام 
)آموزش و    30اصل    در خصوصایجاد امکانات عادالنه برای همه، ...( و نظر تفسیری شورا  

و استفاده از مالک آن برای وظایف مشابه،    8نیز بیان شده(   3اصل    3پروش رایگان که در بند  
و مقید به امکانات موجود   له یوس بهاز نوع تعهد    3ت در اصل  لماهیت تعهد دو  رسدیم  نظربه

برخی عبارات و الفاظ موجود   نظر گرفتندر اختیار دولت است. در برابر چنین دیدگاهی، با در 
کامل،   )نظیر  سوم  اصل  هرگونه... جانبههمهدر  برخی  (،  بندهای    های نظر،  به  استناد  در  شورا 

لز سوم،  دولاصل  تعهدات  همگامی  اجتم  ت وم  جدید  مقتضیات  نفع با  به  تفسیر  و  اعی 
تعهد دولت در بندهایی از اصل مذکور را تعهد   کمدست شهروندان، این نظر ابراز شده که باید  

نت و    جهیبه  نموده  سمت قلمداد  تعهد    به  از  دولت  تکالیف  تعهد    لهیوسبهتفسیر  نتبه   جه یبه 
( کرد  از    همثاببه  توانی م  آنچه(.  82-80:  1396و سعید:    نژادب ی حبحرکت    ی هابحث رهیافت 

 است:  ریز یهاگزارهارائه داد، مبتنی بر   گفتهشیپ
قانون    3بندهای اصل  تفسیری واحد از ماهیت همۀ تعهدات مندرج در    توانینمنخست،  

؛ دوم،  شود  لی تحلیک از بندها  اساسی ارائه کرد؛ بلکه نیاز است تا ماهیت تکلیف مندرج در هر
بدان معنا نیست که انتظار انجام تکالیف دولت، انتظاری بعید باشد و دولت در   لهی وسبه تعهد  

برخوردار   فراغت  از  زمینه  بلدشو این  کوششی  ،  باید  دولت  به    یابیدست برای    جانبههمهکه 
ب  سازنهیزمامکانات   را  مربوطه  تکالیف  تعهدات و  گیرد و  هتحقق  فقدان   تواندینمکار  با عذر 

  جه یبه نتان تعهد  کند؛ سوم، در بی   یریگکنارهبودن، از اجرای وظایف خود    برنهیهزامکانات یا  
تعهد    توانیم میان  تفکیک  به  نتقائل  تعهد    ۀجیبه  و  نتفوری  )قاری شد    دیتزا  به  رو  هجیبه 
د  قلمدا  دیتزا  به  رو  هجیبه نتو بسیاری از تکالیف دولت را از نوع تعهد    (43:  1396،  یدفاطمیس

و اتخاذ   یزی ربرنامهزمان ممکن و با  نیترکینزددولت باید در  وری نیستند، اما ف کرد که گرچه 
، 3اصل    10بند    در خصوصعمل بپوشاند؛ چهارم    هجام  هاآنجامع و عملی، به    یهااست یس

را   وظیفه  محس   توانی نماین  فوری  و  سلبی  وظایف  نوع  مستلزم  از  آن  تحقق  بلکه  کرد،  وب 
 رسدیم  نظربهو حتی در برخی موارد صرف هزینه است.    یز یر امهنبرانجام اقدامات ایجابی،  

تعهد   انتظار تحقق آن پس از    است   دیتزا  به  رو  هجیبه نتتعهد دولت در این زمینه از نوع  که 
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 .رسدی م نظربهقانون اساسی، معقول چهار دهه از تصویب  
 وظایف قوا و نهادهای حکومتی در حذف تشکیالت غیرضرور .  2

، وظایف مذکور در بندهای ذیل  گفتهشیپ قانون اساسی و مطالب    3اصل  به صدر    ت با عنای 
ین بند وظایف قوا و  و نهادهای حکومتی( است. در ا  گانهسهاصل یادشده متوجه دولت )قوای  

 .شودیمتبیین  مذکوراصل  10نهادهای حکومتی مربوط در اجرای بند 

 قوه مجریه .  1-2

همه   قوه    یهانظامدر  اخمسیاسی،  در  با  قریب  جریه  اکثریت  گرفتن  اتفاق تیار    به 
سیاسی ایران  -دارد. در نظام حقوقی  هبر عهداجرایی، مسئولیت اداره امور کشور را    یها دستگاه

بر  کشور    بودجه  و  برنامهقانون اساسی، مسئولیت امور اداری و استخدامی،    126به استناد اصل  
مقام    جمهورسیرئ  عهده این  مصوبه    اکنونهم است.  وظایف    یعال  یشورامتعاقب  اداری، 

دو سازمان مستقل )سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان  را از طریق    مذکورچهارگانه  
انجام    وبودجهبرنامه بند  دهدیمکشور(  مفاد  طبع  و  ماهیت  به    3اصل    10.  اساسی،  قانون 

مربوط   کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  موظف   ورازاین؛  گرددیم وظایف  مذکور  سازمان 
 ده را )حداقل در سطح قوه مجریه( تدارک نماید.است زمینه اجرای وظیفه یادش

قانون مدیریت خدمات کشوری، تأیید ساختار   35و    34،  33،  31،  30،  29مواد    اساس  بر
عهده اجرایی    یهادستگاهتشکیالتی   است.    بر  مذکور  به   نیهمچنسازمان  باید  زمینه  این  در 

  به موجبمجریه هستند نیز اشاره کرد.    هقو ه اعضای آن عمدتاً از  اداری ک   یعال  یشورانقش  
اهداف  مذکورقانون    114  هماد از  اداری صحیح  نظام  ایجاد  درواقع  و  اداری  نظام  در  تحول   ،

اداری در این زمینه    یعال  ی شوراقانون، وظایف    همان  1159  هتشکیل این شورا است. در ماد
است   لیفصتبه بندهای    طوربه  .بیان شده  در  اصالح ساختار   مذکور،  هماد  7و    2،  1مشخص 
دستگاهیکتش و یاجرا  یهاالت  داخلیتجد  ی  ساختار  در  ابه  هاآن  یدنظر  انسجام یمنظور  جاد 
وظا  یالتیکتش حذف  موازیو  تیف  و  مشابه  نظام   ینگرباز  نی همچنو    یرارک،  اصالح  و 

مراحل    نمودنوتاه  ک و    یفیک   یضمن ارتقا  هک   ینحو شور بهک   یهاتهیمک شوراها و    یریگ م یتصم
نهادها مراجع و  موازیگ میتصم  یآن  تأک ،  رضرور حذف شوندیو غ  یرنده  گرفته   دیمورد  قرار 

ای حذف تشکیالت غیرضروری که حداقل در  است. مجموع مقررات فوق، ابزارهای الزم را بر
  ها ده   طولحالی است که در    رند، در اختیار قوه مذکور قرار داده است. این دقوه مجریه مستقر
  برای تشکیالت دولت استفاده نشده است.    یسازمتناسب نحو مناسبی برای  بهو سنوات اخیر،  

خصوصگرچه  امثال،   معاونان    در  برای  الزم  تشکیالت  ایجاد  حقوقی  ،  جمهورسیرئ امکان 
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  ی ور افن  لکن با وجود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )و ایجاد معاونت   ،بحثی مطرح نیست 
  جمهور سیرئو نوآوری در آن وزارت(، انطباق ایجاد و تداوم وجود معاونت علمی و فناوری  

بند   تأمل و مستلزم واکاوی تحلیلی    3اصل    10با  . همچنین است رسدیم  نظربهسازگار قابل 
اقتصادی   معاونت  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  تحلیل  جمهورسی رئنسبت  و  بررسی   .

م و  اخیر  دحقوقی  مراجع  ایجاد  )وضع    خصوصبهیریتی  سیاستگذاری  در  انسجام  حیث  از 
سیاستگهااست یس در  هماهنگی  و  )اجرای  ذ(  در  هااست یساری  مذکور    یها حوزه(  موضوعی 

 . رسدیم نظربهضروری 
 

 قوه مقننه .  2-2

تشکیالتی  ا  ساختار  کشور    ی ها دستگاه گرچه  استخدامی  و  اداری  سازمان  تأیید  به  اجرایی 
  ازجمله »تشکیالت« را در معنای عام آن شامل ایجاد تشکیالت دولتی )   که ی رصورت د ، لکن  رسد ی م 

قانون مدیریت خدمات کشوری( فرض کنیم، موافقت با ایجاد    5اجرایی موضوع ماده    ی ها دستگاه 
لس در  ، مجلس( است. مصوبه مج پس   ن ی ا   از )   مجلس شورای اسالمی   بر عهده مذکور    ی ها دستگاه 
قانون    3اصل    10. یکی از موارد کنترلی شورا، بند  د شو ی م نه برای اخذ تأیید شورا ارسال  این زمی 

از تشکیالت یک دستگاه دولتی در متن قانون ذکر    ن ی همچن اساسی است.   در مواردی که بخشی 
قوه مجر ا )   شود ی م  تنظیم  گرچه چنین مصوباتی خالف اختیارات  در  اداری است(،    ی ها ازمان س یه 

 . کند ی  بررس   مذکور انطباق با اصل    حیث مصوبه قانون مذکور را از    ند توا ی م شورا  
آن مستلزم طراحی   یهارمجموعهیزانجام وظایف قوه مقننه توسط مجلس و    نکهیانظر به  

 69مادۀ    به موجب داخلی    هنام نییآو کمیسیون    مجلس  سیرئساختارهای اداری مربوط توسط  
ب  یداخل  نامهنییآقانون   توجه  است،  بند  مجلس  مفاد  ساختارهای    3اصل    10ه  طراحی  در 

مجلس و دیوان محاسبات کشور(    یهاپژوهشتشکیالت اداری مجلس، مرکز    ازجملهیادشده )
مجلس، مرکز تحقیقات اسالمی   یهاپژوهشافزون بر مرکز    اکنونهم  روری است. برای مثالض

شده  ی  عنوانبهنیز   ایجاد  مقننه(  قوه  به  )وابسته  پژوهشی  نهاد  ضرورت    کهیدرحالاست.  ک 
 محل تأمل است.  هاپژوهشایجاد نهاد اخیر در عرض مرکز 

ابزارهای  افزون حذف مذکورقانونی  بر  برای  مجلس  غیرمستقیم  ابزارهای  از  یکی   ،
که   یا استمرا  تواندیمتشکیالت غیرضرور، صالحیت تصویب بودجه است  نهادی را  وجود  ر 

 عمالً تحت تأثیر قرار دهد.

 ف قوه قضاییه وظای.  3-2

بند   استناد  دادگستر  158اصل    1به  در  الزم  تشکیالت  ایجاد  اساسی،  تناسب  قانون  به  ی 
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است. مقام    هییقوه قضاقانون اساسی، یکی از وظایف رئیس    156مقرر در اصل    یهات یمسئول
از طعالوهمذکور   تعیین تشکیالت قضایی،  مورد  بر  به    یهاسازمانریق ستاد یا حسب  وابسته 

نیزاین   را  قوه  غیرقضایی  بدنه  اداری  ساختار  و    قوه،  اداری  سازمان  تأییدیه  اخذ  جهت 
پیشنهاد   کشور  تشکیالت  کندیماستخدامی  ایجاد  البته  در    موردنظر.  یادشده  قضامقام    ه یی قوه 

اصل   10مقام، رعایت مفاد بند    در این دو  (.76-75:  1398بدون محدودیت نیست )تنگستانی،  
دارد.    3 حقوقی    کهیدرصورت  ن ینهمچضرورت  شخصیت  )با  جدیدی  تشکیالت  باشد  الزم 

اقدام   مستقل( از طریق اخذ مصوبه مجلس ایجاد شود، مراتب باید از طریق تهیه الیحه قضایی
قانون    رعایت   حیث مورد اخیر است که موضوع از    در خصوص. از میان موارد فوق صرفاً  شود

الزم باشد ضرورت   رسدیم  نظربه  . برای مثالردیگ یممورد کنترل شورای نگهبان قرار    اساسی،
نهادهایی   همزمان  قوه    هقوپژوهشگاه    همچون وجود  حقوقی  فقهی  تحقیقات  مرکز  و  قضاییه 

قوه   این  ذیل  و  بهقضاییه  اهداف  از  برخورداری  حیث    یهات یمأموردلیل  از  مشابه،  نسبتاً 
اتمدیری کامل  اطمینان  تا  گیرد  قرار  مجدد  واکاوی  مورد  قانون ی  بر  مبتنی  الزامات  رعایت  ز 

 .   دشو اساسی، در ایجاد نهادهای مزبور حاصل  

 سایر نهادها و مراجع حکومتی .  4-2

قوای    ی هایژگ یواز   از  خارج  مراجعی  وجود  ایران،  حقوقی  البته    گانهسهنظام  که  است 
  ازجمله )   مراجع مذکور  تمامیاست.    توجهشایان  سیاسی  -حقوقیدر نظام    هاآناد و اهمیت  تعد

و   نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  نگهبان،  شورای  رهبری،  مقام  زیرمجموعه  نهادهای  شامل 
انقالب فرهنگی( بخشی   یعال  یشوراامنیت ملی و    یعال  یشورانظیر    یافراقوهشوراهای عالی  

را شامل   از حاکم  شوندیماز حکومت  قسمتی  هریک  اعمال  که  را  دولت  براین کنندیمیت  ؛ 
قانون اساسی در زمینه طراحی تشکیالت سازمانی متوجه    3اصل  10وع بند اساس تکلیف موض 

نیز   مذکور  مراجع  و  نهادهای  آ  توجهشایان  .  شودیمنهادها  از    چشمگیریبخش    مذکورنکه 
متعدد سازمانی،   یهارمجموعهیزو با داشتن    دهندیمساختار سیاسی و اداری کشور را تشکیل  

نهادهای حمایتی    با وجود  . برای مثالدکنیمرا مضاعف    هاآندر    3اصل    10لزوم رعایت بند  
، بنیاد  )ره(ارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد نهادهایی نظیر کمیته امداد امام خمینینظیر وز

از   انقالب اسالمی، در خارج  بنیاد مستضعفان  ایثارگران،  امور  ساختار وزارت مذکور  شهید و 
و    پرورش  و  آموزشد است. همچنین است ارتباط وزارت  محل تأمل و شایسته بررسی مجد

سوادآموز بدون  نهضت  مسکن.  بنیاد  و  شهرسازی  و  راه  وزارت    در خصوص   یداورشیپی؛ 
تشکیالت   بند    مذکورمغایرت  اساسی،    3اصل    10با  تحلیلی    رسدیم  نظربهقانون  واکاوی 

با   نتداومشاانطباق ایجاد و    بندهای پیشین،  به موجب )و نیز سایر نهادهایی که    نهادهای فوق
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رسید( از حیث حقوقی و مدیریتی مستلزم بررسی موضوع    نظربهاصل فوق قابل تأمل    10بند  
طبعاً   و  است  حاضر  پژوهش  قلمرو  از  خارج  و  بوده  مستقل  مجالی  موضوع    تواندیمدر 

 شد.آتی در این عرصه با  یهاپژوهش

  10راساس بند  بظارت  هبان در نحدود اختیارات و رویه شورای نگ.   3
 قانون اساسی   3اصل  

،  است  قانون اساسی صادر شده  3اصل    10شورا که به استناد بند  ی  هاینظردر این بند ابتدا  
 . شوندیمو رویه شورا تحلیل  هانظر؛ سپس شودمی نییتب

 تبیین نظرات و رویه شورا .  1-3
وار مختلف مجلس  شورا در اد  هاینظرشورا به کتب مجموعه    هاینظر  یوجوجست   یبرا

پا تا  نخست  تحق  انی )از دوره  مرکز  توسط  که  مراجعه شده  نهم(    پژوهشکده شورا / قاتیدوره 
  ی و مقررات معاونت حقوق  ن یو انتشار قوان  حیتنق  ن،یشده و توسط معاونت تدو  میو تنظ  هیته
شورا  /یجمهور  استیر ادامه    .اندشدهمنتشر    پژوهشکده  بر    هاینظردر  نظارت  در  شورا 

 .شوندیمات مجلس تبیین مصوب
شماره   نظر  نخست،  خصوصشورا    1385/ 12/ 13مورخ    85/ 30/ 20749مورد  الیحه    در 

مصوب   کشوری  الیحه    1385/ 10/ 13مدیریت خدمات  به  رسیدگی  مشترک    ذکورمکمیسیون 
در چارچوب احکام   اندموظفاجرایی    یهادستگاه  تمامیالیحه مقرر کرده بود    38است. ماده  

نسبت  فصل  اقدام    این  خود  سازمانی  ساختار  اصالح  پیشنهاد  صورت ندکنبه  این  غیر  در   .
ت  هرگونه حکم  در  قبلی  سازمانی  پست  در  شاغل  کارمندان  به  کارمندان  به  صرف پرداخت 

ح تضییع  متضمن  را  فوق  ماده  اخیر  قسمت  شورا  است.  دولتی  اموال  در  قوق  غیرقانونی 
قانون اساسی    3اصل    10ا قسمت اول بند  اشخاص و در نتیجه خالف موازین شرع و مغایر ب
 (. 84-83: 1393حذف شد )فتحی،   38اعالم نمود؛ در مصوبه نهایی کل عبارت اخیر ماده 

مجلس، شغل    1391/ 26/10یت اشتغال به بیش از یک شغل مصوب  طرح ممنوع   3در ماده  
از   ، مشاور، مشاور ارشد و سایر عناوینرهیمد  تأیهر  موسع شامل عضویت د  صورتبه اعم 

موقت،   غیرموظف  وقتپاره،  وقت تمامدائم،  و  موظف  را  دشیم،  فوق  مصوبه  شورا   ن یا  از. 
غیرصحیح  که  حیث  اداری  نظام  ایجاد  بند  شودیم  منجر  به  مغایر  اساسی    3اصل    10،  قانون 

 (. 878:  1396شناخت )مهاجری، 
به   الحاقی  مقرر    نامهنییآقانون    76ماده  تبصره  مجلس،  دوره  ده  کرداخلی  هر  در  که  بود 

مشمول ماده    یهادستگاهنفر از کارکنان یا کارشناسان    پنج حداکثر    توانندیممجلس، نمایندگان  
برای    5 را  مدیریت خدمات کشوری  انجام ریکارگ به قانون  ارتباطات مردمی جهت  دفتر  در  ی 



 
 

 
 

 درآمدی بر تکلیف دولت در »حذف تشکیالت غیرضرور«
 

 

 

 
61 

ت دستگاه  . در این صورندکن درخواست    ربطیذماتی از دستگاه  ، اداری و خدیامشاورهامور  
است   موظف  مأمور  مربوط  فوق  دفتر  به  را  مزبور  شماره  کنداشخاص  نظر  در  شورا   .

به مأمور کردن اشخاص را موجب    هادستگاه  موظف نمودن  1392/ 02/ 5مورخ    92/ 30/ 50050
اطالق تبصره   نیهمچن.  دکراعالم   3اصل    10»اخالل در نظام اداری صحیح« دانسته و مغایر بند  

تعد  فوق به  تشکیالت غیرضرور  نسبت  ایجاد  و سبب  نیست  نیاز  که  مواردی  در  اد اشخاص، 
دانسته شده است. در مصوبه نهایی )اصالحی( مجلس، عبارت   3اصل  10نیز مغایر بند  دو شیم

مأمور   به  دستگاه  تکلیف  به  همدن  کرمربوط  لزوم  به  و  شد  مزبور حذف  با اشخاص  اهنگی 
بر به مالحظات مختلف    توجهداد اشخاص مزبور با  تعیین تع   نیهمچنتصریح شد؛  دستگاه مبدأ  

 (. 93-92: 1393داخلی مجلس قرار داده شد )فتحی،  نامهنییآکمیسیون تدوین  عهده
موجب شماره    به  خصوصشورا    1394/ 06/ 31مورخ    94/ 102/ 3604نظر  طرح    در 

بازنشستگان ر یکارگ بهممنوعیت   برای    1394/ 06/ 29)مصوب    ی  مطلقی  ممنوعیت  که  مجلس( 
بازنشستگان  ریکارگبه نظری  بند    در  نظام   ی هااست یس  8گرفته بود، اطالق یادشده مغایر  کلی 

از این حیث که در برخی موارد مانع از    نیهمچنو    110اصل    1نتیجه مخالف بند  در    اداری و  
اداری صحیح  ایجا نظام  بند  گرددیمد  مغایر  با    3اصل    10،  اساسی شناخته شد.  ا  مستثن قانون 

ایثارگران، مقامات سیاسی و دارندگان اجازات خاص از مقام رهبری، از مصوبه مذکور   کردن
 (. 786 و 781: 1396رفع ایراد شد )مهاجری، 
طرح اصالح موادی از   در خصوص  1394/ 09/ 6مورخ    94/ 102/ 4506شورا در نظر شماره  

مجلس،   انتخابات  کردنا قانون  داشتنشرط    ضافه  برای    همراه  ملی  را    ندگاندهیرأکارت 
قانون اساسی شناخت    3اصل    10و قسمت اخیر بند    8کاهش میزان مشارکت، مغایر بند    لیدلبه

غیرضرور  849:  1396  ،)مهاجری تشکیالت  حذف  با  موضوع  ارتباط  نیست  مشخص   .)
  در خصوص  1382/ 03/ 22مورخ  82/ 30/ 3239شورا در نظر شماره  آنکه توجه  شایانچیست؟! 

)مصوب  انتخاب  شدن  یاستانطرح   مجلس  را  1382/ 02/ 31ات  استانی  انتخابات  برگزاری   )
در و  بند  ن  موجب کاهش مشارکت عمومی  مغایر  بود    10اصل    8تیجه  اساسی شناخته  قانون 

 (. 644 و 643: 1391)مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 
(  1394/ 11/ 11اشخاص در مشاغل حساس )مصوب    طرح نحوه انتصاب   1ماده    در خصوص شورا  

انتص  شماره  که  نظر  طی  بود،  دانسته  تعقیب  موجب  را  استعالم  برخالف  مورخ    94/ 102/ 5939اب 
اصل   10را مغایر نظام اداری صحیح و بند  گرفته صورت اطالق انتصاب برخالف استعالم    1394/ 12/ 22
 (. 945:  1396  ، قانون اساسی شناخت )مهاجری   3

 لیل حدود اختیارات و رویه شورا تح.  2-3
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نکته   بند    آنکه  ذکر  شایاناولین  به  استناد  اساسی و    3اصل    10در   مشخصطور  بهقانون 
بند مذکور،   اخیر  است.    های نظرقسمت  نشده  از سوی شورا صادر  سایر    که یدرحالمعتنابهی 

موجود    هایظرنقرار گرفته است. در    مورد استناد  دفعاتبه  9بند    خصوصبه  3بندهای اصل  
مشخص به    طوربهر یک مورد،  است و جز د  ذکورم  نیز عمده استنادات به قسمت نخست بند

 مصوبه مربوط از حیث »حذف تشکیالت غیرضرور« ایراد نشده است. 
بند  طورهمان مخاطب  سطح  دو  در  شورا  شد،  بیان  است.    10اصل    3که  اساسی  قانون 

ساختارها طراحی  به  مربوط  که  مواردی  و  نخست،  شورا  در  اداری  آن   یهارمجموعهیزی 
مبتنی بر قانون اساسی، بر مصوبات مجلس   فهیوظانجام، مواردی که شورا از حیث  دوم؛  شودیم

 .کندیماجرایی نظارت  یهادستگاه اساسنامهدر زمینه  رانیوز تأیهو نیز مصوبات 
خصوص بر    در  شورا  )مصو   یهادستگاه  یهااساسنامهنظارت  (  رانیوز  تأیهب  دولتی 

مصوب دولت از سال   یهااساسنامهشورا در مورد  خاص، با بررسی مجموعه نظارت    صورتبه
قانون اساسی صورت نگرفته است؛ زیرا ایجاد   3اصل  10، ظاهراً استنادی به بند 1395 تا 1369

مربوط   معموالً  به تصویب مجلس رسید  شتریپدستگاه  نیز  اساسنامه  مواد  در   در خصوصه و 
 . شودینمات تشکیالت تفصیلی آن دستگاه حکمی ذکر جزئی

، طبیعی است یا اینکه  یادشده، این است که آیا استناد کم به بند  شودیمپرسشی که مطرح  
عنایت   در عمل،  است   ی استهی شاشورا  نداشته  یادشده  بند  از  به  یکی  بتوان  شاید    ی هاعلت ؟ 

هنجارهایی دانست که    ههمرت بر  نظا  عدم امکانرویه شورا در این خصوص را    بودن  فینح
ی آن هستند. برمبنای قانون اساسی  دهسازمانکیالت در نظام اداری ایران و  مربوط به ایجاد تش

مجریه )جز در مورد   هقو از سوی    شدهوضع مقررات  ( شورا امکان نظارت بر  138و    85)اصول  
ندارد و    یهادستگاهاساسنامه   ادولتی( را  از    ب یترت  نیبه  مصوبات مربوط به ساختار  بسیاری 

. نظارت بر این دست هنجارها مطابق اصول اندشدهتی شورا خارج  نظام اداری از حوزه نظار
عهد  هگفتشیپ تطبیق    هبر  امکان  شورا  تفسیر  مطابق  نیز  مقام  این  که  است  مجلس  رئیس 

بند   تبعاً  و  اساسی  قانون  با  مجلس  ندارد.    3اصل    10مصوبات  امکاننیا  وجود  بارا  ابطال   ، 
وجود دارد؛ گرچه    مذکوراداری به استناد بند  ت عمومی دیوان عدالت  أمصوبات مذکور در هی

لکن   است.  نشده  مالحظه  موردی  خصوصتاکنون  تعدد   در  به  عنایت  با  مجلس،  مصوبات 
مذکور   بند    رسدیم  نظربهدولتی،    یها دستگاهایجاد    در خصوصمصوبات  اخیر    10قسمت 

ا در این حوزه  ط شورالبته استنبا  10مورد عنایت شورا قرار نگرفته است. نحو شایسته  به  3اصل  
مدیریت    کارشناسان  هاینظراز    یریگ بهرهکه طبعاً    شودیموارد مقوله مدیریتی    زیادیتا حدود  

 دولتی در این زمینه الزم خواهد بود. 
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در نظام   شدهرفتهیپذ، رعایت اصول حقوقی  یادشدهیکی از مالحظات مهم در استناد به بند  
( ایران  اس  جمله  ازحقوقی  قوا(  بند  تفکیک  به  استناد  امکان  عدم  معنای  به  امر  این  البته  ت. 

 ش یپضوابط از    بر اساسبلکه بر ضرورت منضبط ساختن استناد به بند یادشده    ،مذکور نیست 
 در این زمینه تأکید دارد. شدهنییتع

 گیری جه ینت

اداری نظام  نیل    ایجاد  آن است.  صحیح، الزمه  ابعاد مختلف  در  توسعه  تحقق    منظوربهبه 
مذکور،   قانون،    هایمؤلفههدف  حاکمیت  همچون  پاسخگویی،  وریبهرهمتعددی  شفافیت،   ،

سالمت اداری، تمرکززدایی و ... باید در نظام اداری کشور حاکم شود که البته حصول هر یک،  
 امات متعددی است. مستلزم انجام اقد

نظریه    نظرصرف حقوقی  شدهپذیرفتهدولت  از  نظام  کشور،  -در  هر  یک    عنوانبهسیاسی 
کارکردها،   با  متناسب  باید  دولتی  دستگاه  و  دولت  هر  تشکیالت  عقالنی،  و  مدیریتی  قاعده 

آن باشد. وجود تشکیالت غیرضرو  هایمأموریت وظایف و   از دولت،  قانونی  ر در هر شکلی 
ل به عملیاتی و اقدامات الزم برای نی  هایبرنامه،  هاسیاست پذیرفتنی نیست. البته تهیه راهبردها،  

غیرضرور(،   تشکیالت  )حذف  مذکور  که    ایمقولههدف  است  با  بهمدیریتی  آن  ارتباط  دلیل 
 ظر حقوقدانان نیز قرار گرفته است.  مدن مورد حسب موضوعات حقوق اداری، 

اصل   10ت اخیر بند قسم  کردن اجراییاین پژوهش، مقررات الزم برای  هاییافته بر اساس 
حقوقی  3 نظام  در  اساسی،  وظیفه    بینیپیش ایران    قانون  تحقق  عدم  اصلی  علت  است.  شده 

اجرا در  ضعف  م مذکور،  عوامل  از  یکی  این  ست.  در  تعارض   نگریبخشی،  خصوصؤثر  و 
منافع برخی نهادها و اشخاص برای اجرایی کردن کامل وظیفه مذکور است. انجام این وظیفه 

ابالغ    خصوصبهقانونی   از  اصل    هایسیاست پس  ا   44کلی  به  قانون  )موسوم  ساسی 
منابعسازی خصوصی کاهش  به  توجه  با  نیز  و  در    (  دولت  اهمیت    هایسالدرآمدی  از  اخیر، 

مذکور در قانون    هوظیف  هشایست  تحقق  عدمدالیل    ترینمهماز  گرچه  ابیشتری برخوردار است.  
یح« و از »نظام اداری صح  مناقشه  غیرقابل  ایاندازه  تا  به مفهومی روشن و  دستیابی  عدماساسی،  

مصداقی  و  مفهومی  طیف  دارای  عبارت  دو  هر  هرچند  است.  غیرضرور«  تشکیالت  »حذف 
واژه    ادعا کرد  توانمیدر خصوص »حذف تشکیالت غیرضرور«    کمدست گسترده هستند، اما  

و   است  موجود  غیرضرورِ  تشکیالت  بر  ناظر  هم  تشکیالت    یجادا  معد  چنینهم»حذف« 
نیز   را  آینده  در  برم غیرضرور  »تشکیالت«افزون.  ردیگ یدر  این،  معنای خاص )ساختار    بر  هم 

)  هادستگاهدرونی   عام  معنای  هم  و  حکومتی(  مراجع  ایجاد  عالوهو  شامل  خاص،  معنای  بر 
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معنای    واژه مذکور در قانون اساسی در  رسدمی  رنظبه؛  ردیگ یدر برمحکومتی( را    هایدستگاه
ناظر  رفته  کار بهعام   »غیرضرور«  قید  با    رب  است؛  متناظر  و  متناسب  که  است  تشکیالتی  هر 

با حذف   که  ینحو بهو شرح وظایف قانونی دولت و دستگاه دولتی مربوط نباشد؛    هامأموریت 
یا   یا آن واحد  ایفای وظایف  آن دستگاه  امکان  از تشکیالت سازمانی دستگاه مربوط،  واحدها 

 وجود داشته باشد.  ربطذینی قانو 
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 ها یادداشت 
 

 . 20/1/1393مورخ  560/93/206غی طی نامه شماره ابال . 1

2. Minimal State. 

میان    .3 اداری،  ادبیات حقوق  از    ییزداتراکمدر  منظور  دارد.  وجود  معنایی  تفاوت  تمرکززدایی،  ،  ییزداتراکمو 
از یک اداره مرکزیدهسازمان بر توزیع مأموران و اختیارات در قالب یک شخص حقوقی    ی هاهاداره  ب  ی مبتنی 

کلی یا جزئی در مورد امور محلی   یریگ میتصماعطای صالحیت    ر از عدم تمرکز،غیرمتمرکز محلی است و منظو
 (.100-99: 1396به واحدهای محلی دارای شخصیت حقوقی و منتخب اعضای محل مشخص )زرشگی، 

گ، برداشتی نادرست از  بزر  یاک  گفته شد، به نظر برخی نویسندگان حسن و قبح ذاتی دولت کوچ که  طورهمان  4
 (. 8: 1398صلی، کارآمدی و اثربخشی دولت است )شهرآئینی: اندازه دولت است. اولویت ا 

5. State. 
6. Government. 

که   کندیمیکی از ابزارهای تفسیر و تبیین اصول آن، این ادعا را تقویت    عنوانبهقانون اساسی    همقدمتوجه به    .7
قانون اساسی، ایجاد نظام    هدممقمجریه است؛ چراکه مطابق    هقو  هبر عهد، عمدتاً  3اصل    10مندرج در بند    هوظیف

ضروری آن، حذف تشکیالت   یهاستهیبامجریه است که از  هقوو غیربوروکراتیک از وظایف  کارااداری و اجرایی 
 غیرضرور است. 

 .شورا 17/5/1363مورخ  1543ه تفسیری شماره نظری .8

ت   .9 به  توجه  مصوب عدبا  ایجاد  د  به  راجع  مجلس  برای   رسدیم  ر نظ بهاجرایی،    یهادستگاهات  مناسب  موقعیت 
 ورود شورا به این عرصه وجود داشته و همچنان وجود دارد. 
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 منابع و مآخذ
 الف( فارسی

(، »مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایــران«، 1388)  ، کورشیاستوار سنگر .1
 .86-49 ص، 11 ش، حقوق اساسی

(، »نقــش دولــت در 1393)  نیالــدجمال  دیســ ،  یزنوزیمحسن  ؛آغاجی، رعنا  القوزیاصغری   .2
 .54-41 ص، 6و  5 ش، مجله اقتصادیتحول نظام اداری کشور«، 

(، »واکــاوی مفهــومی واژگــان چنــدمعنا در قــانون 1396)مهــدی  نــورایی،    ؛اصالنی، فیروز .3
، 47، دوره  مطالعات حقوووق عمووومیاکم««،  ح  دولت به معنای »حکومت یا طبقه  -اساسی

 .955-937 ص، 4 ش
 یرسوواناطالعدولــت«،  یســازکوچکو معیارهــای  (، »مفهــوم1386) ، مســلمطوقییقــاآ .4

 .74-53 ص، 12 ش،  حقوقی
ساختار و تشکیالت   یسازمتناسب   یهاچالش(، »تبیین  1398)  بسطامی، مسعود و همکاران .5

طلــوب آن«، ی و مقایســه وضــع موجــود و مام ادارنظدولت در اجرای برنامه جامع اصالح 
 .17-1 ص، 33 ش،  عمومی در مدیریت  یگذاریمشخط
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 چن،  ، تهــران: میــزاراهکارهاو    هامؤلفهنظام اداری صحیح؛ مبانی،  (،  1398)  فرکیش، هانه .17
 اول.
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اصووالح نظووام   نقشووه راه(،  تــایب)  جمهورسیرئمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی   .23

 .اداری
مبانی و الزامووات نظووام اداری صووحیح در (،  1397)زهرا  ،  یناردانش  ؛، ابراهیمزادهیموس .24

 اول. چی، خرسند  تهران: ،نحقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرا
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