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 چکیده
بررسي اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در خصوص  مقالة حاضر درصدد اين است با

هاي اداري شوراهاي اسالمي كشور و ديگر نهادهاي حاكم و همچنين قواعد حقوقي حاكم بر سازمان
. در نمايدكشور، جايگاه شوراهاي اسالمي كشور را در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران بررسي 

اين زمينه با بررسي معيارها و اصول كلي حاكم بر قوا و نهادهاي اساسي حاكم و تعامل شوراها در 
صورت خاص و در قالب يکي از قواي توان شوراها را بهاين خصوص مشخص خواهد شد كه نمي

ري و نظارت گيگانه قرار داد، چراكه اين نهادها به موجب اصول قانون اساسي داراي شأن تصميمسه
هاي اداري موجود نيز هستند و اين شئون با اجرا و يا تقنين متفاوتند و از سوي ديگر در زمينة سازمان

هاي اداري و عدم توجه قانونگذار به با توجه به ابهام و تعارضات موجود در نظام حقوقي سازمان
بيان كرد. در اين مورد هرچند  توان نظر متقن و جازمي در اين زمينههاي اداري، نميماهيت سازمان

مؤسسة عمومي غيردولتي دانست، ليکن در نهايت با توجه  ماهيتاًتوان شوراهاي اسالمي كشور را مي
 كه هاييسازمان كلية»( قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر اينکه 2به حکم مذكور در ذيل مادۀ )

توان شوراهاي مي« شودمي شناخته يدولت مؤسسة در حکم است شده برده نام اساسي قانون در
 گونه مؤسسات قلمداد كرد. اسالمي را در زمرۀ اين

هاي اداري، مؤسسه دولتي، مؤسسه شوراهاي اسالمي، قواي حاكمه، سازمان ها:كلیدواژه
 عمومي غيردولتي.
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 مقدمه
در خصوص نظام حقوقي شوراهاي اسالمي كشور، شناخت مهم  از جمله موضوعات

همچون تعريف قواي  ديگري لئمسا به پرداختن مستلزم شناخت اين آنهاست. قوقيح جايگاه
با ها آن تمايز وجوه ها،اين سازمانهاي اداري، ضوابط تشخيص و ويژگيهاي حاكمه و سازمان

 .است شوراهاي اسالمي كشور در اين ميانهمچنين تطبيق وضعيت  و يکديگر
 تشکيل را كشور اداري و سياسي نظام اصلي و قواي حاكمه، اركان اداريهاي سازمان 

 . كنندمي قدرت اعمال كشور قلمرو كل بر عام صالحيت از برخورداري با كه دهندمي

هاي مورد بحث ما، جايگاه شوراهاي اسالمي كشور در ميان قواي حاكمه و سازمانة مسئل
گاه شوراها در ميان قوا و عد اول جايدر بُ است؛ عد قابل بررسياز دو بُ اين مسئله ست.ااداري 
نهادهاي اساسي براساس مباني و اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي مورد بررسي  ديگر

اداري مطابق قوانين و مقررات هاي عد ديگر جايگاه شوراها در ميان سازمانست و در بُا
 اهجايگ»عد نخست در قالب موجود و حاكم در جمهوري اسالمي ايران. بنابراين ابتدا بُ

جايگاه اين نهادها در »و در ادامه  «اساسي نهادهاي ساير و قوا ميان در كشور اسالمي شوراهاي
 .شودبررسي مي «اداريهاي ميان سازمان

 . جايگاه شوراهاي اسالمي كشور در میان قوا و ساير نهادهاي اساسي 1

را زير نظر  قواي كشور ةوهفتم كليقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصل پنجاه
 عبارتند ايران اسالمي جمهوري در حاكم قواي» مزبورده است. مطابق اصل كرواليت امر، بيان 

 طبق بر امت امامت و امر ةمطلق واليت نظر زير كه قضائيه ۀقو و مجريه ۀقو ،مقننه ۀقو: از
امور كشور  ةكلي اصوالً .«يکديگرند از مستقل قوا اين. گردندمي اعمال قانون اين آينده اصول

ليکن . شوندمي گانه )مقننه، مجريه و قضائيه( اعمالبر حسب ماهيت در قالب يکي از قواي سه
ترتيبي است كه هم از نظر طبيعت بر قواي مذكور، ساختار و صالحيت برخي از نهادها بهعالوه

گانه هاد رهبري يا يکي از قواي سهنة را در مجموعها توان آننمي كار و هم از نظر تشکيالت
توان مي قرار داد، ولي در عين حال نقش مؤثري در اعمال حاكميت دارند. اين نهادها را

 (.338: 2، ج1832نهادهاي خاص دانست )هاشمي، 
 اين ميان، بايد گفت كه به موجب اصل شوراهاي اسالمي كشور در جايگاه مورداما در 

 اداره عمومي يآرا ياتکا به بايد كشور امور ايران اسالمي يجمهور در ششم قانون اساسي
 نمايندگان جمهور، رئيس شوراها در كنار انتخاب يآن انتخاب اعضا هايراهشود كه يکي از 

 .است پرسيهمه راه از يا اينها، نظاير و اسالمي شوراي مجلس
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 شوري امرهم و": كريم قرآن دستور طبق» هفتم قانون اساسي همچنين به موجب اصل
 شهر، ،شهرستان ،استان شوراي ،اسالمي شوراي مجلس شوراها، "االمر في شاورهم" و "بينهم
بنابراين با « .كشورند.. امور ۀادار و گيريتصميم اركان از اينها نظاير و روستا ،بخش ،محل

 شوند.مي امور كشور محسوب ۀادارگيري و توجه به اين اصول شوراها از اركان تصميم
عنوان يکي از اين است كه آيا شوراهاي اسالمي به شودمطرح ميحال سؤالي كه در اينجا 

گانه مجلس شوراي اسالمي يا رئيس جمهور بخشي از قواي سه مانندجامعه  ۀاركان ادار
در چارچوب  راها توان آننمي و دارند يشوند يا اينکه شخصيت و ماهيت مستقلمي محسوب

بايد گفت كه جايگاه شوراهاي اسالمي كشور در  زمينهيکي از قواي مزبور قرار داد. در اين 
 . واضح نيستبين نهادها و قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران چندان 

گيري ايجاد شوراها مبني بر نقش مردم در تصميم ةمطابق يك نظر با در نظر گرفتن فلسف 
شوراهاي اسالمي نوعي  ،امور هر محل توسط اهالي همان محل ۀود و ادارامور محل خ ۀو ادار

(. همچنين با توجه به 103: 1831شوند )امامي و استوار سنگري، مي پارلمان محلي محسوب
اصول مذكور در قانون اساسي كه شوراها را در كنار مجلس شوراي اسالمي از اركان 

مقننه محسوب  ۀصراحت جزئي از قوهرچند بهگيري دانسته است، اين نهادها نيز تصميم
قانونگذاري  ۀجزئي از قو ،گيري استبا توجه به ماهيت كاركردشان كه تصميم اند،نشده
كه مجلس شوراي اسالمي در سطح كل گونهعبارت ديگر مطابق اين نظر همان. بهندكشور

به نوعي قانونگذاري و  محليۀ پردازد، شوراها نيز در حوزمي كشور به قانونگذاري و نظارت
الشمولي است كه نبايد ند. البته منظور از قانونگذاري تصويب قواعد عامكنمي نظارت مبادرت

)امامي و  است تر از قوانين مصوب مجلسينيپااي و در مرتبه باشدمخالف قوانين مجلس 
سي نيز استناد توان به اصل دوازدهم قانون اسازمينه مي( در اين 103: 1831استوار سنگري، 

ديگر  از مذاهب هر يك پيروان كهاي در هر منطقه»...  د. به موجب بخشي از اين اصلكر
 مذهب آن شوراها بر طبق در حدود اختيارات محلي باشند، مقررات داشته اكثريت اسالمي

شوراها به صورت تلويحي براي گذاري محلي در اين اصل بهلذا حق مقررات ....« خواهد بود
توان شوراهاي اسالمي كشور را با مي رسميت شناخته شده است. بنابراين با توجه به اين موارد

 د.كركشور هرچند در سطح محلي محسوب  ةمقنن ۀجزئي از قو شانتوجه به ماهيت
ها كه در رأس سلسله مراتب شوراهاي اسالمي شوراي عالي استان موردنظر مذكور در 

 شوراي»قانون اساسي مقرر داشته  (102)اصل  زمينه. در اين است ترپررنگ كشور قرار دارد،
 به دولت طريق از يا مستقيماً و تهيههايي طرح خود وظايف حدود در دارد حق هااستان عالي

ابتکار  .«گيرد قرار بررسي مورد مجلس در بايد هاطرح اين. كند پيشنهاد اسالمي شوراي مجلس
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كه قانونگذار  استقانونگذاري  هايترديد يکي از صالحيتبيطرح  ةدر قالب ارائ قانون
اعطا ها اساسي آن را در كنار دولت و پانزده نفر از نمايندگان مجلس به شوراي عالي استان

ها ذيل لي استاناشوراي عهاي ترين اختيارات و صالحيتيکي از مهمرو ازاينده است. كر
  شود.مي حسوبامور قانونگذاري م

ها با مجلس شوراي شأني شوراي عالي استاناستدالل ديگري كه در اين زمينه مطرح است، هم
كنندگان قانون اساسي است، چراكه از نگاه برخي از اعضاي مجلس اسالمي از نظر بعضي از تدوين

مي است ها در عرض مجلس شوراي اسالبررسي نهايي قانون اساسي نه تنها شوراي عالي استان
ها مانند (، شوراي عالي استان1010: 2)مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ج

مجالس سنا در كشورهاي دومجلسي به نوعي يکي از اركان قوۀ مقننة كشور در مقابل مجلس 
 (.338: 2شود )مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جمحسوب مي

در قانون مربوط به شوراهاي اسالمي، مجلس شوراي اسالمي را  هرچند قانونگذار عادي
ها را در مقابل مجلس ده است و شوراي عالي استانكرها تلقي مافوق شوراي عالي استان

قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي كشور مصوب  12 ۀشوراي اسالمي مسئول دانسته است )ماد
شوراي عالي  ،كه از نظر قانونگذار است نانگر ايبيآن( ولي همين امر نيز  ۀتبصر و 1831
مجلس شوراي  ةزيرمجموع است، ها كه در رأس سلسله مراتب شوراهاي اسالمي كشوراستان

كه ديوان محاسبات كشور نيز گونههمان است، مقننه ۀقو ۀكنندعنوان نهاد اعمال اسالمي به
شوراي  ،رو قانونگذارشود. از همين مي مقننه محسوب ۀمجلس و جزئي از قو ةزيرمجموع

شوراي عنوان ها را مکلف به ارسال مصوبات خود به مجلس شوراي اسالمي بهعالي استان
( قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي 38) ۀده است. مطابق مادكر مافوق

 ده مدت ظرف حداكثر مکلفند قانون اين موضوع شوراهاي كليه»كشور و انتخاب شهرداران 
 و ربطذي اجرائي مسؤولين مافوق، شوراي و انتخابيه حوزه نمايندگان به را خود مصوبات روز
 و اسالميشوراي مجلس به هااستان عالي شوراي مورد در و مربوط اجرائي مقام ترينعالي

 .«نمايند ارسال كشور وزارت
توان در مي ر رامطابق نظر مزبور و با توجه به استدالالت مطروحه شوراهاي اسالمي كشو

 د.كرصورت كلي محسوب كشور به ةمقنن ۀو بخشي از قو هواقع زيرمجموع
مجريه نسبت به  ۀابزارهاي نظارتي قو ررسد بيشتر ناظر بمي نظراما مطابق نظر ديگر كه به

شوند. مي مجريه محسوب ۀقو ة، شوراهاي اسالمي كشور زيرمجموعاست شوراهاي اسالمي
و شوراها نيز  است امور كشور ۀدر اصل مسئول اجراي قوانين و ادار ةمجري ۀمطابق اين نظر قو

و در همين راستا با توجه به اند امور كشور محسوب شده ۀبه موجب اصل هفتم از اركان ادار
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صالحيتي كه شوراهاي اسالمي به موجب اصل يکصدم قانون اساسي در قالب نظارت بر 
. هستند مجريه ۀنهادهاي اجرايي و قو ۀادها در اصل در زمر، اين نهدارندامور اجرايي  بعضي از

 ،بهداشتي ،عمراني ،اقتصادي ،اجتماعيهاي برنامه سريع پيشبرد براي»به موجب اصل مزبور 
 ،محلي مقتضيات به توجه با مردم همکاري طريق از رفاهي امور ساير و آموزشي ،فرهنگي

 ،ده شوراي نام به شورايي نظارت با استان يا شهرستان شهر، ،بخش روستا، هر امور ۀادار
 انتخاب محل همان مردم را آن اعضاي كه گيردمي صورت استان يا شهرستان شهر، ،بخش

شوراها مطابق اصل مذكور نظارت بر  ةوظيف ،شودمي كه مشاهدهگونهبنابراين همان«. ...كنندمي
 . است امور اجرايي برخي ازاي پيشبرد امور محل بر ۀادار

مجريه بيشترين ارتباط را با شوراها  ۀقو ۀعنوان زيرمجموعه و نمايندوزارت كشور نيز به
وزارت  ةوجود خواهد آورد كه شوراها به نوعي زيرمجموعهدارد. اين ارتباط اين شائبه را ب

 ركامل در قوانين ناظر بصراحت و وضوح توان بهمي شوند. اين وجه رامي كشور محسوب
( قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات 13) ۀماد «2» ۀد. به موجب تبصركرشوراها مشاهده 

 كشور وزير درخواست با هااستان عالي شوراي»شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران 
همان ( مکرر 11) ۀهمچنين به موجب ذيل ماد .«باشدمي العادهفوقجلسة  تشکيل به موظف
 به هااستان شوراهاي دوسوم تشکيل از پس ماه يك فاصله به هااستان عالي شوراي»... قانون 
 انتخابات گاه هر آن نيز« 1»( و تبصره 31) ماده مطابق .«شودمي تشکيل كشور وزير دعوت
 مقررات طبق تشکيل از پس يا متوقف ذكرشده داليل به بنا شهر و روستا شوراهاي از هريك

 آن جانشين جديد، استاندار شوراي تشکيل و مجدد انتخابات برگزاري تا ،شود منحل يقانون
  .بود خواهد كشور وزير تهران، شهر شوراي جانشين و شورا

همچنين در بسياري از موارد اعتبار تصميمات شوراها منوط به موافقت وزارت كشور يا 
 به وابسته هايشركت و سساتمؤ اساسنامة تصويبهيأت وزيران شده است. براي نمونه 

مادۀ « 3»شده است )بند  وزارت كشور موافقت و تأييد منوط به شهرداري توسط شوراي شهر
تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران(. ( قانون 11)

 مالي رامو و شوراها جلسات تشکيل نحوۀ و تعداد و تشکيالتي سازماني، نامةآيينهمچنين 
 اعضاي به پرداختي هرگونه و مربوطهاي هزينه و آنها كاركنان تعداد و شوراها كلية دبيرخانة
( 13مادۀ )« 3»)بند  رسدمي وزيران هيأت تصويب به و تهيه هااستان عالي شوراي توسط شوراها
 .قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران( 2مکرر 
اينکه شوراهاي اسالمي كشور در واقع از چه جايگاهي در ميان قوا يا ساير نهادهاي  اما

هر دو نظر تا  موردرسد استدالالت مطروحه در مي بايد گفت كه به نظر ،حاكم برخوردارند
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 . پذير استحدود زيادي خدشه
امور هر  ۀبر ادار ايجاد شوراها مبني ةن به نظر اول با توجه به فلسفمطابق استدالل قائال

محل توسط اهالي همان محل و اصول قانون اساسي مبني بر اينکه شوراها در كنار مجلس 
و همچنين شناسايي حق  هستندگيري امور كشور و تصميم ۀراشوراي اسالمي از اركان اد

گذاري محلي در حدود اختيارات شوراها در قانون اساسي، شوراهاي اسالمي محلي در اترمقر
شوند. در پاسخ به اين استدالالت صورت كلي محسوب ميكشور به ةمقنن ۀع بخشي از قوواق

توان هدف ايجاد شوراها در قانون اساسي مي ربايد گفت كه هرچند مطابق اصول ناظر ب
امور هر محل از طريق شوراهاي منتخب همان محل دانست، ليکن چنين امري  ۀشوراها را ادار

مقننه بودن شوراها  ۀانونگذاري براي شوراها و در نتيجه بخشي از قوشناسايي حق ق ةمنزلبه
اعمال صالحيت شوراها  ۀچراكه به موجب قانون اساسي سازوكار و همچنين محدود يست،ن

امور كشور از طريق  ۀعنوان يکي از اركان اداربيان شده است. بر اين اساس شوراها به
پردازند و امور محلي )اصل يکصدم( مي ۀبر ادار گيري )اصل هفتم( به هدايت و نظارتتصميم

تصريح به  مورد. در استاين امر با صالحيت قانونگذاري )هرچند در سطح محلي( متفاوت 
بيني گذاري محلي در حدود اختيارات شوراها كه در اصل دوازدهم قانون اساسي پيشمقررات

هماهنگ با ساير اصول ناظر  بايدي شده است نيز بايد گفت كه اوالً اصل دوازدهم قانون اساس
 انپيرو كه ايمنطقه هر در »...كه در اين اصل مقرر شده است گونهشوراها تبيين شود. همان رب

 طبق بر شوراها اختيارات دحدو در محلي مقررات باشند، داشته اكثريت مذاهب اين از يك هر
مقررات محلي به اختيارات  .«مذاهب ساير انپيرو حقوق حفظ با بود، خواهد مذهب آن

شوراها محدود شده و اختيارات شوراها نيز به موجب قانون اساسي و قوانين عادي مشخص 
امور  ۀگيري در راستاي نظارت بر ادارشده است، بر همين اساس صالحيت شوراها به تصميم

مشروح اين اصل در  در موردكه در توضيحات گونهمحل اختصاص يافته است و در واقع همان
 ،شودمذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي از سوي نايب رئيس اين مجلس مطرح مي

به كه به موجب قانون اساسي و قوانين بعدي  استمنظور از مقررات محلي همان مواردي 
)صورت مشروح مذاكرات  گيري كنندتصميم آن ۀدربار شدههاي محلي اجازه داده انجمن

بر اين (. عالوه311 :ون اساسي جمهوري اسالمي ايران، ج اولمجلس بررسي نهايي قان
 183)اصل  را دارندنهادهاي ديگري نظير هيأت وزيران يا وزرا نيز صالحيت وضع مقررات 

 د.كرمقننه كشور محسوب  ۀتوان آنها را جزئي از قوكه نميدرحالي ،قانون اساسي(
اد به مافوق بودن مجلس شوراي اسالمي استدالل ديگري كه در مورد نظر اول مطرح شد، استن

ها در مقابل مجلس شوراي اسالمي ها و مسئوليت شوراي عالي استاننسبت به شوراي عالي استان
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و ارسال مصوبات اين شورا به مجلس بود. در اين زمينه نيز بايد گفت كه چنين امري به منزلة اين 
شوند، بخشي از قوۀ مقننه محسوب ميها )و شوراهاي فرودست( نيست كه شوراي عالي استان

صورت مشخص در قانون اساسي و قوانين عادي تعيين هاي شوراها بهچراكه از يك سو صالحيت
شوند و از سوي هاي تقنيني محسوب نميها صالحيتكدام از اين صالحيتشده است و هيچ

د به رئيس مجلس ديگر به موجب قانون اساسي هيأت وزيران نيز موظف به ارائة مصوبات خو
توان دولت را جزئي از قوۀ مقننه محسوب كرد. همچنين است، وليکن با وجود چنين امري نمي

منزلة اين منظور نظارت بر تصميمات يك نهاد بهوجود نوعي سلسله مراتب و تعيين مرجعي به
نظارت بر  منظورنيست كه نهاد مذكور جزئي از نهاد ناظر است. همچنان كه مصوبات مجلس نيز به

توان گيرد، اما نميانطباق با شرع و قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان مورد نظارت قرار مي
 شمار آورد.مجلس را بخشي از شوراي نگهبان محسوب به

مجريه  ۀنظر دوم نيز بايد گفت كه هرچند شوراها تحت نظارت قيموميتي قو مورددر 
د. كرمجريه محسوب  ۀرا بخشي از قو آنهاتوان نمي، با چنين استداللي هستند)وزارت كشور( 

اين  ۀتوان در زمرنظارت دولت مركزي بر نهادهاي غيرمتمركز كه شوراهاي اسالمي را نيز مي
نظام عدم تمركز، نظامي است  .استيکي از ملزومات نظام مبتني بر عدم تمركز  ،نهادها دانست

شك بيمركزي. اما ۀ ن مراجع نسبت به قوگيري و استقالل ايمبتني بر تعدد مراكز تصميم
اداري هاي وجود استقالل عمل، تحت نظارت باو  نيست آزادي مزبور نامحدود استقالل و

نظارتي ديگر قرار دارند. نظارت سازمان و مقامات هاي مركزي و سازمانۀ مقامات عالي قو
 مطرح« موميت اداريقي»غيرمتمركز در حقوق اداري در قالب هاي دولت مركزي بر سازمان

گونه كه هيچشکلي د، به شومي اين نظارت از اركان سيستم عدم تمركز محسوب (1)د.شومي
مجموعه »( و 33 :1813)طباطبائي مؤتمني،  نيست عدم تمركزي بدون آن قابل تصور و اجرا

مركزي نسبت به اشخاص ۀ اختيارات قانوني استثنايي و محدودي است كه مقامات عالي قو
با ها وقي حقوق عمومي مبتني بر عدم تمركز در جهت عدم مغايرت احکام و اعمال آنحق

مجريه نسبت به شوراهاي  ۀنظارت قو .(113 :1813)انصاري، « دارندمي مصالح عمومي معمول
 . هستندمجريه  ۀقو به معناي اين نيست كه شوراها جزء و اين استاسالمي نيز از همين نوع 

                                                                                                                                                       
زي نسبت به واحدهاي غيرمتمركز تنها در قالب قيموميت . شايان يادآوري است كه نظارت قواي مرك1

هاي ديگري نيز از جانب قوۀ مركزي نسبت به اين واحدها اعمال شود، بلکه نظارتاداري مطرح نمي
شود، مانند نظارت قضايي و نظارت مالي كه سازوكارها و موضوعات خاص خود را دارند كه در مجالي مي

   ديگر به آنها خواهيم پرداخت.
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شوراها از اركان اين بود كه  ،نظر دوم مطرح شده در موردالت بخش ديگري از استدال
اند و در همين راستا با توجه به صالحيت شوراهاي اسالمي به امور كشور محسوب شده ۀادار

سري امور اجرايي، اين نهادها در  موجب اصل يکصدم قانون اساسي در قالب نظارت بر يك
امور كشور  ۀكه ادار بايد گفت مورد. در اين اندمجريه ۀنهادهاي اجرايي و قو ۀاصل در زمر

محدود خاصي  ۀاست كه دامنه و شمول آن به نهاد يا قواي )امور عمومي( امر عام و گسترده
د. كرتوان متصدي بخشي از اين امور تلقي نهادهاي اساسي را مي ةعبارت ديگر كلي. بهشودنمي

كه در قالب نظارت بر بخشي از  ندر كشورامو ۀشوراهاي اسالمي نيز متصدي بخشي از ادار
كه شوراهاي اسالمي را بخشي از  يستيابد و چنين امري مستلزم اين نامور اجرايي تحقق مي

 مجريه محسوب كنيم.  ۀقو
شده و با توجه بيانو توضيحات  مذكور هاينظر در موردبنابراين با عنايت به استدالالت 

گانه قرار اي اسالمي اين نهادها در قالب يکي از قواي سهشوراه ربه اصول قانون اساسي ناظر ب
 (1( و)3)بايد گفت كه اصول  ،اين نهادها در نظم حقوق اساسي در مورد جايگاه. اما گيرندنمي

دهد. اصل قانون اساسي شوراها را در كنار مجلس شوراي اسالمي و رياست جمهوري قرار مي
، ، عمراني، اقتصاديهاي اجتماعيرد سريع برنامهپيشب براينيز تشکيل شوراها را  (100)

 مقتضيات به با توجه مردم همکاري از طريق امور رفاهي ديگرو  ، آموزشي، فرهنگيبهداشتي
ده كرمقرر  يا استان ، شهر، شهرستانامور هر روستا، بخش ۀدر قالب نظارت بر ادار، محلي

گذاري محلي در حدود اختيارات صالحيت مقرراتاست. اصل دوازدهم قانون اساسي به 
نيز به الزام مقامات كشوري به رعايت تصميمات شوراها  (108)شوراها اشاره دارد و اصل 

يکي از قوا  ةتوان شوراها را زيرمجموعيك از اين اصول نميده است. مطابق هيچكرتصريح 
 شوراها يکي از اركان ،شده است كه در اصول قانون اساسي تصريحگونهقرار داد. بلکه همان

امور هر محل با نظارت  ۀ( و از سوي ديگر ادار1كشورند )اصل  امور ۀادار و گيريتصميم
 موازين تصميمات شوراها نبايد مخالف زمينه(. در همين 100گيرد )اصل شوراها صورت مي

ات شوراها ( و مقامات كشوري ملزم به رعايت تصميم1باشد )اصل  كشور قوانين و اسالم
خاص  يو سازوكارهايها قانونگذار اساسي شوراها را با صالحيت روازاين(. 108)اصل  هستند

نهادهاي اساسي  موردصورت مجزا از قواي ديگر به رسميت شناخته است. چنين نظمي در به
 . شودمي شوراي عالي امنيت ملي يا شوراي نگهبان نيز مشاهده مانندديگري 

كه پيشتر اشاره شد، با توجه به ساختارهاي گونهحقوقي كشور ما، همان مبنابراين در نظا
 در نيزاي ويژههاي سازمان و نهادها شوراها، گانةقواي سه براساسي مقرر در قانون اساسي عالوه

 اين ماهيت و ساختاراند. شده ايجاد خاص، امور برخي ادارۀ يا ارائه منظوربه قواي مذكور كنار
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 عملکرد و ماهيت بلکه دانست، گانهقواي سه از جزئي راها آن تواننمي كه است ترتيبيبه نهادها
 را كشور اسالمي شوراهاي. شود قانون اساسي بررسي درها آن جايگاه به توجه با بايد نهادها اين
منظور به و تمركز عدم نظام پاية بر كه داد جايها سازمان از دسته اين زمرۀ در توانمي نيز

  اند.نهاده عمومي امور ادارۀ عرصة به محلي پا عمومي امور نظارت بر ادارۀ گيري وصميمت

 هاي اداريجايگاه شوراهاي اسالمي كشور در میان سازمان .2
هاي اداري سازمان ةدر نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران در بعد قانونگذاري عادي هم

از  يدر قالب يکاند هاي وابسته مکلف شدهانقوا و سازم ةعبارت ديگر كليو دولتي يا به
 وها مسئوليت اصوالً قرار گيرند. توضيح آنکهاست  صوري كه در اين قوانين تصريح شده

 متمركز مربوط ةوزارتخان در شدهبنديدسته فعاليت نوع حسب بر اداري و اجرايي وظايف
 كندمي ايجاب معيني مکان و زمان در امور چگونگي و نوع كه افتدمي اتفاق گاه اما. شوندمي
هاي سازمان روازاين شوند، داده سازمان نهادهايييا ساير مراجع قانوني  هاوزارتخانه از جدا كه

. اندشده تأسيس هدف اين مراجع قانوني براي ديگريا ها وزارتخانه از يکي به وابسته يا مستقل
 وها وزارتخانه نتيجه در. ستنده مستقل مؤسسات اين ةجمل از ،عمومي مؤسسات انواع

 دانست.  كشور اجرايي و اداريهاي سازمان اساسي ركن دو توانمي را مستقلهاي سازمان
 اين تصويب تاريخ از( »1/3/1833( قانون محاسبات عمومي )مصوب 180) ۀبه موجب ماد

 منحصراً انونق اين (3) و (8) و (2) مواد به توجه با دولتي سازمان تشکيل يا ايجاد قانون
 انتفاعي مؤسسات ةكلي. بود خواهد مجاز دولتي شركت يا دولتية مؤسس يا وزارتخانه صورتبه
 يا وزارتخانه از غير صورتي به كه دولتي هايدستگاه ساير و دولت به وابسته بازرگاني و

 يك مدت ظرف حداكثر مکلفند شوندمي اداره و شده ايجاد دولتي شركت يا دولتي ةمؤسس
 وضع سه از يکي با را خود وضعمربوط  مقررات رعايت با قانون اين اجراي تاريخ از سال

 مقررات تابع و محسوب دولتي ةمؤسس فرصت اين انقضاء با اال و دهند تطبيق فوق حقوقي
 «.بود خواهند دولتي مؤسسات مورد در قانون اين

 پس يا اسالمي انقالب تحقق ريانج در كه مؤسساتي و اين ماده نهادها ۀالبته براساس تبصر
 مورد اعتبارات ازقسمتي يا تمام و اندآمده وجودبه اسالمي انقالب هايضرورت به بنا آن از

خزانه  از مستقيم طوربه كشور كل ةبودج قانون در منظور اعتبارات محل از را خود نياز
 باشد، نشده معين قانون موجب بهآنها  حقوقي وضعيت كهدرصورتي ند،كنمي دريافت

بر موارد مذكور در اين عالوه را خود حقوقي وضع ماده اين در مذكور مدت ظرف توانندمي
 .دهند عنوان مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي تطبيقيعني به قانون اين (1) ۀماده با ماد
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 هايدر صدر اين ماده صرفاً سازمان« دولتيهاي سازمان»ذكر است كه منظور از  شايان
. مستند به است قواي حاكمه ةدر اينجا كلي« دولتي». بلکه منظور از نيست مجريه ۀمربوط به قو

 واحد دولتي ةمؤسس ،دولتي ةمؤسس از عمومي محاسبات قانون( 8) ۀماد تعريف در اينکه
 عنوان و شودمي اداره گانهسه قواي از يکي نظر زير و ايجاد قانون موجب به كه است سازماني
 مقرر دولتي ةمؤسس تعريف در نيز كشوري خدمات مديريت قانون( 2) ۀماد. ندارد انهوزارتخ
 شودمي يا شده ايجاد قانون موجب به كه است مشخصي سازماني واحد دولتي ةمؤسس» داشته

 و گانهسه قواي از يکي ۀعهد بر كه را اموري و وظايف از بخشي حقوقي، استقالل داشتن با و
در عبارت  «دولت» از منظور دليل همين به«.  ...دهدمي انجام باشدمي قانوني مراجع ساير

و  گانهسه اين اصطالح در تعريف مؤسسات دولتي، قواي ةنيز به قرين« هاي دولتيسازمان»
 مجريه.  ۀقو فقط نه و است قانوني مراجع ديگر

 ةمؤسس وزارتخانه، موردتعاريفي در  ةهمچنين قانون مديريت خدمات كشوري با ارائ
آنها تحت  ةدولتي، شركت دولتي و مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي و در نهايت قرار دادن هم

اداري و هاي نهادها و سازمان ةقانونگذار را مبني بر قرار دادن كلي ۀاراد «دستگاه اجرايي»عنوان 
 دهد. مي مذكور نشانهاي حکومتي موجود و از جمله شوراهاي اسالمي كشور در يکي از قالب

 ةقانونگذار بر اين بوده است كه كلي ۀكه ارادتوان دريافت مياز مجموع اين قوانين 
و نهادهاي حاكم در جمهوري اسالمي ايران در قالب يکي از عناوين وزارتخانه، ها دستگاه

 نظردولتي يا مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي قرار داشته باشند. به ةشركت دولتي، مؤسس
قوا و  ةاين امر با هدف اعمال حاكميت قانون و تحت شمول قوانين عام قرار دادن كليرسد مي

 .است امور عمومي ۀو ايجاد نوعي انتظام در ادار عمومينهادهاي 
هاي با توجه به مستندات قانوني مذكور، شوراهاي اسالمي كشور نيز بايد به يکي از صورت

و مؤسسة دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي( به  مقرر در اين مواد )وزارتخانه، شركت دولتي
يك از اين اشکال قرار رسميت شناخته شوند. اما در مورد اينکه شوراهاي اسالمي در قالب كدام

هاي دولتي ها يا شركتتوان در زمرۀ وزارتخانهترديد شوراها را نميبيگيرند، بايد گفت كه مي
عنوان يکي از اركان اعمال قوۀ مجريه و ها بهبا وزارتخانه قلمداد كرد. چراكه شوراها نه تنها ماهيتاً

شده گونه تطابقي با ضوابط ارائهعنوان يك بنگاه اقتصادي متفاوتند، بلکه هيچهاي دولتي بهشركت
 هاي دولتي در قوانين، نيز ندارند. ها و شركتدر خصوص وزارتخانه

 تي  يا مؤسسه و نهادهاي عمومي غيردولتيتوان مؤسسة دولاما در مورد اينکه شوراها را مي
 جاي بحث وجود دارد. ،دكرقلمداد 
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( قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 8) ۀماد مطابقست كه در اين زمينه شايان توضيح ا
دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر  ةمؤسس»  1/3/1833

( قانون مديريت خددمات  2) ۀماد .«عنوان وزارتخانه نداردد و شومي گانه ادارهيکي از قواي سه
دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بده موجدب قدانون     ةمؤسس» داردمي نيز مقرر يكشور

 ۀشود و با داشتن استقالل حقوقي بخشي از وظايف و امدوري را كده بدر عهدد    مي ايجاد شده يا
كده در  هدايي  سدازمان  ةدهدد. كليد  مي باشد انجاممي گانه و ساير مراجع قانونييکي از قواي سه

 . «شودمي دولتي شناخته ةقانون اساسي نام برده شده است در حکم مؤسس
 كده مؤسسدات دولتدي در آن قدرار     را بايست با بررسي تعاريف مذكور چدارچوبي مي حال

دولتدي واحدد سدازماني     ةمؤسسد  ،مدذكور مشخص كنيم؛ مطابق قسمت اول تعاريف  ،گيرندمي
شدود. البتده در تعريدف قدانون مدديريت      مدي  شخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يام

سسدات بده   ؤبدراي ايدن م   «واحد سازماني مشخص»بر شناسايي ويژگي خدمات كشوري عالوه
سسات نيز اشاره شدده اسدت. بندابراين ايدن مؤسسدات داراي      ؤاين م «استقالل حقوقي»داشتن 

به موجب قانون باشدد.   ها بايدآن ايجاد ،و به همين دليل ا هستندهساير دستگاهنوعي استقالل از 
تواند تا حدودي محدوده و وجه تمايز ايدن  مي قيد ديگري كه براي اين مؤسسات مقرر شده و

يکدي از قدواي    ۀبر عهدد  انجام بخشي از وظايف و اموري است كه را مشخص كند،مؤسسات 
اي ين مفهوم در قدانون محاسدبات عمدومي بده گونده     . البته ااست ر مراجع قانونيديگگانه و سه

آيدد كده ايدن مؤسسدات بده      مي ديگر بيان شده است. به هر حال از جمع اين تعاريف چنين بر
و ساير مراجدع قدانوني كده بده علدل       گانهقواي سهموجب قانون براي انجام بخشي از وظايف 

وامل ديگدر از سدازمان اصدلي    فني و ع ،پژوهشي ،فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،اداري
صدورت  سسات دولتدي بده  ؤو تحت عنوان ماند مراجع قانوني منفك شده ديگرگانه و قواي سه

مؤسسات دولتي  بيشتر اند.وجود آمده( به33و  13 :1، ج1818)ابوالحمد، شوندمي مستقل اداره
 مجريده  ۀقدو  بده  ،مجريه و گستردگي و تندوع آن و نيازهداي اجتمداعي    ۀبه لحاظ نوع اعمال قو

 اندد دار شدده ، عهدده كده از آن منفدك شدده   را  و به نوعي جزئي از وظايف ايدن قدوه   اندوابسته
  (13: 1811)ميرحسيني، 

اداري در كشور هاي يکي ديگر از اقسام سازماننيز نهادهاي عمومي غيردولتي  مؤسسات و
ت و نهادهاي عمومي غيردولتي . مؤسسانددار عهدهرا بر  بخشي از امور عمومي ۀادار بوده و ام

كنند، حتي خود اين مي اداري از تركيبي كامالً متفاوت پيرويهاي سازمانديگر نسبت به 
ها كه آن دارندمشتركي هاي ويژگيها آنة هر حال هم . اما بهي ندارندمؤسسات نيز تركيب يکسان

براي شناخت اين  .كندمي اداري كشور متمايزهاي از ساير مؤسسات عمومي و سازمان را
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بايد از يك معيار و ضابطه استفاده كرد. اين معيار همان تعريفي است ها مشخصات و ويژگي
  عمل آمده است.كه در قوانين از اين مؤسسات به

( خود تعريفي از اين 1) ۀدر ماد 1833براي اولين بار قانون محاسبات عمومي مصوب 
از نظر اين عمومي غيردولتي هاي سسات و نهادمؤ» مادهبه موجب اين . ارائه دادمؤسسات 

منظور انجام وظايف و خدماتي قانون به ۀواحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجاز قانون
 .«شودمي عمومي دارند تشکيل شده يا ةكه جنب

نيدز   يبر سه قيد مندرج در تعريف، قيد ديگدر با اين توضيح كه در قانون محاسبات عالوه 
فهرسدت  »  :داردمدي  اين ماده است كده عندوان   ۀونه مؤسسات آورده شده و آن تبصرگبراي اين

اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشدنهاد و بده   
گانده و تصدويب   سده هاي بر ويژگييعني عالوه .«ب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيدتصوي

عمدومي   ةعندوان مؤسسد  دن يدك مؤسسده بده   كدر ذار، بدراي تلقدي   ايجاد اوليه از سوي قانونگد 
عمدومي غيردولتدي(   يدا نهداد   مؤسسه تصريح قانونگذار به چنين صفتي )غيردولتي، شناسايي و 

 ضروري دانسته شده است.  
 ةذكدر قيدد مدذكور بيشدتر مالحظد      و زمينده رسد كه علت احتياط مقدنن در ايدن   مي نظربه

ر قانون محاسبات عمومي براي مؤسسات عمدومي غيردولتدي در   مالي بوده كه دهاي منديبهره
بيشتر قصد محدود كردن  ،به اين عنوانها فهرست و شناسايي آن ةنظر گرفته شده است و با ارائ

 تراشدي بدراي دولدت بدوده اسدت     مؤسسات عمومي غيردولتي از تمتع از ايدن حقدوق و خدرج   
 . (33: 1813)يازرلو، 

مدديريت خددمات كشدوري )مصدوب     ن مؤسسدات در قدانون   ما اين تعريف با تعريف ايد ا
مؤسسده يدا نهداد عمدومي     »قانون مدذكور   (8) ۀماد تعريف براساس .كرد تغيير (13/11/1833)

غيردولتي، واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقالل حقوقي است و با تصويب مجلدس  
آن از محدل مندابع    ةسداالن  ةپنجاه درصد بودج شود و بيش ازمي شوراي اسالمي ايجاد شده يا

  .«عمومي دارد ةوظايف و خدماتي است كه جنبدار عهدهگردد و مي غيردولتي تأمين
جملده اينکده بده     از دارد؛با تعريف قانون محاسدبات عمدومي   هايي تفاوت مذكورتعريف  

 ايدن  ةسداالن  ةبودجد  درصدد  پنجداه  از بيش است موجب قانون مديريت خدمات كشوري، الزم
 و نوسان موجب حدودي تا تواندمي ويژگي اين. دشو تأمين غيردولتي منابع طريق از مؤسسات

 بديش  سال يك دراي مؤسسه دارد امکان چراكه. شود مؤسسات اين ماهيت و احکام در چالش
 امکدان  ايدن  ديگر سال در و كند تأمين غيردولتي منابع از را خود ساالنه ةبودج درصد پنجاه از

 ۀبا اجاز»تغيير عبارت  ديگر اين دو تعريف،هاي همچنين از تفاوت .باشد هنداشت وجود برايش
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. اسدت  در خصوص ايجداد ايدن مؤسسدات   « تصويب مجلس شوراي اسالمي»به عبارتِ « قانون
بين تصويب اين دو  ةرسد كه اين تغيير ناشي از برخي ابهاماتي بوده است كه در فاصلمي نظربه

شدبه  هداي  از مؤسسات توسط برخي نهادهايي كه صدالحيت قانون در خصوص ايجاد تعدادي 
 شوراي عالي انقالب فرهنگي نمود پيدا كرده بود.  مانند، دارند قانونگذاري

كده تعريدف   درحدالي  اخير اسدت،  در تعريف« استقالل حقوقي»بيان عبارت ، تفاوت ديگر 
اشداره داشدته   « صدارا بودن واحدد سدازماني مشدخ   »مندرج در قانون محاسبات عمومي تنها به 

تدوان از لدوازم اسدتقالل حقدوقي يدك      مدي  است. هرچند دارا بودن واحد سازماني مشخص را
تنهايي به برخورداري از اسدتقالل  دارا بودن واحد سازماني مشخص، به شكبي ،سازمان دانست

 .شدحقوقي منجر نخواهد 
الزم  سدابق  ريدف ديگري كه در تعريف جديد وجود دارد اين است كه بر خدالف تع  ةنکت 

نيست كه اين مؤسسات به موجب قانون تحت اين عنوان شناخته شوند. بنابراين مؤسساتي كده  
، هرچندد بده ايدن عندوان     را دارندد  ( قانون مديريت خدمات كشدوري 8) ۀشرايط مذكور در ماد
 مانندد را جزء مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي دانست. ها توان آنمي ،شناخته نشده باشند

نظام پزشکي، كانون وكالي دادگستري و ... و مؤسسات خدماتي  همچون ايحرفههاي سازمان
 رسد مؤسسات عمدومي مي نظر البته به. و ...  ، اتاق تعاوناتاق بازرگاني و صنايع و معادن مانند

زيدرا   ،بايست تحت اين عندوان شدناخته شدوند   مي غيردولتي مورد نظر قانون محاسبات عمومي
از داليل ذكر اين قيد محدود كردن مؤسساتي اسدت كده از مزايداي مدالي      ،دشكه ذكرطورهمان

 كنند.مي قانون محاسبات عمومي استفاده
مؤسسات دولتي و  هريك از موردشده در حال با توجه به تعاريف و ضوابط ارائه

ز يك ابايد ديد كه شوراهاي اسالمي كشور با كدام مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
هاي اداري در كجا قرار دارد. در د و جايگاه آن در بين سازمانكنمي نهادهاي مذكور مطابقت

 . است اين زمينه دو نظريه قابل طرح
توان در حکم مؤسسة دولتي قلمداد كرد. مطابق نظر نخست شوراهاي اسالمي كشور را مي

 (8ون محاسبات عمومي )مادۀ كه پيشتر گذشت، هم در قانگونهتوضيح آنکه مؤسسات دولتي همان
اند. اما آنچه در مورد تعاريف و ( تعريف شده2و هم در قانون مديريت خدمات كشوري )مادۀ 

عنوان مؤسسة دولتي اهميت دارد، اين است كه قوانين هاي اداري بهضوابط شناسايي سازمان
عنوان مؤسسة را به هاي دولتيهايي برخي سازمانمربوطه از يك سو با ارائة ضوابط و شاخصه

ها را بدون اينکه لزومي براي دارا بودن اين دولتي شناخته است و از سوي ديگر برخي سازمان
شمار آورده است. از همين رو مسئلة صورت اعتباري مؤسسة دولتي بهضوابط داشته باشند، به
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 مؤسسة دولتي بودن شوراهاي اسالمي كشور نيز از دو جنبه قابل طرح است.
 را دولتي ةله آيا شوراهاي اسالمي كشور خصوصيات مؤسسئنخست اين مس ةساس جنببرا
 خصوصيات و ضوابط زمينهيا خير. در اين  ، دارندكه در مواد مذكور قيد شده استگونه همان
دارا بودن واحد سازماني مشخص و  .1از:  ندبراي مؤسسات دولتي عبارتبراساس قوانين  مقرر

 ۀبر عهد انجام بخشي از وظايف و اموري كه .8 و جاد به موجب قانوناي .2 ،استقالل حقوقي
گانه  زير نظر يکي از قواي سهاداره شدن  يا است مراجع قانوني ديگرگانه و يکي از قواي سه

  .عنوان وزارتخانه نداشتن و
شوراها براساس قانون  چراكه اوالً ،اول و دوم دانست وابطتوان واجد ضمي شوراها را

و ها تشکيل و همچنين صالحيت ۀتأسيس، نحو ةو قوانين متعددي در زميناند د شدهايجا
 و وظايف تشکيالت، قانون»اكنون نيز سازمان اين نهادها به تصويب رسيده است و هم

( و اصالحات 1/8/1811مصوب )« شهرداران انتخاب و كشور اسالمي شوراهاي انتخابات
قانون اساسي  ،رچند مبناي تشکيل شوراهاي اسالمي)هاست  حاكم زمينهبعدي آن در اين 

. اين امر ندثانياً اين شوراها به لحاظ ماهيت و صالحيتشان از استقالل حقوقي برخوردار(، است
( قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي كشوري با شناسايي شخصيت حقوقي 11) ۀدر قالب ماد

 براي شوراها بيان شده است. 
چراكه  ،دصراحت براي شوراها قائل به دارا بودن آن شتوان بهنمي سوم ةضابط مورداما در 

گانه يا ساير مراجع قانوني نبوده و زير دار وظايف قواي سهدر واقع شوراهاي اسالمي عهده
بوده و ها . بلکه خود آنها به موجب قانون اساسي واجد برخي صالحيتيستندنظر اين قوا نيز ن

 .ا هستندهآندار عهدهصورت ذاتي به
توان قائدل  نمي ،بنابراين با توجه به اينکه شوراها واجد تمام ضوابط مؤسسات دولتي نيستند

ديگدر موضدوع    ةشوند. امدا از جنبد  دولتي محسوب مي ةبه اين شد كه اين نهادها ماهيتاً مؤسس
و نده تطدابق آنهدا بدا ضدوابط       اسدت دولتي به لحاظ اعتباري  ةعنوان مؤسسشناسايي شوراها به

( قدانون مدديريت   2) ۀمؤسسات دولتي. بر اين اسداس مطدابق بخدش اخيدر مداد      برايشده ارائه
 ةمؤسسد  در حکدم  اسدت  شده برده نام اساسي قانون در كه هاييسازمان ةكلي»خدمات كشوري 

مي كشور نيز در قانون اساسدي  با توجه به اينکه شوراهاي اسال روازاين .«شودمي شناخته دولتي
شوند. البته در مخالفت با اين نظدر و در تبيدين   دولتي شناخته مي ةدر حکم مؤسس ،اندذكر شده

توان شوراها را با اين استناد كه چون در قانون اساسدي از  در صورتي مي گفتتوان نظر دوم مي
دولتدي   ةدر حکدم مؤسسد   ،( قانون مديريت خدمات كشوري(2) ۀآنها نام برده شده )مطابق ماد

نوان ديگري شناخته نشده و با وضعيت ديگري تطبيدق داده نشدده باشدند.    عكه به دكرمحسوب 
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كه شوراها در حقيقت بدا توجده بده تعداريف مقدرر از مؤسسدات و نهادهداي عمدومي         درحالي
شدوراهاي   روازايدن و  هسدتند غيردولتي، واجد ضوابط و معيارهاي مقرر براي ايدن مؤسسدات   

در ايدن  د. كدر نهادهاي عمومي غيردولتدي تلقدي   مؤسسات و  ۀدر زمرتوان اسالمي كشور را مي
( خدود و  1) ۀدمحاسدبات عمدومي در مدا    اول اينکه قدانون است؛  مباحث ذيل قابل طرح زمينه

( با تعريف مؤسسات و نهادهداي عمدومي   8) ۀهمچنين قانون مديريت خدمات كشوري در ماد
 بدودن  دارا .1: اندد داده ارائهعنوان شناسايي مؤسسات به اين  زير راسري ضوابط  غيردولتي يك

ه موجدب قدانون يدا تصدويب مجلدس      ايجداد بد   .2 ؛مشخص و استقالل حقوقيواحد سازماني 
 -3 ؛ردولتدي آن از محدل مندابع غي   ةسداالن  ةدرصد بودجد  10 ش ازبيتأمين  .8 ؛شوراي اسالمي

ماهيدت  وضدوح  بده ايدن شدرايط هرچندد     انجدام وظدايف و خددمات عمدومي.    بدودن  دار عهده
با نگداهي بده وضدعيت و قدوانين حداكم بدر       ، كندرا مشخص نمي ي اداري و عموميهاسازمان

دارا بدودن   مدورد د. در كدر توان اين شرايط را در مورد شدوراهاي اسدالمي مشداهده    شوراها مي
 درصدد  10 از بديش  اسدت  سدوم الزم  ةاول و دوم پيشتر صحبت شد. براسداس ضدابط   وابطض

كده  گونده همدان  ويژگدي  نيد ا. دشدو  تأمين غيردولتي بعمنا طريق از مؤسسات اين ةساالن ةبودج
 ايدن  ماهيدت  و احکدام  در چدالش  و نوسدان  موجدب  حددودي  تا ممکن است ،پيشتر گفته شد

 ةسداالن  ةبودجد  درصدد  10 از بديش  سدال  يك دراي مؤسسه دارد امکان كهچرا ،شود مؤسسات
در  .باشدد  نداشدته  وجود شيبرا امکان نيا يگرد سال در و كند تأمين غيردولتي منابع از را خود
 از شدوراها  ةبودج»( قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي كشور 22) ۀشوراها به موجب ماد مورد
 در كه عوارض طريق از لزوم صورت در و محلي درآمدهاي و( تصويب از پس) زكوات طريق
 هداي ككمد  راه از آن كمبودهداي  و شد خواهد تأمين گردد،مي وضع شده ارائه خدمات مقابل
 روازايدن  .«شودمي جبران عمومي درآمدهاي محل از هااستان عالي شوراي درخواسته ب دولت

شوراها نيز از محل منابع غيردولتي )زكوات و عوارض  ةدرصد بودج 10رسد بيش از مي نظربه
سداليانه در   ةبودجد  درصدد  10نوسدان در تدأمين بديش از     ةشود، هرچند مسئلمي محلي( تأمين
 تواند صادق باشد.وراها نيز ميخصوص ش
بايدد گفدت كده بده      «انجام وظايف و خددمات عمدومي  بودن دار عهده» ةضابط مورداما در 

قانون تشکيالت، وظدايف و انتخابدات   » ويژههقوانين حاكم بر شوراهاي اسالمي كشور ب موجب
 و اصدالحات بعددي آن   1/8/1811مصدوب  « شوراهاي اسدالمي كشدور و انتخداب شدهرداران    

 ۀو نوعاً در زمدر  استامور عمومي  ۀشوراهاي اسالمي كشور در حوزهاي وظايف و صالحيت
 توان گفت كده مطدابق قواعدد كلدي اصدوالً     مي بر ايند. عالوهشومي خدمات عمومي محسوب

تدوان در  مدي  ركز محلي كه شوراهاي اسدالمي كشدور را  متغيرماصلي نهادهاي  ةفلسفه و وظيف
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 .  است خدمات عمومي محلي ةاداره و ارائ ،دشمار آوربهآنها  ۀزمر
مؤسسات و نهادهاي  موردشده در توان نتيجه گرفت كه با توجه به ضوابط ارائهمي بنابراين

عمومي غيردولتي و تطبيق ضوابط مقرر با اين شوراها، در حقيقت شوراهاي اسالمي كشدور در  
ايدن بدود    ،نيز مورد بحث قرار گرفت كه پيشتراي شوند. اما نکتهمي اين مؤسسات قلمداد ۀزمر

 نهادهدا  و مؤسسدات  قبيدل  اين فهرست» ( قانون محاسبات عمومي1) ۀماد ۀكه به موجب تبصر
 شدوراي  مجلدس  تصدويب  بده  و پيشدنهاد  دولدت  طرف از مربوط مقررات و قوانين به توجه با

 سدوي  از هاوليد  ايجداد  تصدويب  و گانده سده هداي  ويژگي برعالوه يعني ،«رسيد خواهد اسالمي
 تصريح و شناسايي غيردولتي، عمومي ةمؤسس عنوانبه مؤسسه يك دنكر تلقي براي قانونگذار،
حدال   .اسدت  شده دانسته ضروري( غيردولتي عمومي نهاد يا مؤسسه) صفتي چنين به قانونگذار

اندد،  ممکن است گفته شود با توجه به اينکه شوراها در قانون تحت اين عندوان شدناخته نشدده   
گفدت هرچندد    بايدد  زمينده . در اين تلقي كردرا مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي ها توان آننمي

( قانون محاسبات عمومي الزم دانسته كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي 1) ۀماد ۀتبصر
 ( قانون مديريت خدمات كشوري ذكري از8) ۀدر ماد ،در قانون تحت اين عنوان شناخته شوند

توان گفت هرچند تعريف مؤسسدات و نهادهداي عمدومي    مي ده است و در نتيجهقيد مزبور نش
ده و کرغيردولتي در قانون مديريت خدمات كشوري تعريف مقرر در قانون محاسبات را نسخ ن

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مدنظر و موضوع قانون مزبور در كه  همچنان الزم است
ومي غيردولتدي شدناخته شدوند، لديکن براسداس قدانون       قانون تحت عنوان مؤسسه و نهداد عمد  

مديريت خدمات كشوري ضرورتاً نيازي به شناخته شدن مؤسسات تحت اين عنوان در قدانون  
ولدي   ،و اين امکان وجود دارد كه نهادي به موجب قانون تحت اين عنوان شناخته نشود نيست

غيردولتي محسوب شود. البته در صورت دارا بودن ضوابط مذكور، يك مؤسسه يا نهاد عمومي 
توان قائل به جاري شدن احکام مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مقدرر  ديگر نميهرچند 

  .در قانون محاسبات عمومي نسبت به اين گونه مؤسسات شد
يك از صور اما اينکه با عنايت به همة اين مباحث شوراهاي اسالمي كشور در قالب كدام 

ترديد مسئلة مزبور صورت قطع و يقين نظر مشخصي ارائه داد. بيتوان بهد، نميگيرنمذكور قرار مي
توان در صرفاً ناظر بر مباحث نظري نيست و تعيين آن آثار عملي مهمي دارد كه اولين اثر آن را مي

هاي مذكور نسبت به شوراهاي اسالمي كشور در موارد مسکوت يا حکومت احکام ناظر بر سازمان
، بدين صورت كه اگر شوراهاي اسالمي كشور مؤسسة دولتي يا مؤسسة عمومي عام دانست

 شود.غيردولتي باشند، احکام ناظر بر اين مؤسسات شامل شوراهاي اسالمي كشور نيز مي
توان هرچند مي رسد با توجه به جميع استدالالت مطروحهمي نظردر هر صورت به
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 شده در مورد مؤسسات عمومي غيردولتيبط ارائهبا توجه به ماهيت و ضواشوراهاي اسالمي را 
( قانون مديريت خدمات كشوري 2، براساس ذيل مادۀ )دكرمؤسسات محسوب اين  ۀدر زمر

 ةكه در قانون اساسي نام برده شده است در حکم مؤسسهايي سازمان ةكلي »...كه مقرر داشته 
ؤسسة دولتي قلمداد كرد، هرچند توان شوراهاي اسالمي را نوعي ممي ،«شودمي دولتي شناخته

ماهيت و كاركرد آنها همان ماهيت و كاكرد مؤسسات دولتي مقر در قوانين مربوط نباشد و 
 بيشتر با مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي همخواني داشته باشند.

 گیريتیجهن 
ورد مسئلة جايگاه شوراهاي اسالمي در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران در دو بعد م

 اساسي نهادهاي ساير و قوا ميان در شوراها جايگاهتوجه اين نوشتار قرار گرفت. در بعد نخست 
ها مشخص شد بررسي شد و با بيان نظرهاي متفاوت و استدالالت در مورد هريك از اين نظريه

ها و كاركردهاي شوراهاي اسالمي در قانون اساسي جمهوري كه هرچند برخي از صالحيت

هاي قوۀ مقننه دانست يا با گذاري و در قالب صالحيتتوان نوعي ضابطهيران را مياسالمي ا

توجه به نظارت عالية قوۀ مجريه )وزارت كشور( بر شوراها و همچنين مسئوليت آنها در نظارت 
كدام از بر ادارۀ امور اجرايي محل، اين نهادها را به نوعي بخشي از قوۀ مجريه محسوب كرد، هيچ

تواند شوراهاي اسالمي را جزئي از قوۀ مقننه يا مجريه محسوب كند. چراكه به رد نمياين موا
گيري )اصل عنوان يکي از اركان ادارۀ امور كشور از طريق تصميمموجب قانون اساسي شوراها به

جز صالحيت پردازند و اين امر به( مي100( به هدايت و نظارت بر ادارۀ امور محلي )اصل 1
ي )هرچند در سطح محلي( است. همچنين نظارت قوۀ مجريه بر شوراهاي اسالمي در قانونگذار

توان در زمرۀ اين قالب نظارت دولت مركزي بر نهادهاي غيرمتمركز كه شوراهاي اسالمي را مي
 شود، بهشود. اين نظارت از اركان سيستم عدم تمركز محسوب مينهادها دانست، محسوب مي

رو نظارت قوۀ مجريه تمركزي بدون آن قابل تصور و اجرا نيست و ازاينگونه عدمشکلي كه هيچ

 منزلة قوۀ مجريه بودن شوراها نيست. بر شوراهاي اسالمي به
گانه نهادهاي ديگري جز قواي سهاز سوي ديگر در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به

رسد با توجه به اصول نظر مييرند. بهگنيز وجود دارند كه الزاماً در قالب يکي از قوا قرار نمي

گانه توان اين نهادها را در قالب يکي از قواي سهشوراهاي اسالمي نمي رقانون اساسي ناظر ب
و سازوكارهاي خاص ها سري صالحيت قانونگذار اساسي شوراها را با يك روازاينقرار داد. 

 سميت شناخته است. نهادهاي اساسي به ر ديگرصورت مجزا از قواي ديگر يا به
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اداري در قوانين مختلف هاي شده از اقسام سازمانبياناما در بعد ديگر با توجه به تعاريف 

صراحت و و ضوابط و معيارهاي هركدام و تطبيق شوراهاي اسالمي با اين ضوابط هرچند به

در هر  ،دكرهاي اداري محسوب توان اين نهادها را منطبق با يکي از اقسام سازمانقطعيت نمي
 ةتحقق حاكميت قانون مبني بر اينکه كلي منظوربهقانونگذار عادي  ۀصورت با توجه به اراد

و ها شده از دستگاهو نهادهاي عمومي و اداري در قالب يکي از صور ارائهها سازمان
دولتي، مؤسسه يا نهاد عمومي  ةهاي عمومي )وزارتخانه، شركت دولتي، مؤسسسازمان

توان با توجه به تعاريف قانوني از مؤسسات يا ميهرچند در قوانين قرار گيرند، غيردولتي( 

اين مؤسسات شوراهاي هاي با در نظر گرفتن ضوابط و شاخصهو نهادهاي عمومي غيردولتي 
شوراهاي اسالمي با دارا بودن . چراكه كرد دادلمگونه مؤسسات قاسالمي را در قالب اين

 ةساليان ةبودج ۀبودن خدمات عمومي و تأمين بخش عمددار عهدهشخصيت حقوقي مستقل و 

با توجه به عدم لزوم شناخته شدن مؤسسات و  همچنينجز منابع دولتي و خود از محلي به
نهادهاي عمومي غيردولتي به اين عنوان به موجب تعريف قانون مديريت خدمات كشوري از 

 در هر صورت مطابقد. كرتي محسوب عمومي غيردول ةعنوان مؤسستوان بهمياين مؤسسات 

كه در قانون هايي سازمان ةكلي »...( قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر داشته 2ذيل مادۀ )
توان شوراهاي اسالمي مي ،«شودمي دولتي شناخته ةاساسي نام برده شده است در حکم مؤسس

همان ماهيت و كاركرد را نوعي مؤسسة دولتي قلمداد كرد، هرچند ماهيت و كاركرد آنها 
مؤسسات دولتي مقرر در قوانين مربوط نباشد و بيشتر با مؤسسات و نهادهاي عمومي 

 غيردولتي همخواني داشته باشند.
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مصوب ون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران قان
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