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 3/9/1392: رشیپذ  19/7/1392: افتیدر

 چکيده
ی طوالنی تأسیس بانك مرکزی در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات حاکم بر  با وجود سابقه

متعدد، تغییر یافته است. با این حال فصل ی انتخاب رئیس کل بانك مرکزی در مقاطع زمانی  نحوه
 ی مجریه در انتخاب و عزل رئیس کل بوده است. مشترک این مقررات، ابتکار عمل قوه

ی پنجم توسعه به اختالف نظر جدی  ی مدیریت بانك مرکزی در فرایند تصویب قانون برنامه مسئله
که مجلس برای  نحوی شد، به میان ارکان حکومتی کشور )دولت، مجلس و شورای نگهبان( تبدیل

تضمین استقالل عملکرد بانك مرکزی، اصرار به مشارکت در فرایند نصب و عزل رئیس کل داشت 
ی مجریه قلمداد  و در مقابل دولت، این امر را ماهیتاً اجرایی دانست و در صالحیت انحصاری قوه

قانون اساسی  111اصل  8ند کرد. نظر به حل نشدن این مسئله از طرق عادی، رهبری در راستای ب
ی تحلیلی و  در این مقاله به شیوه موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.

ی انتخاب  رسد در نحوه نظر می محور این فرایند مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. به پرونده
بینی شود که به پیشصورتی  ی نظارت بر آن به رئیس کل باید ضمن حفظ استقالل این مقام، شیوه

 ی مجریه نینجامد. ی بانك مرکزی و اِعمال قوه دخالت در اداره

استقالل بانك مرکزی، استقالل قوا، رئیس کل بانك مرکزی، معضل، قانون  :ها دواژهيكل
 ی پنجم توسعه. برنامه
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 مقدمه
یخ عامل انسانی، در طول تار ی م حیات جامعهوتدا مهمیکی از ابعاد  ی منزله اقتصاد به

عنوان یکی از  به نظام بانك و بانکداری. انسانی بوده است ی تحرک جامعه راستایاساسی در 
 ی بخش وسیعی از امور پولی و مالی جامعه دهنده های اساسی گردش اعتبار و انجامشریان

 .برعهده داشته استانسانی  ی در این بعد از حیات جامعهمانندی را نقش بی
عنوان قلب بانکداری جامعه به هیچ روی قابل مقایسه با  بانك مرکزی به در این میان نقش

نقشی کلیدی در  (1)«یکل بانك مرکز ریاست»یست. در میان ارکان این بانك نیز ها نبانك دیگر
قانون پولی و بانکی » 11 ی یك ماده بند تصریحکه به آن ساختار بانك مرکزی دارد. توضیح

محسوب  باالترین مقام اداری و اجرایی بانك مرکزیئیس کل ( ر18/4/1331مصوب ) «کشور
به استثنای امور و وظایفی که بنابر صراحت  است، دار تمام امور بانك مرکزیعهده و شودمی

نظر به موقعیت این مقام در  (2)گرفته باشد. دیگر ارکان این بانك قرار ی قانون مذکور برعهده
ی  کننده نیکی روشن ه و تحول نظام اقتصادی جامعه، بهصورت اعم توسع نظام بانکداری و به

ی انتخاب متصدی این جایگاه است. موضوعی که از ابتدای قانونگذاری راجع  حساسیت نحوه
براساس . رو بوده استای روبهبه آن در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران با تحوالت عدیده

به پیشنهاد وزیر دارایی و  ، رئیس کل1331قانون بانکی و پولی مصوب  38 ی بند یك ماده
 (3)شد.و در نهایت به موجب فرمان پادشاه انتخاب میتصویب هیأت وزیران 

ی  الیحه»انتصاب رئیس کل با استقرار نظام جمهوری اسالمی با تصویب  ی تحوالت در نحوه
 18/12/1338 ی شورای انقالب، در تاریخ وسیله به« قانونی اصالح قانون پولی و بانکی کشور

ی قانونی، انتصاب رئیس کل پس از پیشنهاد وزیر  آغاز شد. براساس مفاد بند ششم از این الیحه
 جمهور شد.دارایی و تصویب هیأت وزیران، منوط به صدور حکم از سوی رئیس

در  «فرمان همایونی»راجع به حذف قانون »اقدام بعدی مقنن در این موضوع، تصویب 
بود.  14/3/1331 مصوب «ربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشورقوانین و مقررات م

بند یکم این قانون، انتخاب رئیس کل را پس از پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید 
ها و تصویب هیأت وزیران، موکول به صدور حکم از سوی وزیر یادشده مجمع عمومی بانك

ی چهارم توسعه بود که براساس  راستا تصویب قانون برنامهکرده بود. اقدام دیگر در این 
جمهور و تأیید مجمع عمومی پیشنهاد رئیس آن، رئیس کل با 11 ی ماده «  ه»بند ی یك  تبصره

 شد.جمهور منصوب میو با حکم رئیس بانك مرکزی
س رئیانتخاب  فرایند ،1381پنجم توسعه در سال  ی برنامه ی سرانجام با مطرح شدن الیحه

ی  الیحه 81ی  ماده 2 ی در تبصرهاین تحول بدین شرح بود که:  ای شد.ی تازه کل وارد مرحله
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جمهور و تأیید مجمع عمومی بانك مرکزی، پس از پیشنهاد رئیس ،دولت، انتصاب رئیس کل
ین در مجلس با هم فراینداین  اگرچه جمهور منوط شده بود.به صدور حکم از سوی رئیس

، مجلس ترکیب مجمع عمومی را تغییر داد. توضیح آنکه در رسید ویب نمایندگانترتیب به تص
اما  ی مجریه تعیین شده بودند؛ ی اعضای این مجمع از مقامات عالی قوه ی دولت همه الیحه

ی مجلس به این صورت تغییر یافت که اعضایی از هر سه قوه در این  این ترکیب در مصوبه
البته  .افرادی خارج از دولت به این ترکیب اضافه شدند ترکیب نقش داشتند و همچنین

مجلس رو شد و  با ایراد شورای نگهبان روبه ترکیب مجمع عمومی ی مجلس در تغییر مصوبه
ی خود در مورد ترکیب مجمع عمومی، این بار  ، ضمن اصالح مصوبهدر پاسخ به ایرادات شورا

مجلس اب رئیس کل را به تصویب نمایندگان و انتخ داد ی انتخاب رئیس کل تغییراتی در نحوه
ی خود سبب  . اصرار مجلس بر مصوبهامری که شورای نگهبان آن را تأیید نکرد ؛موکول کرد

  د.وموضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع ش 112 اصل براساسشد 
با تأیید نظر مجلس  تشخیص مصلحت نظام در مجمعی مربوط به انتخاب رئیس کل  ماده

صورت خاص و با ماهیت  حکم مقام معظم رهبری این موضوع بار دیگر به . اما باشدحل 
 معضل در دستور کار مجمع قرار گرفت.

و تحلیل فرایند انتخاب رئیس بررسی  نظر به مراتب مذکور در این نوشته برآنیم تا ضمن
رکزی در پاسخ دهیم که آیا بانك م هایی از این دست کل در نظم حقوقی کنونی، به پرسش

ی اجرایی قرار دارد؟ نقش سایر قوا در انتخاب شخص اول  نظام حقوقی کشور در ذیل قوه
ها  گونه پرسش بانك مرکزی چیست و در حالت مطلوب چگونه باید باشد؟ که پاسخ به این

ی انتصاب  ی این پژوهش، یعنی نحوه تواند راهنمای خوبی در راستای پاسخ به دغدغه می
 .رئیس کل باشد

ی تقنینی  ر این اساس این مقاله در دو گفتار ساماندهی شده است؛ در گفتار اول به سابقهب
ی انتخاب رئیس کل و در گفتار دوم به شرح و بررسی تحلیلی فرایند تصویب قانون  نحوه
پردازیم و به نظرهای دولت، ی انتخاب رئیس کل می ی پنجم در مفاد راجع به نحوه برنامه

هبان در مورد این موضوع خواهیم پرداخت و سرانجام پیشنهادهایی را مجلس و شورای نگ
 برای حل معضل مطرح خواهیم کرد.

 ایران انتخاب رئيس كل در نظام حقوقی ي پيشينه. 1
هموار شدن  و در قوانین و مقررات پیشین اب رئیس کلی انتخ منظور آگاهی از نحوه به

ی  جیده در این زمینه، به تبیین سیر تاریخی نحوهسن راهکارهای ی ارائهمنظور  به مسیر تحقیق
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انتخاب رئیس کل در قوانین سابق و همچنین الزامات فعلی حاکم بر موضوع انتخاب رئیس 
ی توسعه تأثیری  ساله های پنجعالوه نظر به اینکه اعتبار قوانین برنامه پردازیم. بهکل می

 کنیم.تار دارد، به این مسئله نیز اشاره میکننده در شناسایی قانون حاکم بر موضوع نوش تعیین

 سير تاريخي. 1-1
 28 ی ماده در مرکزی بانك تأسیس سند عنوان به 7/3/1331 مصوب پولی و بانکی قانونـ 1

 بانك نام به مستقلی ی مؤسسه اعتبارات تنظیم و پول ارزش حفظ منظور به»کرد:  مقرر
 .«گرددمی تشکیل ایران مرکزی
این قانون انتخاب رئیس کل را به موجب فرمان ملوکانه البته پس از پیشنهاد  38 ی اما ماده
اساس این قانون، اساساً مراحل بر رو ازاین .ارایی و تصویب هیأت وزیران قرار دادوزیر د

مجریه انجام  ی قوه ی بدنه در ،تصویب و صدور حکم رئیس کل ی پیشنهاد، گانه سه
اقدام به تأیید نظر  مجریه ی ریاست قوه در مقام دشاهپارسد نظر می به چراکه گرفت، می

 (4)؛ده استکر هیأت دولت می
به موجب  رئیس کلانتخاب  ی نحوه 18/4/1331قانون پولی و بانکی کشور مصوب  درـ 2

 (3).شدفرمان همایونی البته پس از پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین 
 ی انتخاب رئیس کل امری اجرایی و در صالحیت انحصاری قوهدر این قانون نیز  رو ازاین

 ؛مجریه قلمداد شده است

و قبل از  پیروزی انقالب اسالمیکل پس از انتخاب رئیس  ی تحوالت در مورد نحوهـ 3
ی اصالح قانون پولی و بانکی مصوب  الیحهبا  تشکیل مجلس شورای اسالمی

به حکم  الیحه مقرر شد انتخاب رئیس کلاین  در شورای انقالب آغاز شد. 18/12/1338
در  مندرج انتخاب رئیس کل در موردولی سایر مفاد ماده  (3)،جمهور صورت گیرد رئیس

تغییر نیافت. بر این اساس انتخاب رئیس کل همچنان توسط  1331قانون پولی و بانکی 
جمهور( سی مجریه )پیشنهاد وزیر دارایی، تصویب هیأت دولت و به حکم رئی قوهارکان 

 گرفت؛صورت می

در قوانین و مقررات  «فرمان همایونی»حذف  در مورد»گام بعدی مقنن، تصویب قانون ـ 4
مجلس بود.  14/3/1331مصوب  «مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشوری

مذکور انتخاب رئیس کل پس از پیشنهاد وزیر اقتصاد و  ی واحده از ماده 1قسمت  اساسبر
و تصویب هیأت دولت به حکم وزیر اقتصاد  (7)هایی و تأیید مجمع عمومی بانكدارا

 اساسها که برمجمع عمومی بانك ی دهنده با توجه به اعضای تشکیل (8)موکول شد.
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 ی شورای انقالب، همگی از بدنه 2/7/1338ها مصوب امور بانك ی قانونی اداره ی الیحه
این قانون نیز انتصاب رئیس کل همچنان در  ساسامجریه بودند، باید گفت که بر ی قوه

 ؛مجریه باقی ماند ی صالحیت قوه

چهارم توسعه  ی قانون برنامه 11 ی از ماده «  ه»بند  1 ی در تبصره گام بعد ومقنن در ـ 3
جمهور و بعد از تأیید مجمع انتخاب رئیس کل را به پیشنهاد رئیس ،11/3/1383مصوب 

از سوی دیگر در این  (1)جمهور کرده بود.به حکم رئیسعمومی بانك مرکزی موکول 
 اساسبر (11)ی مجریه تشکیل شده بود. قانون مجمع عمومی بانك مرکزی از مقامات قوه

 ،کندجلوه می ترپررنگ پیش از بیش کل رئیس انتصاب در جمهور رئیس نقش قانون این
که پیش  . درحالیداردتیار تام جمهور در پیشنهاد اولیه برای متصدی این پست اخرئیس زیرا

(11)؛از این ابتکار عمل با وزیر امور اقتصاد بود
 

آنچه در مورد رئیس کل به تأیید  13/11/1381پنجم توسعه مصوب  ی در قانون برنامهـ 3
مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در قالب قانون وارد نظام حقوقی کشور شد، 

ها و خصوصیات الزم ژگی ست که صرفاً به بیان ویاین قانون ا 88 ی از ماده 2 ی تبصره
بدین ترتیب که فرد منصوب به این مقام باید از میان . برای رئیس کل پرداخته است

کاری و تحصیالت  ی متخصصان مجرب پولی و بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه
 رو ازاین شود. های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخابحداقل کارشناسی ارشد در رشته

 ی جمهور طبق قانون برنامهاین قانون مرجع صالح برای پیشنهاد رئیس کل )رئیس اساسبر
چهارم توسعه یا وزیر اقتصاد و دارایی طبق قانون حذف فرمان همایونی( آزادی عمل تام 

های یادشده را برای ویژگی باپنجم فردی  ی و باید در چارچوب ضوابط قانون برنامه ندارد
 ؛صدی این مقام پیشنهاد کندت

مدیران  مورددر  18/7/1383مقنن با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ـ 7
 ی کلیه ،این قانون 34 ی ماده 4 ی به این صورت که در تبصره ؛برداشت نوکشوری گامی 

صای ای تقسیم کرد. بر این اساس با احسیاسی و حرفه ی های مدیریتی را به دو دستهسمت
رئیس  رو، ازاینای اعالم کرد. سایر مدیران را مدیر حرفه (12)،71 ی مدیران سیاسی در ماده

مقررات حاکم بر نصب  و شودمحسوب می ،ای، و نه سیاسیکل نیز در شمار مدیران حرفه
 .استالرعایه در مورد رئیس کل نیز الزم (13)ایو عزل مدیران حرفه

 ویژگی به مقنن توجه عدم ،شودمی حاصل ذکرشده راتمقر و قوانین در دقت از آنچه
 وابستگی ممکن استآن  ی نتیجه که امری است؛ مجریه ی قوه ساختار از کل رئیس استقالل
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 مجریه باشد. ی قوه ی بدنه به مرکزی بانك بیشتر هرچه

 برخی در تنها نه دولت از مرکزی بانك استقالل ی مسئله امروزه که است در حالی این
 جمله از کشورها بعضی در بلکه شده، اجرایی قوانین فرانسه و آلمان وارد جمله از رهاکشو

 (.23: 1312است )السان، شده تضمین اساسی قانون در مهم این جنوبی آفریقای

 توسعه ی برنامه قوانين عتبارا. 2ـ1
 باید قانون کدام براساس کل رئیس انتخاب حاضر حال در که پرسش این به پاسخ منظور به

 انقضای با آنکه کوتاه. شود روشن برنامه قوانین اعتبار زمانی ی محدودهباید  ،گیرد صورت
 مورد در توسعه پنجم ی برنامه قانون سکوت و توسعه چهارم ی برنامه قانون اعتبار مدت
 توسعه چهارم ی برنامه قانون) موجود متون بین از قانونی متن کدام کل، رئیس انتخاب ی نحوه

 قانون آیا بود؟ خواهد حاکم کل رئیس انتخاب ی نحوه بر( همایونی فرمان حذف انونق یا
 موضوع در ساله، پنج ی برنامه ی دوره پایان با نتیجه در و کند می نسخ را قبلی مقررات برنامه
 در تنها مغایر مقررات حقوقی ثیرأت از مانع برنامه، قانون یا مواجهیم تقنینی خأل با بحث مورد
  (14)شود؟می برنامه اجرای طول

 تفکیك برنامه قوانین مختلف مواد بین باید رسدمی نظر به (13)برنامه قوانین اعتبار مورد درـ 1
 در تنها نه که دارند آثاری و ندساختارساز قوانین این مواد از برخی چراکه ،شویم قائل
 دوام نیز قوانین نای اجرای سال پنج مدت انقضای از بعد بلکه قانون اجرای مدت طول
 هستند خصوصیتی و وصف چنین فاقد قوانین این مفاد از دیگر برخی که درحالی (13).دارند

( سال پنج) اندشده وضع که زمانی مدت همان برای اجرایی احکامی ی دربردارنده صرفاً و
 کرد: طرحم زیر شرح به فرض دو توانمی برنامه قوانین اعتبار مورد در اساس این بر. باشندمی

 برای آید،برمی هم قوانین این نام از که گونه همان برنامه، قوانین اول فرض براساس( الف
 پنج مدت طول در نیز قوانین این مفاد اعتبار رو ازاین و است شده وضع سال پنج مدت
 و دهد می دست از را خود قانونی اعتبار مدت، این انقضای با آنکه نتیجه. بود خواهد سال
 است؛ حقوقی اثر هرگونه فاقد
 مدت برای اگرچه برنامه قوانین که است این ،رسدمی نظر به ترموجه که دیگری فرض( ب
 مدتاین  گذشت از بعد قوانین این احکام از برخی که آنجا از شوند،می تصویب سال پنج

 سال پنج مدت انقضای از بعد حتی مفاد، نوع این دارد اقتضا حقوقی منطق آثاری دارند،
 پنج طول در باید که را کشور های اولویت قانونگذار واقع در. باشند اعتبار دارای نیز برنامه
 باید مصوب هایبرنامه که معنا این به است؛ دهکر مقرر برنامه قوانین در ،شوند محقق سال
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آثاری  مدت این انقضای از بعد آنکه نه شوند مستقر و محقق برنامه اجرای ی دوره طول در
 اشاره توسعه پنجم ی برنامه قانون 84 ی ماده به توانمی احکام این ی جمله از. باشندداشته ن

 منطقی رو ازاین (17).است کرده تأسیس را ملی ی توسعه صندوق عنوان با صندوقی که کرد
 قانون ی ساله پنج ی دوره پایان با که باشد کرده اراده چنین قانونگذار که رسد نمی نظر به

 خودکار و قهری صورت به آن بر مترتب حقوقی آثار ی همه و صندوق این پنجم، ی برنامه
 .ندشو محو حقوقی نظام ی صفحه از

 تواندمی نگهبان شورای هاینظر به توجه برنامه، قوانین اعتبار زمانی ی دوره مورد درـ 2
 1332 ی شماره به نگهبان شورای ی نظریه 8 بند از بخشی در. باشد روشنگری راهنمای

 :است آمده چنین توسعه اول ی برنامه قانون (18)41 ی تبصره مورد در 3/11/1338 مورخ

 آن تقیید ولى است اساسى قانون 31 اصل با مغایر باشد دائمى صورت به اگر 41 ی تبصره»

 مرکز)«ندارد اشکالى موجود وضع به توجه با( اول ی برنامه اجراى زمان) سال پنج مدت به
 .(173 :1383 ،نگهبان ایشور تحقیقات

 است این کرد برداشت نظر این از توانمی برنامه، قوانین اعتبار مورد در آنچه اساس این بر
 پنج مدت از فراتر که باشد احکامی ی دربردارنده تواندمی برنامه قوانین شورا نظر بنابر که

 مغایرتیمذکور  41 ی تبصره در مقرر حکم اگر چراکه. باشند داشته اجرایی قابلیت هم سال
بر . بود اساسی قانون با فاقد مغایرت بودن دائمی نظر از نداشت، اساسی قانون 31 اصل با

 که در قوانین برنامه وجود داشته باشد حکمیمبنای این نظریه این امکان وجود دارد که 
 (11).باشد حقوقی اثر دارای نیز سال پنج از فراتر

 نظام در کل رئیس انتخاب ی نحوه فرض، دو این از ریكه مقتضای به التزام براساسـ 3
 :است تصور قابل زیر فرض چند صورت این در و بود خواهد متفاوت کنونی حقوقی

 با کل رئیس انتخاب وضعیت نباشند، معتبر سال پنج مدت از بعد توسعه قوانین اگر( الف
 که صورت بدین شود؛یم مشخص قبلی قوانین با توسعه ی برنامه قانون ی رابطه به توجه
 وضعیت در کل رئیس انتخاب باشد، کرده نسخ را سابق قوانین چهارم ی برنامه قانون هرگاه
 است آن صریح نسخ آثار جمله از چراکه بود؛ خواهد قانونی حکم فاقد حقوقی نظام فعلی

 دنیازمن قوانین این مجدد احیای و شد خواهد منسوخ قوانین حقوقی حیات پایان موجب که
 11 ی ماده «  ه» بند از یك ی تبصره بنابراین. قانون است وضع برای الزم قانونی تشریفات طی

 و کند می نسخ را همایونی فرمان حذف قانون ی واحده ماده 1 بند چهارم، ی برنامه قانون
 بود؛ خواهیم مواجه قانون سکوت با کل رئیس انتخاب فرایند خصوص در رو ازاین

 االثرملغی موقت صورت به را قبلی مغایر قوانین صرفاً برنامه قانون گرا دیگر سوی از( ب
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 و شده احیا سابق قوانین برنامه، قانون اعتبار سال پنج مدت گذشت از بعد ،باشد کرده
 انقضای با اساس این بر .(182: 1372کاتوزیان،) شوندمی اجرایی و حقوقی آثار دارای
 ی واحده ماده 1 بند) موضوع این در سابق عمل مورد ونقان برنامه، قانون اجرای زمان مدت
 ؛شد خواهد اجرا قابل و احیا حقوقی نظام در دیگر بار( همایونی فرمان حذف قانون

 سال پنج گذشت از بعد حتی برنامه، قوانین دوام به معتقد دوم نظر مطابق هرگاه اما( ج
 همچنان کل رئیس انتخاب مورد در چهارم ی برنامه قانون حکم که گفت باید ،باشیم

 ی برنامه قانون حاکمیت مورد در دیدگاه این طرفداران استدالل. است معتبر و مجری
 که ،«همایونی فرمان» حذف قانون حاکمیت که است کل رئیس انتخاب ی مسئله بر چهارم
 خالف نوعی به است، سپرده دارایی و اقتصاد امور وزیر به را کل رئیس حکم صدور
 خرؤم قانون که توسعه پنجم ی برنامه قانون براساس چراکه ،است سازمانی و لیعق قواعد

 مقامی که مقام قائم انتصاب ،است مرکزی بانك مقام قائم انتصاب مورد در الرعایهالزم و
 که است حالی در این (21)است، جمهوررئیس حکم با ،شودمی محسوب کل رئیس مادون

 امور وزیر با کل رئیس حکم صدور «همایونی نفرما حذف» قانون حاکمیت فرض در
 .نیست سازگار چندان عقل منطق با امر این و است دارایی و اقتصادی

 انتخاب بر حاکم و کنونی حقوقی نظام ی زمینه در شایان توجه اساسی ی نکته اساس این بر. 4
 باید ،دیگر ارتعب به. است قبلی قوانین با توسعه چهارم ی برنامه قانون ی رابطه کل، رئیس

 نسبت سابق مغایر قوانین با چهارم ی برنامه قانون نسبت آیا که داد پاسخ پرسش این به
 چهارم ی برنامه قانون 131 ی ماده براساس مورد این در خیر؟ یا است منسوخ و ناسخ

 .است االثر ملغی آن اجرای طول در قانون این با مغایر مقررات و قوانین ی کلیه توسعه
 مقنن هدف ظاهراً. است «االثرملغی» ی واژه ،کندمی توجه جلب قانونی ی ماده این در آنچه

 قوانین از گروه این برنامه، قانون ی ساله پنج ی برهه در که است بوده این واژه این ذکر از
 رسیده پایان به آنها حقوقی حیات و شده منسوخ کلی به آنکه نه باشند؛ حقوقی اثر فاقد
 است ممکن چگونه آنکه توضیح. است اشکال و تأمل محل جد به تقنین نوع این البته. باشد

 ی نامه آیین و اساسی قانون در مقرر تشریفات طی با که را خویش ی مصوبه قانونگذار،
 کرده ایجاد حقوقی آثار و شده آغاز آن اجرای و شده تبدیل االجرا الزم قانون به داخلی
 اثربخشی از مانع د،کن نسخ را آن آنکهبی و درآورد تعلیق حالت به سال پنج مدت به ،است

 قانونِ بار دیگر یادشده ی مصوبه مدت، این گذشت از پس که نحوی به ،شود آن حقوقی
 . دشو حقوقی آثار دارای و االتباعالزم

 ی برنامه قانون ی زمینه در مقررات و قوانین دسته دو ماده، این مفاد براساس حال هر به
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 رئیس انتخاب ی شیوه به مربوط قوانین و احکام از دسته یك: دارد وجود توسعه چهارم
 که کل رئیس انتصاب زمان مدت جمله از. مغایرت ندارند چهارم ی برنامه قانون با که کل
 طول در چه قوانین از دست این. است حکم فاقد موضوع این چهارم ی برنامه قانون در

 اعتبار برنامه قانون اجرای سال پنجمدت  انقضای از بعد چه و چهارم ی برنامه قانون اجرای
 و نشده آنها متعرض چهارم ی برنامه قانون چراکه ،بود خواهند الرعایهالزم و رنددا حقوقی
 .است منتفی چهارم ی برنامه قانون با آنها مغایرت فرض
. است مغایر توسعه مچهار ی برنامه قانون مفاد با آنها مفاد که هستند قوانینی دیگر ی دسته

 ی ماده اساسبر کل، رئیس انتصاب ی نحوه همچون مواردی قوانین، از گروه این مورد در
 قوانین این برنامه، قانون اجرای طول در که گفت باید توسعه چهارم ی برنامه قانون 131

 قابلیت دیگر بار برنامه، قانون اجرای زمان مدت انقضای از بعد ولی رند،ندا اجرایی قابلیت
 اجرای سال پنج شدن سپری از بعد کل رئیس انتخاب اساس این بر. کنندمی پیدا اجرا

 انتصاب به مربوط مقررات و قوانین در «همایونی فرمان حذف» قانون براساس برنامه قانون
 .بود خواهد کشوری مقامات بعضی به افراد
ی چهارم با  قانون برنامهی دولت در انتصاب رئیس کل بعد از انقضای مدت اجرای  رویه

این قانون، حاکی از تمسك دولت به قانون حذف فرمان همایونی  131ی  ماده توجه به
این  «حذف فرمان همایونی»است. بر این اساس هیأت دولت مستند به بند اول از قانون 

ها و در و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانك یانتصاب را به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد
 (21)نهایت تصویب آن در هیأت وزیران انجام داده است.

 پنجم توسعه ي انتخاب رئيس كل بانك مركزي و قانون برنامه. 2
ر سیر مراحل تصویب د ی پنجم توسعه ی انتخاب رئیس کل در قانون برنامه در مورد نحوه

عنوان  به از دولت این قانون، شاهد اختالف نظرهای نهادهای مسئول در نظام تقنینی کشور
 ناظر برعنوان نهاد  کننده و شورای نگهبان به تصویب نهاد عنوان الیحه تا مجلس به ی هکنند تهیه

که هریك با  صورتی به ایم.مصوبات مجلس و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده
ب ی انتخا ای متفاوت از دیگر نهادها در مورد نحوههای گوناگون، شیوهمستندات و استدالل
 اند.رئیس کل ارائه کرده

 م توسعهپنج ی برنامه ی اليحهدر  انتخاب رئيس كل. 2-1
ی پنجم توسعه که دولت در تاریخ  ی برنامه الیحه 81ی  ماده 1ی  براساس تبصره

 مجمع تأیید و جمهوررئیس پیشنهاد از پس کل رئیسبه مجلس تقدیم کرد،  21/11/1388
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 که گونه همانشد. تعیین می جمهوررئیس سوی از وی حکم صدور اب مرکزی بانك عمومی
 در اتخاذشده روش همان دقیقاً کل رئیس انتصاب ی نحوه ،دولت ی الیحه دراست،  مشخص

این تبصره و ترکیب مجمع عمومی بانك مرکزی  براساس. است توسعه چهارم ی برنامه قانون
 هیچ با کل رئیس انتصاب در مجریه ی قوه عمل بتکارا ،(22)این الیحه 81ی  در صدر ماده

 انتصاب حکم صدور و تأیید و پیشنهاد مراحل ی همه چراکه بود،ن رو به رو محدودیتی
 .گرفتمی انجام وزرا و جمهوررئیس یعنی مجریه ی قوه ارکان ی وسیله به

 و الفاظ از که گونه آنجمهور در صدور حکم انتصاب رئیس کل،  مورد صالحیت رئیس در
 در تام صورت به کل رئیس انتصاب گفت باید ،شودمی استفاده نیز تبصره این تنظیم ی نحوه
کل با  تسایاینکه پیشنهاد فرد متصدی ربر  چراکه عالوه ،دبو جمهوررئیس اختیار و تیحصال

مع شده توسط مجکه باید پس از تأیید فردِ پیشنهاداست  جمهورشخص رئیس ،این مقام است
به این سمت فرد تأییدشده، صورت . در غیر این دوی کن عمومی، اقدام به صدور حکم

 منصوب نخواهد شد.

 (22)شورای نگهبانديدگاه مجلس و  ی . انتخاب رئيس كل در مصوبه2-2
مجلس ) دو رکن اساسی نظام تقنینی کشور هایدر این قسمت به بحث و بررسی نظر

در مورد  (صوبات مجلسم ناظرعنوان  به ی نگهبانب قوانین و شورایصومرجع تعنوان  به
نجا که این مصوبه ی پنجم خواهیم پرداخت. از آ برنامه انتخاب رئیس کل در قانون ی نحوه

صورت  به ،پنجم( چندین بار میان مجلس و شورا رفت و برگشت داشته است ی )برنامه
 .شودجداگانه هر مرحله بررسی می

 اول تصويب مجلس و نظر شورای نگهبان ی مرحله. 2-2-1
ای در ی انتخاب رئیس کل با تغییرات عدیده ی پنجم در مورد نحوه ی برنامه فاد الیحهم

مجلس،  ی تصویب و در کمیسیون برنامه و بودجه ی در اولین مرحلهمجلس همراه شد. 
جمهور و پس از تأیید مجمع پیشنهادی مطرح شد که به موجب آن رئیس کل به پیشنهاد رئیس

 .(13، 11113، رسمی ی شود )روزنامهعمومی بانك مرکزی منصوب 
ی مهم در این پیشنهاد، ترکیب مجمع عمومی بود که از ترکیب رؤسای سه قوه، معاون  نکته

جمهور، دادستان کل کشور، نایب رئیس اول مجلس و ریزی و نظارت راهبردی رئیسبرنامه
جمهور  رئیس شد. از سوی دیگر براساس این پیشنهاد،وزیر اقتصاد و دارایی تشکیل می

دالیل موافقان برای توجیه این پیشنهاد بدین  (24)عنوان رئیس مجمع عمومی پیشنهاد شده بود. به
 شود:صورت خالصه می
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ی  ای بوده و محدود کردن مدیریت این نهاد به ارکان قوهالف( بانك مرکزی نهادی فراقوه
 مجریه موجه نیست؛

 دارد، این نهاد باید امور پولی و بانکی برعهده های مهمی که بانك مرکزی درب( با مسئولیت
نحوی  ی این نهاد به ی اداره رو باید نحوه باشد. ازایندر اقدامات خود استقالل عمل داشته 

 تنظیم شود که استقالل بانك مرکزی محصول آن باشد؛
 ی مجریه، سبب تغییر و تحوالت ج( قرار دادن صالحیت انتصاب رئیس کل در صالحیت قوه

دار ها به این مقام خواهد شد که این امر ثبات اقتصادی کشور را خدشهمکرر در انتصاب
 کند.می

قانون  37در مقابل، مخالفانِ این پیشنهاد با استناد به اصل استقالل قوای مذکور در اصل 
اصل داند، پیشنهاد مذکور را مغایر با این ی کشور را مستقل از هم می گانهاساسی، که قوای سه

دانستند. با این توضیح که این گروه از نمایندگان، امور بانك مرکزی را داخل در امور اجرایی می
کردند. در نهایت  ی مجریه تعریف می دانستند و در نتیجه جایگاه این نهاد را در ساختار قوه می

 (.31-33، 11131ی  ی رسمی، شماره این پیشنهاد در مجلس رأی الزم را کسب نکرد )روزنامه

بینی چنین ترکیبی برای مجمع در مورد این پیشنهاد مطرح است آنکه با پیش پرسشی که
عنوان مرجع اصلی انتخاب رئیس کل، کدام مرجع در برابر اعمال  عمومی بانك مرکزی به

رئیس کل مسئول و پاسخگو خواهد بود؟ و بانك مرکزی در برابر کدام مرجع پاسخگو خواهد 
دخالت مستقیم داشته باشد. توضیح « مسئول»پرسشگر و ناظر، نباید در امور بود؟ چراکه نهاد 

در اختیارات مجری است و اجرای کارکردهای در حقیقت دخالت  ناظر در اجرا دخالت»آنکه 
را برای انجام  ت، نه عامل، اختیار و ابتکار الزمکشاند. در این صورحکومتی را به انحراف می

پردازد. بسیار مهم خود مبنی بر بازبینی اقدام عامل می ی ناظر به وظیفه وظایف قانونی دارد و نه
طور  ناقض اصل مسئولیت است. اگر مقام مجری نتواند به ،تر اینکه، دخالت ناظر در اجرا مهم

توان او کار گیرد، دیگر نمی خود را به یمستقل و دور از دخالت اشخاص دیگر اختیارات قانون
الزم است مقام ناظر، بدون مداخله در امر اجرا و پس از تکمیل آن، دانست.  «مسئول»را 

(. براساس این ترکیب و امکان دخالت مستقیم 17: 1311)راسخ،« نظارت خود را اعمال کند
ی نهادهای نظارتی از جمله  سران قوا در انتصاب رئیس کل، این امر سبب خواهد شد که همه

شور به نوعی با احتیاط و بدون آزادی کامل به نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل ک
اند. بر این نهاد بپردازند، چراکه براساس این پیشنهاد هر سه قوه در این انتصاب دخالت داشته

ی قضائیه بر این  ترین تالی فاسد این پیشنهاد تضعیف بعد نظارتی مجلس و قوه رو مهم ازاین



 

 
 6/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

 

122 

 نهاد خواهد بود.
با عدم تأیید این پیشنهاد توسط نمایندگان، پیشنهاد دیگری مطرح شد که براساس آن با 

انتخاب رئیس کل به اعضای مجمع عمومی بانك مرکزی  (23)الیحه، 81 ی ماده «  ه»اصالح بند 
سپرده شود؛ بدین صورت که بعد از انتخاب رئیس کل توسط مجمع عمومی، رئیس مجمع 

 د.کنجمهور تنفیذ حکم او را صادر و رئیس
افزون بر این، مجلس ترکیب مجمع عمومی بانك مرکزی را، که براساس این مصوبه نقش 

ای تعیین کرد که هر سه قوه )قضائیه، مقننه و کلیدی در تعیین رئیس کل داشت، نیز به گونه
و  وزیر امور اقتصادیی مجریه  مجریه( نقش تأثیرگذار داشته باشند. بدین صورت که از قوه

از جمله اعضای این ترکیب  جمهور ریزی و نظارت راهبردی رئیس معاون برنامه و دارایی
ی قضائیه به عضویت مجمع  ی قوه عنوان نماینده بودند. از سوی دیگر دادستان کل کشور نیز به

ی تشکیل این هیأت چنین بود که هفت عضو  ی مقننه در نحوه عمومی درآمد. نقش قوه
عنوان عضو مجمع عمومی  جمهور در صورتی بهمع بعد از پیشنهاد رئیساقتصاددان این مج

کردند. از شدند که رأی موافق اکثریت نمایندگان ملت را کسب میبانك مرکزی منصوب می
 دیگر اعضای مجمع در این مصوبه رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بود.

جریه در تعیین رئیس کل نسبت به قوانین ی م نتیجه آنکه براساس این مصوبه، نقش قوه
به  این الیحه، تعیین رئیس کل 81 ی ماده «  ه»صراحت بند   به تر شد؛ چراکهسابق کمرنگ

حکم رئیس کل نیز  عمومی، توسط مجمع رئیس کل از تعیین دو بع عمومی سپرده شد مجمع
براساس  د.کرمی جمهور این حکم را تنفیذ و صرفاً رئیس شد میتوسط رئیس مجمع صادر 

نظر برسد با صدور حکم رئیس کل از سوی  ی تدوین آن ممکن است به ظاهر این متن و نحوه
که با توجه  کند، درحالیرئیس مجمع، فرد مورد نظر سمت ریاست بانك مرکزی را کسب می

« تنفیذ»به مفهوم اصطالح تنفیذ در این ماده، چنین برداشتی صحیح نیست، زیرا اثر حقوقی 
جمهور، نفوذ بخشیدن به حکم صادرشده است و این حکم بدون تنفیذ  وسط رئیست

 جمهور فاقد اثر حقوقی است. رئیس
همراه شد، بدین ترتیب  هایی مشابه پیشنهاد پیشینها و مخالفتپیشنهاد یادشده با موافقت

کردند  مداد میای قلهایش، اوالً نهادی فراقوه که موافقان بانك مرکزی را، با توجه به صالحیت
ی آن بود و ثانیاً استقالل عمل الزم این نهاد را  که مستلزم نقش تأثیرگذار هر سه قوه در اداره

ی مجریه نباشد. افزون بر  دانستند که انتصاب رئیس کل در انحصار قوه در گرو این مهم می
ای پولی در هاین گروه از نمایندگان با این استدالل که در وضع فعلی جامعه سیاستاین، 

از راه استقراض و کسب اعتبار از  در عملو دولت  های مالی دولت قرار گرفته یاستخدمت س
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بر لزوم استقالل بانك مرکزی از دولت  ،کندخود را تأمین می ی بانك مرکزی کسری بودجه
 کردند.می تأکید

ریت بانك ی پیشین، بر اجرایی بودن امر مدی مخالفان این پیشنهاد نیز، همچون مرحله
ی مجریه در این زمینه اصرار داشتند و بر لزوم پایبندی به  مرکزی و در نتیجه صالحیت تام قوه

 کردند.استقالل قوا تأکید می
ترتیب زیر از تصویب  های موافقان و مخالفان بهسرانجام پیشنهاد ذکرشده با وجود استدالل

قانون  14ای نگهبان براساس اصل برای اظهار نظر شور 3/11/1381مجلس گذشت و در تاریخ 
 اساسی، به شورا ارسال شد.

انتخاب مجمع عمومی بانك مرکزی جمهوری اسالمی  ی ترکیب و نحوه - 81 ی ماده»
 :شود ایران به شرح زیر تعیین می

طول مدت انتصـاب هـر کـدام از     .شود ه عضو تشکیل میمجمع عمومی بانك از یازد (الف
وزیـر امـور اقتصـادی و     .شـود  دوره با ترکیب زیر انتخـاب مـی    كسال و فقط برای ی  ده اعضا

جمهور، دادستان کـل کشـور، رئـیس اتـاق      ریزی و نظارت راهبردی رئیس دارایی، معاون برنامه
بازرگانی و صنایع و معادن ایران، هفت نفر اقتصاددان که حداقل پانزده سال سابقه و تخصـص  

 .فعالیت پولی و بانکی داشته باشند
کنـد و   می  جمهور هفت نفر اقتصاددان را همزمان به مجلس معرفی در دوره اول رئیس (ب

 .شوند آنها با رأی اکثریت مجلس انتخاب می
تواند فقط یك نفر از هفت نفر اقتصاددان را با رأی  جمهور می بار رئیس هر دو سال یك (ج

 .اعتماد مجلس تغییر دهد
 .کنند عنوان رئیس مجمع انتخاب می را به اعضای مجمع عمومی از بین خود، فردی( د
رئیس کل بانك مرکزی و قائم مقام وی توسط اعضای مجمع عمومی بانك تعیـین و بـا    ( ه

حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهوری اسالمی ایران برای مدت هفت سال به این 
م وی فقـط بـرای   شوند. انتخاب مجدد رئیس کل بانك مرکزی و قائم مقـا  ها منصوب می سِمت

توانند فردی را از بین خود برای این دو سـمت انتخـاب    بار مجاز است. اعضای مجمع نمی یك
 «.کنند

بانکداری از جمله  ،قانون اساسی 44با این استدالل که براساس اصل  ی نگهبانشورا
 سهیم کردن افرادی ،صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت باشد مواردی است که باید به

خارج از دولت )رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و هفت اقتصاددان( در تعیین مدیریت 
 (23).مغایر اصل مذکور دانست را بانك مرکزی
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بود که آیا  پرسشاین  پاسخ بهشورای نگهبان در این مرحله  بررسیدر  ی شایان توجه  نکته
ی  ت اجرایی و وابسته به قوهی اسیا صرفاً نهادکزی نهادی وابسته به حاکمیت است بانك مر
 مجریه؟

که براساس وظایف مقرر برای این نهاد در  بودگروهی را رأی بر آن  ی نگهباندر شورا
 رو ازاین اند و اموری با ماهیت اجرایی ، این مواردقوانین از جمله تنظیم بازار پولی و مالی و...

بر حاکمیتی بودن برخی از  ، خودن گروهای البته. استمجریه  ی جایگاه این نهاد در درون قوه
 ند.ای نظارتی این نهاد توجه داشته ن وظیفهچوهموظایف بانك مرکزی 

همچون  ،در صالحیت بانك مرکزی ر این استدالل که امورگروهی دیگر با ذک در مقابل،
ها و نشر اسکناس و... از جمله اموری هستند که به حاکمیت یك جامعه نظارت بر بانك

  (27).کردندتعریف نمیمجریه  ی این نهاد را تماماً در ذیل قوهکارکرد  شوند،ط میمربو
متعدد در شورای نگهبان، در نهایت شورا صرفاً از این نظر که  هایبه هر روی با وجود نظر

وچهارم از جمله امور داخل در مالکیت عمومی و در اختیار  امور بانکداری براساس اصل چهل
بانك مرکزی را مغایر با  ی اداره ی ت دادن افرادی خارج از دولت در نحوه، دخالاستدولت 

 وچهارم اعالم کرد. اصل چهل

 آن در مورددوم اصالح مصوبه توسط مجلس و نظر شورا  ی مرحله. 2-2-2
منظور اصالح به مجلس  مجلس به ی مصوبه 11/11/1381در تاریخ  مذکورنظر به مراتب 

راستای تأمین نظر شورا، از یك سو اقدام به اعمال تغییراتی در بازگردانده شد. مجلس، در 
این اصالح، مجمع عمومی از ترکیب  ی ترکیب مجمع عمومی بانك مرکزی نمود. در نتیجه

ریزی و  عنوان رئیس مجمع، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه جمهور بهرئیس
شد. از سوی دیگر تخاب هیأت وزرا تشکیل میجمهور و دو نفر از وزرا به انراهبردی رئیس
جمهور و کسب  مقرر شد رئیس کل، بعد از پیشنهاد رئیس 81 ی یك ماده ی براساس تبصره

جمهور  تأیید مجمع عمومی و رأی موافق اکثریت مطلق نمایندگان مجلس، با حکم رئیس
کل برای  تر در انتخاب رئیسمنصوب شود. مجلس، براساس این تغییر، نقشی مستقیم

 .نمایندگان مجلس تعریف کرد
کردند. موافقان در مخالفان این اصالح، بر مغایرت این تبصره با اصل استقالل قوا تأکید می

ی نخستین مجلس استناد  ی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه پاسخ به این ایراد به نحوه
ایرادی را متوجه عضویت طورکه شورای نگهبان  کردند همانجستند. این گروه استدالل می

دادستان کل کشور در مجمع عمومی بانك مرکزی ندانسته است، دخالت مجلس در انتخاب 
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عبارت دیگر  (. به17-11، 11113ی رسمی، رئیس کل نیز با ایرادی مواجه نخواهد شد )روزنامه
کشور نیز ی اول، دادستان کل  مرحله ی استدالل این گروه از نمایندگان این بود که در مصوبه

این،  ی قضائیه در ترکیب مجمع عمومی عضویت داشت و با وجود ی قوه عنوان نماینده به
رو در این مورد نیز  شورای نگهبان ایرادی از نظر مغایرت با اصل استقالل قوا اعالم نکرد. ازاین

 این ایراد وارد نخواهد بود.
یشنهاد متصدی مقام براساس این تغییرات، صالحیت پ از سوی دیگر اگرچه مجلس،

ی  نحوی اراده این ماده، به 3ی  جمهور واگذار کرد، طبق تبصرهریاست کل را به رئیس
جمهور را در اعمال این صالحیت محدود کرد، چراکه براساس این تبصره رئیس کل باید  رئیس

ی ی کاری و دارا از میان متخصصان پولی و بانکی و اقتصادی و دارای حداقل ده سال سابقه
های مرتبط و حسن شهرت انتخاب شود. پس از تحصیالت حداقل کارشناسی ارشد در رشته

برای اظهار نظر شورای نگهبان ارسال  14/11/1381در تاریخ  اصالحات یادشده، این مصوبه
 شد. 

مبنی بر دخالت افرادی خارج از دولت )حکومت( در  شورا با وجود برطرف شدن ایراد
 ناظر بریك این ماده  ی گرفته در تبصره تغییر صورتدر این مرحله  انتخاب رئیس کل، شورا

دگان ناکثریت مطلق نمای اعتماد رأی آن به کسب شدنانتخاب رئیس کل و موکول  ی نحوه
با این استدالل که مقاماتی که از سوی مجلس  (28)مغایر قانون اساسی دانست؛ مجلس را

 است، در قانون اساسی احصا شدهأی اعتماد مجلس شوند یا انتصاب آنها نیازمند رانتخاب می
ی  ی شماره رو براساس نامه ازاین. رکزی در شمار این مقامات نیستو رئیس کل بانك م

به کسب  شورای نگهبان موکول کردن انتصاب رئیس کل 13/11/1381مورخ  81/31/41114
 سی شناخته شد.ول متعددی از قانون اسارأی اکثریت مطلق نمایندگان مجلس مغایر اص

منظور اصالح به مجلس بازگردانده شد. در این  به 13/11/1381ی یادشده در تاریخ  مصوبه
ی  مرحله مجلس بر نظر خود مبنی بر ایفای نقش در انتخاب رئیس کل اصرار کرد و مصوبه

 را بدون تغییر به شورا ارسال کرد و این مصوبه با 81ی  ی یك ماده خود در مورد مفاد تبصره
 رو شد. ی پیشین شورای نگهبان روبه همان ایراد مرحله

تواند در پاسخ به بسیاری از ایرادات موجود در  ای که ذکر آن میدر پایان این مبحث نکته
ی  ی نحوه مورد جایگاه رئیس کل از جمله ایراد عدم استقالل این مقام راهگشا باشد، مسئله

گرفته در مجلس شورای اسالمی  های انجامرسیعزل این مقام است. اگرچه این موضوع در بر
رسد  نظر می بندی جایگاه رئیس کل چندان مورد توجه قرار نگرفته است، به و در چارچوب

ی  صورت تام و بدون نیاز به هرگونه پاسخگویی در صالحیت قوه هرگاه عزل رئیس کل به
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و اقدامات رئیس کل تابعی اجرایی باشد، هر آینه پیداست که در بسیاری از موارد، تصمیمات 
توان از استقالل  ی مجریه خواهد بود. در نتیجه در چنین وضعیتی نمی های قوه از سیاست

عملکرد رئیس کل، در رأس بانکداری کشور سخن گفت، چراکه هر تصمیم و اقدام این مقام 
ات یا های دولت دارد )همسو یا مخالف(، ممکن است به ثب ای که با سیاستبه نسبت رابطه

بر  منظور تضمین استقالل رئیس کل عالوه تزلزل این جایگاه بینجامد. بر این اساس به
ی عزل این مقام است که باید  تر از آن، شیوه ی انتخاب این مقام، مهم گذاری نحوه چارچوب

ای تنظیم شود که به استقالل این جایگاه کمك کند. در غیر این صورت حتی اگر در گونه به
ی عزل ی جوانب استقالل این مقام مورد توجه قرار گیرد، این نحوه رئیس کل همهانتخاب 

 کند.  دار می خواهد بود که استقالل این مقام را خدشه

 مجمع تشخيص مصلحت نظام و انتخاب رئيس كل بانك مركزی. 2-2
له از جم ،پنجم توسعه ی در مورد برنامه خویش ی از مفاد مصوبهاصرار مجلس بر برخی  با
منظور  و بهقانون اساسی  112موضوع براساس اصل  ،انتخاب رئیس کل ی نحوه ی درباره

از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت  13/11/1381تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 
 نظام ارجاع شد.

طرح و  نظام مصلحت تشخیص مجمع در ،مرکزی بانك کل رئیس انتخاب ی نحوه اگرچه
 صورت به این بار موضوع ی اینرهبر معظم مقام دستور با ،شد مهمختو مجلس نظر تأیید با

 (.18/11/12) گرفت قرار مجمع کار دستور در 111اصل  8و در چارچوب بند  معضل

(http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920602000407) 
تشخیص  عنوان معضل در مجمع شده در مورد بانك مرکزی به موضوع مطرح ی درباره

 27/11/1381رئیس مجمع در تاریخ  1111/33331 ی شماره ی نامه با توجه به مصلحت نظام،
 آنچه رهبری معظم مقام آن است که براساس دستور ی مهم ، نکتهبه رئیس مجلسخطاب 

 طور به نهو  است «مرکزی بانك ی اداره ی نحوه»شود،  مطرح باید مجمع در معضل عنوان به
 .«کل رئیس انتخاب ی نحوه» خاص

 گيرينتيجه
های مهم بانك مرکزی رسد که با توجه به صالحیتنظر می یند این پژوهش بهاعنوان بر به

کل ویژه بعد نظارتی این نهاد و جایگاه خاص و بالمعارض رئیس  در ابعاد مختلف اقتصاد و به
در تعیین فرایند انتخاب رئیس کل این نهاد طرحی اندیشیده شود که از یك  بایددر این نهاد، 

منظور ایجاد  ای به استقالل رئیس کل بانك مرکزی وارد نشود و از سوی دیگر بهسو خدشه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920602000407تاريخ
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. بر این اساس عمل آید بهثبات مدیریتی در این نهاد از تحوالت سریع و شتابزده جلوگیری 
-های ضروری در این فرایند تضمین استقالل رئیس کل بانك مرکزی در تصمیمویژگی یکی از

های این مقام، نظام حقوقی حاکم بر عزل و  عبارت دیگر با توجه به صالحیت گیری است. به
ای طراحی شود که تصمیمات و اقدامات رئیس کل تحت تأثیر بیم از نصب او باید به گونه

 عزل نباشد.
خصوص این ینکه تا زمان نگارش این مقاله، مجمع تشخیص مصلحت نظام در با توجه به ا

القاعده از طرق و با عنایت به اینکه مجمع در حل معضل، که علیتصمیمی نگرفته  معضل
حل این برای  ییراهکارهاهای قانون اساسی نیست، شدنی نبوده و مقید به چارچوب عادی حل

 :شود بیان میمعضل 
شود که نامزدهای صالح برای تصدی این  انتصاب رئیس کل پیشنهاد میی  در مورد نحوه

سمت از سوی کارگروهی مرکب از نمایندگان هر سه قوه پیشنهاد شوند و در نهایت  تصویب 
ی شایان  این پیشنهاد بعد از تأیید مجمع عمومی بانك مرکزی با هیأت وزیران باشد. مسئله

مجریه  ی خارج از تأثیر قوه افراد صالح سو پیشنهادك از ی توجه در این پیشنهاد آن است که
که  درصورتی رو ازاینگیرد که این امر منتج به پیشنهاد افرادی متخصص خواهد شد. انجام می

این امر مانع از انتصاب افراد  ،درستی و صرفاً بر مبنای کارایی فرد انجام گیرد عمل پیشنهاد به
 تا حدود زیادی مانع از شده نجام این مهم با روش مطرحا .غیرمتخصص به این مقام خواهد شد

 گیری سیاسی در انتخاب رئیس کل خواهد شد. جهت
منظور  بهی مجریه،  برای قوهانتصاب رئیس کل  شود ضمن پذیرش حق میپیشنهاد همچنین 

جمهور خارج شود،  وی از صالحیت مستقیم رئیس یبرکنار ،رئیس کل عملکردتأمین استقالل 
رتیب که عزل رئیس کل منوط به احراز تخلف یا سلب صالحیت و اثبات ناکارامدی بدین ت

 ی مجریه گردد. ای کارشناسی در دل قوه وی توسط بدنه
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 ها یادداشت
 شود. بسنده می «رئیس کل»از این پس برای رعایت اختصار در کالم، به عنوان . 2

یس ئر قانون پولی و بانکی کشور 11ی  جزء ب ماده 3و  2برای نمونه به موجب بندهای . 1
امور بانك و موظف به اجرای این قانون و  ی کل بانك مرکزی ایران مسئول حسن اداره

مراجع رسمی داخلی و خارجی  ی بانك در کلیه ی نماینده بوده وهای مربوط به آن  نامه آیین
 .استبا حق توکیل 

 .18/4/1331بانکی کشور مصوب قانون پولی و  11ی  بند ب ماده 3همچنین ن.ک: جزء . 9

 -... سیّم شود:سه شعبه تجزیه میه قوای مملکت ب متمم قانون اساسی مشروطه: 27اصل . 4
قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزرا و مامورین 

 کند.شود به ترتیبی که قانون معین میدولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا می

رییس کل بانك مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و  - 11ی  بند ب ماده 3قسمت . 5
 شود و تصویب هیأت وزیران به موجب فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می

 انتصاب مجدد او بالمانع است.

های قانون  در تمام مواد و تبصره - ی اصالح قانون پولی و بانکی الیحه« ب»بند  3قسمت . 6
وزیر امور اقتصادی و   شود: صورت زیر تبدیل و اصالح می پولی و بانکی کشور کلمات به

جای وزارت  وزارت امور اقتصادی و دارایی به، وزیر دارایی و وزیر اقتصاد جای  دارایی به
مجلس شورای ملی  ، جای فرمان همایونی جمهوری به یسئحکم ر...  دارایی یا اقتصاد

 .جلس سنا یا مجلسینجای م به
مجمع  -شورای انقالب 2/7/1338ی امور بانکی مصوب  ی قانونی اداره الیحه 3 ی ماده . 7

وزیر بازرگانی  ،ها از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن عمومی بانك
یس ئمسکن و شهرسازی، وزیر مشاور و ر  معادن، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیر

ها با وزیر امور اقتصادی و  ریاست مجمع بانك شود. ازمان برنامه و بودجه تشکیل میس
 .ی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی استیدارا

رئیس کل بانك مرکزی و قائم مقام او به  :«حذف عنوان همایونی»واحده  قسمت یك ماده. 8
ها و تصویب هیأت  كپیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بان

روز حکم  3شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است در مدت  می  دولت تعیین
 .وی را صادر و ابالغ نماید

و بعد از تأیید   جمهور رئیس کل بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران به پیشنهاد رئیس. 3
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 گردد.  منصوب می  مهورج    مجمع عمومی بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران با حکم رئیس

ی چهارم توسعه ترکیب مجمع عمومی بانك  قانون برنامه 11ی  ماده«   ه»به موجب بند . 21
ریاست مجمع(، وزیر امور اقتصادی و  جمهور ) رئیس  مرکزی بدین ترتیب تعیین شد:

از وزرا به  کیریزی کشور، وزیر بازرگانی و ی مدیریت و برنامه  دارایی، رئیس سازمان
 وزیران.  انتخاب هیأت

شود این است که با توجه به اینکه قوانین برنامه، از سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می. 22
- 83ی چهارم  ساله )قانون برنامه ی زمانی پنج ی چهارم توسعه برای بازه جمله قانون برنامه

ان همچنان در توشوند، آیا بعد از انقضای مدت اجرای این قانون می( تصویب می88
ی توسعه،  عبارت دیگر اعتبار قوانین برنامه انتخاب رئیس کل به مفاد آن استناد کرد؟ به

ی فعلی انتخاب رئیس کل در ادامه به  منظور مشخص شدن شیوه دائمی است یا موقت؟ به
ی  پردازیم. شایان ذکر است که با توجه به تأخیر دولت وقت در تقدیم الیحهاین مهم می

ی  نیز جاری بود و عمالً برنامه 88ی چهارم در سال  ی پنجم به مجلس، احکام برنامه هبرنام
 ساله شد. چهارم شش

های ذیل مدیریت سیاسی سمت قانون مدیریت خدمات کشوری 71 ی مادهبراساس . 21
نواب  جمهور،رئیس انمعاون ،رؤسای سه قو :نددعنوان مقام شناخته ش محسوب شده و به

 ،استانداران، نمایندگان مجلس ،وزرا، شورای نگهبان یاعضاورای اسالمی، رئیس مجلس ش
 .ن وزراامعاونو  سفرا

مصوب  3343/213ی  ی شورای عالی اداری به شماره .ک: مصوبه برای نمونه ن. 29
ی هیأت وزیران  نامهای و آییندر مورد شرایط انتخاب و انتصاب مدیران حرفه 23/3/1311

ی  قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نحوه 34ی  ماده 2ی  و تبصره« ج»راجع به بند 
 (. 8و 7ویژه مواد  )به 31/1/1311ای مصوب تغییر سمت مدیران حرفه

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این »ی چهارم مقرر کرده بود:  قانون برنامه 131ی  ماده. 24
 .«باشد االثر می آن ملغی یقانون در طول اجرا

 استمرار خصوصیت سو یك از قوانین، سایر با قیاس در قوانین دست این ماهیت مورد در .25
 نشود، ابطال یا نسخ دیگر قانونی ی وسیله به تا قانون یك که است این بیانگر که قوانین،
 سوی از و نیست جاری برنامه قوانین مورد در ،(43:1384 راسخ،) دارد ادامه آن اجرای
 قانون 121 ی ماده «د» بند 3 قسمت براساس برنامه، قانون همیتا ی واسطه به دیگر
 اکثریت موافق رأی نیازمند مجلس در آن اصالح و تصویب مجلس، داخلی ی نامه  آیین
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 رسمی است. ی جلسه در حاضر نمایندگان دوسوم

به  11/11/38ی اول توسعه مصوب  ی قانون برنامه واحده ماده 11ی  برای نمونه تبصره. 26
صنعتی  –ولت اجازه داد حداکثر در سه منطقه از نقاط مرزی کشور مناطق آزاد تجاری د

 تأسیس کند.

شود با هدف تبدیل  ملی که در این ماده صندوق نامیده می ی ـ صندوق توسعه 84ی  ماده. 27
های نفتی به  بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده

های آینده  اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل ی های زاینده گار، مولد و سرمایههای ماند ثروت
 شود. های نفتی تشکیل می از منابع نفت و گاز و فرآورده

هاى شبانه و  توانند دوره ها و مؤسسات آموزش عالى و تحقیقاتى مى دانشگاه -41 ی تبصره. 28
تأیید وزارتین فرهنگ و آموزش  شبانه را با ی هاى سرانه هاى خاص، تأسیس و هزینه دوره

عالى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى حسب مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و 
هاى  ساله معادل آن را صرف هزینه دارى کل واریز نمایند و همه وجوه حاصله را به خزانه

 مربوطه دانشگاه نمایند.

مورخ  1133ـ 1133ی  ی شماره همفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنام. 23
 ساله آن است: ی پنج ی سوم حتی پس از اتمام دوره حاکی از اعتبار قانون برنامه 23/12/12
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  31با توجه به اینکه مطابق بند الف ماده »... 

عنوان  تی کشور به، سازمان امور مالیا1371فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب سال 
مؤسسه دولتی، زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم شده است و در مصوبه شماره 

العاده ویژه مشاغل  هیأت وزیران، پرداخت فوق 21/3/1311-هـ47122/ت124321
حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحو اطالق  ذی

ق عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل سازمان امور مالیاتی تجویز شده است و اطال
شود و مآالً دارندگان مشاغل مذکور در  کشور که زیرمجموعه آن وزارت است نیز می

مصوبه هیأت وزیران که در سازمان امور مالیاتی کشور اشتغال دارند، استحقاق دریافت 
ی شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج العاده ویژه مزبور را خواهند داشت و آرا فوق

در گردش کار که مبتنی بر این استدالل بر وارد دانستن شکایات صادر شده است صحیح و 
 21188ی  ی رسمی شماره منتشرشده در روزنامه...«)شود.  موافق مقررات تشخیص می

 (.8/4/13مورخ 

ام بانك مرکزی جمهوری اسالمی مق ی پنجم توسعه ـ قائم برنامه 88ی  ی یك ماده تبصره. 11
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ایران به پیشنهاد رئیس کل بانك مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانك مرکزی 
 شود. جمهور منصوب می جمهوری اسالمی ایران با حکم رئیس

 هیأت وزیران. 4/3/1312مورخ  41314/ت21/1131ی  ی شماره تصویب نامه. 12

 جمهوری مرکزی بانك عمومی مجمع ترکیب :وسعهی پنجم ت ی برنامه الیحه 81ی  ماده. 11

 :از است عبارت ایران اسالمی

 نظارت و ریزی برنامه معاون دارایی، و اقتصادی امور وزیر، (مجمع ریاست) جمهور یسئر

 .وزیران تأهی انتخاب به وزرا از ییک و بازرگانی وزیر جمهور، یسئر راهبردی

 از منبع اینترنتی زیر است:ی مراحل مستخرج  نظرهای شورا در همه. 19
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=8fac823a 
-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b&WebPartID=6a7107cd-b292-4aa6-9ddb-d2db3a8da809 
&ID=ff8ac30e-2bdb-4f02-a5d2-d96630ccfdc 

 شود:انك مرکزی به شرح زیر تعیین می: ترکیب مجمع عمومی ب81ی  ماده. 14
. 4ی قضائیه،  . رئیس قوه3. رئیس مجلس شورای اسالمی، 2جمهور )رئیس مجمع(،  رئیس

ریزی و نظارت راهبردی  . معاون برنامه3. دادستان کل کشور، 3نایب اول رئیس مجلس، 
 . وزیر اقتصاد و دارایی.7جمهور و  رئیس
جمهوری اسالمی ایران از بین افراد دارای حداقل  ی یك: رئیس کل بانك مرکزی تبصره

جمهور و تصویب  ی مدیریت بانکی به مدت پنج سال با پیشنهاد رئیس سال سابقه 11
 شود.جمهور منصوب می مجمع عمومی بانك مرکزی انتخاب و با حکم رئیس

 ی دولت با متن مصوب مجلس در مواردی متفاوت است. ی مواد الیحه شماره. 15

از آنجا که وظایف مربوط به شورای نگهبان:  41138/31/81ی  شماره 3/11/81ظر مورخ ن. 16
مغایر با اصل  81 ی شوند، بنابراین بند الف ماده بانك مرکزی، امور حاکمیتی محسوب می

 د.قانون اساسی شناخته ش 44
27. http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=8fac823a 

-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b&WebPartID=6a7107cd-b292-4aa6-9ddb-d2db3a8da809 
&ID=ff8ac30e-2bdb-4f02-a5d2-d96630ccfdc9 

ی تنظیم مفاد مربوط به انتخاب رئیس کل، به این  ی اول با توجه به نحوه شورا در مرحله. 18
 مورد ایراد قرار داده بود. تبصره ایراد نگرفته بود و تنها ترکیب مجمع را
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 منابع و مآخذ

 فارسي و عربيالف( 
های ، تهران: مرکز پژوهشبنياد نظري اصالح نظام قانونگذاري ،(1384) راسخ، محمد

  .مجلس، چ اول

 ، تهران: انتشارات دراک، چ دوم.نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی(، 1311راسخ، محمد )

پولی و بانکی بانك مرکزی  ی ، تهران: پژوهشکدهوق بانك مركزيحق ،(1312السان، مصطفی )
 .جمهوری اسالمی ایران، چ اول

 شرکت :تهران ،ایران حقوقی نظام در مطالعه و حقوق علم ي مقدمه ،(1372) ناصر کاتوزیان،
 .شانزدهم چ انتشار، سهامی

ورد مصوبات مجموعه نظرات شوراي نگهبان در م ،(1383) مرکز تحقیقات شورای نگهبان
نشر  تهران: ،(2972تا خرداد  2967سوم )خرداد  ي مجلس شوراي اسالمی دوره

 .دادگستر، چ اول
 ،بیستم چ میزان،نشر  :تهران ایران، اسالمی جمهوري اساسی حقوق ،(1378)محمد هاشمی،

 .دوم ج

 ب( قوانين
کشوری،  قانون مدیریت خدمات 34 ی دوم ماده ی نامه راجع به بند ج و تبصره آیین

 .هیأت وزیران 31/1/1311
 .با اصالحات بعدی ،21/1/1371داخلی مجلس مصوب  ی نامه آیین

در مورد انتصاب  4/3/1312، هیأت وزیران،   ه41314/ت21/1131 ی شماره ی تصویب نامه
 .رئیس کل فعلی بانك مرکزی

 .23/8/1381 مورخ 11131 ی رسمی جمهوری اسالمی ایران، شماره ی روزنامه
 .14/11/1381مورخ  11113 ی شماره رسمی جمهوری اسالمی ایران، ی وزنامهر

 .13/11/1381مورخ  11117ی  شماره رسمی جمهوری اسالمی ایران، ی روزنامه
 .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

  .، مجلسین )سنا و ملی(7/3/1331قانون بانکی و پولی کشور، 
  .مجلسین )سنا و ملی( ،11/12/1331قانون برنامه و بودجه، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران،  ی پنجم توسعه ی قانون برنامه
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  .مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس و13/11/1381
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران،  ی چهارم توسعه ی قانون برنامه

 .ظاممصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت ن ،11/3/1383
  .، مجلسین )سنا و ملی(18/4/1331 قانون پولی و بانکی کشور

قانون حذف فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات 
  .، مجلس شورای اسالمی14/3/1331کشوری، 

ن، هیأت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرا ی پنجم توسعه ی برنامه ی الیحه
 .وزیران

  .، شورای انقالب2/7/1338امور بانکی، ی قانونی اداره ی الیحه
 .، شورای انقالب18/12/1338قانونی اصالح قانون پولی و بانکی کشور، ی الیحه

 ،23/3/1311 مورخ 3343/213 ی ای، شمارهشرایط انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ی مصوبه
 .شورای عالی اداری

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به رئیس مجلس  1111/33331 ی شماره ی نامه
 ی جمهوری اسالمی. ی پنجم توسعه ی برنامه ، در خصوص الیحه27/11/1381 شورای اسالمی،

 های اينترنتي ج( پايگاه
http://maslahat.ir/SiteCollectionImages/Approved%20policies%20Documents/Noncompa

tabilities 386 

http://www.cbi.ir/simplelist/1531.aspx 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920602000407  

http://www.meganaft.ir  

http://fa.wikipedia.org 

http://www.shora-gc.ir  
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