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 در ای مصوب مجلسفراقوه اجرايی نهادهای جايگاه تحليل
 قوا استقالل اصل چارچوب و ايران اسالمی جمهوری نظام

 
 2زادهتوكل حبيب، *1ميالد قطبی

 

 چكيده
استقالل قواي حكومتي را زير نظر ولي فقيه    75قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصل 

ههاي ققنينهي    گان  بايد صرفاً در حيطه  صهالحيت  همچنين قواي س  .ب  رسميت شناخت  است
اجرايي و قضايي خود و با حفظ استقالل  با يكديگر قعامل كنند. در ايهن ميهان شهاهد قسسهي      

هاي نظارقي كشور هستيم كه  بها وضهويت نماينهدگاني از قهواي      نهادهايي مانند شوراي دستگاه
ال اصهيي  ؤسه  كننهد. تقالل قوا را نقض مهي گان  ب  امور ققنيني و اجرايي پرداخت  و گويي اسس 

 ك  با روشي قوصيفي و قحيييي ب  آن پاسخ خواهيم گفت اين اسهت كه   پيش روي اين قحقيق 
شهوراي   ؟يا خير اي در نظام حقوقي ايران با استقالل قوا قداخل دارندهآيا نهادهاي اجرايي فراقو

استناد اصهل اسهتقالل قهوا  ايهن      هاي قوا و ب نگهبان با اقخاذ شاخص ماهوي قفكيك صالحيت
قانون اساسي دانست  است. لكن بها قوجه     06و  75  75نهادها را مغاير با اصولي همچون اصول 

ققسيم وظايف و اصل استقالل قوا در نظام جمههوري اسهالمي ايهران و لهتوم قعامهل       سيستم ب 
گيري و ب  همين سبب بهره رسدسازندۀ قوا با يكديگر  ايجاد ارقباط ميان قوا ضروري ب  نظر مي

 از سازوكاري سياسي در ايجاد هماهنگي ميان قوا راهكار مناسبي خواهد بود.

 
 كليدواژگان

 اي  صالحيت ساختاري  صالحيت ماهوي.استقالل قوا  قعامل قوا  شوراهاي فراقوه
 

                                                           
   64156105097حقوق ومومي دانشگاه امام صادق)ع( )نويسندۀ مسئول(  قيفن:   دكتري. 1

      Email: m.ghotbi110@gmail.com 
 
 Email: thabibzade@gmail.coگروه حقوق ومومي دانشكدۀ حقوق دانشگاه امام صادق)ع(   استاديار و مدير. 2

 19/69/1649  قاريخ پذيرش: 20/12/1646قاريخ دريافت: 
 

 دانشجوی

mailto:m.ghotbi110@gmail.com
mailto:thabibzade@gmail.co


 4335 پاییز، 3، شمارۀ 54فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    353

 

 مقدمه
ست كه   يكي از مباحث اصيي حقوق اساسي موضوع كيفيت ققسيم قدرت ميان قواي حكومتي ا

ها و راهبردهاي مختيفي از جمي  قفكيك قوا  استقالل قهوا و اخهتالط   گيري قئوريموجب شكل
قوا شده است. در قفكيك قوا اصل بر جداسازي و انفكاك وظايف قواي حكومتي اسهت  هرننهد   

اسهتقالل  »قري وجهود دارد  امها در   ارقباط ميان قوا نيت ب  ميتان پررنگ« قفكيك نسبي قوا»در 
ها نيست  بيك  با حفظ ارقباط ميان قهواي حكهومتي صهرفاً بهر     اصل بر جداسازي صالحيت« قوا

گيرد و در وين حال نيت  برخهي ارقبااهات   اساس قخصصي بودن امور  ققسيم وظايف صورت مي
اي در صهالحيت  شود. در واقع مداخيه  قهوه  ميان قوا در مصاديق فراوان  ب  رسميت شناخت  مي

شده  خهروج از صهالحيت و قهداخل در وظهايف آن قهوه قيقهي       ز موارد پذيرفت ساير قوا  خارج ا
هاي مختيفي بيان شده است. برخي به   هاي قواي حكومتي مالكشود. براي قعيين صالحيتمي

اي صادر شود وارد در صالحيت آن دانست  و در مقابل  سهاير  لحاظ شكيي هر وميي را ك  از قوه
كننهده باشهد او صهال     اي شهروع كنند. ب  وبارت ديگر  هر قوهنهي ميآن ومل  قوا را از ورود ب 

شود و ابق آن مثالً هر وميي ققنيني خواهد بود. اما در مالك ماهوي جوهرۀ ومل سنجيده مي
ارزيابي شود صرفاً در صالحيت قوۀ مقنن  است و سهاير قهوا حهق دخالهت در ننهين امهوري را       

(. در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران و 29-26: 1641  زاده و ديگرانفالح)نخواهند داشت 
قانون اساسي  استقالل قواي حكومتي زيهر نظهر مقهام رهبهري به  رسهميت        75بر اساس اصل 

هاي ققنينهي  اجرايهي و قضهايي را بهر     شناخت  شده است. هر يك از قوا  صرفاً يكي از صالحيت
ها و لت كنند. البت  مواردي از قداخل صالحيتقوانند در وظايف ساير قوا دخاوهده داشت  و نمي

ارقباط ميان قواي حكومتي قوسط برخي نهادها در قانون اساسي پذيرفت  شده است و مثالً يهك  
 150والي امنيت ميي ك  در اصل پردازد  مانند شوراينهاد همتمان ب  امور اجرايي و ققنيني مي

يك امر ققنيني است و هم ايجهاد همهاهنگي    قانون اساسي هم مكيف ب  سياستگذاري ب  ونوان
دار است ك  يك امر اجرايي اسهت. همچنهين برخهي ديگهر از     امنيتي را وهده -در قدابير دفاوي

والي انقالب و داراي صالحيتي مختيط هستند  مانند شوراي نهادها با حكم رهبري قسسي  شده
 البتهه  گذاشههت  شههده اسههت.كهه  بعضههاً وظههايف ققنينههي و اجرايههي بههر وهههدۀ آنههها   1فرهنگههي

                                                           
ه ك  به  شهرح   )ره( مشخص شدينيحضرت امام خم يندر فرام يواليشورا هاييتفعال ياصي يبرخي از محورها. 1

و جهذب   ييمراكهت آمهوزش  شناسها    يگهر و د هايرستانها  دبدانشگاه ۀيندآ يفرهنگ يمشخط ييناست: قع يرز
 يگانگهان منحرف و وابست  ب  ب صراز نفوذ ونا يشگيريمؤمن و متعهد ب  نظام  پ يانو كارشناسان و مرب تاداناس

( . مقهام  961: 12  ج1651د )موسوي خمينهي  كشور از اشخاص فاس يآموزش هاييطمح يو اصالح و پاكساز
كننهد   هايي بهراي آن دوره قعيهين مهي   معظم رهبري نيت در هر دوره اي حكم انتصاب اوضا  وظايف و قوصي 

را در « وهالي انقهالب فرهنگهي   اهداف و وظايف شهوراي  ه جايگا»اي كيي قحت ونوان هرنند خود شورا مصوب 
ل شرح وظهايف صادرشهده قوسهط مقهام معظهم رهبهري در سها         حظقصويب كرده است. براي مال 1650سال 
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انهد.  هها را پذيرفته   هاي حقوقي مدوي قفكيك مطيق قوا نيت  مصاديقي از قداخل صهالحيت نظام
بنابر آنچ  گفت  شد در نظام جمهوري اسالمي ايران اصل اسهتقالل قهوا پذيرفته  شهده اسهت و      

ن وظهايف   جهت هماهنگي بيشتر قواي حكومتي برخي از نهادها وظايفي نندسهوي  دارنهد و ايه   
نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران قرار گرفت  است  اما محل بحث   پذيرش موردمختيط آنها 

 برخي نهادهاي متشهكل از اوضهاي قواسهت كه  بها مصهوب  مجيه  شهوراي اسهالمي قشهكيل          
 اي اسهت كه   اند و گاه ب  انجهام امهور ققنينهي و اجرايهي پرداخته  و سهاختار آن به  گونه         شده

 شوند. وظايف مختيط اين نهادها مجوزي از جانب قهانون اساسهي  قوه قشكيل مياز اوضاي نند 
 رسد با نظهام اسهتقالل قهوا در جمههوري اسهالمي ايهران در      يا حكم رهبري ندارند و ب  نظر مي

 ههاي هها و سهازمان  ههاي اجرايهي وابسهت  به  وزارقخانه      قنافي باشند  براي نمونه  برخهي شهورا   
از اوضاي قوۀ مجري  بوده و وظايف اجرايي دارند. البت  قعدادي از  دولتي وجود دارند ك  متشكل

 نمايندگان مجيه  نيهت به  ونهوان نهاظر در شهوراهاي مهذكور حضهور دارنهد. ايهن شهوراها در           
و  75استناد به  اصهل    بانگهبان  شورايكنند ك  بعضي مواقع اقدام ب  انجام امور ققنيني نيت مي

 اشخاصهي  وضهويت رد را مغاير قانون اساسهي قشهخيص داده و   ققنين  اين موا  قداخل در وظيف
 كهرده  اوهالم  اساسهي  قهانون  165 و 06 اصهول  با مغاير نيترا  شوراها اين در مجري  ۀقو از خارج
ك  در ادام  ب  قفصيل قوضيحاقي در مورد آنهها و نحهوۀ رفهع اشهكال از قسسهي  ننهين        1است

رو مقصهود از نهادههاي   ت در نوشهتار پهيش   شهايان ذكهر اسه    2.نهادهايي قوضي  داده شده است
 از مشهتركاً  هها آن اي  نهادهاي مذكورند ك  در قوۀ مجري  قشكيل شده و اوضهاي اجرايي فراقوه

 همچنهين نهادههاي  . باشهند  نداشهت   نيهت  رهبهري  فرمهان  اساسي يا قانون منشس و قوه بوده نند
وهالي انقهالب   نظهام  شهوراي   مصهيحت  قشخيص مجمع ميي  امنيت واليشوراي مانند ايفراقوه

اساسي بر ايجهاد آنهها و يها قصهري  حكهم حكهومتي        قصري  قانون جهت ب  مانند آن فرهنگي و
گون  كه  گفته    هايشان همانصالحيت و آنها وجود اين نوشتارند  نراك  بحث رهبري  خارج از

ويت اينك  نهادهاي ب   .پذيرفت  شده است  موارد بعضي در قوا استقالل با شد  با وجود مخالفت
اي مورد نظر متعدد بوده و در اين نوشتار امكان بررسي قحيييهي قمهامي مصهاديق    اجرايي فراقوه

و  ميهي   صندوق قوسهع   هاي نظارقي كشورشوراي دستگاه وجود ندارد  بنابراين صرفاً س  نمون 

                                                                                                                                        
 مراجع  كنيد:زير ب  نشاني  1650
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 مراجع  كنيد. 11/11/50در قاريخ  29421/66/50 ۀنمون  ب  نظر شوراي نگهبان ب  شمار براي. 1
مجمع قشخيص مصيحت نظهام ارجهاع   ايرادات شوراي نگهبان در برخي موارد با اصرار مجي  شوراي اسالمي ب  . 2

اند و در برخي موارد نيت مجي  ايرادات شوراي نگهبان را رفع كرده است. براي مثهال  شده و در آنجا قسييد شده
وضويت برخي از اوضاي خارج از قوۀ مجري  در شوراهاي اجرايي بدون حق رأي اوهالم شهد و شهوراي نگهبهان     

 آن را پذيرفت.
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مهورد آنهها داده    هاي اجرايي از ميان آنها انتخاب شده و به  قفصهيل  قوضهيحاقي در   برخي شورا
 خواهد شد.  

ضرورت بحث و بررسي راجع ب  اين موضوع اينك  الزم است نسبت  قشكيل ايهن نهادهها بها     
اصل استقالل قوا اي يك كار قحيييي مشهخص شهده و بهدانيم قوجيه  حقهوقي قشهكيل آنهها        

م حقهوقي  اي در نظاهاي قحقيق نيت اين خواهد بود ك  آيا نهادهاي اجرايي فراقوهنيست. سؤال
ههاي  ايران با استقالل قوا قداخل دارند يا خير؟ اصوالً برداشت صحي  از استقالل قوا و صالحيت

 گان  كدام است؟ موضع شوراي نگهبان در قبال اين شوراها نگون  است؟قواي س 
ها اقخهاذ  قعريف ما از استقالل قوا يا قفكيك آنها و اينك  كدام مالك براي قفكيك صالحيت 
شود  بسيار مؤثر است. هدف اين پژوهش نيت هاي مذكور داده ميدر پاسخي ك  ب  پرسششود  

و استقالل قواست و فرضي   75اي با قوج  ب  اصل ارائ  قحيييي از جايگاه نهادهاي اجرايي فراقوه
نگارنده اين است ك  اگرن  استقالل قوا و همكاري آنهها قابهل جمهع هسهتند و بهراي قسسهي        

اي دالييي كاركردي وجود دارد  اما ب  هر حال مستند به  اصهول متعهدد    رايي فراقوهنهادهاي اج
قانون اساسي  قداخل وظايف قواي حكومتي را صرفاً در مواردي كه  در قهانون اساسهي قصهري      

ههاي  قفكيهك صهالحيت  « ماهوي»قوان ب  رسميت شناخت. در ضمن با پذيرش مالك شده مي
اي مخل استقالل قوا خواهد بود و شاخص سهاختاري نيهت از   راقوهقوا  قشكيل نهادهاي اجرايي ف

اساس مورد پذيرش نظام حقوقي ما نيسهت و رويه  شهوراي نگهبهان نيهت ايهن مسهئي  را ثابهت         
 كند.مي

شده نيت بدين صورت است ك  ابتدا ب  اصل مسئي  قفكيك قوا يا ارقباط ساختار مباحث ارائ 
ههاي قهوا را به  همهراه     هاي قفكيك صهالحيت شاخص قواي حكومتي خواهيم پرداخت و سپ 

رويكرد شوراي نگهبان قبيين كرده و مفهوم استقالل قوا در نظهام جمههوري اسهالمي ايهران را     
اي در نظهام  كنيم. در نهايت نيت دربارۀ جايگاه س  نمون  از نهادههاي اجرايهي فراقهوه   بررسي مي

 حقوقي جمهوري اسالمي ايران بحث خواهد شد.
 

 يك قوا يا ارتباط قوای حكومتی  تفك
آن  ههدف اصهيي  و  واگذاري قواي اصيي حكومت ب  نهادهاي متفاوت و متعدد استقوا   قفكيك

 نيل ب  انحصار قدرت و ب  وبارت ديگر  جيوگيري از استبداد  ب  ونوان يكي از اركان دموكراسي
 (.94: 1659)بشيري    آزادي است
 آغهاز  از سياسهي  ويهوم  و اساسهي  حقهوق  ديگهر  مفاهيم زا بسياري مانند قوا قفكيك مفهوم
هاي قئوريك قفكيهك قهوا در   زمين . است شده زيادي قحوالت و قغييرات دنار قاكنون پيدايش

ابتدا قوسط ارسطو مطرح شد و بعدها قوسط انديشمندان ديگري از جمي  ژان بهدن  پوفنهدرف    
قهر  و دقيهق  شهفاف  اهور  منتسكيو ب  جان الك و ديگران پرورش بيشتري يافت قا اينك  قوسط
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 قهوا  سهاير  رأس در مقننه   ۀقومطرح شد. در اين ميان روسو قائل ب  قفكيك ومودي قوا بود ك  
  1656وت.جهونت   ) شودمي محسوبمقنن   ۀقو ييمجري  كارگتار اجرا ۀو در واقع قو گرفت  قرار
 هاينظام نسبي شهرت يافت  واكنون اين نوع از قفكيك قواي حكومتي  ب  قفكيك . هم(66: 2ج

در مقابهل   .قواست قفكيك از نوع اين اجراي از برگرفت ( انگيستان در حاكم نظام مانند) پارلماني
كننهد.  افرادي مانند منتسكيو  قائل ب  قفكيك افقي قوا هسهتند و بهر اسهتقالل قهوا قسكيهد مهي      

 (.16  1602هاي رياستي برگرفت  از اين نوع قفكرند )منتسكيو  نظام
موضوع مطرح در زمين  انديش  قفكيك قوا اين است ك  اساساً ن  قفكيك نسهبي  به  دليهل    

اي بر قواي ديگر و ن  قفكيك مطيق قوا  ك  موجهب ناهمهاهنگي و بهروز مشهكالت در     سيط  قوه
قهرار گيهرد. در واقهع نظريه       پذيرش موردقواند ب  ونوان مدلي كامل شود  نمياجراي كارها مي

قوا ب  سمت ققسيم وظايف و استقالل قوا پيش رفت  است با ايهن قوضهي  كه  قفهويض     قفكيك 
هاي مختيط مثالً اوطاي صالحيت ققنيني و اجرايي ب  يهك قهوه و بها قوافهق     برخي از صالحيت

اي رأسهاً وظهايف سهاير    ساير قواي حاكم   ناقض استقالل قوا نخواهد بود و قنها  مواردي ك  قوه
(. قهواي مختيهف   165: 1650  موجب قداخل است )نجفهي اسهفاد و محسهني     قوا را انجام دهد

گانه   صرفاً نبايد در وظايف اختصاصي ساير قوا دخالتي بكنند و از اين جهت است ك  قواي سه  
شوند. در نظام استقالل قوا والوه بهر جيهوگيري از قجميهع قهدرت در نههاد يها       مستقل قيقي مي

و قعامل بيشتر در نهادهها مهورد نظهر اسهت و به  نظهر        شخص خاص  وجود انعطاف  هماهنگي
رسد قحقق هماهنگي ميان قواي حكومتي با حفظ استقالل آنها موجب كسب نتهاي  بهتهري   مي

گانه  بهر ديگهري برقهري     يهك از قهواي سه    ب  نسبت قفكيك قوا خواهد بود  بدين معنا ك  هيچ
هاي الزم در راستاي افتايش هماهنگيها حفظ شود و از ارف ديگر نداشت  باشند و استقالل آن

ها محقق شود. نظام حقوقي ايران نيت از ايهن مسهئي  مسهتثنا نيسهت و بها پهذيرش       كارايي نظام
گانه  قعامهل و   استقالل قوا  راهكارهايي را براي ايجاد هماهنگي بيشتر پذيرفت  است و قواي س 

رند. شايان ذكر است از آنجا كه  در  البت  قداخل وظايفي با يكديگر در نارنوب قانون اساسي دا
هايشهان قوامهان شهده اسهت     نظام استقالل قوا  انفكاك وظايف و قعامل قوا در انجهام صهالحيت  

 ها موضووي مهم است ك  در ادام  ب  آن خواهيم پرداخت.بنابراين مالك قعيين صالحيت
 

 های قوا های تفكيك صالحيتمالك
شود لكهن در  قواي حكومتي و قفكيك قدرت مطرح مي هاياصل قفكيك قوا در حوزۀ صالحيت

: 1654 مشههدي   و هداونهد )قوان اصهل صهالحيت را از آن برداشهت كهرد     قر ميمقياس كونك
. ضروري است قواي حكومتي صرفاً وظايفي را ك  بهر وههدۀ آنهاسهت انجهام دهنهد  قهوۀ       (116

ور قضايي و قوۀ مقنن  ب  امر ققنين مجري  امور اجرايي كشور را بر وهده بگيرد  قوۀ قضايي  ب  ام
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يك مجاز ب  قخطي از وظايف خود و يا دخالت در وظايف ساير قوا نخواههد بهود    بپردازند و هيچ
دارند همان صالحيتي است ك  مطابق قهانون به    ب  وبارت ديگر وظايفي ك  هر يك از قوا وهده

از صهالحيت قعهاريف    جهاوز نكننهد.  آنها داده شده و الزم است ك  از صالحيت اوطايي ب  آنهها ق 
مختيفي شده است از جمي  اينك  صالحيت مجموع اختيارات مسموران دولت است ك  ب  موجب 

برخهي نيهت    .(901: 1655 قانون و براي انجام وميي معين ب  آنها اوطها شهده اسهت ) مهوقمني     
)ويهي   ايف استاند ك  موضوع صالحيت همان موضوع ققسيم كار و قبيين وظننين قعبير كرده

كنندۀ حوزۀ اقدام و فعاليت اداره است قوان گفت صالحيت  قعيينرو مي. ازاين(7: 1656آبادي  
هاي قواي حكومتي شاخصي ارائ  شود ك  در لكن ضروري است براي قعيين و قفكيك صالحيت

 ذيل دو شاخص قفكيك ساختاري و قفكيك ماهوي را بيان خواهيم كرد:
 

 شاخص شكلی. 1
شود ك  ومل يا قصميم ها ب  مرجعي رجوع ميمنظور قفكيك صالحيتاساس اين شاخص ب بر 

از آنها صادر شده است و اينك  موضوع ومل يا قصميم ن  بوده و ماهيت آن نيست قهسثيري در  
هاي وابست  ب  آن صادر شود امهري  آن نخواهد داشت. بنابراين هر وميي ك  از قوۀ مجري  و نهاد

قصميمي ك  از قوۀ مقنن  صادر شود امري ققنيني و هر آنچ  مرجع صهدور آن قهوۀ   اجرايي  هر 
شود. ايراد ومدۀ اقخاذ مالك ساختاري  قداخل در وظايف و قضايي  باشد وميي قضايي قيقي مي

هاي قواست و اساساً موجب نقض استقالل قوا خواهد شهد. براسهاس ايهن شهاخص  در     صالحيت
ابهام وجود دارد صهالحيت قهواي حكهومتي به  ايهن نحهو متمهايت        موارد مشترك و مواردي ك  

 و زادهفهالح )اي در انجام وميي از ساير قوا پيشي بگيهرد صهال  خواههد بهود     شود ك  هر قوهمي
 .(29: 1641 همكاران 

ههاي  شاخص شكيي يا ساختاري ب  دليل ايراد ومدۀ آن  يعنهي مشهخص نبهودن صهالحيت    
 رسد.نظر نمي واقعي هر قوه شاخص مناسبي ب 

 

 شاخص ماهوی. 2
هاسهت. در اينجها ماهيهت و موضهوع     اين شاخص دقيقاً نقط  مقابل قفكيك ساختاري صالحيت

ومل يا قصميم صادرشده  مهم است و مرجع صادركنندۀ آن قسثيري در قعيهين ايهن صهالحيت    
اههد بهود و اگهر    رو اگر وميي  در زمرۀ امور ققنيني باشد در صالحيت قوۀ مقننه  خو ندارد. ازاين

شهود. همچنهين امهور قضهايي نيهت      وميي صرفاً اجرايي باشد در صالحيت قوۀ مجري  ارزيابي مي
قوانند فعاليتي ماهيتاً در صالحيت قوۀ قضايي  است و ابق اين مالك  قواي مجري  و مقنن  نمي

و قضهايي قوجه     هاي اومال ققنيني  اجراييبا ماهيت قضايي انجام دهند. بنابراين بايد ب  ضابط 
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گذاري و قعيين قوان براي امر ققنيني احصا كرد وبارقند از: ضابط كرد. از جمي  ضوابطي ك  مي
ها  قعيين حقوق و قكاليف مردم و نهادهاي حكومتي  برقراري و لغو خهدمات ومهومي   مشيخط

ابط  ايهن  هاي ومومي. در قوۀ مجري  نيهت ضه  هاي مردم جامع  و قسسي  سازمانمتناسب با نياز
است ك  قوۀ مجري  صرفاً مديريت و اجراي قوانين مصوب را بر وهده داشت  باشد و وارد حيطه   
قانونگذاري نشود. بنابراين هر وميي ك  از قوۀ مجري  صادر شود و فاقد ماهيهت اجرايهي باشهد و    

ادارۀ در واقع وارد ورص  ققنين شود  موجب نقض استقالل قوا خواهد شد. شايان است كه  بهار   
كشور و امور اجرايي بر وهدۀ قوۀ مجري  است و اين مسئي  ارقباط قنگاقنگي با مديريت و قهدبير  

هاي اجرايي در حدودي كه  به  آن قانونگهذاري    نام و قنظيم مقررات دارد. بنابراين قنظيم آيين
ۀ ههاي ضهروري  بهراي قهو    گفت  نشود و صرفاً حاوي قدبيرهاي اجراي قهانون باشهد از صهالحيت   

 (.250و  257: 1654مجري  خواهد بود )معاونت حقوقي رياست جمهوري  
 

 رويكرد شورای نگهبان . 3
گان  ها و وظايف قواي س بررسي نظرهاي شوراي نگهبان در مورد اصولي ك  مربوط ب  صالحيت

است اگرن  قفسير رسمي اصول قانون اساسي نيست  ب  هر قرقيب  شوراي نگهبان قنها مرجهع  
ر قانون اساسي و اوالم ودم مغايرت قوانين وادي با قهانون اساسهي اسهت و نظرههاي ايهن      قفسي

شورا در مواردي ك  قوانين مصوب مجي  را ب  دليل ودم روايت استقالل قهوا مغهاير بها اصهول     
ههاي ققنينهي و   داند بيانگر برداشت منتخب از استقالل قوا و قفكيك صالحيتقانون اساسي مي
قواند معيار نهايي در اين زمين  را ب  دسهت آورد كه  به  مهواردي مختصهراً      مياجرايي است ك  

كنيم. شوراي نگهبان ماهيت موارد زير را صرفاً اجرايي دانست  و دخالت قوۀ مقننه  در  اشاره مي
. وتل و نصب مقامات اجرايي )غير از وزرا( صهرفاً بهر وههدۀ    1داند: آنها را خالف استقالل قوا مي

. قخصيص و مصرف بودج  امري اجرايي و غير از قصويب بودج  است و قوۀ 2؛ 1است قوۀ مجري 
ههاي  گيهري . ممنوع بودن دخالت قهوۀ مقننه  در قصهميم   6؛ 2مقنن  حق دخالت در آن را ندارد

. قعيين سهاوات كهار   9؛ 6نهادهاي زيرمجموو  قوۀ مجري   با حفظ حق قحقيق و قفحص مجي 
در مقابهل شهوراي    9ت و قوۀ مقنن  حهق دخالهت در آن را نهدارد.   مراكت دولتي امري اجرايي اس

                                                           
ييد صالحيت رئي  بانهك مركهتي   سراجع ب  ق 7/6/1606مورخ  2625م/ ۀنگهبان ب  شمار مربوط ب  نظر شوراي. 1

 قوسط مجي  شوراي اسالمي.
راجع ب  نظارت مجي  بهر مصهرف اوتبهارات     20/12/1601مورخ  5166 ۀمربوط ب  نظر شوراي نگهبان ب  شمار .2

 مصوب.
راجع ب  حضور نمايندگان نهاظر )بها حهق راي(     61/1/1602مورخ  5246 ۀمربوط ب  نظر شوراي نگهبان ب  شمار .6

 مجري . قوۀهاي اجرايي در جيسات هيئت
راجع ب  قصميم مجي  به  بازگشهت    5/16/1657مورخ  15565/66/57 ۀمربوط ب  نظر شوراي نگهبان ب  شمار .9
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. 1نگهبان ماهيت موارد زير را ققنيني دانست  و قوۀ مجريه  مجهاز به  دخالهت در آنهها نيسهت:       
. 2 1قعيين ميتان بخشودگي و معافيت مالياقي امر ققنيني است و قوۀ مجري  حق دخالت نهدارد؛ 

در قانون  امري ققنيني است و قوۀ مجري  حق ورود ب   قهي   قدوين و قعريف اصطالحات موجود
هاي مذكور و ساير نظرات شوراي نگهبان گوياي اين است ك  شوراي نمون  2اين مسئي  را ندارد.

ماهيت ققنيني يا اجرايي موضوع قوج  داشت   شاخص قفكيك ماهوي را اقخاذ كرده و ب نگهبان 
قوان برخي از در نهايت مي 6شود.آراي شورا ديده ميهر نند در برخي موارد قناقضاقي در  است
گونه  برشهمرد:   هاي ماهوي شوراي نگهبان در زمين  قشخيص امر ققنهين از اجهرا را ايهن   مالك

موضوع حكم  قعيين ضوابط و حهدود قهانون  قعيهين ميهتان       قضييق و يا قوسعشوراي نگهبان  
 ههاي شههروندان  قهيه     وق و آزاديگيهري در خصهوص حقه   قوانين  قصميم يمعافيت و استثنا

ها و مانند اينها را ب  ونوان معيارهاي قدوين و قعريف اصطالحات  قعيين ميتان جرايم و مجازات
مصهرف   و وهتل مقامهات اجرايهي  قخصهيص و     نصب مانندو مواردي  در نظر گرفت امور ققنيني 
قعيين جتئيات امهور   و انتخابات اجرايي  ققديم اليح  ب  مجي   برگتاري  نامآيين  بودج   قهي

 (.44: 1642قيقي كرده است )راجي و برومند  اجرايي را ب  ونوان معيارهاي امور اجرايي 
 

 استقالل قوا در نظام جمهوری اسالمی ايران
شهود كه    با دقت در مشروح مذاكرات مجي  بررسي نهايي قانون اساسي ننهين اسهتنباط مهي   

وج  قفكيك مطيق قوا نبهوده و اوضهاي جيسهات    قالل قوا ب  هيچمقصود قانونگذار اساسي از است
اند نهرا  مجي  بررسي نهايي قانون اساسي با دقت ب  موضوع  از لفظ قفكيك قوا استفاده نكرده

ك  اين مفهوم بار معنايي خاصي دارد و همچنهين  اوضهاي جيسه  بها مبهاني آن كه  ريشه  در        
اند. در مجيه  بررسهي نههايي قصهويب قهانون      بودهانديش  سياسي دنياي غرب دارد نيت مخالف 

اساسي اوالً قسكيد بر استقالل قوا بوده  ب  نحوي ك  قواي حكومتي در وظايف قخصصي يكهديگر  

                                                                                                                                        
 ها ب  روال قبل.ساوات كار بانك

 راجع ب  قعيين ميتان بخشودگي و معافيهت  25/11/1601مورخ  5742 هۀمربوط ب  نظر شوراي نگهبان ب  شمار .1
 والي اقتصاد. هاي مالياقي قوسط شوراي

وهالي كهار به  قعريهف و      راجع ب  اقدام شوراي 14/4/1600مورخ  4577 ۀمربوط ب  نظر شوراي نگهبان ب  شمار .2
 .«از كار افتادگي» قعيين مفهوم

شوراي نگهبان امري ققنيني انگاشهت  شهده     يف اصطالحات در روي. قهي   قدوين و قعر1نند نمون  از قناقضات: . 6
. بهر  2هيئت وزيهران گماشهت  شهده اسهت.     ۀبر وهد 19/16/1652مورخ  0206/66/52 ۀاست اما در نظر شمار

هاي كيي براي يك نهاد  امري ققنيني قيمداد شوراي نگهبان  قعيين خط مشي و اهداف و سياست  اساس روي
المييهي را  هاي بينقعيين خط مشي در مورد همكاري 12/2/1652مورخ  2452/66/52 ۀمارشده اما در نظر ش

 ضايي دانست  است.قوالي در صالحيت شوراي
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دخالت نكنند و ثانياً لتوم ارقباط ميان قوا بررسي شده اسهت  هرننهد برخهي مصهاديق قهداخل      
صهورت مشهروح مهذاكرات مجيه      وظايف در قانون اساسي  قوسط اوضا پذيرفت  شهده اسهت )  

 75(. قانون اساسي جمهوري اسالمي در اصل 1114و  492و 705: 1609قدوين قانون اساسى  
مستند ب  اصهل مهذكور    1استقالل قواي حكومتي را زير نظر ولي فقي  ب  رسميت شناخت  است.

بها حفهظ    ههاي ققنينهي  اجرايهي و قضهايي خهود و     گان  بايد صرفاً در حيط  صهالحيت قواي س 
استقالل  با يكديگر قعامل كنند. برخي از اساقيد و نويسندگان حقوق اساسي در زمينه  معنهاي   

نظري  قفكيك قوا با استقالل قوا متفاوت است. در قفكيك قوا »اند: ننين نوشت استقالل قوا اين
 زنجهاني   وميهد )« بين قواي حكومتي ارقبااي نيست  ولي در استقالل قهوا ارقبهاط وجهود دارد   

قوا و ب  معناي قفكيك  ميان ارقباط . قوضي  اينك  در قفكيك مطيق قوا  اصل بر ودم(2: 1657
هاي هريك از ديگري است. اما در اصل استقالل قوا اساساً بحث قفكيهك مطهرح   كامل صالحيت

 هاي خود با يكديگر اشتراكاقي دارند و حتهي ممكهن اسهت   نيست و قواي حكومتي در صالحيت
ههاي  ها و ارقبااات بايد صرفاً در محدودهقوۀ مجري  وميي ققنيني نيت انجام دهد  اما اين قداخل

شده و مطابق با اصول قانون اساسي باشد  در غير از اين موارد قهواي حكهومتي از   از پيش قعيين
هاي يكديگر دخالهت كننهد. همچنهين گفته  شهده      قوانند در صالحيتند و نميايكديگر مستقل

مقصود از اسهتقالل ايهن اسهت كه  ههر يهك از قهوا از مداخيه  در امهور ديگهري پرهيهت كننهد             
(. استقالل قوا بيانگر حفظ قعامهل و همكهاري بهين قواسهت كه  به  نظريه         916: 1657)يتدي 

قفكيك نسبي قوا نتديك است و البت  نقط  اقصال قهواي حهاكم  مقهام رهبهري اسهت )لطفهي        
عناي اصطالحي آن )قفكيك قدرت( در قانون اساسي به  رسهميت   (. قفكيك قوا ب  م45: 1641

شناخت  نشده است. ب  وبارت ديگر در حقوق اساسي جمهوري اسالمي قفكيك كاركردي قهوا و  
گان  از يكديگر مسهتقل  ققسيم وظايف مطرح است و منطبق بر همين مسئي  است ك  قواي س 

انهد.  دخالهت در وظهايف سهاير قهوا منهع شهده      هستند و هر كدام وظيف  خود را انجام داده و از 

                                                           
 ست يا ن ؟ هم  قفكيهك اقوا مطيوب  اى است مورد بحث حتي در غرب  آيا قفكيكي ئمس قوا اوالً قفكيك  يئمس. 1

كنم كه  مقهام   قواست يا ن ؟ من قصور مى ك  آيا در اسالم قفكيكم ايندانند. مطيب دوقوا را نيت مطيوبي نمي
مقنن  هم هست يعني والي و حاكم اسالمي است كه  بهر كرسهي واليهت      قوۀمجري  است   قوۀواليت در اسالم 

دهد نسبت ب  مقررات موسهمي و موقهت را بهر همه  مهردم مسهيمان اااوهت او واجهب         نشيند و فرمان ميمي
اااوت اولي االمر در قوانين مسهيمين واجهب اسهت.    « ا يعُوا اليَّ َ وَأَا يعُوا الرَّسُولَ وَأُول ي الْسَمْر  م نْكُمْأَ»گردد. مي

)صهورت مشهورح    هاي اجرايي  ققنيني و قضايي اسهت در فق  شيع   فقي  جامع الشرايط واجد صالحيت اساساً
غيبت قصدي امور مسيمانان واجب است و شخصهى   ك  گفت  شده در وصرهمچنان. (02: 1ج  1609مذاكرات  

 6  ج1964آبهادي   )منتظري نجف دار اين كار استك  واجد و جامع صفات افتاء و قضاوت و واليت است وهده
فقي  حق دخالت در قمام امور را دارد كه  رأسهاً و باالبتهدا    ذون از اين مقام هستند. وليسساير مقامات م .(156:

: 1655 )منصهورنژاد   ني هم اصل واليت فقي  بر اصل قفكيك قوا ققدم داردساست. از نظر ش خود او بوده  وظيف
96). 
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جايگتينى استقالل قوا ب  جاى قفكيك قهوا  نيهاز مبرمهى به  ايجهاد      »همچنين گفت  شده براي 
 .  (296: 2ج ق 1921 زنجاني  وميد)« گان  وجود داردهماهنگى و قنظيم روابط قواى س 

م  ابيعتهاً قخصهص در   ننانچ  قائل ب  لتوم ققسيم كار )و نه  التامهاً ققسهيم قهدرت( باشهي     
آيد و مثالً دستگاه قضا براي رسيدگي ب  اختالفات  مجيه   ها و ساختارها نيت ب  وجود مينقش

هاي قخصصي و اجرايي براي برقراري نظم و قانونگذاري براي قدوين مقررات و در نهايت سازمان
طيق نيست  بيك  هم بندي ب  معناي قفكيك مشود. اين ققسيمامنيت و اجراي قوانين ايجاد مي

ها وجود دارد و هم از قجميع قدرت و بروز احتمالي فساد جيهوگيري شهده   قعامالت بين دستگاه
 است. 

همچنين بايد گفت قحقق استقالل مطيق قوا ب  معنهاي واقعهي آن  امكهان وميهي نخواههد      
رسد. يقر ب  نظر مها و كاركردها براي قوصيف اين وضعيت مناسبداشت و وبارت قخصص نقش

ب  وبارت ديگر در استقالل قواي حكومتي ب  دنبال ارقباط ميان قوا نيت هستيم  لكن اين ارقباط 
دهد و فقهط  اي وظايف خاص خود را انجام ميب  معناي مشخص نبودن وظايف نيست و هر قوه

ققسيم كار صورت گرفت  است. ممكن است مثالً موضووي ققنيني باشد اما آن را به  وههدۀ قهوۀ    
نام  اجرايي به   مجري  گذاشت  و او را در انجام اين وظيف   مستقل بدانيم. براي نمون  وضع آيين

دليل اقتضائات اجرايي  با اينك  امري ققنيني است  ب  وهدۀ قوۀ مجري  گذاشت  شده اسهت كه    
 و او و معاونهان  جمههور رئهي   حضهور  قانون اساسي مبين آن اسهت. همچنهين حهق    165اصل 
 كه   آنهها  ققاضهاي  صهورت  در ايشهان  مطالهب  استماع لتوم و مجي  در آنان مشاوران و وزيران
و از ديگهر اختيهارات مهؤثر قهوۀ مجريه  اسهت. در        1است مهمي بسيار سياسي آثار داراي مسيماً

نظارت سياسهي بهر قهوۀ مجريه  دارد و از اريهق       6و استيضاح 2مقابل  قوۀ مقنن  از ارق سؤال
كند. لتوم گهرفتن رأي  كشور نظارت مالي خود را اومال مي 7حاسباتو ديوان م 9قصويب بودج 

و موارد ديگر از ارقبااات قوۀ مقنن  با قوۀ مجريه  اسهت. ممكهن     0اوتماد براي وزيران از مجي 
اختيهارات  است در برداشت ابتدايي  اين موارد مبين اخالل در نظام استقالل قوا باشد حال آنك  

. همچنهين بايهد   قانون اساسي قفسير كرد ۀمي ايران را بايد در محدودقوا در نظام جمهوري اسال
كننهد و  گفت  با آنك  در موارد متعدد  قوۀ مجري  و قوۀ قضايي  مصوبات قوۀ مقنن  را ومهل مهى  

گردد  ولهى  در حقيقت حدود وظايف و اختيارات آن دو قوه قحت اراده و رأى مجي  قعيين مى

                                                           
 قانون اساسي 56اصل  .1
 قانون اساسي 55اصل  .2
 قانون اساسي 54اصل  .6
 قانون اساسي 72اصل  .9
 قانون اساسي 77اصل  .7
 قانون اساسي 166اصل . 0
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خالت  و قوۀ مجري  و قوۀ قضايي  را ب  خاار اين نهوع قبعيهت فاقهد    قوان اين نوع رابط  را دنمى
استقالل شمرد. نرا ك  هر يك از قوا جايگاهي خاص دارند و ساير قوا بايد پايبند ب  آن باشهند   

قواننهد به    قوانند رأسا ب  امور قضايي بپردازند و قضات نيت نميهمچنانك  نمايندگان مجي  نمي
مصوب مجي  استناد كنند و اين رابط  ب  معناي وهدم اسهتقالل نيسهت     مستندي غير از قانون

 .(255: 1ج ق 1921 زنجاني  )وميد
 

 ای در نظام حقوقی ايراناعتبار حقوقی نهادهای فراقوه
ههاي قهوا گذشهت  بعهد از قبيهين      ههاي قفكيهك صهالحيت   بنا بر آنچ  از استقالل قوا و شاخص

ب  بررسي نسبت نهادهاي مذكور با استقالل قوا و اوتبار   «نهادهاي فراقوه»هاي شناسايي مالك
 حقوقي آنها  با قسكيد بر نظر شوراي نگهبان خواهيم پرداخت.

 اي با وجود دو شاخص  مصداق پيدا خواهند كرد:نهادهاي فراقوه 
گان  دارند: ماننهد  هاي محول  ب  قواي س هايي فراقر از صالحيتاول( نهادهايي ك  صالحيت 
يهك از قهوا ندارنهد و يها نهادههايي كه        را ههيچ ع قشخيص مصيحت نظام ك  صهالحيت آن مجم

والي هاي خاصي داشت  و همتمان داراي اختيارات اجرايي و ققنيني باشند  مانند شورايكارويژه
قانون اساسي  هم صالحيت انجام اموري با ماهيهت ققنينهي را    150امنيت ميي ك  مطابق اصل 

و از ايهن نظهر نههادي     2(6و  2و ههم انجهام امهور اجرايهي )بنهدهاي       1مذكور( اصل 1دارد )بند 
 شود.اي قيقي ميفراقوه

دهندۀ آن  و اينكه  از ننهد قهوۀ مختيهف در آن     دوم( نهادهايي ك  ب  لحاظ اوضاي قشكيل
شوند. مانند صندوق قوسع  ميي ك  زير نظر قهوۀ مجريه  اسهت    اي قيقي ميوضويت دارند فراقوه

 ز ساير قوا نيت در آن وضويت دارند.  اما ا
والي امنيهت ميهي كه     باشد مانند شورايالبت  موارد مذكور داراي مصاديق مشتركي هم مي
 6اي دارد.هايي فراقوههم اوضاي آن از هم  قوا است و هم اينك  صالحيت

مصهاديق   اي مد نظر است نهادههايي از اما آنچ  در نوشتار پيش رو در زمين  نهادهاي فراقوه

                                                           
از  شهده يهين قع يكيه  ههاي ياسهت س ۀكشور در محدود يتيامن - يدفاو هايياستس يينقع: »150بند اول اصل . 1

 .«يرهبر مقام ارف
در  يواقتصهاد  يفرهنگه   ياجتمهاو   يااالواق  ياسيس يهايتفعال نمودن هماهنگ: »150بند دوم و سوم اصل . 2

 يهدهاي قهد بها  مقابيه   يكشور بهرا  يو معنو يماد از امكانات يريگ. بهرهيتيامن - يدفاو يكي يرارقباط با قداب
 .«يو خارج يداخي

اي هقهو ميي به  نهادههاي اجهراي فرا     البت  راجع ب  نامگذاري برخي از مصاديق شاخص دوم  مانند صندوق قوسع .6
ر قه اي مناسهب هقهو قدري قسام  شده است و شايد ونوان نهادهاي متشكل از اوضاي قوا و يها نهادههاي ميهان    

 باشد.
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و  اساسهي  قهانون  منشهس  ها مشتركاً از ننهد قهوه هسهتند و   باشند ك  اوضاي آنشاخص دوم مي
اي ماننهد  گونه  كه  در مقدمه  ههم بيهان شهد نهادههاي فراقهوه        همان .ندارند فرمان رهبري نيت

وهالي انقهالب     شهوراي نگهبهان  شورايوالي امنيت ميي  مجمع قشخيص مصيحت نظام  شوراي
جهت قصري  قانون اساسي بر ايجاد آنهها و يها قصهري  حكهم حكهومتي       ارد مشاب مو وفرهنگي 

  هايشهان كه  وجهود آنهها و صهالحيت       نهرا خواهنهد بهود  خهارج   ايهن مقاله   رهبري  از بحهث  
 شهده  در نظهام حقهوقي كشهورمان پذيرفته     مخالفت با استقالل قهوا در بعضهي مهوارد      با وجود
 .است

شوند  اي ك  از اريق مصوبات مجي  ايجاد ميهادهاي فراقوهدر اين ميان جايگاه و اوتبار ن
آن قواي حكهومتي   از جهت نقض استقالل قوا و با قوج  ب  رويكرد شوراي نگهبان ك  مبتني بر

هاي يكديگر نيستند  محل سؤال خواهد بود. اساسهاً  ب  هيچ نحوي مجاز ب  دخالت در صالحيت
ادها مدنظر مجي  شوراي اسالمي بوده  اين است ك  يكي از اهداف مهمي ك  از قشكيل اين نه

اين امور از اختيار يك قوه خارج شود و اين مسئي  در مشروح مذاكرات مجي  شوراي اسهالمي  
در خصوص قركيب هيست امناي صندوق قوسع  ميي در نظرههاي برخهي از نماينهدگان متبيهور     

. شايان ذكهر اسهت كه  ايهن     (10/4/1654شده است )مشروح مذاكرات مجي  شوراي اسالمي  
پهذيري يهك قهوۀ خهاص نيهت      مسئي  والوه بر مغايرت با استقالل قوا موجب گريهت از مسهئوليت  

گان  و بخش خصوصهي در ايهن نهادهها نيهت     شود لكن موافقاني هم مبني بر دخالت قواي س مي
ا برخهي  وجود دارد  يكي از داليل آنها دخالت هر ن  بيشتر مردم در امهور حهاكميتي اسهت امه    

مخالفان نيت معتقدند اين امور اجرايي است و صرفاً بايد از اريق اوضاي قوۀ مجري  انجام گيهرد  
 .(10/4/1654مشروح مذاكرات مجي  شوراي اسالمي  )

 كنيم:در ادام  س  مصداق از نهادهاي مذكور را بررسي مي 

 
 شوراهای عالی اجرايی در قوۀ مجريه. 1

معرفهي  انتخهاب و    اصالح قوانين نحهوۀ »اي راجع ب  ارح ايي فراقوهاين مصداق از نهادهاي اجر
كه  در راسهتاي اجهراي     است« فعاليت ناظرين و ساماندهي امور نظارقي مجي  شوراي اسالمي

مفهاد و احكهامي كه  در    نام  داخيي مجي  در مجي  مطرح شده است  آيين 214و  215مواد 
اين  قوۀ مقنن  در قوۀ مجري  شده است. از جمي  ارح مذكور آمده ب  نند دليل موجب مداخي 

هيهست   والي كار  شهوراي اقتصهاد   ها  حضور نمايندگان مجي  ب  ونوان ناظر در شورايمداخي 
از  رسهاني ماننهد اينهها به  همهراه لهتوم ااهالع       ووالي بورس امناي حساب ذخيرۀ ارزي  شوراي

ارح مقهرر  . همچنين در اين هاستر آنهاي فروي و وضويت وضو ناظر دقشكيل شورا و كميت 
 نههاظر شههده اسههت كهه  قمههام شههوراها  مجههامع و نهادهههايي كهه  مجيهه  در آنههها نماينههدۀ     
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 دارد  بههراي برگههتاري مههنظم جيسههات بهها معاونههت نظههارت مجيهه  همههاهنگي الزم را انجههام   
 1دهند.

 پيهدا كهرده و اومهال نظهر    نمايندگان مجي  با اين مصهوب  در نهادههاي اجرايهي وضهويت     
خواهند كرد. اما بايد ديد ك  برخورد شوراي نگهبان با اين رويكرد مجي  شوراي اسهالمي نه    

 ايهرادات شهوراي نگهبهان    بوده و قا ن  ميتاني اين ومل را مغاير قهانون اساسهي دانسهت  اسهت.    
دين شرح صادر شده ب 7/5/42مورخ  72642/66/42نسبت ب  ارح مذكور  ك  اي نظر شمارۀ 

 است: 
نخست اين ك  شوراي نگهبان اصهل حضهور نماينهدگان نهاظر در شهوراهاي ذكرشهده را در       

پذيرد ك  نمايندگان در آن شوراها حهق رأي نداشهت  باشهند. شهوراي نگهبهان وهدم       صورقي مي
دانهد. نراكه  مسهتنبط از اصهل مهذكور       قانون اساسي مي 06روايت قيد مذكور را خالف اصل 

 اجرايي كشور صرفاً در صالحيت اوضاي قوۀ مجري  است. انجام امور 
  مجيه  شهوراي اسهالمي اغيهب     2در مورد وضويت نمايندگان نهاظر در شهوراهاي اجرايهي   

كنند و اين نمايندگان بدون حق رأي در اين شوراها حضور نظرهاي شوراي نگهبان را اومال مي
 دارند.

را صرفاً در شوراهايي پذيرفته  اسهت كه      دوم اين ك  شوراي نگهبان وجود نمايندگان ناظر
قوسط مجي  شوراي اسالمي ايجاد شده باشد و ن  در مهواردي ماننهد سهتاد حهوادس و سهوان       

شود نرا ك  اساساً اين نهادها قوسهط قهوۀ   غيرمترقب  كشور ك  قوسط هيست وزيران قشكيل مي
را ندارد امها در مهواردي    شوند و مجي  اختيار دخالت در قركيب اوضاي آنهامجري  قشكيل مي

قواند دربارۀ قركيب اوضهاي آن  ك  نهادي را خود مجي  شوراي اسالمي قسسي  كرده است مي
مغهاير اصهول    مصوب مجيه   يياجرانيت امعان نظر كند. حضور نمايندگان مجي  در شوراهاي 

مشهاب  را   دانست  شده است. مجي  نيت در مقام رفع ايراد  ايهن مهوارد و مهوارد    165و  06  75
 6حذف كرده است.

معاونهت نظهارت   »هاي اجرايي كشهور قوسهط   سوم اين ك  شوراي نگهبان نظارت بر دستگاه
ها ب  ارائ  گتارش ب  اين معاونت را از آنجا ك  در قهانون  و التام دستگاه« مجي  شوراي اسالمي

                                                           
 مراجع  كنيد:  نشانياين ارح ب  اين   براي مالحظ. 1

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/825625  
ري  شهده  قصه 165هاي متشكل از ننهد وزيهر كه  در اصهل     اين شوراها ب  لحاظ ماهيت  مصاديقي از كميسيون .2

ها نيت بايد ايهن نكته  را متهذكر شهد كه  ابهق اصهل        شوند. البت  در مورد قشكيل اين كميسيونمحسوب مي
مور قشكيل و قنفيذ اختيار ب  ننين شهوراهايي كهرده اسهت و    ست وزيران( را مس)هي مذكور  قانون اساسي دولت

 آيد خالف قانون اساسي است.ميبرهايي در صدد قشكيل ننين كميسيون ساًأاينك  مجي  شوراي اسالمي ر
 مراجع  كنيد: نشانيمجدد مجي  شوراي اسالمي ب  اين   مجي  ايرادات شورا و اصالحي  مصوب  براي مالحظ. 6

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/825625  

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/825625
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/825625
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ي  مجيه  ايهن   و استقالل قوا دانست  اسهت كه  در اصهالح    75اساسي نيامده است  مغاير اصل 
 1مورد نيت حذف شده است.

جت شوراهاي مذكور  برخي ديگر از شهوراها وجهود دارنهد كه  از قركيهب      شايان ذكر است ب 
اي مورد بحث اند لكن با برخي داليل از دايرۀ شمول نهادهاي فراقوهاوضاي س  قوه قشكيل شده

قهانون اصهالح    12ك  اي مادۀ  معادن است يواليشوراخارج خواهند شد. نمون  بارز اين نهاد  
مجي   اوضاي آن از قوۀ مجريه   قهوۀ قضهايي  و بخهش خصوصهي       1646مصوب قانون معادن 

قصهميمات  » 12مهادۀ   9ۀ قبصهر مشخص شده كه  همگهي نيهت حهق رأي دارنهد و به  قصهري         
االجراست. ولي اين امهر مهانع اوتهرار در    والي معادن با حداقل نهار رأي  قطعي و الزمشوراي

 «.ديوان ودالت اداري نيست
قوجيهي ك  براي ماهيت حقوقي اين شورا وجود دارد اينك  اين شوراها از مصاديق نهادهاي 

هاي متشكل از نند وزيهر نيسهتند نراكه  براسهاس     اي مورد بحث و همچنين كميسيونفراقوه
 5 ۀقبصهر  درال شود و ب  ونوان مثگذار مصوبات اين شوراها منتسب ب  يك وزير ميقدبير قانون

والي معادن پ  از قسييد وزير صنعت  معدن و مصوبات شوراي» قانون متبور گفت  شده 12 ۀماد
 يگهر و ب  دبنابراين ماهيت اين شورا نيت يك شوراي مشورقي خواهد بود  .«قجارت قابل اجراست

ب   يدبا يتنها   در. البتكنندمي ايفا را نهادها و هاوزارقخان  يبرا يفكر  جنباين شوراها   سخن
مرقفهع   يهت ن يقهانون اساسه   165بها اصهل    يرتصورت مشكل مغا ينا در ك  برسد يروز يبقصو

قانون اساسهي   زدن دور(  هر نند بايد گفت اين راهكار ب  نووي 12: 1641خواهد شد )رستمي 
 است.
 

 صندوق توسعۀ ملی با تركيب اعضای سه قوه .2
 ووايهد  از بخشهي  قبهديل » ههدف    صهندوقي بها  قوسهع   پهنجم   برنامه   اليحه در جريان بررسي 

 مانهدگار  ههاي  ثهروت  به   نفتهي  ههاي فهرآورده  و گهازي  ميعانهات  و گهاز  و نفهت  فروش از ناشي
 و نفهت  منهابع  از آينهده ههاي  نسهل  سههم  حفهظ  نيهت  و اقتصهادي  زاينهدۀ  ههاي سهرماي   و مولد
 ي ايهن صهندوق وهالوه   ت امنها قشكيل شد ك  بهراي وضهويت در هيهس   « نفتي هايفرآورده و گاز

 و برنامه   و اقتصهادي ههاي  كميسهيون  از نماينهده  نفهر  بر برخي از اوضاي قوۀ مجري  حضهور دو 
 كشهور نيهت لحهاظ شهده     كهل  و دادسهتان  اسالمي شوراي مجي  انتخاب ب  محاسبات و بودج 
 است.

                                                           
معاونت نظهارت مجيه  شهوراي    "از آنجا ك  در قانون اساسي جايگاهي ب  ونوان »شورا در اين زمين : متن ايراد . 1

ها ب  ااالع رساني ب  معاون نظارت مجيه   بيني نشده است  التام دستگاههاي اجرايي پيشبر دستگاه"اسالمي
 :  نشانيقابل دسترسي در  .«قانون اساسي شناخت  شد 75با اين وموم مواج  با ايراد بوده و مغاير اصل 

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/825625    
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با قوج  ب  برداشهتي كه  از    0/16/54مورخ  96405/66/54 ۀاي نظر شمار شوراي نگهبان
 ستقالل قوا دارد ب  قشكيل اين صندوق با قركيب مذكور ايراداقي وارد كرده است:ا

ميي و وظايف قعيين شده براي آن در اين مهاده    آنك  ماهيت صندوق قوسع با قوج  ب  اول(
است و بها ونايهت به  اينكه      « اجرايي»هاي كيي برنام  پنجم قوسع   ماهيتي سياست 22و بند 
جمههور و وزرا   اسي  اومال قوۀ مجري  و امهور اجرايهي  از اريهق رئهي     قانون اس 06اصل  وفق
افرادي غير از  ت امناي اين صندوق ك  شاملئبيني شده براي هيقركيب پيش بنابراين  باشدمي

رو شهواري نگهبهان بها    . از اينقانون اساسي است 06باشد  مغاير با اصل رئي  جمهور و وزرا مي
ها  صندوق قوسهع  ميهي   اين صندوق و اومال قفكيك ماهوي صالحيتونايت ب  ماهيت اجرايي 

  1را ذيل قوۀ مجري  قعريف كرده است.
ت امناي سدو نفر از نمايندگان مجي  شوراي اسالمي در قركيب هي بيني وضويتپيشدوم( 

وظايف اين  در زمين گيري ك  مستيتم حق رأي آنها و مشاركت در قصميم  ميي  صندوق قوسع
قانون اساسهي    75 زيرا وفق اصل  باشدقانون اساسي مي 75و  75  مغاير با اصول است صندوق
 در مهورد گيري بنابراين قصميم .گذاري استنمايندگان مجي   اومال قوۀ مقنن  و قانون  وظيف

نماينهدگان در   ايهن  . از سوي ديگهر  دخالهت  يستامور اجرايي در صالحيت نمايندگان مجي  ن
ي  از يمجري   مقنن  و قضا  گانمبني بر استقالل قواي س  قانون اساسي 75ا اصل امور اجرايي  ب

 2.يكديگر در قغاير است
نهايتاً مجي  شوراي اسالمي برخي از ايرادات شوراي نگهبان راجع ب  برنام  پهنجم را رفهع   

جاع شد كرد و در مورد ساير ايرادات با اصرار بر آنها موضوع ب  مجمع قشخيص مصيحت نظام ار
ب  قسييد نهايي رسيد. مشخصاً راجع ب  ايراداقي ك  در مهورد صهندوق    27/16/1654و در قاريخ 

راجهع به  ايهراد وضهويت اوضهاي       نگهبان ينظر شورا ينمسق يبرا قوسع  ميي ذكر شد  مجي 
و  ياقاق بازرگهان  ي رئ خارج از قوۀ مجري  در صندوق قوسع  ميي   وضويت برخي از اوضا مانند

  لكهن در مهورد   6يران را بدون حق رأي در نظر گرفتاقاق قعاون ا ي رئيران و و معادن ا يعصنا

                                                           
 در نظر گرفت  شهده بهود  « مؤسس  ومومي غير دولتي»  ماهيت صندوق قوسع  ميي 50شايان ذكر است در مادۀ  .1

 كند. ير ميقانون اساسي قوسط شوراي نگهبان در اصالحات نهايي ب  مؤسس  دولتي قغي 99ك  با ايراد اصل 
  اليحه  50 ۀميهي در ذيهل مهاد     ي نهايي شوراي نگهبان راجع ب  صندوق قوسعأنظر استداللي و ر  براي مالحظ. 2

 ( ب  نشاني زير مراجع  كنيد:1649-1646) جمهوري اسالمي ايران  پنجم قوسع  برنام
 http://b2n.ir/shora   

 
در  ي. قابل دسترسه يهرانا ياسهالم يجمهور  پهنجم قوسع  سالپن   قهانون برنام 59 ۀاز بند ج ماد 5و  5موارد  .6

 :نشاني
http://b2n.ir/64069  
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و مجمهع قشهخيص ههم نظهر مجيه        1وضويت نمايندگان ناظر مجي   اين قغيير اومال نشهد 
شوراي اسالمي را قسييد كرد و هم اكنون دو نفر از نمايندگان با حق رأي وضو صهندوق قوسهع    

 ميي هستند.  
 

 های نظارتی با تركيب اعضای سه قوهرای دستگاهشو. 3
نهادهاي نظارقي كشور  كارآمد نمهودن نظهام نظهارت  حهذف      ققويت»قشكيل اين شورا با هدف 

در « وري و ققويهت مهديريت كشهور   بههره  يايجاد هماهنگي  ارققا سازي اقدامات موازي  شفاف
وضهويت و لغهو وضهويت    " اهرح بينهي شهده و در   پهيش  2پنجم قوسهع  قانون برنام   140مادۀ 

 "هها والي  شوراها  مجامع و ساير هيئهت نمايندگان مجي  شوراي اسالمي در برخي از شوراهاي
آن  رئي  انتخاب با قوه هر نظارقي مسئولين از نفر دو از نيت لحاظ شده است. اين شورا متشكل

 و اختيهارات  و فوظهاي  انجهام  وهها  دسهتگاه  اسهتقالل  حفهظ  بها  قوه است و ننين مقرر شده ك 
فعاليت كند. شوراي نگهبهان   اساسي قانون در مقرر حدود در آنها از هريك قانونيهاي مسئوليت

مغهاير قهانون اساسهي     0/16/54مورخ  96405/66/54 ۀاي نظر شمارقشكيل ننين شورايي را 
دانست و پ  از اصرار مجي  بر ايجاد آن  اين شورا با قصويب مجمع قشخيص مصهيحت نظهام   

 6يجاد شد.ا
 : از است وبارت شورا اين با مخالفت براي نگهبان شوراي استداللاما 

هاي نظارقي كشور متشكل از مسئوليت نظارقي هر س  حكم ب  قشكيل شوراي دستگاه اول(
نظارقي در حهدود مقهرر در   هاي حفظ استقالل دستگاه» در اين ماده  هر نند مقيّد ب  لتوم هقو

دار شدن استقالل قوا و وظايف و خدش  موجب  ليكن در نهايت  ومالً است شده« قانون اساسي
. ديگر اينك  كيفيت كهار ايهن شهورا مهبهم اسهت. در      نهادهاي نظارقي آنها خواهد شد اختيارات

ضمن ننانچ  شوراي مذكور در حدود مقهرر در قهانون اساسهي اقهدام كنهد و مشهمول قهداخل        

                                                           
 يهران.ا ياسهالم يجمهور  پهنجم قوسع  سالپن   قهانون برنامه 59 ۀماداز بند ج  4مورد  .1
 منظور ققويت نهادههاي نظهارقي كشهور  كارآمهد نمهودن نظهام نظهارت  حهذف اقهدامات مهوازي           ب  -140 ۀماد. 2

ههاي نظهارقي كشهور    وري و ققويت مديريت كشهور شهوراي دسهتگاه   بهره يسازي  ايجاد هماهنگي  ارققاشفاف
ا و انجام وظهايف و  هبا حفظ استقالل دستگاه هقوبا انتخاب رئي   هقومتشكل از دو نفر از مسئولين نظارقي هر 

شهود. دسهتورالعمل   هاي قانوني هريك از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي قشكيل مياختيارات و مسئوليت
پيگيهري قصهميمات ظهرف     ۀگيري و نحوقصميم ۀقشكيل جيسات شورا  نحو ۀاجرايي اين ماده مشتمل بر نحو

 گردد.ران قوا قعيين ميا قوافق سشورا و ب يشش ماه اول برنام  ب  پيشنهاد اوضا
  06  75  77  79هاي نظارقي كشور  مغاير اصهول  ه(  قشكيل شوراي دستگا140) ۀدر ماد»شوراي نگهبان:  نظر 6.

قابهل دسترسهي در    .«قهانون اساسهي شهناخت  شهد     159و  156  101و اصول 170اصل  6و بند  46  55  50
 :نشاني

http://b2n.ir/shora  
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ن شورا قطعاً امري اجرايي است  و موجب خدشه  به    وظايف نشود  وظيف  پيگيري محول  ب  اي
 خواهد بود. 06و  75استقالل قوا شده و لذا واجد ايراد اصل 

)همچون ديوان محاسبات  كميسيون  همستقر در هر قو هاي نظارقيهر يك از دستگاه دوم(
ت اداري والي كشور و ديهوان وهدال  بازرسي كل كشور  ديوان و... در قوۀ مقنن   سازمان 46اصل 

قانون اساسي و قوانين وادي ناظر بهر آن  وظهايف  اختيهارات و     ي (  بر اساس اصوليدر قوۀ قضا
كنهد. بهدين لحهاظ  امكهان     خود دارد ك  بر اساس آن ومهل مهي   وميكردي مخصوص ب   حيط

 ههاي نظارقي هر قهو شوراي مذكور در اين ماده نسبت ب  دستگاه گيريقوافق  پيگيري و قصميم
گيهري  قوافهق و پيگيهري ايهن شهورا  مسهتيتم دخالهت در        زيهرا هرگونه  قصهميم     نهدارد وجود 

نظارقي و مغاير با اصول ناظر بر هر نهاد در قانون اساسهي از جميه     هاي خاص هر نهادصالحيت
   1باشد.مي 170( اصل 6و بند ) 159  156  101  46  50  77  79اصول 

هاي نظارقي  الزم است نكهاقي در  كيل شوراي دستگاهوالوه بر ايرادات شوراي نگهبان ب  قش
ههاي نظهارقي از نماينهدگان    مورد اين شورا قبيين شود. ابتدا اينك  گفته  شهد شهوراي دسهتگاه    

يك از قوا بر ديگري برقري و قفوق ندارد و گان  قشكيل شده و در اين شورا هيچنظارقي قواي س 
شهود. بنهابراين بها بررسهي شهاخص      ه معهين مهي  در نهايت قصميمات آن با قوافق سران س  قهو 

اي خاص منتسهب  قواند ب  قوهشود ك  آراي اين شورا مشترك بوده و نميساختاري مشخص مي
شود  همچنين از نظر ماهوي نيت ومل نظارت در قانون اساسي در صالحيت هم  قوا آمده است؛ 

حدود نظارت در هر يهك از قهوا    را ب  يك قوۀ خاص منتسب نمود  هر نندقوان آنرو نميازاين
هاي نظارقي كشور موظف ب  روايت اسهتقالل  نكت  دوم اينك  شوراي دستگاه 2متفاوت نيت است.

ههاي نظهارقي كه     كاري دستگاهها را بيشتر كند و از موازيقوا شده و قرار است صرفاً هماهنگي
ي كند. بنابراين ابهق  زمان داراي صالحيت باشند جيوگيرممكن است در يك موضوع واحد هم

دههد و اگهر قهرار بهر ايهن باشهد كه  در شهورا         معمول هر نهاد نظارقي وظيف  خود را انجام مهي 
هاي نهادهاي نظارقي اقخاذ و بر وهدۀ آنها گماشت  شود قطعهاً خهالف   قصميمي خالف صالحيت

اساسهي اسهت    استقالل قوا خواهد بود. بايد گفت قشكيل اين شورا صريحاً مغاير با اصول قانون 
ننانك  شوراي نگهبان با قوج  ب  اصل استقالل قوا و ودم قجويت قشهكيل ننهين نهادههايي بها     
منشس قانون وادي  فرر را بر قداخل وظايف قوا گذاشت  و مطيقاً قشكيل ننين شورايي را مغاير 

                                                           
 ههاي نظهارقي كشهور در ذيهل    ي نهايي شوراي نگهبان راجع ب  شوراي دسهتگاه أنظر استداللي و ر  براي مالحظ .1

 زير مراجع  كنيد: نشاني( ب  1649-1646) جمهوري اسالمي ايران  پنجم قوسع  برنام  اليح 140 ۀماد
 http://b2n.ir/shora  

كيد قرار گرفت  است و صالحيت نظارت بهر كهار وزيهران    سمورد ق 46و اصل  50صالحيت نظارقي مجي  در اصل  .2
را ابهق   قوانين اجراي بر حسن نظارتي  نيت صالحيت يقضا قوۀجمهور است و رئي  ۀبر وهد 169ابق اصل 

  .دارد 170اصل 
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وي اور ك  گفت  شد شوراي نگهبان ب  لحهاظ مهاه  اصول قانون اساسي معرفي كرده است. همان
هاي نظارقي كشور را ورود داند و سپردن آن ب  شوراي دستگاهرا يك امر اجرايي مي« پيگيري»

هاي قوۀ مجري  و خالف استقالل قوا قيقي كرده است. شايان ذكهر اسهت بها وجهود     در صالحيت
 اي مذكور ب  لحاظ حقوقي دارند  صهندوق قوسهع  ميهي بها قركيهب     وضعيتي ك  نهادهاي فراقوه

ضمن قسييد قهانون برنامه  پهنجم      هاي نظارقي كشوردستگاه شورايه و همچنين قو اوضاي س 
باشهند و به  وبهارقي در ايهن مهوارد وجهود نههاد        قوسط مجمع قشخيص مصيحت نظام داير مي

 اي در نظام حقوقي ايران محقق شده است. فراقوه
 

 گيری و پيشنهادنتيجه
فهرد از  ايران داراي مهدلي خهاص و منحصهرب    بنابر آنچ  گذشت نظام حقوقي جمهوري اسالمي 

اي خهاص بهر   ههاي حقهوقي ومهالً شهيوه    ارقباط ميان قواي حكومتي است. البت  در قمهام نظهام  
قهانون اساسهي    75در اصل « استقالل قوا»ارقبااات ميان قوا حاكم است. اما ب  هر قرقيب اصل 

« قفكيك قهوا »و ب  جاي اصطالح پذيرفت  شده است. اين اصطالح با دقت نظر قانونگذار اساسي 
انتخاب شده است  نرا ك  مفهوم استقالل قوا با نووي از همكاري و قعامل ميان قوا همراه است 
و از يك ارف در نظام حقوقي ايران ومهاًل قعامهل ميهان قهوا وجهود دارد و مهوارد آن را قهانون        

ل نهاد رهبري قعريف خواهنهد  گان  نهايتاً ذياز ارف ديگر  قواي س  اساسي قصري  كرده است و
گان   نهادههايي  شد. اما جداي از موارد  مصرح در قانون اساسي  از موارد قداخل وظايف قواي س 

قوسط مجي  قشكيل شده است ك  از نمايندگان قوا در آن حضور دارنهد و به  امهور ققنينهي و     
  شده و ومهدقاً مغهاير اصهول    پردازند. قشكيل اين نهادها با ايراد شوراي نگهبان مواجاجرايي مي

اي نيت همين نهادههاي  قانون اساسي قيقي شده است. مقصود ما از نهادهاي فراقوه 06و  75  75
 متشكل از اوضاي قواست. 

 ههر  و ميباشه  داشهت   قهوا  يهاتيصالح و ياساس قانون از يشكي يريقفس ميبخواه اگر حال
درمهورد نهادههاي    بهدانيم   آن ههاي الحيتصه  در داخهل  شودمي صادر ايهقو هر از ك  را وميي
برقهري دارنهد و در نهايهت اومهال      گان س از قواي  يككدام نهادها اين در ك  ديد بايد ايهفراقو

ميهي كه  متشهكل از      قوسهع  صندوقامناي  تئهييك از قواست )مانند صادره منتسب ب  كدام
 قبهال  در پاسهخگو  نهاد يا( باشدمياما مسئول اصيي آن قوۀ مجري   است  هنمايندگان هر س  قو

 قحييهل  مذكور نهاد ب  قوج  با صادره اومال صورت اين در ك  هستند قوا از يككدام اومال اين
 مطهرح  قهوا  قهداخل  و گرفهت  خواههد  قهرار  ققنينهي  و قضايي اجرايي  اومال ۀزمر در و شودمي

 قفكيهك  مهاهوي  شهاخص  شودمي استنباط نگهبان رايشو ي. لكن مالكي ك  از آراشد نخواهد
رو ازايهن  و گيهرد مهي  قهرار  دسهت   كهدام  در صادره اومال ك  ديد بايد واقع در و هاستصالحيت
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اين قفسهير بها   نقض خواهد شد.  استقالل قوا بگيرد  وهده بر را آن صال  قوۀ غير ايهقو ننانچ 
 فقط اساسي ونگذارقان ك  گفت قواندر واقع مي .كييت قانون اساسي نيت همخواني بيشتري دارد

و اساسهنام  در قهوۀ مجريه  و     نامه  آيهين  وضع مثل وظايف برخي قداخل ۀاجاز مصرح موارد در
بنهابراين قشهكيل    را داده است و ودول از اين موارد مخل استقالل قهوا خواههد بهود.    مانند اينها

امهر ققنهين و    نهادهاي اجرايي فراقوه با قركيبي از اوضاي س  قوه و اوطاي صالحيتي مختيط از
گانه  و  مغهاير اسهتقالل قهواي سه     قر ب  بررسي آنهها پهرداختيم    اجرا همانند نهادهايي ك  پيش

ههاي  هاي آنهاست و با معيار بودن شاخص ماهوي قفكيك صهالحيت موجب قداخل در صالحيت
هد قواي حكومتي ك  مدنظر شوراي نگهبان است  ايراد مغايرت با قانون اساسي ب  آنها وارد خوا

اي بها اوصهاف   . در نهايت با قوج  با مشكالت و موانعي ك  بر سر راه قشكيل نهادهاي فراقهوه بود
قوان سازوكار سياسي را ب  ونوان جايگتيني بهراي سهازوكارهاي حقهوقي    مذكور وجود دارد  مي

پيشنهاد كرد و اگر هماهنگي بيشتر در انجهام امهور ههدف قسسهي  ايهن نهادهاسهت  سهازوكار        
و قشكيل جيسات غير رسمي با حضور هر وضهوي از نهادهها و قهواي حكهومتي در ايهن      سياسي 

قوانند بها يكهديگر به  قوافهق رسهيده و      زمين  راهكار مناسبي است ك  اي آن مسئوالن امر مي
هاي الزم را انجام دهند. شايان ذكر است ك  روي  كنوني شوراي نگهبان نيت قابل دفاع هماهنگي

شوراي نگهبان مالك صالحيت ساختاري را بپذيرد يا اينكه  بها قوجيه      باشد است و ننانچ  بنا
اي را صهادر كنهد اساسهاً كهاركرد اصهول قهانون       ايجاد هماهنگي مجوز قسسي  نهادهايي فراقهوه 

شهود و ديگهر اينكه  بها     اساسي و ققيد قواي حاكم ب  حركت در مسير قانون اساسي قضعيف مي
فضاي سياسي جمهوري اسالمي ايران اگر دو قوه ب  داليهل   قوج  ب  شرايط سياسي و حتبي در

اي ن  هاي فراقوهحتبي يا هر اختالفي ديگر  هماهنگي الزم و كافي را نداشت  باشند قشكيل نهاد
قنها قسريع در امور را ب  دنبال نخواهد داشت بيك  به  نهام قهداخل در وظهايف منشهس اخهتالف        

 واهند بود.سازي و كاهش سروت كار قوا خحاشي 
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