
 جمهور  ااالمي ايرانتحليل پارادايم مواز  ااز  روا در نظام  

 

 

1 

 

 

سازی قوا در نظام جمهوری تحلیل پارادایم موازی

 1اسالمی ایران

  *من چهس ت سلي ناییني

 **محم  شمعي

 چكی ه 

گير  نهادهايي با وظايف و ادداتتار مشدداب  در ادداز  يا شددکلمواز 

دار در رانونگذار ، رضا و اجراء، ب  ها  صالحيتعرض ديگر نهادها و اازمان

پاردايم رايج در حقوق عمومي ايران تبديل شده اات. ايح امر با اصل تفکيک 

مطلوب روا ك  وظايف مشدخصي را برا  ا  روه در رااتا  تحقق حکمراني  

تعريف كرده در تعدارض ررار دارد. تعددد نهدادهدا  رانونگذار ب  تجويم رانون     

ها در امر تقنيح ، انحصار كارويژه ااداادي يا تروج از صدالحيت ايح داتگاه   

اصدددلي مجلس يعني ردانونگدذار  را در نظدام مبتني بر تفکيک روا با ترديد    

تشدددکيل  ها  حل اتتالف،ادددازد. همننيح تااددديس شدددورا  روبرو مي

ها در بخ  رضايي، گير ها  اتتصداصدي و ماهيت برتي از تصدميم   دادگاه

كند. اما در ااددتقالل روه رضددايي  را در بخ  اددازماني با چام  مواج  مي  

ر تاثيها و همننيح ب ااز  ب  وااط  تعدد وزارتخان اجرايي نيم مواز  حيط 

موادددع رانونگذار شدددکل ها  مدار و در پرتو عبارت پرداز از ديدگاه امنيت

ادداز  بر نهادها  موجود در نظام اطکندن پارادايم مواز گرطت  ااددت. ادداي 

تقسيم مختلط و چندباره »جمهور  اادالمي ايران، درعمل تفکيک روا را ب   
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تبديل كرده اادت. راهکار تروج از ايح بحران اصدالح رانون ااااي   « وظايف

 .باشدابهام ميدوندر پرتو اصل تفکيک روا ب  يور شفاف و ب

  ويژگان يلی و 

 ااز ، حاكميت مطلوبتفکيک روا، جمهوريت، ااالميت، مواز 
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 مق م   

تريح اصدول زمامدار  در هر نظام حقوري و ايااي اصل  از جمل  مهم

ها  حقوري كشورها و همننيح تفکيک رواادت ك  در روانيح ااااي و روي  

تاكيد ررار گرطت  اادددت. با ايح داندان حقوري عمومي مورد  از ادددو  حقوق

ها  متفاوتي از اصل تفکيک روا در تئور  و ها و روي وجود، امروزه برداشدت 

توان شد ارائ  گرديده اات. از من جمل  ميعمل، با منن  ك  در ابتدا يرح مي

ها  مختلف در نظام حقوري و رانون ااددااي ايران با دو ب  نظرات و انديشد  

اادددالميت راجع ب  تفکيک روا  اشددداره كرد. از نظرگاه ديدگاه جمهوريت و 

اددداز  بر نهادها  موجود در نظام اطکندن پارادايم مواز اددداي جمهوريت 

تقسيم مختلط و چندباره »جمهور  اادالمي ايران، درعمل تفکيک روا را ب   

با ايح رويکرد نگارندگان، با اادددتفاده از منابع  تبديل كرده اادددت.« وظايف

يک ااز  تفکتحليلي، ب  بحث در مورد مواز فيا  و ب  روش توصيكتابخان 

 اند.ها  مختلف رانونگذار ، رضا و اجراء در ايران پرداتت روا در بخ 

 تفكیک ق ي ير ين یش  يالسیکتاریخي خاستگاه  .1

جمل  اراددطو، منتسددکيو و جان الك، اصددل انديشددمندان كالادديک از

و جلوگير  از تجمع ردرت در داددت  تفکيک روا را ضددامح اددالمت جامع 

پرداز اصل تفکيک رواات. وطق نظر او دانند. اراطو نخستيح نظري حاكم مي

هر حکومت دارا  ا  ردرت اات ك  حدود من بايد تواط رانونگذار تردمند 

بازشددناتت  شددود. ادداماندهي منظم ايح ادد  روه موجب انجام دراددت امور  

وه تنظيم ايح اددد  روه را موجب حکومدت تواهد شدددد  و  اتتالف در نح 

 2داند.تشتت مراء در امور حکومت مي

با امهام از  3امقوانيحمنتسدددکيو با يرح نظري  تفکيک روا در كتاب روح 

                                                                                                     
، نشر امير كبير، چاپ اوم، قان ن يسااساي يیسين و يص   يم يسيسي  رحيمي، مصدطفي ،   ٢

 6٧، ص186٧

 

8 . L. Esprit Des Lois (Spirit of Laws) 
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اد بند  ارائ  دتجرب  حکومت انگلسدتان در اده هفدهم ميالد ، يک تقسيم 

و   اند. ب  عقيدههدا  دموكراتيدک من را پذيرطت   كد  امروزه تمدام حکومدت   

ها  ادياادي در دوران بااتان ب  دميل مميختگي و ااتبداد روا   نابود  نظام

و بر ايح مبنددا برا  جلوگير  از تجمع ردددرت در دادددت يددک نفر،    4بوده

ا  هعد»حکومت بايد ب  ا  شعب  مجما و مستقل، ب  ايح شرح تقسيم شود: 

نداشدددت   طقط رانون وضدددع كنند و رانون را تريير بدهند، اما ردرت ديگر 

باشددند. عدد ديگر  طقط رانون را اجرا كنند، اما حق نداشددت  باشددند تود،   

تجاوز منان از ها  مردم و درباره ردانون وضدددع كنند. عده ديگر  در اتتالف 

گذاران انديش  تفکيک نيم ك  يکي از پاي  6جان الك .5«روانيح رضاوت كنند

مأمور انعقاد رراردادها  ، ك  «متحده يا طدراتيو روه»رواادددت، دومدت را ب   

 روه»و « روه رانونگذار »دومت با ديگر كشدورها و اعالم جنگ و صل  اات،  

و  ب  وجود روه رضددائي  معتقد نبود و من را جمء  7كند.تقسدديم مي« اجرايي

ت شدگرايي و ااتبداد دومت ب دانسدت. در مثار و  مطلق روه رانونگذار  مي

هرچند روه مقنن  روه »كند: ح نکت  اشاره ميمنع شدده و بر اااس ايح، ب  اي 

اموال اطراد، برتر يدک دومدت اادددت، ومي هرگم نبايد درتصدددوص زندگي و   

 .8«مستبدان  عمل نمايد

 تفكیک ق ي ير يوره م رن .2

عنوان يکي از مهمتريح اصددول حقوق در عصددر حاضددر تفکيک روا ب  

                                                                                                     
5 .Tej Bahadur Singh, principle of separation of powers and 

concentration of authority,published by institutes journal, march 

1996,p1 

 

 156و155ص ،186٠ ، نشر اميركبير، چاپ اول،يص    ك مترحيمي، مصطفي،  6
شددنااددي  پرداز انگليسددي و چهره اددرشددناس در حوزه طلسددف  ادديااددي و معرطت     نظري  .5

 (1٧٨5تا158٢)
 ،182٢، نشدددر جنگل، چاپ اول، ينگارو و جسم زييیيجسميرآما و رس  شدددمعي، محمدد،   ٧

 128ص
 8٨6و15٠ص ،18٠٠، نشر جنگل، چاپ اول، مباني  ق ق يساسيالهيجي، بيژن، عبااي  ٠
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ك  در يک ها  مختلف ب  راددميت شددناتت  شددده   عمومي از اددو  نظام

ب  ادد  شددات  مسددتقل   حاكميت پرداز  ادداده ب  معنا  تقسدديم  عبارت

باشددد. وظيف  اصددلي مجلس، رانونگذار ، مجري ، اجرا  رانون و رضددايي  مي

ها بيح اشخاص اات  امبت  امکان دارد ب  يور ااتثنائي حل و طصدل اتتالف 

ايي انجام دار وظيف  ديگر  شدددود. برا  مثال روه مقنن  كار رضددديکي عهده

نام  اردام ب  رانونگذار  نمايد ك  امبت   ايح دهد يا روه مجري  با وضدددع مييح

امر در هر مورد در چارچوب و محدوده مشخصي تحقق ياطت  و توجي  معيني 

بنابرايح بر مبنا  تئور  تفکيک روا هيچ يک از شعب   در پس من وجود دارد.

 9را ندارد.ها  ردرت حق دتامت و اجراء وظايف ديگر  

تر از حيث علمي و تئوريک نگريسددت  شددده، اگرچ  ب  تفکيک روا بي 

شدنااي و متدوموژيک، بدون وجود تفکيک روا و  ها  روشاما عالوه بر ارزش

كننده، هنگامي ك  موضددوع تنظيم رواعد حقوق پي  ادداير نهادها  كنترل

از تود نشددان گران  ا  تشددح، اطرايي و مداتل تواند چهرهميد، حکومت مي

توان بهره از اصل تفکيک روا ميدر يک ااتت ايااي نامنااب و بي 10دهد.

ها  مرتبط با حوزه عمومي و تصددوصدددي  ها و مزاد كردن حقبرا  محدود

  11مردم اوءااتفاده نمود.

امروزه  تفکيک روا ب  جرياني راجع در ادداتتار شددکلي كشددورها بدل  

اتتار ب  صورت نسبي يا مطلق در شدده اادت و ترايم شکل دومت با ايح ا  

نيم  رياادددتيهايي نيم رژيم هدا  پدارممداني يا رياادددتي يا در يعني رژيم   

وان تربول ررار گرطت  ااددت. در هر حال بدون تفکيک روا نمي پارمماني مورد

                                                                                                     
2Tavassoli, tayebeh, judiciary and Iranian nations rights in constitution and 

its amendment by constitutionalism ,interdisciplinary journal of 

contemporary research in business, vol5.n1,mat 2013,p515 

1٨ Rachel e. barkow, seperation of powers and the criminal law, Stanford 

law review, vol 58: 989,1034 

 

، نشر جنگل، چاپ هاو عم مي و خصاا صي مایت  ق ق يیفسو يز   زهنوبهار، رحيم،  11

 1٧٠،ص18٠٧اول، 
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ب  وجود يک حکومت مردمي در شددکل حدارلي من انديشدديد. عالوه بر توج  

ز منظر ماهو  هم اكنون تعداد روا  موجود ب  تفکيک روا از حيث شددکلي، ا

در كشددورها  مختلف بي  از ادد  مورد  ااددت ك  مداطعان كالادديک ايح 

اند. نهادهايي مانند بانک مركم ، مراجع مسددتقل ادار ، نظري  بيان داشددت 

ها  عمومي غيردومتي يا گير  و حتي اددازمانشددوراها  مختلف تصددميم 

شدددوند اما ب  محاظ روه محسدددوب نمي اممللي هر چند ب  محاظ رادددميبيح

  12ماهو  بايد منها را در شمار روا  ايااي رلمداد كرد.

اصطالح تفکيک روا ك  از حقوق غرب ب  ايران راه ياطت برا  نخستيح 

تواط محمد تان مجد امملک اينکي ب  كار « كشدف امررايب »بار در كتاب 

اصدددل را پذيرطت.  رطدت. ميرزا ملکم تدان نيم بدا وجود تفوق پدادشددداه ايح    

دادن تفکيک روا با همننيح كسدداني مثل مسددتشددارامدوم  اددعي در مشددتي  

زمان تود بر ااداس ااتتار و  ها  اادالم داشدتند. و  بر تالف مدرنيسدت   

ها  مذهبي بيشدددتر مفاهيم روشدددنفکران  غرب از جمل  تفکيک روا را مموزه

نداشت  و من را  وا را ربولبرتي از انديشدمندان ااالمي تفکيک ر  13پذيرطت.

كنند اما دانشدمندان مدرن ايح اصدل را پذيرطت  و در تفسيرها  تود   رد مي

در حقوق ايران، اصددل تفکيک روا دانند. من را متعارض با شددرع و ااددالم نمي

رانون 18٢6هجر  شدددمسدددي يا 1٢٠5اوميح بار در متمم رانون ااددداادددي 

ا تصدددويب رانون تبلور ياطت. پس از انقالب ب ٢٠و٢٧مشدددرويد  در اصدددول 

 51، 5٨، 6٠، 6٧، تفکيک روا با نظارت رهبر  وطق اصددول 186٠ااددااددي 

 .   صورت نسبي پذيرطت  شده ااترانون ااااي ب 

 

                                                                                                     
، «ها  ايران در بستر تطبيقيبررادي تعداد وزارتخان  »طرياد ، مسدعود،   و مرايي يوق، مسدلم  1٢

 158،ص182٨، معاونت تحقيقات، مموزش و حقوق شهروند ، رصلنام  يطالع رساني  ق قي
18 Haeri, abdolhadi, shisam and constitutionalism in iran, available at: 

http://books.google.com/books 

Rachel e. barkow, seperation of powers and the criminal law, Stanford 

law review, vol 58: 989.p18 
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 رلسف  وج يو يصل تفكیک ق ي .3

طلسف  وجود  تفکيک روا تنها با منن  در انديش  انديشمندان كالايک  

درن هدف غايي تفکيک روا ايح نظري  وجود داشت مشابهت ندارد. در دوران م

را بايد تورف ردرت ب  وايل  ردرت دانست  ب  ايح معنا ك  با توزيع مظاهر 

گان  ردرت هر يک از روا مانع گسترش دامن  صالحيت ااير روا شده و اثر ا 

ااتياليي يا گذار از محدوده مطلوب را تنثي نمايند. از ايح رو در هر كشور 

بيني شده تا عالوه بر پي  تعادل روا و تا  نظارتا  در راااازوكارها  ويژه

تفکيک نسبي بيح روا، در عمل از تجمع ردرت در درات يک نهاد يا شخص 

ارتدار از او  دومت  ها  مردم بازين  اعمالجلوگير  شده و حقوق مزاد 

 نگردد.

در نظام حقوري ايران تعارض بنياديح در طلسف  وجود  اصل تفکيک 

ك  ناشي از تعارض  تورداصول رانون ااااي ب  چشم ميروا در متح 

در بند از ديدگاه جمهوريت نظام . از يک او جمهوريت و ااالميت نظام اات

گير  صري  رانون ااااي در محو ششم اصل اوم رانون ااااي شاهد موضع

  شاهد اشراف و الطاز ديدگاه ااالميت نظام ااتبداد هستيم و از او  ديگر 

  تشريعي، تنفيذ  و رضايي اتتيارات رهبر بر اااس رانون ااااي هم  جانب

هبر تمركم ر رادبرتي نويسندگان در عمل ب  نظر ميميکح ب  نظر  14هستيم.

ف  شود ك  با طلستواند موجب تمركم ردرتي ب  تجويم اصول رانون ااااي مي

  15وجود تفکيک روا در تعارض اات.

ر د هايي با وظايف مشاب وزارتخان  ها وتشکيل اازمانتجرب  همننيح 

مانند وزارت كشاورز  و وزرات ) گير  جمهور  ااالميدوران پس از شکل

                                                                                                     
15 Moschtaghi, ramin, underestanding the rule of law in the various legal 

orders of the words, available at: wikis.fu-

berlin.de/display/SBprojectrol/Home,p3 

ها  تفکيک روا در ا  كشور ايران، تفکيک روا در عمل  نگاهي اجمامي ب  مدل»بهنيا، مسي ،  16

 ، اال يازدهم،55،  شهاو مجلس ش ريو يسالمينشاسی  مسيز پووهش ، «ممريکا و طرانسد  

 55ص
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ر ون )نظينهادها  گوناگ تواطجهاد اازندگي يا ارت  و اپاه(، رانونگذار  

و...(، اعمال رايج  عامي انقالب طرهنگيشورا   ،مجمع تشخيص مصلحت نظام

ها  معارض ، تعريف صالحيتها  ادار م  در داتگاهناو مييحمراير با رانون 

با رانون ااااي برا  اشخاص حقيقي تواط رانون عاد  )مثل تعارض موجود 

ماده واحده رانون ممنوعيت تصد  بي  از يک شرل مصوب  ٠در تبصره 

 اند.     رانون ااااي( از ايح نمون  151با اصل  18٧8

 سازو تفكیک ق ي  م يزو.4

 سازو تقنینيم يزو.1.4

اعمال روه مقنن  ب  يور معمول بايد از يريق مجلس انجام شود ك  در 

ز يريق مجلس رانون ااددااي ا 6٧نظام جمهور  اادالمي ايران وطق اصدل   

 عالوه شود.شدورا  اادالمي اات ك  از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي  

رانون ااااي  62ل بر من روش ااتثنايي وضع رانون ب  وايل  مردم و در اص

امکان كاربست من در مسائل بسيار مهم ارتصاد ، ايااي، منعکس شده ك  

پرادددي و مراجع  مسدددتقيم ب  مرا  مردم اجتماعي و طرهنگي و از راه هم 

تواند اتتيار رانون ااااي مجلس نمي ٠6باشدد. همننيح ب  تصري  اصل  مي

ها اجازه تفويض تصددويب رانونگذار  را ب  شددخص يا هياتي واگذار كند و تن

ها  داتلي تود دارد. برتي از روانيح را بر حسددب ضددرورت ب  كميسدديون  

شدده، روي  اتخاذ شده تواط   ها  مصدرح در  اصدول ذكر  عالوه بر صدالحيت 

مجمع تشدددخيص مصدددلحت نظام،  شدددورا  عامي انقالب طرهنگي، دومت و  

ااااي ب  رانون  15٧مجلس تبرگان و همننيح تفسديرها  مواع از اصل  

ها طراهم كرده  ك  ب  شددرح راحتي بسددتر را برا  رانونگذار  ادداير داددتگاه

 تحليلي من تواهيم پرداتت. 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام . 1.1.4

توان وظايف مجمع را ب  توبي با تدريق در اصددول رانون ااددااددي مي 

تريح من وظايف، حل اتتالف بيح مجلس راد مهمشنااايي كرد. ب  نظر مي

من، مجمع، بازو  اجرايي رهبر در حل  بر و شدددورا  نگهبان اادددت. عالوه
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ها  كلي مشورت ب  رهبر در تعييح اياات (11٨اصل ٠معضالت نظام، )بند

ها  كلي نظام اات.) ( ناظر بر حسح اجرا  اياات11٨اصدل  1) بند نظام،

وان عن( همننيح انتخاب يکي از طقها  شدددورا  نگهبان ب 11٨اصدددل ٢بند

( تصويب برتي از تصميمات شورا  111) اصل عضدو شورا  مورت رهبر ، 

( مشورت ب  رهبر  برا  صدور طرمان بازنگر  در 111) اصل مورت رهبر ،

( عضويت ثابت در شورا  بازنگر  در رانون ااااي 1٧٧)اصل رانون ااااي،

ها  مجمع تشددخيص مصددلت ( از ديگر وظايف و صددالحيت1٧٧اصددل 8)بند

رانون ااااي اتتيار رانونگذار  را ب  مجمع  11٢گرچ  اصدل  16ظام اادت. ن

واگذار كرده، اما ايح اتتيار تنها محدود ب  مقررات مربوط ب  تود اعضاات و 

ايح نهاد اتتيار وضع رانون را ندارد  چراك  اوالً تالف اصل تفکيک رواات و 

ي ايح امر جمء ثانياً در هيچ كجا  رانون ااددداادددي حتي در موارد اادددتثناي

 ها  مجمع شناتت  نشده اات.صالحيت

امام تميني ب  رياادددت جمهور  ورت،  5/٢/185٠در طرمدان مور    

بايست در داتور كار جمل  موضوعاتي ك  ميبرا  بازنگر  رانون ااداادي از  

شددورا  بازنگر  ررار گيرد و در رانون ااددااددي گنجانده شددود، ايح موضددوع 

شدخيص مصلحت نظام برا  حل معضالت نظام و  مجمع ت»عنوان شدده بود:  

همننيح  .17«ك  ردرتي در عرض روا  ديگر نباشدصورتي مشورت رهبر  ب 

 توان ب  ايح نکت  پيبا مراجع  ب  مذاكرات شدورا  بازنگر  رانون ااااي مي 

ها  اصلي ايح شورا در زمين  مجمع ايح بوده اات ك  برد ك  يکي از دغدغ 

مبدادا مجمع ردددرت رددانونگددذار  پيددا كنددد و در عرض روا  ديگر درميددد    

ار  تددارج از مورعيددت مجمع در نظددام رددانونگددذ»توان گفددت بنددابرايح مي

ار عنوان مستشتشدکيالت تقنيني كشور بوده و ايح مجمع در نهاد رهبر  ب  

عنوان حکم، ب  حل اتتالف مجلس و شددورا  نگهبان گيرد و ب عامي ررار مي

                                                                                                     
، نشر دادگستر، چاپ اول، مختصس  ق ق يساسي جمه رو يسالمي يیسينمهرپور،حسديح،   15

 ٢55ص ،18٠٧
 ٢58ص ،همان 1٧
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رانون ااددااددي تواددط شددورا   11٢ايح ايده در اصددل .18«ورزدمبادرت مي

 ت. اما تصويببازنگر  در رانون ااداادي ب  شدرحي ك  گذشت، انعکاس ياط   

برتي از روانيح، پي  از ورود ايح نهداد ب  رانون ااددداادددي يا تريير واژگان  

نگارش ياطت  توادددط مجلس در زمان حل اتتالف با شدددورا  نگهبان، موئد 

تروج مجمع تشدخيص مصدلحت نظام از صالحيت و وظايف تود ب  وااط    

 ورود ب  حيط  رانونگذار  اات. 

 

 رسهنگيش ريو عالي ينقالب .2.1.4

 1862برا  نخستيح بار، داتور تشکيل شورا  عامي انقالب طرهنگي در اال

 هيئت وزيران 1851ر گرديد. در االيي پيامي از يرف امام تميني)ره( صاد

اد ك  انجام د« اليح  تشکيل شورا  عامي انقالب طرهنگي»هايي را با تصويب تالش

 1858ماهمذر12منک  درنهايت در  تا گير  مجلس ب  محاق طرو رطتبا عدم تصميم

طرمان تشکيل شورا از يرف امام تميني صادر گرديد. اتاد انقالب طرهنگي با پيام 

 ها، اصالحهايي را نظير بازگشايي دانشگاهطعاميت 1858ماهايشان تشکيل شد و تا مذر

 بند  نظامبرتي كتب دانشگاهي، تأايس جهاد دانشگاهي و... انجام داد. در صورت

ادار  و ايااي كشور، تا ب  امروز نامي از شورا  عامي انقالب طرهنگي و جايگاه من 

 19ب  ميان نيامده اات. 185٠و اصالحي  بعد  من در اال 186٠در رانون ااااي 

عدم  20موارد  چون تلقي ناصحي  از طرمان امام درتصوص اعتبار مصوبات ايح شورا،

                                                                                                     
ی  نشس، «جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در طرايند رانونگذار »اطضدلي، محسدح،   ملک 1٠

 125،ص 18٠6، تابستان٢، ش1٢، س ق ق يسالمي
نشسی  پووهش ، «جايگاه رانوني شورا  عامي انقالب طرهنگي و مصوبات من»شدريف، محمد،   12

 ٢٢٨ص ،18٠5زمستان، پاييم و 15و 16، ش ق ق و سیاست

. درتصددوص ماهيت حقوري مصددوبات شددوار  عامي انقالب طرهنگي بايد گفت مطابق ااددتعالم ٢٨

رهبر طعلي انقالب از امام تميني )ه( درتصدوص اينک  مصوبات شورا  عامي انقالب طرهنگي بايد  

زمان مقرر  ا  باشدددد ك  دارا  تأثير و مثار حقوري بوده و در حکم رانون باشدددد، امام درگون بد  

د  االجرا باشطرمودند ك  مصدوبات شورا  عامي انقالب طرهنگي بايد دارا  مثار حقوري بوده و الزم 

اند. ادخح امام حاكي از ايح اادت ك    اما در پاادخ تود از واژه در حکم رانون نيم اادتفاده نکرده  

دانيم ك  بيح مثار مصددوبات شددورا  عامي انقالب طرهنگي دارا  مثار و اعتبار رانوني ااددت و مي  
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ب  تصميمات و مصوبات شورا  عامي انقالب صالحيت ديوان عدامت ادار  در رايدگي 

رانون ديوان، ابطال مصوبات شورا  عامي انقالب  12طرهنگي مطابق با تبصره ماده

طرهنگي از او  ديوان عدامت ادار ، اعالم عدم وجاهت تصميمات شورا  عامي 

و... شورا  مذكور را در  21انقالب طرهنگي از او  هيئت عمومي ديوان عدامت ادار 

رغم علي 22بودن مواج  كرده اات.ت حيات توي  با بحران مشروعيت و رانونيمد

ي گذار  طرهنگمنک  شورا بر حسب راامت ذاتي تود بايد اردام ب  تعييح اياات

كند و ايح مسئل  بارها از يرف مسئوالن اعالم شده، اما در برتي مصوبات اردام ب  

 موده اات.ايجاد حق و تکليف حتي در حوزه حقوق كيفر  ن

 توان ب  موارد زير اشاره كرد:تريح مصوبات ايح شورا مياز مهم

  185٧شورا در  168مصوب جلس   رانون مصاديق عناد و طساد اتالري .1

 ها و مؤاسات مموزش عامي   نام  كميت  انضبايي دانشجويان و دانشگاهمييح .٢

 1/1/18٠٨.23مصوب  ا رااني رايان ها  ايالعمقررات شبک  .8

مقررات »ها  غيرعلمي پاي  و اااس برتي در نوشت وجود ادعا  بيبا 

كلي و نوعي مصوب نهادها  تاص همنون شورا  عامي انقالب طرهنگي، در 

ايح دات   24«عتبار  همنون رانون برتوردار ااتها از احدود صالحيت من

                                                                                                     

 .بودن تفاوت بسيار  وجود داردرانوني و رانون

تقريرات دوره جموه ، دانشددگاه شددهيدبهشددتي،   «حقوق ادار  تطبيقي»زارعي، محمدحسدديح،  

 181ص ،18٠5، حقوق عمومي كارشنااي ارشد
. ديوان عدامت ادار  درباره احکام صدادره از ادو  شدورا  عامي انقالب طرهنگي تواط هيئت    ٢1

مركم  گمين  دانشدددجو را، ايالق نام رانون بر مصدددوبات شدددورا را بدون مبنا  حقوري و طارد  

جايگاه مجمع تشدخيص مصلحت نظام در  »اطضدلي، محسدح،   وجاهت رانوني دانسدت  اادت. ملک  

 16٨،ص 18٠6، تابستان٢، ش1٢، سنشسی   ق ق يسالمي ،«طرايند رانونگذار 

تحديد حق دادتواهي دانشدگاهيان تواط شورا  عامي  »صددارتي، كيوان و اميرمطتابي، زهره،   ٢٢

 58٨،ص18٠٠، 16، شهاو  ق قينشسی  پووهش، «انقالب طرهنگي
اي ارشد، نام  كارشدنا ، پايانزييیي ير  ق ق يیفسو يیسينضسورت جسمجاهد، محمدعلي،  ٢8

 6٢ص ،18٠8تابستان  ،دانشگاه مازندران

نشر امت،    ،مق م  علم  ق ق را رویكسيو ر   ق ق يیسين و يسالمپژوه، مصطفي، دان  ٢5

 1٧2،ص18٠2، چاپ اول
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بدون ااددتناد ب  رانون يا هيچ منبع علمي ديگر، درصدددد تواددع  صددالحيت 

ايي تاص همنون شدددورا  عامي انقالب طرهنگي تا حد وضدددع رانون نهاده

 گون  دطاع و توجي  علمي و حقوري ندارد.باشند ك  جا  هيچمي

 ت سط يولت مغایس را ق ينی  يساسي و عايو قان نگذيرو . 3.1.4

  نام  اردام بتواند در موارد ااتثنايي با وضع مييحاگرچ  روه مجري  مي

ها  حقوري با محدوديت امدا ايح مسدددئل  در هم  نظام ردانونگدذار  كندد،    

تواند تالف رانون عاد  يا ااااي باشد يا نام  نميك  مييحروات. چنانروب 

 ب  عبارتي هدايي را بي  از رانون بر شدددهروندان تحميل نمايد. حق و تکليف

اادددت   ديگر، ردانون ناشدددي از اراده واددديع عمومي و موجد حق و تکليف 

نام  محدود و منطبق با روانيح اادددت و حق و تکليف ك  ابتکار مييحدرحامي

 كند.جديد  را بي  از منن  رانون مقرر داشت  ايجاد نمي

امدا برتالف اصدددول، در حقوق ايران در موارد  بدون وجود مصدددوب   

 نام ، اردام ب  تقنيحرانوني مجلس، هيئت وزيران رأاداً ازيريق تصويب مييح 

 ها نام  اددداماندهي طعاميت پايگاهتوان ب  مييحوده اادددت. برا  مثال مينم

ب  تصددويب هيئت وزيران رادديده ااددت اشدداره   18٠6اينترنتي ك  در اددال

با برشمار  اعمال تالف، شديدتريح شکل  ٧نام  در مادهايح مييح 25داشدت. 

گرطت   ظرشدن پايگاه اينترنتي را برا  كاربران در نضدمانت اجرا يعني بسدت   

هايي ايجادكننده حق و تکليف برا  شدددهروندان در اادددت. تصدددويب يرح

مور  اراذل و ا ابق  امنيتي، جمعبهايي مانند پوشد ، ماهواره، مسائل  حوزه

 اوباش و... نيم در ايح محدوده جا  دارند.  

 مجلس خبسگان و ش ريو نگهبان قان ن يساسي.4.1.4

رانون ااااي،  1٨٧در اصل  در تصوص تبرگان منتخب مردم، مذكور

 مقرر مي دارد: 1٨٠اصل 

رانون مربوط ب  تعداد و شددرايط تبرگان، كيفيت انتخاب منها و مييح »

                                                                                                     
ر نشد   ،گیسين  ير قبا  جسيئم خسيتساام  صفس  سیاست يیفسو سخت جوانمرد، بهروز،  ٢6

 6٢ص ،18٠٠، ميمان، چاپ اول
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نام  داتلي جلسدددات منان برا  نخسدددتيح دوره بايد ب  واددديل  طقهاء اوميح 

شدورا  نگهبان تهي  و با اكثريت مراء منان تصدويب شدود و ب  تصويب نهايي    

ادددد. از من پس هر گوند  تريير و تجديد نظر در ايح رانون و  رهبر انقالب بر

ود منان تصدددويب اددداير مقررات مربوط ب  وظايف تبرگان در صدددالحيت ت

 .«اات

بر ايح ااددداس اوميح رانون انتخابات و شدددرايط تبرگان، با امهام از روايت 

يعقوب بح شعيب از امام صادق )ع( در زمين  شنااايي و تعييح جانشيح رهبر ، 

برا  پيشدگير  از بروز طترت در نظام جمهور  اادالمي ايران و ضددمانت  تداوم   

حركات شدرعي  بر اااس واليت طقي  و در اجرا  اصول يکصد و هفتم و يکصد و  

تدويح و تنظيم و برا  تصددويب  1٨/٧/1862هشددتم رانون ااددااددي، در تاريخ  

صالح ررار گرطت  تقديم امام تميني شدده اادت. برتي از مواد ايح رانون مورد ا  

 مي باشد.   1852تيرماه  ٢6و  ٢5ك  متريح اصالحي  من مربوط ب  جلسات 

ااز  تقنيني ب  يور ي تعارض با تفکيک روا و مواز در ايح اصل از رانون اااا

باشد. در صدر ايح اصل از رانون ااااي، رانون مربوط ب  شرايط مشهود  مشخص مي

منها و همننيح در مراحلي پاييني مييح نام  داتلي تبرگان، شيوه و كيفيت انتخاب 

را در صالحيت طقهاء اوميح شورا  نگهبان ررار داده اات. منطق نهفت  در ايح اصل 

مشخص نيست ك  چرا اجازه تقنيح در مورد تبرگان ب  شورا  نگهبان داده شده و 

 يبهمننيح از اصل صالحيت تقنيني مجلس عدول شده اات. در مرحل  بعد تصو

نهايي را با شخص رهبر ررار داده اات ك  باز هم تروج از صالحيت تقنيح كامال 

 مشخص اات.

ابطال مواد  عالوه بر ايح شورا  نگهبان در موارد  ب  يور توداران  اردام ب  

رانون مدني در تعارض بيح  18٨2توان ب  ابطالل ماده نمون  مي رانون كرده ك  از من

ايح مسئل  نيم از دو حيث رابل انتقاد اات   26ره داشت.شهادت و اند رامي اشا

                                                                                                     
شدورا  نگهبان تالف شرع اعالم شد. بر اااس ايح   ٢5/٠/185٧ايح ماده نيم در نظري  مور    ٢5

رانون مدني از ايح نظر ك  شددهادت شددرعي را در برابر ااددناد معتبر طارد ارزش  18٨2ماده »نظر: 

 .«و بديح وايل  ابطالل مي گردد دانست  تالف شرع
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ال ابطال رانون بر عهده مرجع رضايي گذاشت  شده و يا اول منک  در كشورها  كامح

باشد  دوم ژرمني ابطال رانون در صالحيت رانونگذار مييبق روي  كشورها  رومي

 ن در برتي از نظرياتمنک  ابطالل رانون از مصاديق رانونگذار  بوده و شورا  نگهبا

تواند مستقيم يا غيرمستقيم اصالح تود، اعالم كرده اات ك  مصوب  مجلس نمي

بنابرايح توجي  ايح شکل از تروج از  27رانون را ب  دومت يا نهاد ديگر واگذار كند 

   28پذير نيست.صالحيت تواط شورا  نگهبان توجي 

حيت مجلس تبرگان ب  غير از مورد گفت  شدددده هر گون  تريير، در صدددال

داده شده اات. رانونگذار  ب  غير از تصويب شامل تريير در متح روانيح مصوب 

موضدوع  نيم مي شود. اتتيار  ك  ايح بار ب  تبرگان رانون ااااي اپرده شده  

اات. در ايح اصل ب  يور مشهود دو بار اصل تفکيک روا ناديده گرطت  شده اات 

و با اصول كلي حقوق عمومي در تعارض مشهود ك  با اصدول تود رانون ااااي  

 ررار دارد. 

 قان ن يساسي 163وضع قان ن ير پست  يصل . 1.1.4

راد رانون ااااي ب  نظر مي 15٧شده از اصلرغم تفسيرها  ارائ علي

كند و درتصدددوص هيچ دعوايي ك  رانونگذار اردام ب  بيان يک حکم كلي مي

«  هر دعو»عني ك  منظور از كاربرد عبارت شود  بديح مرائل ب  ااتثنا نمي

رااند و ايح مسئل  در در ايح اصدل هم  دعاو  اعم از كيفر  و مدني را مي 

روي  رضايي با وجود مراء طراواني »رادد.  انتقاد ب  نظر ميدعاو  كيفر  رابل

كند تود را مقيد و ك  از اول انقالب تا ب  حال صددادر شددده اگرچ  تالش مي

بودن جرم و مجازات نشدان دهد حکايت از من دارد ك   اصدل رانوني  پايبند ب 

دارند و من را در رلمرو حقوق كيفر  و  15٧رضددات برداشددتي عام از اصددل  

                                                                                                     
تقنيني در نظري  ها  شورا  نگهبان )مطامع   مرزشنااي امور اجرايي و»مرايي يوق، مسدلم،   ٢٧

، شماره هفدهم و هجدهم، بهار نشسی  يطالع رساني  ق قي، «رانون اادااي(  ٠6مورد  اصدل 

 15ص ،18٠٠و تابستان 
نمون  تفويض غيرمسدتقيم اتتيار اصدالح رانون، اليح  رانوني ديوان عدامت ادار  اات ك  در    ٢٠

ب  شددورا  عامي رضددايي اتتيار تريير ابال  در رانون مييح دادراددي مدني را داده بود.    1٧ماده 

 ايح مسئل  را رانونگذار  دانست. 1٧/2/185٨شورا  نگهبان در تاريخ 
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اند  زيرا موارد بسدديار  براادداس منابع معتبر ااددالمي مدني مجر  دانسددت 

ب  عبارتي  29مورد بررادي ررار گرطت  و در مورد من حکم صدادر شدده اات.   

رانون بر راضدي تکليف كرده ك  درهرحال، درصورت اکوت، نقض يا اجمال،  

كردن عنوان مجرمان  كند. ايح موضدددوع عالوه بر بسددديار  از ارددام ب  پيدا 

ايرادها ك  بحث در مورد من از حوصدل  ايح نوشدتار تارج اات مراير با اصل   

درباره من  تفکيک روا ااددت. درهرحال، پرداتتح ب  اصددل ممبور ك  بارها نيم

بودن و تواع  اصلراد  اما تالفاند بي  از ايح ضرور  ب  نظر نمينوشدت  

انگار  از ايرادات رانون ااداادي در حقوق كيفر  اات ك  دات راضي   جرم

 گذارد.ها  مردم باز ميرا برا  تهديد حقوق و مزاد 

 سازو قضایي يزو. م2.4

ور تاكيد شده اات. منظدر انديشد  تفکيک روا بر روه رضدايي  مستقل   

از ااتقالل داتگاه رضايي از حيث اازماني من اات ك  روه رضايي  تارج از 

نظام اداتتار  و ادازماني و تشدکيالتي ااير روا باشد و در روا  ديگر حل    

نشدددود  ب  يور  ك  وظايف ايح روه تحت شدددعاع و نفوذ اددداير اطراد، روا و 

الل روه رضايي  همننيح من اات ك  نهادها  ديگر ررار نگيرد. ارتضا  ااتق

انجام وظايف رضدايي در راديدگي و صدور حکم و حل و طصل دعاو  و رطع   

ها  مواز  ب  باشد. اپردن امر رضا ب  اازمان تصدومات در انحصار ايح روه 

ها  روه مجري  ب  هر شددخص يا اددازمان كالً و جمئاً تامي از  ويژه اددازمان

در تصوص اهميت جدايي روه  30باشد.لحت ميتوجي  رانوني و ب  دور از مص

وه چنانن  روه رضايي  با ر»  كندرضايي  يکي از انديشمندان حقوق تاكيد مي

مقنن  مرتبط باشددد حيات و مامکيت و مزاد  مردم در داددت حاكم توداددر 

بر تالف اصول ررار تواهد گرطت. ب  باور و  در چنيح شدرايطي تصدميمات   

                                                                                                     
نشر ، م يرو ير قلمسو  ق ق يیفسوقان نطرد، محمد،  توحيد   زاده، محمدجعفر وحبيب ٢2

 ٧٧،ص18٠5 چاپ اول، دادگستر،
، نشر دادگسترجلد دوم،  ، ق ق يسااساي جمه رو يسالمي يیسين  هاشدمي، اديد محمد،    8٨

 1٧٨،ص18٠8چاپ اول، 
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 .31«حقوري اتخاذ مي شود

توان مطرح ااز  رضايي در نظام حقوري ايران را در ا  وج  ميمواز 

باشد ك  عالوه بر كرد. وج  اول ب  تشدکيل شوراها  حل اتتالف مربوط مي 

ادداز  رضددايي د  تشددکيل من و دامح زدن ب  مواز تعارض با طلسددف  وجو

توان ميوج  دوم را  ها  جديد  را در حوزه رضايي موجب شده اات.چام 

 ها ها  اتتصدداصددي تحت تاثير جريان مايل شددتابمده ب  تشددکيل دادگاه ت

 وج  مواز  ادداز  رضايي در ايران ب  ادوميح دانسدت.  مربوط پوپوميسدتي  

ها  طرد  مقرر شده در رانون گير مشدخص نبودن ماهيت برتي از تصميم 

گردد ك  با اصدل ااتقالل طرد  و اازماني رضايي در تعارض  ااداادي بازمي  

 شد. در ذيل ب  شرح هر يک از ايح موارد تواهيم پرداتت.بامي

    تشكیل ش ريهاو  ل يختالف. 1.2.4

اداز  رضايي در نظام حقوري ايران با تشکيل  بارزتريح مصدداق مواز  

شوراها  حل اتتالف اتفاق اطتاده اات. تشکيل شوراها  حل اتتالف ك  با 

اه  بار دادگسددتر  و ها در داددتگاه رضددايي، ك هدف كاه  تراكم پرونده

از طلسف  وجود  تود  توادع  مشاركت مردمي تحقق ياطت، امروزه در عمل 

راددد تواددع  روزاطمون صددالحيت  شددوراها  ااددت. ب  نظر ميتارج گرديده

كردن صورت مسئل  و اتتالف و اطماي  حجم كار  ايح نهاد، بيشتر پاكحل

  انساني غيرمتخصص ها  دادگستر  را در رامب نيروتواع  كمي ااتتمان

 موجب شده اات. 

طق  و  شورا، طار  امتحصيالن رشت  حقوق،رانون  6ماده  ٢بر اااس بند

ها  علوم انسدداني با گراي  علوم اجتماعي يا معارف ااددالمي و ادداير رشددت 

رانون ممبور دارا بودن  6هدا از اومويدت برتوردارند، اما بند ح ماده   معدادل من 

اواد كاطي و مشنايي نسبي با موازيح طقهي و مقررات رانوني را برا  عضويت 

                                                                                                     
81 Blackstone,w.commentaries on law of England,londen:callell 

&davies,15,edn,1869 .p269 
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كاطي دانسدت  اادت. بديح  ترتيب اصل بر عدم تخصص حقوري بوده و توج    

 32دهد.يپذير نشان مادابق  در رضاوت ايح نهاد را مايب نکردن ب  تجرب  و 

اگرچد  توجيهداتي از حيدث كمي در تاييد موطقيت شدددوراها  حل اتتالف    

ررار گرطتح ايح نهاد غيرتخصصي  ميا اما پراد  من اادت ك    33.وجود دارد

منطق    دعاو  و اتتالطات مردميدر كندار روه رضدددايي  برا  راددديدگي ب 

 يا تير. اتحقوري اازگار ا

طار  از محااني ك  برا   اتتالف،تشکيل شوراها  حلراد، بنظر مي

 ااز  اند با برتي از اصول رانون ااااي در تعارض بوده و  موازمن برشمرده

 162و  85ااددت. برا  نمون  يبق اصددول در بخ  رضددايي را موجب شددده

رانون ااداادي، احقاق حق و راديدگي ب  تظلمات در صالحيت و از وظايف    

اتتالف بر تالف اصول  ذاتي دادگسدتر  اادت و تفويض من ب  شورا  حل  

رانون ااااي ك  مويد اصل رانون بودن  85باشد. همننيح اصل شده ميذكر

جرايم و مجدازات هدا بد  عنوان دروازه ورود بد  حقوق كيفر  اادددت، مانع     

تفويض اتتيار و رايدگي و صدور حکم در امور كيفر ، ب  مرجع غيررضايي 

 34شود.نظير شورا  حل اتتالف مي

 گسيیيهاو يختصاصي ر  تاثیس يز ع يمل يييگاهتشكی. 2.2.4

ک ها  بوركراتيهايي وايع از اازمانگرايان  بر بخ تاثير انديش  عوام

از ايح رو هدف مركم   .رضدايي  وارعيتي اات انکارناپذير  مانند مجلس و روه

گير  دموكراتيک اات. گرايي تمريق اراده مردم ب  درون طرميند تصميمعوام

مداران عوام گرا نيم تمايل ب  بازيابي اعتبار تود در ميان مردم دارند اياات

دهند ك  يرطدار ها  از دور تارج شده نشان ميو ب  جا  يرطدار  از گروه

                                                                                                     
، «مالحظاتي پيرامون شورا  حل اتتالف»ايمد  طرد، علي اكبر و يوافي مهنگر كاليي، علي،  8٢

 ٢1ص ،٠8، پاييم و زمستان٧5، شمارهنشسی  مقاالت و رسرسي ها
 چاپ دوم،  دادگسددتر، نشددر ،رسرسااي تطبیقي شاا ريهاو  ل يختالفحميديان، حسددح،  88

 18٨ص ،18٠2
 ٢5ص ،پيشيحايمد  طرد، علي اكبر و يوافي مهنگر كاليي، علي،  85
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دادن ب  گرايي در اصددامترچ  بسددترها  الزم برا  تحقق عواماگ 35اند.مردم

ر عمل ب  تاثير از رانون ااااي ايران وجود دارد، اما د 62را  مردم در اصل 

ل صي اصاصتتاها  تصوير  تشکيل برتي از محاكم دادگاهها  صوتيراان 

ي صاصتتا ها عامي مانند تشکيل دادگاهها  رانون ااااي از او  مقام 55

رانون ااددااددي،   55صددي اصددل  اصددتتاها  اممال، دادگاهبرا  غارت بيت

زنگر  در مصوب  صندوق ها و باصي وصول مطامبات، بانکاصد تتاها  دادگاه

 اات.  صي جرايم ورزشي و... پيشنهاد شدهاصتتاها  ها، دادگاهاپردهضمانت

شود، زيرا بر صي ااتثنائي بر اصل محسوب مياصتتاها  وجود دادگاه

شدددن از امتيازات مندها و بهرهاادداس اصددل تسدداو  مردم در برابر دادگاه  

  يصاصتتاها  وده و تشدکيل دادگاه ها بايد عمومي بدادرادي عادالن  دادگاه 

بدايدد همراه بدا توجي  و دميل باشدددد. در نظام حقوري ايران ن  ب  تبعيت از    

ر گرايي و تحت تاثيها  رضدددايي و تقنيني، بلک  ب  تاثير  از عوامادددياادددت

ها  اتتصاصي ها  اديااي و رضايي روند تشکيل دادگاه اظهارنظرها  مقام

ررار دارند از روه ب  طعل درممده و دميل منطقي  هاكد  در عرض ديگر دادگداه  

ئل  نيم در عمل شود. ايح مسهايي اعالم نميحقوري برا  اتذ چنيح تصميم

و معارض با طلسف  اداز  و چندگانگي در امر رضداء شدده    منجر ب  ب  مواز 

  تفکيک رواات.

 سازو يجسيیيم يزو. 3.4

در نظام ادار  و ادديااددي ايران شددفاف نبودن مقام اصددلي روه مجري ، 

تعددد نهادها  اجرايي با وظايف مشددداب ، مشدددخص نبودن ماهيت برتي از  

ها در تقسددديم بند  رايج در حقوق ادار  و در نهايت اتتالط ايح دادددتگاه

ها وظايف در راس اددلسددل  مراتب هرم اجرايي يعني روه مجري  و وزارتخان  

اددازماني اجرايي را با چام  مواج  كرده اادددت. ايح مسدددئل  در راس  نظم 

ها و همننيح در بخ  نيروها  انتظامي و پليس بي  از اددداير وزارتخداند   

                                                                                                     
نشددر ميمان، ، ترجم  هاني  هژبرامسدداداتي، ع يم گسيیي )رسااتسها، ع يمل و آثار(جان پرت،  86

 8٢-81صص ،182٢ چاپ اول،
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 توج  اات ك  ب  شرح من تواهيم پرداتت.  ها رابلبخ 

 ییس ق ه مجسی . ر1.3.4

 رانون ااااي جمهور  ااالمي ايران: 118ب  تجويم اصل 

م رهبر  رييس جمهور عامي تريح مقام رامي كشور اات پس از مقا»

و مسدئوميت اجرا  رانون ااداادي و رياات روه مجري  را جم در امور  ك     

 .«شود، بر عهده داردهبر  مربوط ميمستقيما ب  ر

و رهبر  رسدمت اول اصدل ممبور ب  يور صري  بيح رياات جمهور    

ما ر  ك  مستقيرت جم در امواات. امبت  ذكر عبارائل ب  السل  مراتب شده

شدددود هم عرض بودن دو مقام اجرايي را در راس نظام ب  رهبر  مربوط مي

 اازد.    ايااي اجرايي ب  ذهح متبلور مي

ب  عقيده برتي حقوردانان در كلي  موارد  ك  ب  نحو  تصدددميمات و 

گيرد، از حدود اتتيارات روه ارددامات اجرايي توادددط مقام رهبر  انجام مي 

امضدددا  حکم انتخاب رياادددت جمهور  پس از  36شدددود.جري  تارج ميم

طرض ربول مسددئوميت  (پي 11٨اصددل  2انتخاب مردم تواددط رهبر )بند 

رانون  185٠( ك  پي  از بازنگر  1٢٢رييس جمهور در برابر رهبر )اصدددل 

( و 18٨ااااي وجود نداشت، تقاضا  ااتعفا  رييس جمهور ب  رهبر )اصل 

( تاكيد بر 11٨اصدددل 1٨جمهور با شدددرايط مقرر )بند  همننيح عمل رييس

  را با اييمنان بيشدددتر  مواج  جدايگداه و  بد  عنوان مقام دوم روه مجري   

عرض بودن ايح دو مقام در روه مجري  رابل پذيرش ادددازد.  بندابرايح هم مي

بداشدددد و بايد رييس جمهور را مقام دوم روه مجري  در ايران تلقي كرد.  نمي

توان بدا تقسددديم وظايف رييس روه مجري  ب  داتلي و  ويي ميامبتد  از اددد 

امملل در ايران دانسدددت  زيرا تريح مقام بيحامملل، رييس جمهور را عاميبيح

( 1٢6ات بيح اممللي )اصدددل امضددداء تنفيذ  ايح مقام برا  امحاق ب  معاهد

و پذيرش و امضداء اادتوارنام  افراء و مقامات ارشد ديپلماتيک و    طرادتادن 

( در صالحيت اوات. در ايح امور صالحيتي برا  رهبر  1٢٠كنسومي )اصل 

                                                                                                     
 81٧، ص18٠5، نشر امير كبير، چاپ اول، رق  سیاسيعميد زنجاني، عبااعلي،  85
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در رانون ااداادي تعريف نشده اما ايح كل ماجرا نيست. تنظيم تطي مشي   

اممللي در عمل  بر عهده رييس جمهور نيست و ها  بيحدر رابط  با ادياات 

 باشد.   در بسيار  از موارد نق  رهبر  برجست  مي

 هاها و وزيتخان سازمان چن گانگي. 2.3.4

هددا و هددا موجددب پيددداي  اددددازمددانوجود برتي از تطي مشدددي

شدود ك  در كشدورها  تواع    هايي در كشدورها  جهان ادوم مي  وزارتخان 

ياطت  دميلي بر وجود منها نيسدددت. در ايران نظام حاكم ب  دميل وجود برتي 

ها وزارتخان  ترديدها نسدددبت ب  ديوان اددداالر  پي  از انقالب، برا  برتي

تشدددکيالت و وزارتخدان  مواز  ب  وجود مورد  مانند ارت  و ادددپاه، وزارت  

ك  هم اكنون تحت عنوان ادغام شددده ) كشدداورز  و وزارت جهاد اددازندگي

، وزارت طرهنگ و ارشاد ااالمي و وزارت جهاد كشداورز  طعاميت مي نمايد( 

امداد امام. همننيح اددازمان تبليرات ااددالمي، اددازمان بهميسددتي و كميت  

ها با ماهيت نامشدددخص، اددداتتار دومتي را تداعي وجود برتي از ادددازمان

 37كنند.مي

باشددد تريح عواملي ميها از جمل  مهمطموني و زاي  چندباره وزارتخان 

ااز  در بخ  اجرايي دامح زده اات. اممامات موجود در طصل ك  ب  مواز 

رتصدداد  كشددور، رويکرد رانون مديريت دوازهم رانون برنام  چهارم تواددع  ا

گر  دومتي و در نهايت رويکرد ب  كاه  تصدددد  18٠5تدمات كشدددور  

رانون برنام  پنجم توادع  ارتصداد  كشور ب  كاه  تعداد    68صدري   ماده  

اند ك  هنوز از جمل  اردامات رانونگذار در ايح زمين  1٧ها ب  عدد وزارتخدان  

 ٢1دارا   182٨. دومت ايران تا ادددال جام  عمل بر تح نپوشددديده اادددت

تخداند  بود كد  پس از ادغام چند وزارتخان  و تااددديس وزارت ورزش و    روزا

ها  تطبيقي تنمل يداطدت. بر ااددداس مطامع    1٠جواندان ايح ررم بد  عددد    

هايي مانند امور تارج ، كشدددور، دطاع و پشدددتيباني و شدددده وزارتخان انجام

اد  و دارايي در اكثر كشورها وجود دارند نيروها  مسدل ، وزارت امور ارتصد  

                                                                                                     
 1٢5،ص18٠1، نشر امت، چاپ اوم، مقسريت زييیيشمس، عبدامحميد،  8٧
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ها نظير وزارت ايالعات، تعاون و نفت در تعداد اندكي ومي تعداد از وزارتخان 

رتي ديگر از ب 38دهند.از كشددورها تاادديس شددده و ب  حيات تود ادام  مي 

ها مانند وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و معادن و وزارت نيرو با هم وزارتخان 

ها اند. كاه  وزارتخان ده و تشدددکيل يک وزارتخان  واحد را دادهتركيب شددد

عالوه بر ايجداد همداهنگي صدددحي  بيح مراء و  عقايد مختلف و كاه  بروز   

ها  مختلف دومت، ب  هدف مقرر در بند دهم هدا  احتمامي بيح بخ  تن 

ايجاد نظام ادار  صددحي  و حذف تشددکيالت  »رانون ااددااددي ك   ٢اصددل 

 تواني دارد.         پيشنهاد كرده اات نيم هم را« غيرضرور

 تع ي نیسوهاو يمنیتي و پلیسي. 3.3.4

مشددي نظام ادار  و اجرايي بايد اردامات تود را با  كنندگان تطتعييح

دادددتگداه رضدددايي و رانونگذار  هماهنگ و منطبق ادددازند. يکي از وجوه   

يي در هر نظام مشدترك در رابط  با وظايف و اردامات دادتگاه رضايي و اجرا  

شدود. در ايح وج  مشترك يک اتتالف  ادياادي ب  اجرا  رانون مربوط مي  

ظريف نيم بارز وجود دارد  اجرا  رانون تواددط روه رضددائي  اصددوالً تراطعي   

واددديلج مجري ، شدددکل غيرتراطعي دارد. درهرحال، اادددت  اما هميح اجرا ب 

مقنن  و رضدددائي  مجريد  بدايدد اردامات تود را در اجرا  صدددحي  رانون با    

توان گو و كارممد نميهماهنگ ادازد  زيرا بدون وجود دادتگاه اجرايي پااخ  

 اميدوار ب  تحقق شايست  بايدها و مطامبات مردم در رلمرو حقوق بود.  

گير  در ايران ديددگداه امنيتي بد  مسدددائل اجتماعي موجب شدددکل   

مبتني بر  ها و ترويج ادديااددت نهادها  مواز  در بحث اجرا  رانون شددده

ك  تود  ها شدهو تورم زندان 40شددن مجازات مک دونامد  39تسدام  صدفر،  

                                                                                                     
ها  ايران در بسددتر تطبيقي، طرياد ، مسددعود، برراددي تعداد وزارتخان  و مرايي يوق، مسددلم 8٠

 2٨ص
 56ص ،پيشيحجوانمرد، بهروز،  82
ک م»ايح واژه برا  نخسدتيح بار توادط جرج ريترز، جامع  شناس مشهور ممريکايي در كتاب    5٨

ي و ها و تبييح اجتماعها و تبيح تصوصيتدر پرتو تجمي  و تحليل ويژگي«  دوناميمه شدن جامع

طرهنگي جوامع مدرن ب  كار گرطت  شددد. در ايح طرميند اصددول حاكم بر راددتوران ها  زودمما، بر 
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شدددود. در ماده تهدديد  علي  امنيت اجتماعي  شدددهروندان محسدددوب مي 

رانون مييح دادراددي كيفر  ب  غير از نيرو  انتظامي جمهور  ااددالمي 16

موريح ايران، روادددا و معداونيح زندان نسدددبت ب  امور مربوط ب  زندانيان، ما 

نيرو  مقاومت بسدديج، ادداير نيروها  مسددل  در موارد  ك  شددورا  عامي   

امنيدت ملي تمام يا برتي از وظايف ضدددابط بودن نيرو  انتظامي را ب  منان  

محول كند، مقامات و ماموريني ك  ب  موجب روانيح تاص در حدود وظايف 

 شدوند ب  عنوان ضابطيح دادگستر  محوم  ضدابط دادگسدتر  محسدوب مي   

اند. ايح گون  تعبيرها  مواددع از ماموران اجرايي رانون در برشددمرده شددده 

ااز  گسترش و مواز  اصدل حاكميت رانون ررار دارد و ب  تعارض مسدلم با  

 نهادها  اجرايي در ايران دامح زده اات.

  

                                                                                                     

ادداير بخ  ها  جامع  حاكم شددده و تاثير عمده ا  بر ادديااددت ها  كنترل اجتماعي جوامع  

يم ب  تبعيت از ايح ادديااددت ها، در مباحثي مانند كارايي، محااددب   دارند. نظام عدامت كيفر  ن

پذير ، پي  بيني پذير  و كنترل با چام  روبرو مي شددود. مجازات ها در ايح طرميند، ب  تقليد 

از برتي از كشددورها نظير ممريکا بدون كم و كااددت اجرا شددده و ب  مانند راددتوران ها  مک    

 روح در بخ  اجرايي حقوق كيفر  انتخاب گرديده اات.     دونامد، تنها يک شيوه تشک و بي 
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 گیسو و پیشنهايهانتیج  

اصدول كلي در هر شات  از علم حقوري در راس السل  مراتب هرم من  

نظام ررار دارند. هر اصدل ب  يور يبيعي با اادتثنائاتي روبروات و همننيح   

در يول زمان شداهد ترييراتي ب  تنااب تحوالت ايااي و اجتماعي جوامع  

باشددد. اصددل تفکيک روا نيم ب  عنوان يکي از مهمتريح اصددول در حوزه   مي

شددت  حقوق عمومي، از ايح راعده مسددتثني نيسددت و با وجود تحوالتي ك  دا

همنندان در مددل هدا  مختلف حکمراني، مهم و مدد نظر برا  تراددديم و     

بخشي ب  روا و موثر در ارتباط بيح منها و تعييح وظايفشان بوده اات. در نظم

نظام حقوري ايران تعارض بنياديح بيح برتي از اصدول رانون اادااي و روي    

  هايي روبرو ها  متعارض با ايح رانون در عمل اصدددل تفکيک روا را با چام

ااتت  ك  با روح زمامدار  مطلوب همخواني ندارد. با وجود منک  برا  تحقق 

و توازن بيح روا گاهي ممکح اات حتي وظايف اصلي يک روه ب  يور  تعادل

ااددتثنايي ب  روه ديگر  اددپرده شددود اما ايح امر ب  معني تروج بي حد و  

جود دارد. با توج  ب  منن  حصر از اصل نيست و همواره توجيهاتي برا  من و

گذشدت مشخص گرديد ك  تفوق پارادايم مواز  ااز  بر نهادها  گوناگون  

در ايران موجب تداتل در وظايف روا شددده و يک وظيف  اصددلي و حياتي در 

صدالحيت هم زمان چند داتگاه ررار گرطت  ك  با طلسف  وجود  تفکيک روا  

د رانون ااااي در پرتو نقدها  باشدد. بازتواني و اصدالح مجد  در تعارض مي

ها  صورت عالوه بر چام مزاد تنها راه تروج از ايح بحران اادت  در غيرايح 

مرتبط با نهادها  ممبور شدداهد نوزايي نهادها  مشدداب  برا  حل مشددکالت  

 ها و وظايف تواهيم بود.  ناشي از تداتل صالحيت
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