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 چکیده
کار رفتی است؛ هاژر اا کی وی ی و« اعاهن رئیس هورلر»هاژر ، 421قانلن اسواسو  هورلرا اسو ا  ان ان وی هندر در اص      از در اصولی  

اظ اعنا ه افرلم حقلق  درو دارندر وار اعنان  خاصووو  اسوووت کی د یت و  تدم اسوووتق ز اعاهن از هنتی  اا ارتبر در و او  اقام اافل   یح

از نک سووول  ؛ده نلع نراد اعاهنت در قلر اج نی ا حظی ا  گ دد، )رئیس هورلر( دارد. ووا ناوا   ووی رهنوی توب  ه فعب  نرواد واا ا ول ی      

وی ههلد آادر اند کی رئیس آنرا در هاناار اعاهن رئیس هورلر یع نر گ دندر  قلر اج نیدر ودنی ، لن سووازاان ان ژا ایو سووازاانران   و 

  و داشتراا اقایی حاض  وی و رس وی اتتتار شأن اعاهن شک  گ فتی اند.، رئیس هورلر است. از سلا دنا  و خ  اعاهنترا نظی  اعاهنت پاریوان 

تی ه پ داخ «اعاهن» وا افرلم صحیح هاژر در الاردا ه اطاوقت نا اغان ت انن و داشوترا « اعاهن رئیس هورلر»  تتارت مافرلنراد اا ذن وط از 

طلر قلانین ا ول ی را در س اا هاژرچنین چنین نتیجی ا  گی د کی نظام قانلناذارا کشلر وی نحل شانستی اا نتلانستی است اعنا ه افرلم حقلق  

اغان ت  ،جی و داشت اه وا افرلم صحیح اعاهن کی الرد یص نح اعدهدا از اتضاا شلراا وازنا ا قانلن اساس  نیز ولدر استوانجاند. در نتی

 دارد.

 

 شلراا نارتان.، شلراا وازنا ا قانلن اساس ، قانلن گذار تادا، قانلن اساس ، اعاهن رئیس هورلر :واژگانکلید 
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 مقدمه

چندگانا   اسأیی»، 4337نظام اه ان  کشولر در د ی اهز انق   اس ا    از هوبی اعض ت ه اشک ت پیش رها

 «شوولراا وازنا ا قانلن اسوواسوو  »در ولد کی   از الضوولتای« یو کز در قلر اج نی»، کی در نتیجی آن ولد« در قلر اج نی

ی ر کی انج  وولد« یس هورلراناعاهنان ر»وحث ، ی نن الضووولتات چنین یو کزا . از ارمق ار گ فوت الرد ووازنا ا  

 یس هورلر( در نظامنگ دند. تدم پیشینی نظ ا چنین اقلیی اا )اعاهنان ر قانلن اساس  اص ح  421شوک  گی ا اصو    

و اا نرسووت هزن  از  وان دهران  اقاا  قانلناذارا اسوواسوو  ان ان از زاان انق   اشوو ه ی ه الهلدنت توب  چنین  

ر انن خصول  گ دندر اسوت؛ قلانین  کی وی نظ  ا  رسد حداق  وی   الهب یصولنب قلانین اتعددا د ، انق   اشو ه ی 

 را در قلانین ا ول ی هاا ندادر اند.« اعاهن»درست  اعنا ه افرلم حقلق  هاژر 

ا هرا وی ادویات نلشوووتارا در خصووول  الضووولع اصوووب  انن پده ش حاک  از آن اسوووت کی اعدهد اقا ت ه  

ت حاک  از آن اسوت کی    چند کی تناهنن چنین نلشتار ان  دروارر  یحقیقای  کی حلز انن الضولع صولرت گ فتی اسو   

 ا اتفاهت از نلشتار حاض    ا ه سلا ت اط هحی و اا آن الضولع آن ،  ا یس هورلر ولدر اسوت ااا ناار آن ناعاهنان ر

   2ولدر است.

س ینر« اعاهن»تدم پ داختن وی افرلم حقلق  هاژر در خصوول  ا ویت ه ضوو هرت یحقیض حاضوو  واند گفت کی   

ی نن د ن  ض هرت انجام یحقیض حاض  ا  واشد کی ا  یلاند و خ  از زهاناا  از ارم، هورلر در نظام پده شو  کشلر 

ث  واشووود. ؤاترم نا اجو  نا اخت ف  اصووو  را و   م نولدر ه در ینقیح ویشوووت  دندگار اجولتی نظام اه ان  ه یقنین  ا 

شلراا »اصو ح  ه اشوارر و خ  از اتضوواا    421کی تبی غم یصولنب اصو    ا ویت الضولع زاان  ده چندان ا  گ دد  

در اداای قانلناذار تادا وی  وان سیا  ه رهنی ساوضِ و داشت  از ، وی وار اعنان  ه افرلا  انن کبوی« وازنا ا قانلن اساس 

شانا  آن چنین هضعیت  ن است. رهش خلنش را اداای دادر ه شلراا نارتان نیز وی یأنید چنین اصلوای  پ داختی، انن هاژر

اسوت کی یا چی اندازر چنین رهنی اا الهب دهرا نظ  از تو  گ دندر اسوت؛ در حای  کی یحقیض حاض  در صدد آشت    

 ا  واشد. « اعاهن رنیس هورلر»نظ  ه تو  راهع وی افرلم 

صب : آنا نظام قانلناذارا در پده ش پیش ره وی ده سلاز اصب  ه چند سلاز ف ت  پاسخ دادر ا  شلد. سلا ت ا 

یس هورلر نا نرست هزن  داشتی است؟ رهنی قانلناذار فعب  چالنی است؟ در نر« اعاهن»ان ان و داشوت درسوت  از هاژر   

اداای سوولا ت پی االن  از انن ق ار اسووت: آنا کبیت نظام و داشووت هاحدا از انن افرلم وی دسووت دادر اند؟ ناار قانلن    

اظرارنظ  اا ، یسووت؟ اصوولوات اجبس وی چی نحل ولدر اسووت؟ ات م نظ  اا شوولراا نارتاناسوواسوو  وی انن الضوولع چ

ه دندگار حقلقدانان چی ولدر اسوت؟ آنا و داشوت قانلناذار تادا  وسول وا قانلناذار اساس     ، اتضواا شولراا وازنا ا  

 ولدر است؟ رهنی دهیت در انن خصل  چالنی ولدر است؟ 

ض حاضووو  در ده ورش ینظیم ا  گ دد. در ورش اهز وی ضووو هرات افرلم شوووناخت  یحقی، وا ناار وی انن سووولا ت 

س هورلر ین اا قاو  ارائی از انلاع اعاهنان ر یس هورلر پ داختی کی در آن ضوون یتیین یقسیم وندا نر« اعاهنان»تتارت 
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د ه در ث گذاشتی ا  شلوی یحبی  آسویب شوناخت  الضولع پ داختی ا  شولد. در ورش دهم نیز رهنی  ا ه نظ نی  ا وی وح    

 اا شوولراا نارتان ه اصوولوات اجبس ه رهنی  دندگار، اظرارات شوولراا وازنا ا، آن ضووون یتیین رهنک د اا نظ ا

 یس هورلرا در خصل  الضلع انن یحقیض وی وحث گذاشتی ا  شلد.  نر

 

 ضرورات مفهوم شناختی و تبعات آن .1

 ا در سطح قانلن اساس  ان ان است     یس هورلر گلناا یازگ  آننر« اعاهنان»نا « اعاهن»ا هرا و  پیشنی هاژر  

قانلن  4321چند در اطایب حقل  اسواسو  نو  یلان چنین ادتان  را داشوت. وی نحلا کی گفتی ا  شلد یا وازنا ا ساز    

نین کارک دا وا در تو  نیز از  وان اوتداا انق   اش ه ی چ 3نرادا وا انن تنلان اسوتل  وی ساوقی نتلدر است. ، اسواسو   

در نراد اا نرست هزن ا ه رناست هورلرا ههلد داشتی است.  4321یا قت  از « اعاهنت نا هزن  اشاهر»نراد ان  چلن 

در هاقع ههلد چنین نروادا را ووانود ناشووو  از ینلع در هظانر ه اختیارات چنین اقاا  قبوداد نولد کی از   نض اسوووناد     

شاراییی در نظ  گ فتی شدر است کی ایتتی در خصل  قاو  هاگذار ولدن نا نتلدن هظانر وا دست  ه اسناد پانین دست  وی ا

و اا اهیین وار در قانلن اسواس  در سبسبی ا ایب قلر  ، پس از وازنا ا 1ها وی اعاهنانش اخت م نظ  ههلد داشوتی اسوت.  

ز آن رهست کی در انطل  قانلن یس هورلرا شوناسوان  گ دند. ضو هرات وحث افرلا  ویشت  ا   ننراد اعاهنت ر، اج نی

اسواسو  فعب  از ده نلع اعاهنت صوحتت وی ایان آادر ه  و نان کی در اداای خلا یم دند در اذاک ات شلراا وازنا ا    

 ا راهع وی هظانر ه  اسواسواد در خصول  نک نلع آن وحث گ دندر است ه اتن اصلز قانلن اساس  ناار هاحدا وی آن   

تدم یلازن زاان  ا ویت دهچندان  ا  ناود کی ا حظی ا  کنیم از د ی  اا گذشووتی صوو حیتشووان نداشووتی اسووت. انن   

یس هورلر اع ف  نولدر ن ا را وی تنلان اعاهنان ر  ان  را انجاد نولدر ه رناست آن قانلناذار تادا نیز نراد ا ه سازاان

یت  ه شرص  وووو سازاان  یقسیم ا  یس هورلر را از ده انظ  سوبسوبی ا ا  ناسوت. و  انن اسواس هضوعیت فعب  اعاهنان ر   

 نوائیم.

 

 تقسیم از منظر سلسله مراتبی .1 –1

اوض وی نحلا کی اط، یس هورلرا نلت  اریتاط سوبسوبی ا ایب ادارا ف م ا  گ دد  ناز انن ناار در وین اعاهنان ر 

  گ فتن اذاک ات وا در نظ 3پانین دسوووت از وا  دسوووت در نک راوطی  لی  ه تولدا یتعیت ا  نواند.، اصووولز حقلق 

نظ  حقلقدانان ه وی هندر انطل  قانلن اسوواسوو  از انن انظ  ده دسووتی نراد  ، اط هحی در شوولراا وازنا ا قانلن اسوواسوو  

 اعاهنان از  ودنا  قاو  یشریص است.

 

 معاون اول .1ـ1ـ1

ی ص احت یس هورلرا ق ار دارد وی نحلا ص حیت ها وناعاهن اهز در صودر اعاهنان ر  421وی صو احت اصو     

س  »اشاراییی را در هاناار ، ذن  اص  اذکلر  وا نا  سان  اعاهنت  ا ا  واشد. چنین ناا   از هانب قانلناذار اساس 
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یس هورلر دارا نق ار دادر ه اختیوار ادارر  یوأت هزن ان ه  ووا نا  وین هزن ان را وا الافقت ر   « یس هورلرناعواهنوان ر  

دنی قلر اج نی زاان  ده چندان ا  گ دد کی وی سووان  اصوولز قانلن اسوواسوو  نیز   ا ویت هاناار ها در و 2گ دندر اسووت.

فاصووبی چندان  ،    چند وطلر القت، ها یا ا ز اقام رناسووت هورلرا 434ناا   انداختی ه یلهی نوائیم کی در اصوو  

اا . ایفاقاد در شلرنداشوتی ه چی وسوا وا حدهی نک  از الارد اصو  اذکلر اشواراییی در پسوت رناست هورلرا ق ار گی د     

وازنا ا قانلن اسواسو  اتضوا وی انن اسوأیی یلهی داشوتی ه حساسیت نشان دادر اند ه و  انن اساس ولدر است کی و خ  از      

  7اتضا اعتقد وی یزهم کسب رأا اتتواد اجبس شلراا اس ا  و اا کاندنداا انن اقام ولدند.

 

 سایر معاونان .1ـ1ـ2

قانلن اساس  ذک  گ دندر اند ودهن  77ه  421تنلان در اصولی   و لن ذن  اص    انن دسوتی اعاهنان ودهن حصو    

 ا هرا و  سوولاوض، کی چارچل  هظانر ه صوو حیتشووان در قانلن اسوواسوو  ذک  شوودر واشوود. در کنار چنین صوو احت  آن

اا انجاد اعاهنت گلن، قانلناذارا تادا ه توبک د خلد قلر اج نی ه در انن اهاخ  توبک د نراد ان  خارج از سوووی قلر

یس هورلرا ولدر اسوت. از ناار سبسبی ا ایب  نجار حقلق  وی نظ  ا  رسد یواا  انن اعاهنت  ا در نک  ن ان  و اا ر

اریتاط  م ت م وا  م ه در اریتاط  لی  وا اعاهن اهز ق ار داشتی واشند ه از آنجان  کی از نکتی نظ  اصلز حقل  تولا  

م ا  یس هورلر ف نو  واشد؛ در انن صلرت س  اعاهن نیز خلد هاوستی وی رأا ه نظ  ریس ننحیث اعاهنت استق  از ر

یس هورلر نگ دد. چنین دندگا   نزد اتضووواا شووولراا وازنا ا نیز الرد یأکید ق ار گ فتی ه اعاهنان وی اااوی وازهان ر 

  1 اا اتنلع ها ذک  گ دندر اند. و اا انجام انتلر هظانر ه اسئلییت

 

 سازمانی -م از دیدگاه شخصیتقسی .2-1

یس هورلرا در هضووعیت کنلن  دچار نا وان   سووتند. وی نحلا کی در  ناعاهنت  اا ر، از ناار یلصوویف  دنا  

 ،نک  یر نراد اعاهن اهز را دارنم کی وی اتتتار هاناار شوورص اعاهن نراد اعاهنت شووک  گ فتی اسووت. در  یر دنا   

ن  اا کشلرا وی تنلا دیاد وی یحاظ شوأن سوازاان  شان در سبسبی ا ایب سازاان  اعاهنت  ان  را ا حظی ا  کنیم کی تو

یس هورلر را در ده دستی وی ق ار آی  ناعاهنان ر، شورصویت حقلق  اسوتق  اع هم  سوتند. و  انن اساس ه از انن انظ     

ر خصوول   اا اط هحی د شاز انن نظ  افید خلا د ولد یا چای، یقسوویم ا  کنیم. یتیین انن یقسوویم وندا از ناار حقلق 

  ا وی وحث گذاشتی شلد. شأن حقلق  آن

 

 معاونت ناظر بر فرد .1ـ2ـ1

شوووأن  ،گذارا ا  کنیم کی در ادویات حقلق  یس هورلر را وی انن دیی  وی چنین تنلان  نامنانن نلع از اعاهنت ر 

اشد. وی نحلا کی سازاان وی ههلد حقلق  ف د انترب ه اقام یع نر شودر ویش از شوأن سوازاان  اش داراا ا ویت ا  و   
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شرصیت   ،آادر وی اتتتار هاناار حقلق  آن اقام شوک  گ فتی ه اصل د نو  یلان از نکتی نظ  حقلق  و اا چنین سازاان  

یس هورلر ولدر ه یتعاد چلن ف د نها حیث اعاهن  وان حیث ر یس هورلرا ف م نولد. چ ا کوی در انن ناسوووتقو  از ر 

س هورلر نیسوت؛ پس نو  یلان و اا سوازاان یحت اا ش نیز شورصیت استقب  یصلر نولد. نتیجی    یناعاهن اسوتق  از ر 

 ،انن کی وا آادن چنین ف د ه اقاا  سوازاان یحت اا ش شک  گ فتی ه وی اح  رفتن )نعن  حذم چنین پست اعاهنت ( 

یس هورلر هقت نصوو حدند ر سووازاان دیی  ههلدا ه حقلق  خلنش را از دسووت خلا د داد. و اا نولنی زاان  کی وا 

وی ههلد آاد؛ یتعاد سووازاان یحت فعاییت چنین اقاا  و اا ریض « یس هورلر در االر اه ان ناعاهن ر»پسووت ، دهیت نرم

ه فتض االر ا ولط ووی چنین پسوووت  نیز شوووک  گ فت ه وی اح  حذم چنین اعاهن  از اجولتی اعاهنت  اا رناسوووت   

نیز الضولتیت خلنش را از دسوت داد. گفتی ا  شلد در حاز حاض  اعاهنت  اا   نراد الضولع چنین فعاییت   ، هورلرا

ن اعاه»، «یس هورلرناعاهن االر اجبس ر»، «یس هورلرناعاهن االر حقلق  ر»ناظ  و  ف د ه اقام شاا  پنج یا وی نااراا 

اعاهن تبو  ه »ه « هورلر یسناعاهن یلسووعی ادن نت ه اناوع انسووان  ر »، «یس هورلرنو ناای رنزا ه نظارت را ت دا ر

 یس هورلر ا  واشند.ن ا از اعاهنت  اا انجاد شدر یلسط ر ا  واشد کی یواا  آن« یس هورلرنفناهرا ر

قانلن اسواسو  ق ار داشتی ه از انن حیث نو     421 ا در چارچل  اصو    از ناار یحبیب  ا  یلان گفت کی  وی آن 

یس هورلر اسوت کی یشریص ا  د د کدام اعاهنت وا کدام اختیارات  نن ر ا گ فت. چ ا کی ان یلان ان اد حقلق  و  آن

 چالنا  انترا  آن،  ا  ا نا حذم    کدام از آن نعن  یشریص انجاد نا تدم انجاد آن 1شوک  گ فتی نا حذم گ دد؛ 

است پید یس هورلر ق ار دارد. ناگفتین اا گزننشو  ر   ا در احدهدر صو حیت   اا آن  ا ه یتیین هظانر ه صو حیت 

یس هورلر قاو  شوک  گی ا ه فعاییت ا  واشند نی  ن اا ر کی چنین نراد ان  صو فاد در چارچل  اختیارات ه اسوئلییت  

قلر اقننی نا قلر قضائیی ه نا    نراد ، در گسوت ر صو حیت  اا ذای  سان  اقااات ه ا اهع اتم از    نک از هزاریرانی  ا  

لدر ه قلاتد و« یفلن  اختیار»هنس چنین نراد ان  از هنس ،   اصوولز حقل  تولا دنا . نکتی نران  انن کی از نکتی نظ

ناظ  و  هاگذارا اختیارات و  چنین نراد ان  نیز اتواز ا  گ دد؛ و اا نولنی فقط ورشووو  از اختیارات قاو  هاگذارا وی 

   47 ا. اعاهن است نی  وی آن

 

 معاونت ناظر بر سازمان .1ـ2ـ2

یس هورلرا گفتی ا  نوی اجولتی اعاهنت  اا ر، آن چنان کی از اسوش پیداست، ا سوازاان اعاهنت  اا ا یتط و 

 اا کشلرا ا  واشند. وی نحلا کی هاهد شرصیت حقلق   شولد کی داراا هاناار ه شأن سازاان  در اجولتی دستاار 

، «اظت احیط زنستسازاان حف» ا شواا    اسوتق  از رناسوت هورلرا ا  واشوند. در حاز حاضو  فر سوت انن سوازاان      

ونیاد »ه  «ونیاد شرید ه االر اناارگ ان»، «صنانع دست  ه گ دشا دا، سازاان ای ای ف  نا »، «سازاان ان ژا ایو  ان ان»

 ا  واشند.« اب  نرتاان

یس هورلر در درهی نرست؛ در دارا ناز ناار یحبی  اقانسوی اا ا  یلان گفت یفاهت انن ده دستی اعاهنت  اا ر  

ان  ه شاند سازا،  ا ا  واشد وی صلری  کی نراد اا نلع اهز فاقد شرصیت حقلق  نداشتن شرصیت حقلق  آن ولدن نا

سازاان  ه اای  استق  ا  واشند. دهم؛ انجاد ، در حای  کی نراد اا نلع دهم داراا شورصیت حقلق  ، اای  اسوتق  ولدر 

                                                           
 ( .195، ص 9835و عمید زنجانی،  865، ص 9818، مدنی) برای دیدن نظر موافق بنگرید به:. 1
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ر تادا وی وا اصوولوی قانلناذا، یس ونیاد اب  نرتاان(ننعن  روی غی  از الرد آخ  )،  اا ناظ  و  سووازاان ه فعاییت اعاهنت

یس ن ا شوووأن قانلن اسووواسووو  )اعاهن اهز ر  نک  از آن،  اا ناظ  و  ف د ههلد آادر اسوووت در حای  کی انجاد اعاهنت

اعاهن ، اعاهن و ناای رنزا ه نظارت را ت دا، اعاهن االر اجبس، هورلر( ه وقیوی هواناوار اق رای  )اعاهن االر حقلق    

 یس هورلر( دارد.نیلسعی ادن نت ه اناوع انسان  ه اعاهن تبو  ه فناهرا ر

 اا ناظ  و  سووازاان اتو کز نولد؛ چ ا کی از نک   م   ا را اتلهی اعاهنت از انظ  یحبی  انتقادا ا  یلان ناار 

س هورلر ینتنلان اعاهن ر ا وی  یس آنن ا شرصیت حقلق  استق  یع نر گ دندر است ه از   ف  ر و اا انن سازاان

رلر وی یس هونق ار دادر شوودر اند. نتیجی انطق  چنین چینشوو  انن خلا د ولد کی سووازاان ا ول ی وی تنلان نراد اعاهنت ر

 استفادر ا  شلد در هاقع نظ  و  تدم استق ز« اعاهن»حسوا  آند. نکتی اننجاسوت کی در ادویات حقلق  هقت  کی از هاژر   

ید انن اسووتد ز  و نان کی در اذاک ات شوولراا وازنا ا گفتی شوودر اسووت نرتبر ا  واشوود. در یأآن اقام در شووئلن ا

 44یس هورلرا نتلدر ه نو  یلاند واشد.نحیث استقب  از ر، حیث اعاهن

، ا حظی ا  شووولد چی قت  از وازنا ا ه چی پس از آن 42، در کنوار چنین اظرارای  از هانب اتضووواا انن شووولرا   

 یسنیصووولنب قانلناذار تادا ه شووولراا تای  انق   ف  نا  وی تنلان اعاهنت  اا زن  اجولتی ر  ان  وا  سوووازاان

 ا وا شووأن  هورلرا درآادر اسووت کی انن اا  از ده نظ  هاا انتقاد دارد. نرسووت انن کی اسووتق ز حقلق  انن سووازاان  

أن وپذن نم در انن صلرت نو  یلانیم ش ا را   ا قاو  هوع نو  واشود؛ نعن  اگ  شورصیت استق  حقلق  آن   اعاهنت  آن

ا   اگ  هاناار اعاهنت  و اا آن، یس اسوووت ه و  تکس آنن ا را وپذن نم چ ا کی حیث اعاهن  وان شوووأن ر اعاهنت  آن

یم یس هورلر یصلر کنیم. در حای  کی ا حظی ا  کنن ا شرصیت هداگانی اا از ر قائ  وشلنم یتعاد نو  یلانیم و اا آن

وی ک ات انن خبط حقلق  را دچار گ دندر اسووت. شوواند اسووتد ز  ، ادا چی قت  از وازنا ا ه چی پس از آنقانلناذار ت

در  اجبس شلراا اس ا »آنجا کی اق ر گ دندر است ، گ دد کی چنین اصولوای  در راسوتاا اصو   فتادم قانلن اساس    

ان پاسوووخ داد کی ایفاقاد ذن   وان اصووو  حدهد ا  واشووود. در اقاو  ا  یل« تولم اسوووائ  ... ا  یلاند قانلن هضوووع کند.

نولدر است ه ایتتی از هوبی اص حات قانلن اساس  اص  « حدهد اق ر در قانلن اساس ...»...اختیارات اجبس را احدهد وی 

یس هورلر یرصیص دادر است. دهم انن کی حدهد نا  واشود کی در آن صو احتاد اختیار اذکلر را انحص اد وی اقام ر   421

یش در و خ  از اصلوا، یس هورلرناداخبی وی  وین ها ختم نا دندر اسوت ه در کنار پیش وین  اقام اعاهنت و اا ر  انن

قانلن اساسناای ونیاد شرید انق   »پیش رفتی اسوت وی نحلا کی در   421راسوتاا قت  ه وسوط اختیارات اذکلر در اصو     

رلر ه ولدر کی یحت نظارت تاییی اقام اعظم ر ت ا ق ار یس هونرئیس انن ونیاد اعاهن ر 4377اصوول  سوواز  « اسوو ا 

اقدام وی هضع اصلوای  در هرت پیش وین  اعاهنت و اا ، نراد اا دنا ا، سولم انن کی در کنار قانلناذار تادا  43دارد.
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ی انرژی اتمی و حفاظت محیط زیست به عنوان معاونت نخست وزیری، رویه گذشته قانونگذار عادی را ضرور  تحت نظر بودن سازمان ها
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یس هورلر و آادر اند. اشوورصوواد در انن خصوول  شوولراا تای  انق   ف  نا  قاو  ذک  اسووت کی و او  اصوولوی آن نر

نکتی  41.«یس هورلر اسووتنیس ونیاد اعاهن رنر»، شووک  گ فتی اسووت. اطاوض اادر پنج اسوواسووناای آن  « ونیاد اب  نرتاان»

را نق  نولدر ه یکاییف  را و   421انتقادا در اننجا انن اسوت کی شولراا تای  انق   ف  نا  وا چنین اصولوی اا اص     

چارچل  اصو  اذکلر داراا صو حیت گزننشو  است. ایتتی     یس هورلر درندر حای  ر، یس هورلر وار نولدر اسوت نر

یس انن شوولرا ولدر ه در یصوولنب انن  نیس هورلر خلد رنشوواند وتلان وی انن انتقاد انن گلنی پاسووخ داد کی وی    حاز ر 

 هاصولوی هاناار رناسوت را داشوتی اسوت یذا نو  یلان ان ادا و  چنین اصولوی اا نولد. چنین پاسور  وی ده دیی  شکب        

یس نیی یعیین اعاهنان رأدر خصوول  صوولرت اسوو 421اا لا نو  یلاند درسووت واشوود. دیی  شووکب  آن اسووت کی اصوو  

   ف آننود در چنین نروادا )شووولراا توای  انق   ف  نا ( را پیش وین  ننولدر اسوووت ه ایتتوی رتوانت چنین       ، هورلر

صوودر اصوو  اذکلر وی چایش کشوواندر واشوود. دیی   در« ا  یلاند»یس هورلر را وی یتع هاژر نف آنندا اختیارات شووکب  ر

اا لا نیز ناظ  و  چالنا  یصولنب چنین اصولوی اا ا  واشود کی در آن اکا نت اتضاا شلرا کی ی کیت  از شرصیت    

 ،یس هورلر ا  واشند ه اصلوات آن و  اساس اکا نت تددا اتضا صلرت ا  گی دن اا حقیق  ه حقلق  اسوتق  از ر 

ا  »یس هورلر را وی یتع هاژر نیس هورلر را نق  ک در ه در نتیجوی آن اختیارات اا لا ر نر 421دان ر انترواو  اصووو   

 وا چایش الاهی ساختی است.، ذک  شدر در اص  وا  را، «یلاند

 

 نظریه ها و رویه ها .2

داختی ه در   پ در اننجا اوتدا وی یتیین اظرارات اط هحی در شولراا وازنا ا قانلن اسواسو  ه ناار قانلناذار اسواس     

 .اداای نظ نی  اا شلراا نارتان ه قانلناذار تادا الرد وحث ق ار ا  گی د

 نظریه های مطروحه در خصوص مفهوم معاونان رئیس جمهور .2ـ1

وی اااوی وسووت  ا ه زاینی  اا حقلق  شووک  گی ا نراد ، از انن انظ  اوتدا اذاک ات شوولراا وازنا ا قانلن اسوواسوو  

الرد و رسوو  ق ار گ فتی ه سووپس ناار قانلناذار اسوواسوو  در خصوول  ، لر در سووطح قانلن اسوواسوو یس هورناعاهنت ر

 الضلع اعنلنی وی وحث گذاشتی ا  شلد.  

 

 مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی .2ـ1ـ1
ر ولد یس هورلراننظام حقلق  ان ان فاقد ساوقی   ح وحث اعاهنت ر، از آنجان  کی قت د در سوطح قانلن اسواسو     

 ان  در قایب الافقین ه ارایفین   ح اتحث اعاهنان  تکس ایعو ، در نتیجی وا   ح اهییی آن در شلراا وازنا ا، است

یس هورلرا وی ههلد آاد. اذاک ات اط هحی گلناا آن اسووت کی اتضوواا شوولراا اذکلر تولااد وی وار اعنان  آن   نر

ر اختیارات گست ، ات وی اعنا ه افرلم اعاهن واشد وی شیلر انترا یلهی نولدر اند. در اثناا اذاک ات ویش از آن کی یلهر

                                                           
. البته در حاا حاضخر عماله ریاسخت بنیاد مذکور با معاون علمی و فناوری رییس جمهور می باشد. اما آن ه در اینجا مه  است این است   94

رییس جمهور است. در نتیجه معاون گفته شده از نظر حقوقی به دو اعتبار معاون  که از نظر حقوقی، رییس چنین بنیادی به عنوان معاون

 رییس جمهور به حساب می آید ی ی از حیث معاون علمی و فناوری و دیگری به اعتبار رییس بنیاد ملی نخبگان.



   42یس هورلر تولااد اقام اعاهن اهز ا کز یلهرات فل  ولدر است.نه در وین اعاهنان ر 43اعاهن اتلهی ولدر است

 آنت  ا وی اعنا ه افرلم اعاهن ولدر است. حض ت اعدهد نظ ات ارائی شودر گلناا یلهی آن ، در کنار انن الاضوع  

حیث اعاهنت... نعن  آن کسو  کی انن شورص اعاهن اهست انن در حقیقت کنندر کار   »...اهلل خاانی اا اظرار داشوتی اند:  

اعاهن از نظ  اا نعن  کسوو  کی یوام اسووئلییت فعاییت اه را از نظ  »... ه آقاا تتداهلل نلرا اظرار داشووتی اسووت:  47«.اسووت

خلدش اسووئلییت خاصوو  را وی تردر دارد... اعاهن هزن  تتارت اسووت از ف دا کی  کی  یس وی تردر دارد نی انننقانلن  ر

اختیوارای  را از نواحیی هزن  ا  گی د هی  یوام اسوووئلییت آن اعاهن را هزن  یقت  ا  کند... و  انن اسووواس اعاهن چیزا    

  41«.یس است کی ا  گی د...نیس ه یذا اختیارات را از ناحیی رننیست هز ر

ر خصوول  اظرارنظ  اا ارائی شوودر نکات زن  حائز ا ویت حقلق  ا  واشووند. نرسووت انن کی در     لر کب  دی و 

الج ا  زند ه انن ایتتی وی ، وی هندر در ادویات گفتارا نوانندگان دهیت 41، سووو اسووو  اتواحوث ناار اثتات گ ان  حقلق    

هنک دا و  کبیت اندام نظام حقلق   ا در االرات اه ان  نشان از سیط ر چنین ر خا   یجار  توب  حدهد نک د ی آن

ض هرت الاد قانلن  ف اهان وا دهراندنش  در خصل  ، اا ا  واشد؛ نتیجی احتلم چنین دندگا   در ت صی قانلن نلنس 

گلناا  421دهم انن کی رهنک د غایب در یصوولنب اصوو   27زهاناا ارتبر    نک از الضوولتات اط هحی خلا د ولد.

یس ه ادن  اهز قلر اج نی نا نستی شدر است. سلم انن نیس هورلر وی تنلان رنی در آن رولدر اسوت ک  24«رناسوت  »ناار 

یلهی گ دندر اسووت ااا در اداای ه وی سوو تت در حین   « اعاهن»کی    چند در ک م و خ  از اتضووا وی اعنا ه افرلم هاژر 

در اصوولز وعدا ه اشوورصوواد اصوو  « اعاهن»وحث  اا دنا  انن الضوولع احل ا  گ دد. وا انن حاز ا ویت اعنان  کبوی 

 الرد یلهی صحیح ق ار گ فتی است. 422

 

 دیدگاه قانون اساسی .2ـ1ـ2

یس هورلر در نظ  نا فتی است ه ص فاد در نقانلن اسواسو  ضواوطی نا ضلاوط افرلا  خاص  و اا افرلم اعاهنان ر    

کی  ودهن آن 22اعاهنان ذک  ک در اسووت؛یس هورلر را شوو ط یعیین ه انتصووا  نارادر ر، از نظ  شوویلر انترا  421اصوو  

  ا»آن چی کی از ص احت هاژر ، ودست د د. از نظ  ادیلز یفظ« اعاهن»الضع ص نح  در خصل  افرلم شناس  یفظ 

،  ا نچالنا  انترا  آ، یس هورلر در یعیین نا تدم یعیین اعاهنانناحدهدر اختیار ر، در اصوو  اذکلر و ا  آند« یلاند
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االر و ناای ه ولدهی » 422در احدهدر صوو حیت گزننشوو  ها ق ار گ فتی اسووت. در کنار آن در اصوو    ا ه نیز یعداد آن

 ا را وی غی  وو اعاهنین و دادر است. در انن صلرت   یس هورلر اهازر هاگذارا آننوی ر« هاالر ادارا ه استرداا  کشلر

 وان و داشوت گفتی شدر و خ  از اتضاا شلراا  ناظ  و  « اعاهن»ا  یلان گفت کی و داشوت قانلناذار اسواسو  از هاژر    

 یس ف م گ دندر است. نوازنا ا قانلن اساس  ا  واشد کی در آن حیث اعاهن از نظ  حقلق  هاوستی وی ر

 اا و»ه « االر ادارا....»، «االر و ناای...»آن ی کی از سوویا  تتارات قانلن اسوواسوو  وی هندر از هاژگان   ، وی ویان دنا  

و  ا  آند انن است کی حداق  قانلناذار در سطح انطل  اصلز هاژر  23، «قانلن  خلد اعاهنان  داشوتی واشد انجام هظانر 

یس نرا وی اتتتار ف د ه اقام در نظ  گ فتی اسوووت کی در آن ورشووو  از هظانر نا االر قانلن  ر « یس هورلرناعواهنوان ر  »

شووک  گی ا نراد اعاهنت سووازاان  وا شوورصوویت   هورلر وی ها یفلن  ا  گ دد ودهن آن کی چنین یفلنضوو  انج  وی

 یس هورلر گ دد. نحقلق  استق  از ر

 

 رویه های عملی .2ـ2

چی وسا در خصل  الضلت  ت صی  اا نظ ا ه توب  وی  لر کاا  و   ودنا  انطتض نتاشند ه نلت  از  وسان   

لاز را اط ح ک د کی آنا وین تایم نظ  نا یشوواوی نا یفاهت ه حت  یعارم اشووا در گ دد. در انن صوولرت ا  یلان انن سوو 

)نعن  اذاک ات شلراا وازنا ا ه قانلن اساس ( ه تایم تو  )نعن  نظ نی  اا یفسی ا ه الاضع شلرا در قتاز اصلوات 

یس هورلر ههلد دارد نا خی ؟ در یکاپل و اا نر« اعاهن»اجبس( ناار هاحد ه اشووت ک  راهع وی افرلم شووناسوو  کبوی   

قانلناذارا تادا ه قلر اج نی را کی حائز ا ویت ی نن اصدا  و اا فرم رهنی ، الاضوع شلراا نارتان نظ ات ه ، پاسوخ 

 وی وحث گذاشتی ا  شلد.  ، فعب  هبلر ا  نوانند

 

 مواضع شورای نگهبان .2ـ2ـ1
یس ننان رهی نن رهنی ساز فرم اعنا ه افرلم اعا شلراا نارتان وی ده اتتتار رهنی ساز ه حت  ا  یلان گفت کی ارم 

 «نظ نی یفسی ا»فرم ه و داشوت رسوو  از اصولز قانلن اسواس  را در قایب     ، هورلرا وی حسوا  ا  آند؛ از نک   م 

ارائی نولدر ه تین  ا  سووازد ه از   م دنا  وا نظارت و  اصوولوات اجبس شوولراا اسوو ا  درسووت  نا نادرسووت  رفتار   

ت م ا  دارد. در انن صلرت ا  یلان گفت کی شلراا نارتان یقنین  اجبس را در اسوی  الرد خلاسوت قانلن اسواس  ا   

 گبلگار رفتار ه رهنی توب  نظام قانلناذارا نا وی ویان ورت  حبقلم نظام یقنین  کشوولر وی شوووار ا  رهد. و  انن اسوواس ارم

 رلم شناس ی نن ا هع چنین رهنی اا شوو در ا  شولد. وا انن اقدای سلاز انن است رهنی شلراا اذکلر در خصل  اف  

ا هع اظرار نظ  »ه  21«ا هع رسووو  یفسووسووی  قانلن اسوواسوو  »یس هورلر چالنی اسووت.؟ ا هرا و  ده اتتتار ناعاهنان ر

 ویانا  الارد زن  است. 23«اصلوات اجبس شلراا اس ا 

ی نظ  یفسی ا خاص  راهع و، اهز( وا اداقی در نظ ات شولراا نارتان وی تنلان ا هع رسوو  یفسوی  قانلن اسواسو       

ا  یلان و خ  از ضووولاوط ، یتیین افرلا  اعواهنوان ا حظی نو  گ دد وا انن حاز از اجولتی نظ ات شووولرا در انن وارر  
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ن اساس یس است. و  اننافرلا  را اسوتنتاج نولد. نرست انن کی گست ر اختیارات اعاهن احدهد وی چارچل  اختیارات ر 

داشتن   گلنی یشکی ت اه ان  نظی  اعاهنت را  431ه  433ه  27وی استناد اصلز  4327ولد کی شولراا اذکلر در سواز   

  در نظ، یس هورلر اغان  قانلن اسوواسوو  ات م نولد. در اداای نیز در  وین خط سووی  اسووتد ی نزن  نظ  نرسووت هزن  ه ر

 ات م نولد:  24/1/4322  یارنخ  – 3333یفسی ا شوارر 

 «  اغان  قانلن اساس  است.، اشاهر هرت توبیات اه ان  یعیین ... اعاهن نرست هزن  وی تنلان هزن » 

نیز اداای  432322 ه 4323ارایفت شوولرا وا صوو حیت اه ان  اعاهن نرسووت هزن  در نظ نی  اا ات ا  سووایراا    

چ ا کی ظا  اد و داشت شلرا از اختیارات نرست هزن ا انن ولدر است کی ها شأن اه ان  استقب  ندارد.  27داشوتی است. 

یس هورلر اسووت. و  انن اسوواس در الضوولع  نیس هورلر هاوسووتی وی شوورص ر نانن کی اتتتار یصووویوات اعاهنان ردهم 

 از شلراا نارتان دان  و  انن 44/3/4372یارنخ  27/24133یس هورلرا هقت وی شووارر  ناسوتع ا  یلسوط اعاهن اهز ر  

   :کی

اس  و اا ادارر االر و ناای ه ولدهی ه االر ادارا ه قانلن اس 422یس هورلر کی وی اسوتناد اص   نوووو اعاهنان ر3»...  

 «استرداا  انصل  شدر اند وعد از پانان دهرر رناست هورلرا ا  یلانند وی کار اداای د ند نا نیاز وی حکم هدند دارند؟

ادارر االر  یس هورلر وی تنلان اعاهن وی کار خلد اداای ا  د ند یکن در آن قسوت کی ا ولط ویناعاهنان ر»آادر است: 

  21«یس هورلر ا  واشد.نو ناای ه ولدهی ه االر ادارا ه استرداا  است ادارر کار انلط وی نلت  الافقت ر

 اصلوای  را وی یأنید رساندر است، دهم( شولراا نارتان وی اتتتار ا هع اظرارنظ  اصولوات اجبس شولراا اس ا     

ا در ده ههی سوازاان  ه شورصو  پذن فتی است. از هوبی در    یس هورلر رنکی گلناا آن اسوت کی شولرا افرلم اعاهن ر  

س هورلر ینرناست انن سازاان هزء اعاهنان ر« قانلن یشوکی  سوازاان ای ای ف  نا  ه گ دشا ا  »ید نوا یأ 4313سواز  

 یع نر گ دند. 

  و   اا ناظ از اجولع نظ ات ه الاضووع شوولراا نارتان چنین و  ا  آند کی نی ینرا نراد اذکلر وی یفاهت اعاهنت  

سوازاان ه اعاهنت  اا ناظ  و  ف د یلهر  ننولدر است وبکی پیلستی وا یأنید اصلوات اجبس و  انن رهند داان زدر است.  

 یسنانن هضوووعیوت ایتتوی در ظوا   گلنواا تدم پذن ش اسوووتد ز اط هحی در ورش اهز راهع وی یفاهت اعاهنت  اا ر     

 تلان ناش  از تو  گ ان  شلرا یبق  نولد.هورلرا است. ایتتی چنین هضعیت  را شاند و

  

 رویکرد قانونگذار عادی .2ـ2ـ2

 ا وی الهب قلانین  ا حظی ا  گ دد کی و خ  از اعاهنت، یس هورلران واا الهلد ر  ووا ناوا   ووی اعواهنوت      

راد در نتادا ه حت  اصوولوات شوولراا تای  انق   ف  نا  ولهلد آادر اند. چنین هضووعیت  ویانا  آن اسووت کی انن    

وی نلت  و داشوت کب  ه اهوای  از چنین اقلیی اا را ودست دادر ه وی کارو د اوزارا آن ویش  « اعاهن»و داشوت از افرلم  

از اعنا ه یتعات حقلق  آن نظ  داشووتی اسووت. در نتیجی اصوولوای  از قت  از انق   اسوو ا  یا حا  در انن خصوول  وی     

ا وی ده اتتتار سازاان ه ف د در نظ  داشتی است. اصادنض فعب  اعاهنت  اا یصولنب انن ا هع رسویدر است کی اعاهنت ر  
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ناظ  و  سووازاان اسووتق  حقلق  وی انن ق ار اسووت کی چرار الرد اهی  از یصوولنب اجبس گذشووتی ه الرد آخ  اصوولوی    

 شلراا تای  انق   ف  نا  است:

ه  4333اصوول  « ازا احیط زنسووتقانلن حفاظت ه ورسوو»یس سووازاان حفاظت احیط زنسووت وی الهب نوووو ر 4 

 .4374 21/1اص ح  

 .4333/ 42/1اصل  « قانلن یأسیس سازاان ان ژا ایو »یس سازاان ان ژا ایو ؛ اطاوض نو ر 2 

 4377صل  ا« قانلن اساسناای ونیاد شرید انق   اس ا »یس ونیاد شرید ه االر اناارگ ان؛ و  اساس اادر نک نو ر3 

 4313/ 41/2نلن ساختار نظام هااع رفار ه یأاین اهتوات  ه نیز اصلوی شلراا تای  ادارا وی یارنخ قا» 42اادر  3ه یتص ر 

 یس هورلر ه نظارت تاییی اقام اعظم ر ت ا ا  واشد.نرئیس ونیاد اذکلر زن  نظ  ر

نا  ه  قانلن یشکی  سازاان ای ای ف »صونانع دست  ه گ دشا ا؛ وی استناد  ، یس سوازاان ای ای ف  نا  نوووو ر1 

از هزارت صنانع ه اعادن هدا ه وی سازاان ای ای « سازاان صنانع دست  ان ان»کی اطاوض آن  4313اصول   « گ دشوا ا 

شک  گ فت.  «صنانع دست  ه گ دشا ا، سازاان ای ای ف  نا »ف  نا  ه گ دشوا ا ایحا  گ دند کی در نتیجی آن  

 وی انترا  ها صلرت ا  گی د.یس هورلر ه ندر حاز حاض  رناست آن وا تنلان اعاهن ر

یس ونیواد اب  نرتاوان؛ زاینی  اا اهییی شوووک  گی ا انن ونیاد وی یأکیدات اقام اعظم ر ت ا در دندار وا   نووووووو ر3 

ای ونیاد در اساسنا، و ا  گ دد کی در آن و  ض هرت یشکی  چنین نرادا یأکید داشتند. اتعاقب آن 4313نرتاان در ساز 

یس ونیاد وی استناد نر 4313اا تای  انق   ف  نا  رسید کی وا اص ح اساسناای آن در ساز وی یصولنب شولر   4311سواز  

 21یس هورلر یع نر گ دند. ناادر پنج اساسناای هز اعاهنان ر

ههلد آهردر کی وی اسوووتناد قلانین ی  ان  را و آن نوان کوی ا حظوی ا  گ دد قانلناذارا تادا در تو  سوووازاان    

اای  ه حقلق  ا  واشند. در حای  کی از نکتی نظ  حقلق  اسأیی اا کی در اننجا ارم هبلر ، اداراداراا اسوتق ز  ، خا 

لرا یس هورنحیث ه هاناار استقب  از ر، یس هورلرانا  نواند انن است کی حیث ه شأن حقلق  اعاهن نا اعاهنان ر

 ک  گ دندر است وا چایش نظ ا الاهی ا  واشد. ا کی در قلانین ا ولط ذ در نتیجی استق ز حقلق  ه سازاان  آن، نتلدر

ای  ظا  اد چنین اقاا، یس هورلر را داشوووتی کی در نتیجی آنناز انن گذشوووتی واند گفت کی اقااات ازولر پسوووت اعاهن ر

لاند یس هورلر نو  ینیس هورلر ا  واشووند؛ در حای  کی چنین وازهان  هاهد حیث اسووتق  حقلق  ولدر کی رنوازها ر

در چنین الاردا احدهد وی شیلر انترا  ه تزز رهساا چنین  421رأسواد انح  نواند وبکی اختیار حاص  از اص    ا را  آن

 رئیس هورلر ا  یلاند ... اعاهنان  داشووتی» ان  ا  واشوود. ناگفتی پیداسووت چنین اسووتد ی  وا صوو احت تتارت  سووازاان

لا د اا د اعاهن در االر صوونانع دسووت  ه گ دشووا ا   یس هورلر ورندر یعارم ق ار ا  گی د؛ چ ا کی اگ  ر 37«واشوود

صونانع دسوت  ه گ دشوا ا را انح  نواند؟  تیع  است کی در    ، نداشوتی واشود چالنی ا  یلاند سوازاان ای ای ف  نا    

ا ولط ، اردهش گ دندر است. شاند استد ز گ دد کی الضلتای  از انن دست 421اننجا اختیار حاص  از تتارت اص  

قانلن اسواسو  و اا اجبس شلراا اس ا  است. در پاسخ ا  یلان گفت کی از آنجان     74ات حاصو  از اصو    وی اختیار

گ دندر است در  421احدهد وی رتانت احدهدر  اا اصولز قانلن اساس  از هوبی ص احت اص    74کی اختیارات اصو   
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 ان  از انن  ازاانس، قاوبی وا چنین انتقادانتیجی اجبس هاهد چنین صو حیت  نو  واشد ه ایتتی اجبس ا  یلانست و اا ا 

دست را در قایب دنا  وووو نعن  هزاریرانی وووو یصلنب نواند؛ کوا انن کی اخی اد در خصل  سازاان ی ویت ودن  وی چنین  

 اقدام پسندندر حقلق  اتلس  گ دند. 

د ه یس ونیاد شووورین ا کی را حظی ا  گ دد  وین حدهد اختیارات نیز وا چایش الاهی اسوووت چ، ووا ناار دنا  وار  

یس هورلر یحت نظارت تاییی اقام اعظم ر ت ا ق ار دارد. وا انن ناالر اناارگ ان کی تب  رغم داشوووتن پسوووت اعاهنت ر

یس ونیاد شووورید ه االر اناارگ ان ا  یلان گفت کی از آنجان  کی وی اسوووتناد اصووولز شوووصوووتم ه   نحاز در خصووول  ر

یس هورلرا در رناسووت و  قلر اج نی ق ار ناقام ر ت ا وا ی  از ر، حقلق نکصوودهسوویزد م در سووبسووبی ا ایب  نجار  

. یس هورلرا در نظ  گ فتنگ فتوی اسوووت؛ ووی نک اعنا از انظ  نظ ا نو  یلان چایش حقلق  هدا و اا اختیارات ر  

ناسوووت یس هورلر هقت پس از انتراوات رنشوووانود در راسوووتاا انن نظ  ولدر اسوووت کی زاان  کی آقاا احودا نداد ر  

یس هورلرا و آادند؛ انن الضوولع وا ارایفت ندر صوودد اع ف  آقاا اشووان  وعنلان اعاهن اهز ر 4311هورلرا سوواز 

یس هورلر ناگزن  از اع ف  شووورص دنا ا گ دند. ایتتی اسوووتد ز  ناقوام اعظم ر ت ا الاهوی گ دنود کی در اث  آن ر   

 کی در هاا دنا ا واند ودان پ داخت.است « حکم حکلات »دنا ا کی و  نظ  اخی  ههلد دارد اقلیی 

شولراا تای  انق   ف  نا  نیز  وسول وا و داشت رانج نظام از   ، نکتی آخ  انن اسوت کی در کنار قانلناذار تادا  

افرلم اعاهن اقدام وی یصوولنب اصوولوی فل  نولدر اسووت کی فارا از داشووتن نا نداشووتن صوو حیت چنین ا هع  وا انن و د 

 یس هورلر در اننجا یک ار گ دندر است.نط از افرلم اعاهن رانن استنتا، حقلق 
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یس هورلرا نیز در انن خصوول  و  نقص نوی نظ  ا  رسوود رهنی ر، وا انن یشووت و داشووت ه رهنی نزد ا اهع فل  

عیین ه کی اشاراییی در ی وی هندر در هضوعیت فعب  گلناا آن است ، یس هورلرننتلدر اسوت. ناا   کب  وی رهنی توب  ر 

نصوب اعاهنان خلنش اصولز ودنر  حقل  تولا  را رتانت نک در اسوت. شواخص ی نن نولنی انتصا  آقاا سعیدیل وی     

یس هورلر ولدر است. ان ادات حقلق  هاردر وی چنین رفتارا وی انن ق ار است نرست انن نتنلان اعاهن االر وین ایوب  ر

انند وی کدام نو  یل یس هورلر یع نر نولدر اسووت کی یتعاد  ی نب  را و اا هزرا ه رکی قانلناذار اسوواسوو  حیث اسووتق 

گلناا انن استد ز ا  واشد. دهم انن کی  433هاا نکدنا  ق ار گ فتی ه انجام هظانر نوانند ه حکم خا  ذن  اصو   

 ولدر کی  ی  زرا قاو  یصلریفکیک صو حیت  نیز و اا ده هاناار رناسوت هورلرا ه ه  ، در نتیجی چنین یفکیک نرادا

 ا نو  یلانند وی ت صوووی صووو حیت ذای  دنا ا یجاهز نوانند؛ نعن  زاان  کی هزن  االر خارهی در چارت   کدام از آن

یس هورلر نو  یلاند در حلزر ص حیت ذای  اشاراییی ووو نعن  االر ن اا هزاری  کشلر یع نر گ دندر است ر سازاان

یس هورلر اقدام نواند. چ ا کی چنین توب  الهب یداخ  ااتت ص حیت  ا ه نن وین ایوب  روین ایوب  وووو وی یعیین اعاه

 ا ا  واشد. سلم انن کی هنس چنین اقداا  وو نعن  انترا  اعاهن و در اتاحث حقل  تولا  از هنس   الازا کارا آن

  اختیار انند قلاتد حقلق  ناظ  و  یفلنیس هورلر اقدام وی یعیین اعاهن ا  نونیفلن  اختیوار ولدر کوی یتعاد زاان  کی ر  

   34نیز در اننجا سارا ه هارا خلا د ولد.

                                                           
و موسخخی زاده،  983 -981. برای مطالعه بیشخختر در خصخخوص قواعد و اصخخوا ناظر بر تفویا اختیار بنگرید به: )انصخخاری، همان، صخخص 89

 (.59 - 52و طباطبائی مؤتمنی، همان، صص  33 -31، صص 9839



 گیرینتیجه

س ینر« اعاهن»از اجولع اطایب ارائی شوودر در انن اقایی چنین نتیجی حاصوو  اسووت کی در نظام حقلق  ان ان افرلم  

و اا   اا دهیت  نیز اعاهنت  ان  سووازاان ناظ  و  اتتتار شوورص حقیق  نتلدر وبکی وی اتتتار صوو مِ نک افرلمِ، هورلر

یس هورلرا یع نر گ دندر اسووت. ااا اشووک  از آن رهسووت کی نو  یلان وی یحاظ حقلق     ده انن اعاهنت  ا را  نر

و  شووورصووو  ا    ا   « اعاهن»هاژر ، ذنو  نک انطض حقلق  هاحد درآهرد. چ ا کی از نکتی نظ  اعنا ه ادیلز حقلق  

 ان  کی رناست شان وی تنلان  سوتق  از حیث  اا ارتبر ا  واشود. در حای  کی یوام آن سوازاان   گ دد کی فاقد شوأن ا 

ادارا ه اای  ا  واشوووند. ، اطاوض قلانین خا  شوووان داراا اسوووتق ز حقلق  ، یس هورلر یع نر گ دندر اندناعاهن ر

تنلان ا هع نظارت و  قانلن  ولدن اعضو  حقلق  نیز از  وین ها نشأت ا  گی د کی در آن اجولتی شلراا نارتان )وی  

اصولوات اجبس شولراا اسو ا  ه ا هع رسو  یفسی  قانلن اساس ( ه اجبس )وی اااوی ا هع یقنین( ه رئیس هورلرا    

 ودهن احاوا وی خبط انن ده حلزر پ داختی اند.، )وی تنلان حلزر اه ان  ه اق رات گذارا(

یلهی گ دندر ه هو ی  و  « اعاهن»سوواسوو  وی اعنا ه ادیلز هاژر    چند کی در اذاک ات شوولراا وازنا ا قانلن ا 

وا افرلم  422زوان اتضا هارا گ دندر است کی شاند یتعات چنین اظرارای  الهب  وا نا  هاژگان اصلی  چلن اص  

اعاهن  ظگ دندر اسوت ه نیز تبی غم انن کی ظا   تتارات اصولز قانلن اسواس  گلناا در نظ  داشتن یف   « اعاهن»ه اعناا 

شووولراا نارتان ه اجبس  :افرلم اعاهن نزد ده نرادوا انن حاز در  ووان اعنواا اعواهنوت ناظ  و  ف د ه اقام ا  واشووود؛     

 یعتی  دنا ا پیدا نولدر است کی ایتتی چنین هضعیت  شانستی نظام قانلناذارا اطبل  نو  واشد. ، شلراا اس ا 

یس هورلر نیسووت. در انن صوولرت نهنان هدا ه اسووتق  از حیث راز نکتی نظ  حقلق  گفتی ا  شوولد کی حیث اعا 

 وی حسا  خلا د آاد ه در آن، آنجا کی ش ط اتاش ی  و اا ها اتصلر نیست، یس هورلرانوازها ر،  ا پست اعاهنت

ن  نیز لاز اریتاط اصی  وو ف ع نا استق  و یاوع صحتت وی ایان ا  آند. چنین هاوستا  در سبسبی ا ایب  نجار حقلق  ه قان 

یس هورلرا قاو  یصلر نو  واشد. چنین ف آنندا ایتتی ن ا هداا از ر اط ح ولدر ه یذا یصلر اسی  استق  و اا اعاهنت

ر گست ر یس هورلرا دننظ ا ه حقلق  غی  قاو  چایش ولدر کی اه د ضولاوط یعیین اعاهنان ر ، زاان  از نکتی نظ  انطق 

ی یس هورلرا کی رناستشان ونسوازاانراا زن  نظ  ر ، د. ثانیاد از انظ  نراداصو حیت  رناسوت هورلرا ق ار داشوتی واشو    

 اا یس هورلر وا فناای  ه غی ر نتاشووند؛ یا ر، هاهد شوورصوویت اسووتق  حقلق ، یس هورلر فعاییت دارندنتنلان اعاهن ر

دانیم شوو ط اخی  وا   اا کب  دهیت وکار گی د. در حای  کی ا   ا را در چارچل  سوویاسووت  واز ه وا دسووت واز اعاهنت

 اح  چایش هدا است. ، کی هاهد شرصیت استق  ا  واشند،  ان  چلن حفاظت احیط زنست ههلد سازاان

ا  واشد. نتیجی  421گلناا تدم ها وی نراد اا ارتبر حاکویت  دان  و  یفسی  اضیض اص  ، اجولتی ش انط فل  

س یناز اننرا هاهد صوو حیت هرهد وی الضوولع اعاهنان ر  انن کی اوکن اسووت قانلناذارا کشوولر در آنندر خلد را ویش 

 هورلرا وداند. 

 یس هورلر کنلن  درننرانت انن کی در  نی اه ا نیز اعضوو  وی صوولرت دنا ا واق  اسووت آن انن اسووت کی ردر  

رز ه احاز حاضو  دست وی یأسیس اعاهنت  ان  و اا خلد زدر است کی وا اصلز حقل  تولا  سازگار نو  واشد نولنی و 

ا  واشد کی وی نظ  ا  رسد ههلد چنین اعاهنت  خبط حلزر ، آقاا سعیدیل، یس هورلرنفعب  آن اعاهن االر وین ایوب  ر

 ا وا چنین اهصوواف  داراا صوو حیت ااتت در  صوو حیت هزارت االر خارهی وا چنین اعاهنت  واشوود چ ا کی    دها آن

 گ دد.االر هاحد ولدر ه الهب الازا کارا نراد ا ا  
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Pathological Study of “Vice – President” Conception in The public 

Law: Contradiction Between Theory and Practice 

Amir ESLAMITABAR 

Abstract 

The term “vice – president” has been employed in some articles of the Islamic Republic 

of Iran Constitution, especially in the article 129. This term that legally has a special meaning, 

implyes independence of vice – president from president in different aspects. We can see two 

kinds of deputyship in the excutive: In one hand, some organizations, for example, atomic 

energy organization, whose heads have beem defined as vice – president, have been constituted 

in the government body. On the other hand, some deputyships as parliamentary one, have been 

established with respect to the dignity of vice-president. This article discusses some 

conceptions of the concerned government organs about the term vice-president and consistency 

or inconsistency of these ones with correct legal concept of it. Finally, this article concludes 

that legislators could not respect worthily the correct meaning of the term of vice – president, 

which has been stipulated by a number of members of the council for revision of the 

constitution. Thus, their conception from that term is inconsistent with the correct legal 

concept. 
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