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Abstract 
In most of the current legal systems of the 
world, institutions that have a separate 
personality from the central government 
organizations have been created to administer 
public duties. These organizations are 
effective tools for the central government in 
order to carry out specialized executive and 
general tasks that require independence and 
distance from political issues, although there 
is no uniform model in this regard. Non-
governmental public institutions in our 
country are also among these organizations 
that were created to provide services that are 
public. Public non-governmental institutions 
and organizations in Iran were identified with 
the approval of the country's public 
accounting law in 1987, and the official 
activity of these institutions expanded after 
the approval of the law on the list of non-
governmental public institutions in 1994. 
According to Article (3) of the Civil Service 
Management Law approved in 2007 non-
governmental institutions and public 
institutions are specific organizational units 
that have legal independence and were 
established with the approval of the Islamic 
Council and receive more than 50% of their 
annual budget from non-governmental 
sources. It is responsible for duties and 
services that are public. According to the legal 
documents, it can be said that this legal entity 
was created in the origin of the law approved 
by the Islamic Council, that is, according to 
the law in the special sense and in the case 
that some institutions with general functions 
and having other characteristics Public non-
governmental institutions created by other 
institutions such as the government, the 
Supreme Council of Cultural Revolution, etc., 
are not usually recognized under this title. 
One of the essential features of these 
institutions, which can be defined based on its 
purpose, is to be in charge of duties and 
services that are public, and on the other hand, 
they do not pursue profit-making. 
Keywords: Nature, Public Institutions, Non-
Governmental, The Mustazafaan Foundation. 

  چکیده

 يدارا که اتیتأسیس دنیا کنونی حقوقی يها نظام اکثر در
، هستند يمرکز حکومت يها سازمان از مجزا شخصیتی

 ها سازمان این اند. شده ایجاد عمومی وظایف اداره يبرا
 انجام منظور به يمرکز حکومت يبرا يمؤثر يابزارها
 و استقالل که نیازمند تخصصی عمومی و اجرایی وظایف

 این در البته، باشند می دارند سیاسی مسائل از دنبو دور
 عمومی مؤسسات ندارد. وجود همسانی يخصوص الگو

 باشند یم ها این سازمان جمله از نیز ما کشور در غیردولتی
 ایجاد دارند عمومی جنبه که خدماتی انجام منظور به که
 با ایران در غیردولتی عمومی ينهادها و اند. مؤسسات شده

 1366 سال در کشور محاسبات عمومی انونق تصویب
مؤسسات  این رسمی فعالیت و گرفتند قرار شناسایی مورد
 غیردولتی عمومی ينهادها فهرست قانون تصویب از پس
 مدیریت قانون 3ماده  یافت. طبق گسترش 1373سال  در

عمومی  نهاد و مؤسسات، 1386مصوب  يکشور خدمات
 يدارا که است مشخصی سازمانی واحد، غیردولتی
 اسالمی يشورا تصویب مجلس با و است حقوقی استقالل
 از ساالنه آن درصد بودجه پنجاه از بیش و شده ایجاد
 و وظایف دار عهده و گردد یم تأمین غیردولتی منابع محل

 مستندات به توجه دارد. با جنبه عمومی که است خدماتی
، ادایج منشأ در حقوقی نهاد این که گفت توان می قانونی

 ایجاد یاسالم يشورا مجلس مصوب قانون موجب به
 و اخص يمعنا به قانون موجب به د یعنییگرد

 و عمومی يها کارویژه با مؤسسات از برخی که درصورتی
 غیردولتی عمومی مؤسسات يها سایر ویژگی بودن دارا

 عالی انقالب يشورا، دولت نظیر يدیگر ينهادها توسط
 شناخته عنوان این تحت قاعدتاً، گردند و... ایجاد فرهنگی

 بر مبتنی که نهادها این يماهو يها ویژگی شوند. از نمی
 و بودن وظایف دار عهده، است تعریف قابل آن هدف

 در دیگر طرف از و دارند عمومی جنبه که است خدماتی
  ست.یانتفاعی ن مقاصد پی

، یردولتیغ، یمؤسسات عموم، تیماه: واژگان کلیدي
  .اد مستضعفانیبن
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  مقدمه

و  يدر جهت نگهدار یانقالب اسالم يروزیه پس از پکاست  یانقالب ياز نهادها یکیاد مستضعفان یبن

ه یلکم براي به مصرف رساندن درآمد یو وابستگان آن رژ ياموال مصادره شده خاندان پهلو یسرپرست

د. یل گردکیتش، انآن يو معنو ين به منظور رفع استضعاف مادیمستمندان و مستضعف يور براکاموال مذ

بر  یمبن 09/12/1357خ یدر تار یانقالب اسالم يبه شورا) ره( ینین نهاد به موجب فرمان امام خمیا

به نفع مستمندان و ها  آن و وابستگان يرمنقول سلسله پهلویه اموال منقول و غیلکو مصادره  يآور جمع

، ز ادارهکتمر: عمده بر عهده داشتفه یور دو وظکن اساس نهاد مذیه بر اکد یگرد تأسیس، نیمحروم

ق مصادره به یه از طرکها  آن و عمال و وابستگان يمانده سلسله پهلویه اموال باقیلکاز برداري  نظارت و بهره

  مستضعفان و محرومان. یاد در راه بهبود زندگیبن يشدند. به مصرف رساندن درآمدها یاد منتقل میبن

ها و  یژگیو يسر یکاز  یستیبا، دولت قانونمدار یکدر  ییاا نهاد اجریهر سازمان  یلکبه طور 

اعمال نظارت بر آن نهاد و... برخوردار باشد تا  ۀنحو، ها تیحدود صالح، یت حقوقیشخص، ریارها نظیمع

ن خاطر یبرخوردار گردد. به هم یومتکح يان نهادهایدر م یشخص یگاه حقوقیجا یکسازمان مزبور از 

اد و یبن یت حقوقین شخصییاز جهت تب یکی: میده یقرار م یستضعفان را مورد بررساد میما از دو جنبه بن

در سال  یب قانون محاسبات عمومیاد. تا قبل از تصویرد بنکاعمال نظارت بر عمل ۀگر از جهت نحوید

ن یا از ابهام قرار داشت و اغلب حقوقدانان يا اد مستضعفان در هالهیر بنینظ یینهادها یگاه حقوقیجا، 1366
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در سال  یب قانون محاسبات عمومی. اما با تصوکردند می یتلق یگونه نهادها را در زمره مؤسسات دولت

؛ یدولتهاي  تکشر؛ یمؤسسات دولت: م شدندیبه سه دسته تقس یه نهادها و مؤسسات عمومیلک 1366

ه کشدند  لفکم یه نهادها و مؤسسات عمومیلک، ن قانونیو به موجب هم یردولتیغ یمؤسسات عموم

ه از کز یاد مستضعفان نین منظور بنیور مطابقت دهند. به همکاز سه مورد مذ یکیخود را با  یگاه حقوقیجا

 یردولتیو غ ین فهرست نهادها و مؤسسات عمومییقانون تع ۀنبوده به موجب ماده واحد ین قانون مستثنیا

  د.یگرد یردولتیغ یمشمول مقررات مؤسسات عموم 1373مصوب 

ن یع در مجموعه نیا که دارد مطمئن و مؤثر اداري ستمیس کی به ازین اهداف تحقق براي یمنظا هر

 ماتیاجراي تصم لیتسه هدفش، دارد یقلب اعتقاد تیحاکم یاصل مقاصد و یکلهاي  استیس به که حال

 از شان يازهایفراخور ن به یانسان اجتماعات و جوامع باشد. هیاول اهداف تحقق براي تالش و یومتکح

، انقالب از یالزامات ناش و طیشرا زین رانیا یاسالم جمهوري در؛ اند شده لکیتش یمتفاوت نهادهاي

 مؤثر کنترل و تیحاکم براي دولت که اي گونه به؛ کرد جادیا کشور اداري نظام در اي گسترده تحوالت

با ، اد مستضعفانیود. بننم» یانقالب ينهادها«عنوان  تحت ديیجدهاي  سازمان لکیتش به مبادرت جامعه بر

 1367شد. در سال  يراه انداز، ازمندانیص آن به نیمصادره شده و تخص يها ییع اموال و دارایهدف تجم

نام آن به فرم ، ثارگرانید و امور ایاد شهیل بنکیتش یدر پ 1388ر نام داد و در سال ییاد جانبازان تغیبه بن

ه کار دارد یت را در اختکت یکصدوهشتادونه شرکینون مالکااد مستضعفان هم یرد. بنکدا یر پییتغ ینونک

ب قانون فهرست یرد. با تصوکت نفت بهران اشاره کو شر ياد علویبن، نایس کتوان به بان ینمونه م يبرا

تحت  يدیجد یت حقوقیشخص ينسبت به اعطا 1373در سال  یردولتیغ ینهادها و مؤسسات عموم

در  گذار قانوناقدام شد. سپس  یانقالب ياز نهادها یبه برخ» یردولتیغ ینهادها و مؤسسات عموم«عنوان 

آن نهادها و  4تا  1ه مطابق مواد ک؛ ب نمودیرا تصو يشورکت خدمات یریقانون مد، 1386سال 

نه ، یاد مستضعفان از لحاظ حقوقیبنند. ین مواد نمایاز ا یکیست خود را ملحق به یبا یشور مک يها ارگان

دولت اجازه دخالت در که  ناسودبر است يا ه مؤسسهکبل، یشود و نه خصوص یسوب ممح یدولت یتکشر

ن بنگاه بزرگ یست به رهبر انقالب پاسخگو باشد. ایبا یردش تنها مکامور آن را ندارد و در قبال عمل

  ران مطرح بوده است.یا كن مالیتر بزرگ عنوان به یزمان، ياقتصاد

ه کن معنا یبه ا؛ است يت فعاالن تجارید مسئولیله تحدیسو، مختلف یحقوق يها ستمیت در سکشر

ت یدر مقابل اشخاص ثالث مسئول، کنند میت یفعال يه به صورت انفرادک يتجار یعنی یتجار شخص
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به ها  آن ونیقه پرداخت دیوث، یو اموال خصوص يه تجاریاعم از سرما ها، آن ییل داراکنامحدود دارند و 

 یتیمسئول، ردیگ یت انجام مکل شرکیق تشیشان از طر يت تجاریه فعالک یاما اشخاص؛ اران استکطلب

ار کشان بده ییفقط تا آن بخش از دارا) هیبه اصطالح سرما يها تکالبته در شر( محدود دارند وعمدتاً 

1یف مؤسسات عمومیاند. در تعر ت گذاشتهکه در شرکاران هسند کطلب
ن گونه مؤسسات یآمده است ا 

  شوند. یسه گانه اداره م ياز قوا یکیر نظر یشوند و ز یجاد میبه موجب قانون ا

  اد مستضعفانینظارت قوه مقننه بر بن -1

دارد و بر طبق ضوابط حقوق  یعموم يشه در آرایه رکاست  يران نهادیا یاسالم يقوه مقننه جمهور

، ن قوهیا یاصلز کند. مرک یشور را اعمال مک یاسیت نظام سیمکاز حا یمدرن سهم قابل توجه یاساس

ت ملت از جانب یمکحا یران محور اساسیا یاسالم ياست. در جمهور یاسالم يمجلس شورا

رنده امور یم گیتصم، یطیشوند و تحت ضوابط و شرا یه در مجلس جمع مکشود  یاعمال م یندگانینما

 يشورا ق مجلسیاعمال قوه مقننه از طر، یت هستند. بر اساس اصل پنجاه و هشتم قانون اساسکممل

عصاره ملت  یاسالم ين مجلس شورایشود. بنابرا یل مکیندگان منتخب مردم تشیه از نماکاست  یاسالم

ن خود را در رأس یلکطرف مصالح مو یکاز  یستیندگان مجلس بایقدرت مردم است و نما یو تجل

ت داشته نظار یمه و صاحبان قدرت عمومکأت حایگر بر اعمال هیاهداف خود قرار دهند و از طرف د

 یگاهیدر قوه مقننه از چه جامستضعفان اد یم گردد. بنکحا يو قانون مدار يشور مردم ساالرکباشند تا در 

به مستضعفان اد یدر اعمال نظارت بر بن یاسالم يمجلس شورا يها تیصالح یلکبرخوردار است؟ به طور 

  .ینظارت يها تی. صالحيگذار قانون يها تیصالح: شود یم میدو دسته تقس

  يگذار قانونت یصالح - 1- 1

 یه بر اساس مجوز قانون اساسکاست  یاسالم يفه مجلس شوراین وظیتر ین و اساسیاول يگذار قانون

ا مجلس یند. حال آک.. قانون وضع .و یو فرهنگ یاجتماع، یاسیس، يتواند در امور مختلف اقتصاد یم

 ید؟ بر اساس اصل هفتادویکم قانون اساساد را داریدر مورد بن يگذار قانونت یصالح یاسالم يشورا

ل یقا ییچ استثناین اصل هیرا داراست. امستضعفان اد یحق وضع قانون در مورد بن یاسالم يشورامجلس 

 يگذار قانونت یز صالحینمستضعفان اد ین در مورد بنیه نهادها و مؤسسات اطالق دارد. بنابرایلکنشده و بر 

                                                     
 قانون محاسبات عمومی کشور 3ماده  -1
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، هکن ید گذاشته و آن ایق یک یردولتیغ یعموم يمؤسسات و نهادها دارد. اما تبصره دو قانون فهرست

ه هستند با اذن معظم له یت فقیه تحت نظر مقام والک یعموم يقانون در مورد مؤسسات و نهادها ياجرا

اد مستضعفان و جانبازان انقالب یه مربوط به بنک یاسالم يشوراب مصوبات مجلس ین ترتیخواهد بود. بد

 يشورا تأییدباشد عالوه بر  یم يه نهاد مزبور تحت نظر مقام معظم رهبرک نیل اید به دلباش یم یاسالم

ن وجود مجلس ید. با ایاز دارد تا به مرحله اجرا در آیز نین يب مقام معظم رهبریو تصو تأییدنگهبان به 

ن یتر رگبزاز  یکیه کاد مستضعفان یرا در مورد بن یقانون، یبه جز چند مورد جزئ یاسالم يشورا

  تأمل است. ين خود جایه اکرده است کب نیتصو، شور استک ياقتصاد يواحدها

  ینظارت يها تیصالح - 2- 1

 یاز حقوق اساس یکیحق نظارت است. حق نظارت  یاسالم يمجلس شورا يها تیگر از صالحید یکی

ام امور ق و تفحص را در تمیحق نظارت و تحق یستیبا یاسالم يشوراباشد. مجلس  یملت م يالکو

بر  یه مبتنکقوا  کیکنند و با اصل تفکمه نظارت کأت حایرد هکشور را داشته باشند تا بتوانند بر عملک

 یقانون اساس هفتادوششماصل ن عوامل متعدد است تعارض ندارد. یع آن بیو توز یستن قدرت عمومکش

شور را کمام امور ق و تفحص را در تیاجازه تحق یاسالم يران به مجلس شورایا یاسالم يجمهور

اد مستضعفان نظارت داشته باشد و حق یبن يها تیتواند بر فعال یم یاسالم يشوران مجلس یدهد. بنابرا یم

در خرداد ماه ، یاسالم ين خاطر مجلس شورایرا دارد. به هممستضعفان اد یرد بنکق و تفحص از عملیتحق

 یر وجود برخکه متذکرد کارائه مستضعفان اد یرد بنکق و تفحص خود را از عملیاز تحق یگزارش، 1375

 اد شده بودیتخلفات در بن
  ).20/03/1375، روزنامه سالم(

خود را  یاصالح ینامه داخل نییه قانون آک یاسالم يمجلس شورا، 15/01/1379خ یاما در تار

شور را ک ییاجرا يها ق و تفحص از تمام امور دستگاهیه تحقک( ورکن نامه مذییآ 198 ۀماد، ردکب یتصو

مقام معظم تحت نظارت  يق و تفحص از نهادهاینسبت به تحق) ف مجلس دانسته بودیاز حقوق و وظا

قرار گرفت و سرانجام پس از بروز ) رت با شرعیظاهراً به علت مغا( نگهبان يمورد مخالفت شورا، يرهبر

به استناد ، ف مزبورم نسبت به اختالیاتخاذ تصم، نگهبان يو شورا یاسالم يشوراان مجلس یاختالف م

ص ید. مجمع تشخیمحول گردنظام ص مصلحت یبه مجمع تشخ، یاصل یکصدودوازدهم قانون اساس

ن اساس یرد و بر اک تأییدنگهبان را  ينظر شورا، ت آراءیثرکبا ا 21/01/1379خ یز در تاریننظام مصلحت 

ن با یرا ندارد. بنابرا يرهبرتحت نظر مقام معظم  يق و تفحص از نهادهایحق تحق یاسالم يمجلس شورا
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 یلکق و تفحص و به طور یص مصلحت نظام حق تحقیتوسط مجمع تشخ، ورکقانون مذ 198 ۀاصالح ماد

 ياز مجلس شورا، باشند یم يرهبرمعظم ه تحت نظر مقام ک ییها حق نظارت نسبت به نهادها و دستگاه

  ده است.یسلب گرد یاسالم

اما به نظر ، داشته باشد یر با قانون اساسیمغا يا تواند مصوبه ینمنظام ص مصلحت یمسلماً مجمع تشخ

مجلس ، یه بر اساس اصل هفتادوششم قانون اساسکباشد. چرا  یر قانون اساسین مصوبه مغایرسد ا یم

ل نشده است. اما یقا ییچ استثنایشور را دارد و هکق و تفحص در تمام امور یحق تحق یاسالم يشورا

رده است و کوارد  یقانون اساسهفتادوششم بر اصل  ییاستثناص مصلحت نظام یتشخر مجمع یمصوبه اخ

ص یه مجمع تشخکرسد  یاست. به نظر م يرهبرمقام معظم وابسته به  يق و تفحص از نهادهایآن منع تحق

، رده استکق و تفحص باشد از مجلس سلب یه همان حق تحقکرا  یاز حقوق اساس یکینظام مصلحت 

را  یین نهادهایچن ین است بودجه عمومکچطور مم، ستیه نیچ وجه قابل توجیبه ه چون قانون مزبور

را نداشته ها  آن دخل و خرج یق و تفحص از چگونگیند اما حق تحقکب یتصو یاسالم يشورامجلس 

  ز حق تفحص دارد.یص بودجه نیبدون تخص یحت یاسالم يشورامجلس  که درصورتیباشد 

ن امور نظارت داشته باشند یمطلع شوند و بر ا، ات اموریشور و جزئک ه از مسائلکن حق مردم است یا

ر سازمان یربط نظیذ يها قوه مقننه و دستگاه، هیمختلف از جمله قوه قضائهاي  از راه یستین امر بایه اک

با حوزه  یارتباط تنگاتنگ يرهبرمقام معظم وابسته به  يرد. موضوع نهادهایشور صورت گکل ک یبازرس

قانون هفتادوششم شور و حقوق ملت در نظر گرفته شود. اصل ک یمصالح واقعصرفاً د یدارد و با یلمنافع م

 هرگونهمختلف نظام از  يها ه دستگاهیلکق و تفحص را به مجلس داده تا یحق تحق صراحت به یاساس

شود  تأمینن ندگایله نظارت به موقع نمایلغزش و انحراف محفوظ مانده و منافع و مصالح ملت به وس، خطا

ق و تفحص روشن شده و با متخلف یان نظام با تحقکاز ار یکیو در صورت وجود تخلف و خطا در 

  د.یبه عمل آ یبرخورد قانون

ص مصلحت نظام به استناد بند هشتم اصل یکصدودهم و اصل یمجمع تشخ، یاما از لحاظ حقوق

ت یز صالحیحل و فصل آن و نبه معضالت نظام و  یدگیت رسیصالح ییکصدودوازدهم قانون اساس

نگهبان نسبت به تعارض مصوبات با قانون  يو شورا یاسالم يشورابه حل اختالف مجلس  یدگیرس

هشتم را به استناد بند  يص مصلحت نظام مصوبات متعددیام شرع را دارد. اما مجمع تشخکا احی یاساس

 ين مورد جایه در اکرده است کب یحل معضالت نظام تصو عنوان بهو  یقانون اساس کصدودهمیاصل 
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 یکچ یه، 14/7/1372-5318نگهبان به شماره  يشورا يریه تفسین به موجب نظریتأمل است. همچن یبس

ص مصلحت نظام را ندارد اما ینقض و نسخ مصوبه مجمع تشخ، حق ابطال يگذار قانوناز مراجع 

نگهبان و مجلس  يورامربوط به اختالف نظر شنظام ص مصلحت یمصوبه مجمع تشخ که درصورتی

ر مصلحت موجه باشد حق طرح ییه تغکپس از گذشت زمان  یاسالم يشورامجلس ، بوده یاسالم يشورا

به  يمعضل از طرف مقام معظم رهبر عنوان بهه موضوع ک ير را دارد و در مواردیب قانون مغایو تصو

و عدم مخالفت  يرهبرظم معارسال شده باشد در صورت استعالم از مقام ص مصلحت نظام یتشخمجمع 

 باشد یم یاسالم يموضوع قابل طرح در مجلس شورا، شانیا
  ).1017، 1386، زاده شاهرخ(

با استناد به اصل  نظام ص مصلحتیه مجمع تشخکن یر و با توجه به اکبا توجه به مراتب فوق الذ کنیا

و  یاسالم يشورالس ن مجیماب یبه حل اختالفات ف یدگیت رسیصالح، یقانون اساس کصدودوازدهمی

ن اصالح نموده است. اما یمجلس را چن ین نامه داخلییآ 198ماده ، ورکمجمع مذ، نگهبان را دارد يشورا

ص مصلحت یمجمع تشخ، ورکنسبت به حل اختالف مذص مصلحت نظام یمجمع تشخت یصالح رغم به

ه در آن صورت قانون کچرا ، ندکا اصالح یب یتصو یرا برخالف قانون اساس يتواند مواد ینمنظام 

 رود یر سؤال میآن ز يت وجودیندارد و ماه یمعن یاساس
، ایدن يچ جایدر ه ).25، 1388، رارجمندیام(

تواند  یه در حالت ضرورت فقط مکند بلکقانون وضع ، یتواند بر خالف قانون اساس ینم يشورکچ یه

مخالف مصلحت  یاگر قانون اساس چون، ق در آورندیرا به حالت تعل یاصول قانون اساس یبرخ ياجرا

اصالح گردد نه از  یبر اساس اصل یکصدوهفتادوهفتم قانون اساس يق بازنگرید از طریشود با ینظام تلق

مصلحت ملت  یستیبا نظامص مصلحت یگر مجمع تشخیاز طرف د، ص مصلحت نظامیمجمع تشخق یطر

ا به یندگان مردم یاز حقوق خاصه نما ییکن جا یند. اما در اکرد و از حقوق ملت دفاع یرا در نظر بگ

ن خود یه اکنقض شده است ، نظام است ییان اجراکه حق نظارت بر ارکاز حقوق ملت  یکی یعبارت

  موجب وهن نظام است.

  ون اصل نودیسیمک -2- 1- 1

ا قوه یه یا قوه مجری یاسالم يشوراار مجلس کاز طرز  یتیاکس شکهر  یبه موجب اصل نودم قانون اساس

 يشوراند. مجلس کعرضه  یاسالم يتباً به مجلس شوراکت خود را یاکتواند ش یه داشته باشد مییقضا

ت به قوه یاکه شک يدهد و در موارد یافکند و پاسخ ک یدگیت رسیاکن شیموظف است به ا یاسالم

ه را جیبخواهد و در مدت متناسب نتها  آن از یافکو پاسخ  یدگیه مربوط است رسییا قوه قضایه و یمجر
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به نام  یونیسیمکن راستا یه مربوط به عموم باشد به اطالع عامه برساند. در همک يد و در موردیاعالم نما

ا یه و یا قوه مجریو  یاسالم يشوراار مجلس کات مردم از طرز یاکبه ش یدگیرس يون اصل نود برایسیمک

تواند با  یون میسیمکن ید. ایگردل کیاد شده در اصل نود تشیدن به اهداف یتحقق بخش يه براییقوه قضا

ها  آن وابسته بههاي  مؤسسات و سازمان، ادارات، ها ران و تمام وزارتخانهیا یاسالم يسه گانه جمهور يقوا

 یاز انحاء از بودجه عموم يه به نحوک یاد مستضعفان و مؤسساتیاز جمله بن یانقالب يادها و نهادهایو بن

 ينند و براکمراجعه ها  آن ا بهیاتبه و کماً میاند مستق سه گانه وابسته يااز قو یکیا به ی کنند میاستفاده 

داده نشده ها  آن به کننده ا جواب قانعیجواب مانده و  یه از طرف مسئوالن مربوطه بک يبه موارد یدگیرس

 ٢بدهند. یافکلفند در اسرع وقت جواب کمها  آن ح بخواهد ویالت توضکز وضع مشیو ن
 اگر یلکبه طور 

م کر محایو سا يوان عدالت اداریق دیباشد از طر یم حقوق فرد میع مستقییموجب تضها  رد دستگاهکعمل

موجب بروز خسارت به افراد  یلکو  یها به طور نوع ار دستگاهکت خواهند داشت. اگر طرز یاکحق ش

ن مورد به نظر یه در اکد یت نمایاکاخذ خسارت حق دارد نسبت به آن ش عنوان بهاز افراد  یکگردد هر 

  ز باشد.یر نیحق اخ يپاسخگو يون اصل نود به نحویسیمکرسد  یم

دو  يون دارایسیمکالت کیتش، 05/08/1367اصل نود مصوب  يیک قانون نحوه اجرا ۀبر اساس ماد

ه افراد آن کندگان خواهد بود. واحد دفتر یالً از نماکآن  يه اعضاکات یاکبه ش یدگیواحد رس: واحد است

ن یاز مسئول یافکسب اطالعات کتواند جهت  یون میسیمکن یشوند. ا ین مییسه مجلس تعیأت رئیف هاز طر

لف به اجابت هستند و در صورت کمها  آن د ویاتبه نماکمها  آن ماً بایا مستقیور در آن پرونده دعوت کمذ

ست خارج از دادگاه صالح موظف ا، ون و اعالم آنیسیمکتوسط  ییتخلف و ثبوت جرم و عدم پاسخگو

ن ید. در ایون اعالم نمایسیمکجه را به یفر را مشخص و نتکیمقدار ، و در صورت ثبوت جرم یدگینوبت رس

ون یسیمکه در کرا  یتیاکبه اصل ش یدگیحق رس، ییننده به جرم عدم پاسخگوک یدگیپرونده دادگاه رس

 یمقتض که درصورتیون یسیمکس یتواند با موافقت رئ یون میسیمکن هر بخش از یندارد. همچن، مطرح است

موضوع دعوت به عمل آورد و  یشدن چگونگ  حات و روشنیاداء توض يعنه برا کیو مشت کیبداند از شا

، یبادامچ( ن مورد نخواهد داشتیدر ا ین مجازاتیکگردد ل یعنه تخلف محسوب م کیعدم اجابت مشت

را از  یا بازرسانیتواند بازرس  یون میسیمکشد ق و تفحص داشته بایاز به تحقین یتیاکچنانچه ش ).70، 1376

ن ین صورت مسئولید. در ایون اعزام نمایسیمکسه یأت رئیبه انتخاب ه یاسالم يندگان مجلس شورایان نمایم

                                                     
 05/08/1365ماده یک قانون نحوه اجراي اصل نود قانون اساسی مصوب  -2
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  ).73، 1376، یبادامچ( الزم را از هر جهت با آنان معمول دارند يارکربط موظفند همیذ

ار کت نوبت در دستور یبدون رعا، ونیسیمکسه یأت رئیهون اصل نود پس از ارائه یسیمکهاي  گزارش

به  یگردد. بر اساس تبصره چهارم الحاق یقرائت م یرد و در جلسه علنیگ یقرار م یاسالم يشورامجلس 

، ق و تفحصیأت تحقیدر صورت احراز تخلف توسط ه یاسالم يشورامجلس  ین نامه داخلییآ 149ماده 

 ییم قضاکون متخلف را به محایسیمکن یون اصل نود ارجاع و ایسیمکبه  يریگیپ يمراتب حسب مورد برا

و دادگاه صالحه حسب مورد  يبه تخلفات ادار یدگیرس يها أتیند. هینما یم یمعرف يریگیجهت پ

ون یسیمکجه را به یرده و نتک یدگیخارج از نوبت و برابر مقررات رس یستیر باکون فوق الذیسیمک يتقاضا

  د.نیمربوطه اعالم نما

بر  یه از ظاهر اصل نود قانون اساسکن است یرسد ا یر به نظر مکن جا قابل ذیه در اک يا تهکالبته ن

 یلکو به طور  یانقالب يادها و نهادهایه بنیلکات یاکبه ش یدگیحق رس یاسالم يشوراه مجلس کد یآ یم

را  یاسالم يشورامجلس  تیه صالحکچرا ، را ندارد يوابسته به مقام معظم رهبر يو نهادهاها  سازمان

و  یدانند. اما اگر به هدف واقع یمها  آن وابسته به يسه گانه و نهادها يه قوایات علیاکبه ش یدگیفقط رس

 یدگیفقط رس یاسالم يشورا ت مجلسیه صالحکم یابی یم در مینکون توجه یسیمکن یا يفلسفه وجود

ه کاست  یاتیاکه شیلکبه  یدگیه رسکست بلینها  آن وابسته به يسه گانه و نهادها يه قوایات علیاکبه ش

ت یا از بودجه بیبرخوردارند و  یاز قدرت عمومیاز امت يه به نحوک یو مؤسساتها  سازمان، ها ه ارگانیعل

ا ی یز از قدرت عمومین يوابسته به رهبر ينهادها، اوالً، هکچرا ، گردد یمطرح م، کنند میاستفاده ، المال

  ست.ین يزیگر تمایو مؤسسات دها  ن لحاظ با سازمانیو از ا کنند میاده ز استفیبودجه دولت ن

 ین لزومیبنابرا، ز وجود داردیو مؤسسات نها  ن گونه سازمانیط و خطا در ایو تفر يان تعدکام: اًیثان

 ن موضوع را از مادهیم. ایقرار ده یاز اصل نود قانون اساس یو مؤسسات را مستثنها  ن سازمانیه اکندارد 

 ين نهادهایرد. بنابراکاستنباط  یتوان به خوب یم 01/11/1359مصوب  یاسالم يواحده مجلس شورا

 کیموجود حا یرند اما رویه عملیگ یقرار م یز مشمول اصل نود قانون اساسین يتحت نظر مقام معظم رهبر

) ستضعفاناد میاز جمله بن( هیفق یتحت نظر ول يق و تفحص در مورد نهادهایه تحقکن است یاز ا

ن است یشود ا ین جا مطرح میه در اک یسؤال ).73، 1376، یبادامچ( ردیگ یشان صورت میاالمر ا حسب

 يت مجلس شورایبر ممنوع یمبن 23/01/1379ص مصلحت نظام مورخه یه با توجه به مصوبه مجمع تشخک

 يشوراا مجلس یآ، يررهبمقام معظم وابسته به هاي  ق و تفحص از نهادها و سازمانیاز حق تحق یاسالم
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داشته باشد؟ به نظر  ییپاسخگو يور تقاضاکمذ يون اصل نود از نهادهایسیمکق یتواند از طر یم یاسالم

به  ییپاسخگو يتقاضا، ن گونه نهادهایتواند از ا ین مورد فقط میدر ا یاسالم يشوراه مجلس کرسد  یم

 يشورامجلس ، ص مصلحت نظامیتشخ عچون با توجه به مصوبه مجم، ات مطروحه را داشته باشدیاکش

ق و تفحص حسب یه تحقکن یمگر ا، باشد ین گونه نهادها ممنوع میق و تفحص در امور ایاز تحق یاسالم

  باشد. يرهبرمعظم االمر مقام 

  شورکوان محاسبات ید -2- 1- 2

 شورکات محاسبوان یالت دکیمقررات و اصول تش، نیقوان، 1357در سال  یانقالب اسالم يروزیپس از پ

طبق اصول  1358مصوب  یرد. در قانون اساسکدا یر پییتغ یتکمملهاي  گر تحوالت در ارگانید يهمپا

شده وتحت نظر مجلس  کمنف ییشور از وزارت داراکوان محاسبات یپنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم د

شور در سال کسبات وان محایافت. قانون دیت یسازمان مستقل موجود عنوان بهدر آمد و  یاسالم يشورا

شور در چهارچوب قانون کوان محاسبات یالت دکیه در حال حاضر اصول و تشکد یب رسیبه تصو 1361

ه در ین اصالحید و آخریآ  یدر آن به عمل م یاصالحات 1363و  1362هاي  گردد. در سال یر اجرا میاخ

ه به اصول مندرج در قانون شور با توجکوان محاسبات یده است. هدف دیب رسیتصو 05/06/1370خ یتار

از  يبه منظور پاسدار ینترل و نظارت مستمر مالکران عبارت است از اعمال یا یاسالم يجمهور یاساس

هاي  تکشر، مؤسسات، ها ه وزارتخانهیلک یمالهاي  تیات و فعالینترل عملک: ق. الفیالمال از طر تیب

وجوه  یو حسابرس ی. بررسکنند میشور استفاده که از انحاء از بودج يه به نحوکها  ر دستگاهیو سا یدولت

ن شده در بودجه ییتع یمالهاي  استیاعتبار در ارتباط با س تأمینر منابع یمصرف شده و درآمدها و سا

. یاسالم يق بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراین گزارش تفریه و تدویمصوب. ته

ق بودجه هر یو گزارش تفر يآور مربوطه را برابر قانون جمع كو مداراسناد ، ها وان محاسبات حسابید

  د.ینما یم میتسل یاسالم يسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورا

اد یوان محاسبات با بنینظارت دارد؟ ارتباط دمستضعفان اد یبن یرد مالکوان محاسبات بر عملیا دیآ

، 1359اد مستضعفان مصوب یل بنکیه قانون اساسنامه تشحیال 38 ۀمستضعفان چگونه است؟ بر اساس ماد

ن ماده به طور یاست. ا یو مقررات مربوط به آن مستثن یاز شمول قانون محاسبات عموممستضعفان اد یبن

ساخته است. اما اگر به  یمستثنمستضعفان اد یبن یرد مالکنظارت بر عمل هرگونهرا از محاسبات وان یمطلق د

 که درصورتین یرسد. بنابرا یه فوق متزلزل به نظر میم نظریاندازیب ینگاه یانون اساساصل پنجاه و پنجم ق
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از بودجه  1370ه تا سال کهمچنان ( ندکاستفاده  یاز انحاء از بودجه عموم يبه نحومستضعفان اد یبن

 یه قانون اساسکن یاست. با توجه به ا یدگیلف به رسکوان محاسبات مید) ردک یاستفاده م یعموم

3رفته استیپذ ين عادیرا بر قوان یقانون اساس يصراحتا برتر
از  یتواند با برخ ینم یچ قانونیگر هید، 

اساسنامه  یحه قانونیال 38 ۀن منظور مادیه قانون مادر است تعارض داشته باشد. به همک یاصول قانون اساس

مستضعفان اد یبن یلدرآمدها و بودجه داخ یفقط معطوف به حسابرس 1359مصوب مستضعفان اد یبن

 یبه نحوه وجوه مصرف یو حسابرس یدگیت رسیشور صالحکوان محاسبات یگر دیبه عبارت د، گردد یم

ن وجود قانون محاسبات یندارد. با ا، شور استفاده شدهک یه از بودجه عمومکمستضعفان اد یبن يدرآمدها

 ادیاز جمله بن( یلتردویغ یبه دخل و خرج مؤسسات عموم یدگیت رسیوضع 1366مصوب  یعموم

  رده است.کمشخص ، شورک یدر صورت استفاده از بودجه عموم، را) مستضعفان

 5موضوع ماده  یردولتیغ یعموم يمؤسسات و نهادها، یقانون محاسبات عموم 76مطابق تبصره ماده 

ور مشمول کدارند در مورد وجوه مذ یافت میدر یوجه یه از محل درآمد عمومک ین قانون مادامیا

ها به  ل دستگاهین قبیا يشور براکل که در قانون بودجه ک ین ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتیمقررات ا

قابل  کیبانهاي  ق حسابیخزانه در استان و منحصراً از طر یندگیا نمایرسد توسط خزانه و  یب میتصو

افت وجه یمشروط به درفان مستضعاد یوان محاسبات بر بنین تبصره نظارت دیباشد. به موجب ا یپرداخت م

اد مستضعفان تا اواخر سال یبن، شورکل کن بودجه یباشد. با توجه به قوان یشور مک یاز محل درآمد عموم

 يها ه دستگاهیلک، 1367قانون بودجه » الف«رده است. به استناد بند کشور استفاده کل کاز بودجه  1369

ه یلکر یب نخست وزیو تصو یاد امور جانبازان انقالب اسالمشنهیلفند بنا به پکم یانقالب يو نهادها ییاجرا

سرپرست ( يریار نخست وزیمربوط به جانبازان را در اخت) رمنقولیاعم از منقول و غ( ها یاعتبارات و دارائ

 يه براکند کریزي  برنامه يا اد امور جانبازان موظف است به گونهین بنیقرار دهند. همچن) ادیوقت بن

تبصره سوم قانون » د«ند. بند کخود عمل  ياز محل درآمدها 1370ور جانبازان از سال به ام یدگیرس

ن بودجه یالت مربوط در تبصره سوم در قوانیتواند از تسه یاد جانبازان میبن، مقرر داشته 1369بودجه 

دات ه تعهیلکور استفاده نموده و کمذهاي  جهت ادامه طرح 1368و  1367، 1366، 1365، 1364هاي  سال

 گردد. یاد جانبازان منتقل مین رابطه به بنید در ایاد شهیمربوط به بن

  

                                                     
 اصل نودوچهارم قانون اساسی -3
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  اد مستضعفانیه بر بنینظارت قوه مجر -2

به  یمتفاوت يها دام در بخشکه هر کبرداشت شده است  یم مختلفیو مفاه یمعان، نونکاز واژه دولت تا

شتر موضوع یه بکباشد  یمستقل م یتیز و شخصیمتما یتیلک یدولت به معن یشود. گاه یار گرفته مک

 یسیدر انگل Stateمعادل  يا واژه عنوان بهلمه دولت کن مفهوم یشود. در ا یواقع م یعموم الملل بینحقوق 

م و کأت حایدولت در مفهوم ه یگاه ).124، 1388، یقاض( ار رفته استکدر زبان فرانسه به  Etatو 

ارگزاران و که یلکدولت به ، ن مفهومیانبران است. در اومت شوندگان و فرمکان در برابر حیفرمانروا

 ينجا به معنایه در اک) 124، 1388، یقاض( کنند میومت کا ملت حیه بر مردم کشود  یاطالق م یینهادها

4ومتکح
 يها گر ردهیا به زبان دیشور که یقوه مجر یاسیه سیال یواژه دولت به معن یاست. اما گاه 

 یاسیت سیدولت در برابر مجلس مسئول«م ییگو یه مک یباشد. هنگام یران میوزأت یر هینظ یفوقان یاسیس

 ر استیاخ یا دولت در معنیه یت قوه مجریمنظور مسئول» دارد
ن جا دولت یدر ا) 57، 1387، پاشاپور(

 يایاز زوا) شق سوم یبه معن( اد در دولتیگاه بنین جایین مبحث به تبیه است. ما در ایمعادل قوه مجر

بر ، خود ینظارت يق ابزارهایتواند از طر یا دولت میه آکم ین سؤال پاسخ دهیم تا به ایپرداز یف ممختل

  ر؟یا خیاد مستضعفان نظارت داشته باشد یبن

ن یجاد ایا يهستند و برا يز ادارکاز عدم تمر يا جلوه یات عموممؤسس، شتر گفته شدیه پک طور همان

 يبه واحدها یت حقوقیاعطاي شخصها  آن ینتر مهمه کاست از یمورد ن یز اسباب و لوازمکعدم تمر

ن یا يمدنظر است فراهم آوردن موجبات استقالل عمل برا ين واگذاریز است. اما آنچه از اکرمتمریغ

ت یموقع ین واحدها مستقالً قادر به بررسیه اکن یا یعنیآن است.  يو اجرا يریگ میمؤسسات در تصم

گر در یمات خود را به مرحله اجرا در آورند و به عوامل دیو بتوانند تصمن بوده یخود در چهارچوب قوان

ا ید و شرط است یق ین مؤسسات مطلق و بیا استقالل عمل اینباشند. اما آ کیو اجرا متگیري  مین تصمیا

 رغم به، یه مؤسسات عمومکگفت  یستیباشند؟ در پاسخ با یه تابع اصول و قواعد اعمال نظارت مکن یا

گر قرار ید ینظارتهاي  و سازمان يزکه قوه مریمقامات عال يادارهاي  ستقالل عمل تحت نظارتوجود ا

طه یدر ح ین مؤسسات حتیباشند. ا یاستقالل عمل مطلق نم ين مؤسسات دارایگر ایدارند به عبارت د

ستند و در رابطه با اعمال خود تحت نظارت یمند ن عمل مطلق بهره يز از آزادین یتخصص یاصل

 ین نظارتیچن یکبا  یدر رابطه با اشخاص حقوق خصوص که درصورتیگر قرار دارند یدهاي  ازمانس

                                                     
4- Government 
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با ها  ن نظارتیباشد. البته اعمال ا یار عمل میاخت يدارا یدر دامنه اصل تخصصها  آن مواجه نبوده و اغلب

  ند.ک یآن فرق م يردهاکگاه آن و عملیو جا یتوجه به نوع مؤسسه عموم

 يزکمر يه قوایعبارت است از نظارت مقامات عال يست؟ نظارت اداریچ يز نظارت اداراما منظور ا

ه ک یمات اعضاء مؤسسات عمومیبر اعمال و تصم يشورک کننده و هماهنگ ینظارتهاي  ا سازمانیو 

ه کاست  ین معنیبه ا یمومتیشود. اصطالح نظارت ق ینام برده م يمومت اداریق عنوان بهاغلب از آن 

مات خود را اتخاذ یه تصمکپس از آن معموالً و  کنند میز امور خود را مستقالً اداره کرمتمریغ يواحدها

تنها  یبر مؤسسات عموم يزکو در واقع نظارت قوه مر کنند مینظارت ها  آن نسبت به يزکنمودند قوه مر

ن است. از یقوان ياجرا تأمینو  یو مؤسسات مستقل به مصالح عموم یمحل ياز تجاوز قوا يریجلوگ يبرا

شود و  یز اغلب موجب هرج و مرج و تشتت مکرمتمریغ يامل به واحدهاک يآزاد يه اعطاک یآن جائ

از  ياعمال نظارت ادار، گردد یو محل يا منافع حرفه يفدا ین نباشد چه بسا منافع ملیدر ب یچنانچه نظارت

واحد  یکاستقالل به  يه اعطاک طور هماناست. در واقع  يز ضروریه نیعالهاي  مقامات و سازمان يسو

ز ضرورت دارد و به یه نیعالهاي  مقامات و سازمان ياز سو ياعمال نظارت ادار، است يز ضرورکرمتمریغ

وزراء و ، هیگر در رابطه با قوه مجرید يباشند. از سو ین استقالل و نظارت الزم و ملزوم هم میا یعبارت

ن یا که درصورتیحال ، هستند ییاعمال اجرا يپاسخگو، یس جمهور در برابر مجلس شوراي اسالمیرئ

ت یمسئول، ن رابطه بودین مقامات در ایت ایقائل به مسئول یستیامل داشته باشند چگونه باکواحدها استقالل 

  بر آن ندارند. ياریچ نظارت و اختیه هک يدر رابطه با امور

صورت  یمومتیو ق یمراتب سلسلهق یدو طرران نظارت به یه در اکد گفت یاما در مورد نحوه نظارت با

مقام مافوق حق دارد ، شباهت دارد يو فرمانبر یه به رابطه فرماندهک یمراتب سلسلهرد. در نظارت یگ یم

ند و به کب فرد یل به تصوکمات را موین تصمیا يا اجرایند کا معلق یمات مقام مادون را باطل یتصم

باشند و با وجود دستور  یان فرمان مافوق میو مجر يادین و این و مقامات مادون مأموریمستخدم یعبارت

اطالق در نظارت ، یمراتب سلسلهبرخالف نظارت  یمومتیندارند. اما در نظارت ق ياریمافوق از خود اخت

ناظر حق هاي  وجود ندارد و موارد اعمال نظارت محدود و احصاء شده است و مقامات مافوق و سازمان

 که درصورتیفاقد ارزش خواهد بود ها  آن یحدوده آن فراتر بگذارند و اعمال فراقانونه قدم از مکندارند 

ا یاصالح و  ياز جانب آن مراجع برا یبا قانون تعارض نداشته باشد اقدام یمات مؤسسات عمومیتصم

 نیدر ا يادار مراتب سلسلهستم یبا س يمومت اداریستم قیست. در واقع فرق عمده سیر آن متصور نییتغ
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 يادار مراتب سلسلهه در نظارت کن معنا یبه ا، مطلق یه نظارت در اول مشروط است و در دومکاست 

ه کلف است کنند و مأمور مکا ابطال یرا اصالح ها  آن یتوانند تمام اعمال حقوق یمقامات مافوق م

مشروط و  یمومتینظارت ق که درصورتیند که مخالف نظر خود باشد اطاعت کن یمافوق ولو ا يدستورها

 یرده قابل اجرا است. در مورد مؤسسات عمومکن یه قانون معک يد به قانون است و تنها در حدودیمق

قرار دارند مثل  یدولت يها دستگاه یمومتیتحت نظارت قها  آن ز اغلبیمندرج در فهرست ن یردولتیغ

غالباً تحت  اد مستضعفانیر بنینظ یانقالب ياما نهادها، یاجتماع تأمینهالل احمر و سازمان ، یجهاد دانشگاه

است. اما سؤال قابل  يشورکه یز از جمله مقامات عالیه معظم له نکباشند  یم ينظرات مقام معظم رهبر

س جمهور است و در مقابل مجلس یه در رأس آن رئکه یا قوه مجریآ، هکن است ین جا ایطرح در ا

 ير؟ برایا خینظارت دارد  مستضعفان ادیال بنباشد بر اعم یم ییاعمال اجرا يی پاسخگواسالم يشورا

 ادیو نحوه نظارت بر بنمستضعفان اد یه با بنیارتباط قوه مجر ین مبحث به بررسیدر ا، ن سؤالیپاسخ به ا

  م پرداخت.یخواه مستضعفان

  یاتیحقوق مال - 1- 2

 یا حقوقی یقیقا مصرف شخص حیا درآمد ی ییاز دارا یات عبارت است از قسمتیمال، یاز نظر حقوق مال

ات عالوه بر یگردد. مال یوصول مآوري  د و شرط قانون به نحو الزامیو بالعوض و با ق یه به طور قطعک

 يا لهیات وسیگردد. مال یم یل و سالمت اقتصاد تلقیتعد ياز ابزارها یکی عنوان بهآن  يوصف درآمد

) خزانه( دولت یبع مهم درآمد عموماز منا یکیر دولت و یناپذ اجتناب يها نهیهز تأمین يه براکاست 

 03/02/1366م مصوب یمستقهاي  اتییک قانون مال ۀطبق ماد ).32، 1379، يمحمد( گردد یقلمداد م

نسبت به  یو حقوق یقین اعم از اشخاص حقکیه مالیلک: باشند یات میر مشمول پرداخت مالیاشخاص ز

ه یلکران نسبت به یم خارج از ایمق ینرایا یقیهر شخص حق ران.یا اموال خود واقع در ای كامال

ه در ک ییه درآمدهایلکنسبت به  یرانیا یهر شخص حقوق د.ینما یل میران تحصیه در اک ییدرآمدها

ه ک یینسبت به درآمدها یا حقوقی یقیو حق یرانیراید. هر شخص غینما یل میران تحصیا خارج از ایران یا

  د.ینما یل میران تحصیدر ا

 یمستقل یت حقوقیشخص يه خود داراکاد مستضعفان یاز جمله بن یانقالب يدهانها 1366تا سال 

 يها اتیقانون مال 2 ۀاما به موجب بند دوم ماد، شوند یات میمال کننده مشمول مؤسسات پرداخت، بودند

 ين بند از نهادهایات معاف شدند. در ایاز پرداخت مال یانقالب يه نهادهایلک 03/02/1366م مصوب یمستق
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ن یت بود. تا اکشوند سا یمحسوب م یاز نهادها انقالب یکدام که کن یدر مورد ا ینام برده شد ول ینقالبا

5شنهادیبنا به پ 27/03/1367رات در جلسه مورخه یأت وزیه هک
فهرست ، ییوزارت امور اقتصاد و دارا 

م مصوب یمستق يها اتیقانون مال 2موضوع بند دوم ماده  یاتیمال يها تیمشمول معاف ينهادها

ات معاف یل از پرداخت مالیذ يبنامه مزبور نهادهایب رساند. به موجب تصویرا به تصو 03/02/1366

اد یبن، یجهاد دانشگاه، یانقالب فرهنگ یعال يشورا، یغات اسالمیسازمان تبل، غات قمیدفتر تبل: هستند

اد یبن، یستضعفان و جانبازان انقالب اسالماد میبن، اد پانزده خردادیبن)، ره( ینیته امداد امام خمیمک، دیشه

ر کالذ بنامه فوقیتصو یانقالب يه مشمول فهرست نهادهاکاد مستضعفان ین بنی. بنابراین انقالب اسالمکمس

و  03/02/1366م مصوب یمستقهاي  اتیقانون مال 2د. اما بند دوم ماده یات معاف گردیبود از پرداخت مال

تا مستضعفان اد یبنهاي  تکشد و شر یاد نمیتحت پوشش بنهاي  تکشر رات مشمولیأت وزیبنامه هیتصو

 يبا تقاضا 28/04/1371خ یه در تارکن یتا ا، ات بر درآمد خود بودندیموظف به پرداخت مال 1371سال 

هاي  تیو فعالمستضعفان اد یبنهاي  تکه شریلک ياد مستضعفان و موافقت مقام معظم رهبریاست وقت بنیر

از پرداخت مستضعفان اد یو مستغالت و سود سهام بن كز نقل و انتقاالت امالیو نمستضعفان د ایبن ياقتصاد

  دند.یات معاف گردیمال

  یدر قانون محاسبات عموم مستضعفان ادیگاه بنیجا - 2- 2

و قانون فهرست نهادها و  یقانون محاسبات عموم 5 ۀد با توجه به مادیر گردکه قبالً هم ذک طور همان

است  یردولتیغ یاز مؤسسات عموم یکیاد مستضعفان یبن، 09/05/1373مصوب  یردولتیغ یموممؤسسات ع

، یقانون محاسبات عموم 76 ۀاست. بر اساس تبصره ماد یردولتیغ ین و مقررات مؤسسات عمومیو تابع قوان

آمد ه از محل درک یمادام یقانون محاسبات عموم 5 ۀموضوع ماد یردولتیغ یعموم يمؤسسات و نهادها

ن ماده خواهند بود و وجوه یور مشمول مقررات اکدر مورد وجوه مذ کنند میافت یدر یوجه یعموم

ا یرسد توسط خزانه و  یب میها به تصو ل دستگاهین قبیا يشور براکل که در قانون بودجه ک یاعتبارات

 که درصورتین ید. بنابراباش یقابل پرداخت م کیبانهاي  ق حسابیخزانه در استان و منحصراً از طر یندگینما

ت یتبع ین و مقررات محاسبات عمومیاز قوان یستیند باکدولت استفاده  یاد مستضعفان از بودجه عمومیبن

مقررات خاص  يدارا یانقالب ين گونه مؤسسات و نهادهایور اگر اکند. اما در مورد مصرف اعتبارات مذک
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ه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کرا  يجارتوانند اعتبارات  یمصرف اعتبارات خود باشند م يبرا

آن  يصراحتاً برا یه در قانون محاسبات عمومک يشود جز در موارد یگذارده مها  آن اریشور در اختکل ک

6ف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند.یلکن تییتع
ردن اعتبارات کنه یپس از هز 

 یردولتیغ یمؤسسات عموم یعمران يها و طرح يمربوطه به اعتبارات جار ياه نهیحساب و اسناد هز، ورکمذ

له حسابرسان منتخب وزارت امور یبه وس، ربطیذ یب مراجع قانونید قبل از تصویبا) مستضعفان ادیر بنینظ(

شور فرستاده کوان محاسبات یبه د یحسابرس يبراها  آن شود و حساب ساالنه یدگیرس ییو دارا ياقتصاد

7ود.ش یم
 يها ن نامهییآ ییدارا يدر مورد مصرف اعتبارات جار یردولتیغ یعموم ين وجود اگر نهادهایبا ا 

شور توسط کوان محاسبات یت قانون دیبا رعا یستیها با نامه نیین گونه آیا، خاص خود باشند یو معامالت یمال

  ران برسد.یأت وزیب هیم و به تصویتنظ ییوزارت امور اقتصاد و دارا

، اد مستضعفانیاز جمله بن یردولتیغ یعموم ينهادها ينه اعتبارات جاریمنظور نظارت بر نحوه هزبه 

افت و پرداخت ساالنه خود را اعم از اعتبارات یلفند صورتحساب درکور مکمذ يه مؤسسات و نهادهایلک

م و پس یتنظ ییو دارا يرا مطابق دستورالعمل صادره از وزارت امور اقتصاد یعمرانهاي  ا طرحیو  يجار

رد کور ماه سال بعد جهت درج در صورتحساب عملیان شهریثر تا پاکربط حدایذ یب مراجع قانونیاز تصو

8ارسال دارند. ییو دارا يشور به وزارت امور اقتصادکل کبودجه 
 یقانون محاسبات عموم 79برابر ماده  

ق مناقصه ید حسب مورد از طریه و... بااجار، فروش، دیاعم از خر یها و مؤسسات دولت معامالت وزارتخانه

ت کا شری یا مؤسسه دولتیه طرف معامله وزارتخانه ک یمعامالت: ریده انجام شود مگر در موارد زیا مزای

ا استان و یز و کمر یین مقام دستگاه اجرایص باالتریبه تشخها  آن ه انجامک یباشد. در مورد معامالت یدولت

مؤسسات و : ردیر صورت گیمشروحه زهاي  تکبا نهادها و مؤسسات و شر ها آن ا مقامات مجاز از طرفی

ها  آن تکیا مالیه و یا سرمایش از پنجاه درصد سهام و یه بکو مؤسسات تابعه  یردولتیغ یعموم ينهادها

  ور باشد.کمذ يمتعلق به مؤسسات و نهادها

است اما در معامالت با  یردولتیغ یمؤسسه عموم یکه کن یاد مستضعفان با ایبن، با توجه به مراتب فوق

اد یباشد. البته بن یمناقصه و... معاف م، دهیفات مربوط به مزایتشر يدولت و مؤسسات وابسته به دولت از اجرا
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 که درصورتی 1367خود مصوب  ین نامه مالییآ 39متقابالنه با استناد به بند اول ماده  یز در عملیمستضعفان ن

فات یتشر يگر باشند از اجراید یانقالب يا نهادهایمؤسسات وابسته به دولت  ایطرف معامله او دولت و 

ور قصد فروش اموال دولت را داشته باشند کمذ يباشند. اما اگر نهادها یده و مناقصه معاف میمربوط به مزا

ب کیردر مورد ت یقانون محاسبات عموم 84 ۀنند. مادکت یرا رعا یمقررات مربوط به معامالت دولت یستیبا

در مورد مؤسسات و ؛ دارد یمقرر م یردولتیغ یعموم يتوسط نهادها یده و مناقصه اموال دولتیأت مزایه

به  که درصورتیدارند و  یافت میدر یوجه یه از محل درآمد عمومکمادام  یردولتیغ یعموم ينهادها

ا یو نفر به انتخاب شورا حساب و دیذ، شوند یان مشابه اداره مکا اریر نظر شورا یموجب مقررات مربوط ز

ن مقام یحساب و دو نفر به انتخاب باالتریذ، ان مشابه باشندکا اریفاقد شورا  که درصورتیان مربوط و کار

  رد.کنظارت خواهند  یده اموال دولتیا مزایات مناقصه یبر عمل، ا نهاد مربوطیه مؤسس ییاجرا

ار یشور در اختکل ک یاز بودجه عموم يا هدولت بودج که درصورتیه عنوان شد ک یبا توجه به مطالب

بر نحوه  یگوناگون يها انالکها و  از راه یاد مستضعفان قرار دهد قانون محاسبات عمومیر بنینظ یینهادها

ا مستقل بودن از یبودن  یردولتیتواند به بهانه غ یاد مستضعفان نمیند و بنک ینظارت م، مصرف اعتبار مقرر

  ورزد. يخوددار ییا از پاسخگویلت امتناع و از اعمال نظارت دو، دولت

  ییاجرا يها ن دستگاهیحل اختالف ب - 3- 2

ن یه اختالفات حاصله بکشور است ک ییاجرا يها ن دستگاهیران اختالف بیا ياز مسائل مبتال به نظام ادار

متر کمار آورد. به شها  آن محوله يها تیتوان از موانع انجام به نحو احسن مسئول یمزبور را م يها دستگاه

از بروز  يزیه گرکرد کد اذعان یبان نباشد و باین معضل دست به گریه با اکوجود دارد  یدستگاه

نه ینهاد، م بر آنکران و جو حایا يادار يها با توجه به ساختار دستگاه یدولت يها ن دستگاهیاختالفات ب

ست. ین، ر عواملیبه اهل فن و سا یصتخصهاي  عدم تعلق پست، شدن اعتقاد به وجود قانون و تبعات آن

در : آمده است یدولت يها ان دستگاهیدر مورد اختالفات م یقانون اساسو چهارم  یو س کصددر اصل ی

ر ییا تغیر و یاز به تفسین که درصورتی یدولتهاي  دستگاه یف قانونیا تداخل در وظایمورد اختالف نظر و 

ن یشود الزم االجراست. در ا یجمهور اتخاذ م سیشنهاد رئیبه پ هکران یأت وزیم هیقانون نداشته باشد تصم

ه یه تحت پوشش قوه مجرکشوند  یرا شامل م ییها آمده و ظاهراً دستگاه یدولت يها اصل واژه دستگاه

ن اصل خواهند بود. یز مشمول این یانقالب يادها و نهادهایبن، دیم دیه خواهکچنان  یر آن. ولیباشند نه غ

مه بوده نه کحا يتحت نظارت قوا ییاجرا يها دستگاه، ن اصلیدر ا یدولت يها ر از دستگاهه منظوکچرا 
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ات یعمل يسر یکشور اقدام به انجام که در ک ییخاص. هر دستگاه اجرا يبه معنا یدولت يها دستگاه

 يها با دستگاه یالتکا مشیاهداف خود به اختالفات  ياجرا ين است در راستاکمم، ندک یم ییاجرا

 یمرجع یستین صورت بایه در اکند کف برخورد یوظا يا اجراین یر قوانیگر از لحاظ تفسید ییاجرا

  ).80، 1387، پاشاپور( ور را داشته باشدکبه اختالفات مذ یدگیت رسیصالح

دستگاه  یکاد هم یه بنکچون ، ستیاز اصل فوق ن یاد مستضعفان هم مستثنیبن، با توجه به مراقبت فوق

اد با یان بروز اختالف مبان بنکام، آن ییات اجرایو وسعت عمل یو با توجه به گستردگاست  ییاجرا

  وجود خواهد داشت.، نیر قوانیا تفسیارات و یها و اخت تیگر از لحاظ صالحید ییاجرا يها ه دستگا

  اد مستضعفانیه بر بنیینظارت قوه قضا -3

ا ی يله خود دستگاه ادارین است به وسکمم ییاجرا يها مات و مصوبات دستگاهینترل بر تصمکنظارت و 

ت و نقش به یاهم يه داراکن ین ایدر ع یو قانون ينترل ادارکابد. یتحقق  ییا مراجع قضایه و ییقوه قضا

ها  و برنامهها  شرفتیدرجه پ یابیارز يشتر براین نوع نظارت بیه اکاست اما به تجربه ثابت شده است  ییسزا

حق مسلم  یک عنوان بهه ک ییات افراد از دستگاه اجرایاکو ش يبه دعاو ییگود و سودمندند تا پاسخیمف

 افراد شناخته شده است يبرا یقانون
  ).103، 1387، لهرک(

ه به ک یرا به صورت یو پارلمان ينظارت ادارهاي  اصول و روش، يبه طور مسلم در اصالحات ادار

نترل کن جا مورد نظر است یه در اک يزین چکاشت. لتوان از نظر دور د یطرفانه و مؤثر باشد نم یب، موقع

ارات یاناً از اختیشور احک ییاجراهاي  رد تا دستگاهیه انجام پذییله قوه قضاید به وسیه باکاست  یو نظارت

جه ینند و در نتکب نیها و مصوبات خالف قانون تصو ن نامهییننموده و آ یخود تجاوز و تخط یقانون

ه کاست  ین قاضیا، ییابد. در نظارت قضایت قانون استقرار یمکده و حایع نگردییحقوق افراد تض

مقررات  ير خاص از اجرایو تداب یم مقتضکها است تا با صدور ح يحقوق و آزاد ياجرا تأمیندار  عهده

ند. به موجب اصول ینما يریجلوگ، ییاجرا يها مات خالف قانون توسط دستگاهیو تصم

 یدو نهاد مستقل به نام سازمان بازرس، یوچهارم مقرر در قانون اساسیکصدوهفتادوسوم و یکصدوهفتاد

به  يوان عدالت اداریو د يادار يها ن در دستگاهیح قوانیصح يشور به منظور نظارت بر حسن اجراکل ک

 يها ن نامهییا آی ییاجرا يها ن دستگاهیات و اعتراضات مردم نسبت به مأموریاکبه ش یدگیمنظور رس

  د.یل گردکیه تشییر قوه قضار نظیز یدولت



  289  مستضعفان ادیبن عملکرد نحوه بر نظارت اعمال یچگونگ  

 

  شورکل ک یسازمان بازرس - 1- 3

وجود آن را در  یاسالم يجمهور یه قانون اساسکاست  یمهمهاي  شور از سازمانکل ک یسازمان بازرس

خ یشور در تارکل ک یل سازمان بازرسکین منظور قانون تشیدارد. به هم یاعالم م ومدکصدوهفتادواصل ی

شور مصوب کل ک ین نامه سازمان بازرسییبه آ یالحاق 35 ۀ. به موجب ماددیب رسیبه تصو 22/07/1360

ط یاز شرا یکیمستلزم احراز  یردولتیو غ یدولتهاي  تکبر مؤسسات و شر یانجام بازرس، 01/04/1376

 ردکاز انحاء بر عمل يمتعلق به دولت باشد. دولت به نحوها  آن ا سهامیه یاز سرما یا قسمتیتمام : ر استیز

  باشد. یردولتیغها  تکل مؤسسات و شرین قبید. هرچند اینما کمکها  آن ا بهینظارت داشته ها  آن

ه یلکمستمر  یبازرس -الف: ل شده استکیاز سه بخش تش یف سازمان بازرسیوظا یلکبه طور 

و ها  يو شهردار یدولتهاي  تکو مؤسسات و شر یو انتظام ینظام يروهایها و ادارات و ن وزارتخانه

ه کهایی  و سازمان یانقالب يو مؤسسات عام المنفعه و نهادها یو دفاتر اسناد رسمها  آن سات وابسته بهمؤس

 کمکا ینظارت ها  آن از انحاء به يا به نحویا سهام آنان متعلق به دولت است یه یاز سرما یا قسمتیتمام 

ا یو ) هییس قوه قضایرئ( ییقضا یعال يبر حسب دستور شورا العاده فوق يها یانجام بازرس -د. بینما یم

ربط. یذ ییاجرا يها ا مسئول دستگاهیر یوز يا به تقاضایو  یون اصل نود قانون اساسیسیمکبه درخواست 

 يها و نهادها در خصوص وزارتخانه یو مال يانات اداریجر ها و سوء یاعالم موارد تخلف و نارسائ -ج

شور و کر یبه وزها  آن و وابسته به یدولتهاي  تکرس جمهور و در خصوص مؤسسات و شیبه رئ یانقالب

 ۀ. بر اساس مادییر از دولت به وزارت اقتصاد و دارایبگ کمک یدولت ینیع یدر خصوص مؤسسات عموم

ا چند نفر ی یکق یان امور تعلیبه منظور حسن جر یبازرسهاي  أتیو ه یه بازرسک ين قانون در مواردیا 9

د مراتب را فوراً و مستدل یص دهند بایتشخ ياند ضرور قرار گرفته یبازرس ه موردکرا  ينان واحدکارکاز 

س یا رئیر ید. وزیرا تقاضا نما یارمندانکا یارمند کق یس دستگاه مربوطه اطالع داده و تعلیا رئیر یبه وز

ن صورت شخصاً مسئول عواقب یر ایاست و در غ یأت بازرسیه يتقاضا يلف به اجراکدستگاه مربوطه م

  ه گزارش خواهد نمود.ییس قوه قضایم الزم به رئیخواهد بود و سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمآن 

رد. بر اساس بند کاد مستضعفان نظارت خواهد یرد بنکبر عمل یبا توجه به مراتب فوق سازمان بازرس

رد کر عملن سازمان نظارت بیف ایاز وظا یکی، یل سازمان بازرسکیقانون تش 2 ۀماد» ج«و بند » الف«

موجود در سازمان  یه عملیاست. اما روها  آن از یکیاد مستضعفان یه بنکباشد  یم یانقالب يادها و نهادهایبن

حسب االمر مقام معظم ، یسازمان بازرسمعموالً ه کن است یا یانقالب يشور در مورد نهادهاکل ک یبازرس
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ات یانجام عمل، 1368ه از سال کآورد. چرا  یعمل مبه  یبازرس، ن گونه نهادهایشان از ایا با اذن ایو  يرهبر

  رد.یگ یاد صورت میبن یتوسط سازمان بازرسمستضعفان اد یرد بنکاز عمل یبازرس

ن سازمان طبق ساختار یرد. اکت خود را آغاز یفعال 1368از سال مستضعفان اد یل بنک یسازمان بازرس

ت ینوع فعال، بوده و حسب مورد یت بازرسیریمد يارادمستضعفان اد یبن ياقتصادهاي  به تعداد سازمان یفعل

مبادرت به اعزام بازرس به  یو فن یمال، ين اداریبازرس، تحت پوشش سازمانهاي  تکدات شریو تول

اد یبن یف سازمان بازرسیاهداف و وظا یلکند. به طور ینما یم يادوار ینامبرده و انجام بازرسهاي  تکشر

، ن موجودیاد طبق قوانیبن يح امور جاریصح يبر اجرا يریگیارت و پنظ: به این شرح استمستضعفان 

ه یو ته يادوار ی. بازرسمستضعفان ادیأت امناء بنیاست و هیها و مصوبات ر دستورالعمل، ها نامه نییآ

 ییو اجرا يستاد يها تیفعال یمثبت و منف يها رد و شاخصکمستدل و مستند از مجموعه عملهاي  گزارش

، مستضعفان ادیاران از بنکمانیپ یو حقوق یقیه اشخاص حقیوائکبه ش یدگیو رس ی. بررسانمستضعف ادیبن

از انتقال  يریشگیتابعه و حل و فصل اختالفات موجود در داخل سازمان به منظور پهاي  تکو شرها  سازمان

، ارتشاء، یاحتمال يها د با موارد تخلف از مجله اختالسیشد ی. برخورد قانونمستضعفان ادیآن به خارج از بن

گردد. نظارت  یت المال میل بیف و میه منجر به حک یعوامل هرگونهرد و برخورد با کسوءعمل، سوءاستفاده

به  یدگی. رسمستضعفان ادیبنهاي  وابسته به سازمانهاي  تکده و مناقصه شریح مراسم مزایصح يبر اجرا

  مستضعفان. ادیبنهاي  ران سازمانیت توسط مداز وقوع تخلفا يریشگیرمجموعه آن و پیران و زیرد مدکعمل

بخش جانبازان و  یبازرس، يبخش اقتصاد یاز سه بخش بازرس مستضعفاناد یبن یسازمان بازرس

 یل شده است. اما چون سازمان بازرسکیبه گزارشات و تخلفات تش یدگیو رس يریگیمحرومان و بخش پ

 مستضعفاناد یسازمان مستقل از بن، آن يعضاو انتصاب ا يل ساختاریاز لحاظ شما مستضعفاناد یبن

ر نظر قوه یه به طور مستقل و زکشور کل ک یتواند همانند سازمان بازرس ین نمیبنابرا، گردد یمحسوب نم

داشته  ینظارت جامع و مستقل مستضعفاناد یبن يو اقتصاد یمال يرد نهادهاکبر عمل، ندک یت میه فعالیقضائ

ارزش  يسازمان دارا یکرد کبر عمل ین مراجعینظارت چن، يحقوق ادار ن خاطر از لحاظیباشد. به هم

  ست.ین یچندان یحقوق

  مستضعفان ادیرد بنکبر عمل يوان عدالت ادارینظارت د - 2- 3

وجود نداشت و فقط در  يوان عدالت ادارید عنوان به ينهاد، رانیدر ا یانقالب اسالم يروزیتا پیش از پ

نظارت ، منسوخ در اصل هشتادونهم یمتمم قانون اساس، یدولتبر مقررات  ییخصوص نظارت قضا
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 یها وقت مهکه و محیوانخانه عدلید، ورکرد. طبق اصل مذک یم ینیب شیرا بر مصوبات دولت پ يمحدود

مطابق قانون باشد. در ها  آن هکخواهند داشت  يرا مجر یتیو وال یالتیو ا یعموم يها ام و نظامنامهکاح

 يروزیپس از پ ).108، 1387، لهرک( ندین مربوطه امتناع نمایقوان يانستند از اجراتو ین صورت میر ایغ

ه تا آن کشد  تأسیس» يوان عدالت ادارید«ه به نام ییس قوه قضایر نظر رئیمستقل ز ينهاد یانقالب اسالم

به  یدگیرس يبرا، یران نبود. به موجب اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسیدر ا ين نهادیزمان سابقه چن

 و احقاق حقوق یدولت يها ن نامهییا آیا واحدها ین یات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموریاکش

وان یور قانون دکاصل مذ ياجرا يگردد. در راستا یم تأسیس يوان عدالت اداریبه نام د یوانیدها  آن

  د.یب رسیبه تصو 14/11/1360خ یدر تار يعدالت ادار

  :ر استیبه شرح ز يوان عدالت ادارید یموضوع يها تیقانون مزبور صالح 11 ۀبا توجه به ماد

م خالف یا ابطال و الغاء تصمیف و یلکبه منظور الزام به ت ییاجراهاي  ات از واحدها و دستگاهیاکش

وارد  یردولتیغ یدر مورد مؤسسات عموم يوان عدالت اداریشق اول قانون د» الف«بر بند  يقانون. انتقاد

 که درحالیرده است کاشاره ها  آن وابسته بههاي  و سازمان یانقالب يو نهادهاها  يه تنها به شهردارکاست 

. یمحل یاسالم يگردند. مانند شوراها یه مشمول بند فوق نمکز هست ین يگریو مؤسسات دها  سازمان

را در  یمؤسسات عموم ت از همهیاکشد تا ش یتر نگاشته م عام و گسترده يا ن بند به گونهیه اکبهتر بود 

  ).320، 1370، ابوالحمد( داد یوان قرار میت دیصالح

مات و یبر تصم ییفه نظارت قضایوظ: یمراجع اختصاص یمات و آراء قطعیت از تصمیاکبه ش یدگیرس

ه قانون مشخص نموده بر عهده ک ییاالصول و جز در موارد استثنا یشور ما علکدر  ییمراجع قضا یآراء قطع

به اعتراضات  یدگیرس: نه مقرر داشتهین زمیوان عدالت در ایقانون د 11 ۀاست. بند دوم ماد يالت اداروان عدید

بر عهده  یاتیمالهاي  ونیسیمکو  یبازرس يها أتیه، يادار يها دادگاه یمات قطعیات از آراء و تصمیاکو ش

ط و یشرا يوان عدالت اداریدت یصالح، يت از مراجع اداریاکبه ش یدگیرس ياست. برا يوان عدالت ادارید

 يادار وان عدالتید، يوان عدالت اداریقانون د 11مستنبط از بند دوم ماده : ه به این شرح استکاست  یضوابط

، باشد یم یعموم يها ت دادگاهیت عام برخوردار است و اصل بر صالحیاز صالح یعموم يها نسبت به دادگاه

مرجع  یعموم يها دادگاه، ه به موجب قانونکرد یگ یقرار م یعموم يها نظارت بر عهده دادگاه یتنها در صورت

ه آراء صادره از ک ين شهریقانون زم 12 ۀون مادیسیمکمانند ، ن شده باشدییات تعیاکن گونه شیبه ا یدگیرس

  ).105، 1387، لهرک( است یعموم يها آن قابل اعتراض در دادگاه
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اصل بر ، يوان عدالت اداریقانون د 11در بند دوم ماده  يق مراجع اداریبودن مصاد یلیبا توجه به تمث

نترل کشوند خود به خود و بالفاصله تحت  تأسیسه کتحت هر عنوان  يه مراجع اداریلکه کن است یا

قابل انتقاد است اما تنها  یلکن نظارت اگرچه به طور یاز ا يوان قرار دارند. استثناء نمودن هر مرجع ادارید

 یکه کن موضوع یص ایان. تشخیدانشجو یته انضباطیمکام کن خواهد بود. مانند احکبا وضع قانون مم

ه در کاست  يوان عدالت اداریر با دیا خیگردد  یمحسوب م يادار یون مرجع اختصاصیسیمکا یأت یه

مرجع  یکر آن را ید و در صورت اخینما یم یدگیاقدام به رس 11صورت نخست به موجب بند دوم ماده 

 يو صدور رأ یدگینموده و به موجب قواعد مربوط به آن بند مبادرت به رس یتلق يادار یاختصاص

وان یاز د يادار يها صادره از دادگاه یت از آراء قطعیاکش يبرا یت زمانیچ محدودید. اصوالً هینما یم

ت یاکش، رده باشد. از جمله این مواردکت مقرر یاکطرح ش يرا برا یه قانون مدتکن یوجود ندارد. مگر ا

مصوب  يه به موجب قانون تخلفات ادارکاست  يبه تخلفات ادار یدگیرس يها أتیه یاز آراء قطع

  وان خواهد بود.یت در دیاکماه قابل ش یکصادره ظرف  يرأ 1372

ارات آن گفته یها و اخت تیو حدود صالح يوان عدالت اداریت دیه در مورد اهمک یبا توجه به مطالب

شق » الف«را دارد. بر اساس بند  مستضعفاناد یبن يبه دعاو یدگیت رسیصالح ياروان عدالت ادید، شد

تظلمات و ، اتیاکبه ش یدگیوان رسید يها تیاز صالح یکی يوان عدالت اداریقانون د 11اول ماده 

ها  آن و مؤسسات وابسته به یانقالب يمات و اقدامات نهادهایاز تصم یا حقوقی یقیاعتراضات اشخاص حق

به  یهنوز عنوان 1360رده چون در سال کاستفاده  یانقالب ين جا از واژه نهادهایدر ا گذار قانونشد. با یم

انقالب  يروزیه پس از پکهستند  یینهادها یانقالب يوجود نداشت. نهادها یردولتیغ ینام مؤسسات عموم

دند. اما یگرد سیستأ یاسالم يا مجلس شورایانقالب  يمختلف توسط شوراهاي  بنا به ضرورت یاسالم

، 27/03/1368بنامه مورخ یران در تصویأت وزیه، هستند یاز نهادها انقالب یکدام که کن یص ایتشخ يبرا

م یمستقهاي  اتیقانون مال 2ر بند دوم ماده یموضوع قسمت اخ یانقالب ينهادها یاتیت مالیراجع به معاف

  برشمرده است. یانقالب ياد مستضعفان را جزو نهادهایبن 03/02/1366مصوب 

 یمؤسسه عموم یکاد مستضعفان را یبن یردولتیغ یاما اگر بر اساس قانون فهرست مؤسسات عموم

گردد؟ به عبارت  یم يوان عدالت اداریقانون د 11شق اول ماده » الف« ا مشمول بندیم آیبنام یردولتیغ

ر قانون فهرست نهادها و احصاء شده د یعموم يه مؤسسات و نهادهایات علیاکبه ش یدگیا رسیگر آید

ر ینه قانون تفسین زمیر؟ در ایا خیقرار دارد  يوان عدالت اداریت دیدر صالح یردولتیغ یمؤسسات عموم
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) یردولتیغ یدر رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عموم( يوان عدالت اداریقانون د 11ماده 

 يوان عدالت اداریقانون د 11وجه به ماده با ت: دارد یمقرر م يا در ماده واحده 19/07/1374مصوب 

 یات عموممؤسساحصاء شده در قانون فهرست نهادها و  یعموم يه نهادهایات علیاکبه ش یدگیرس

بودن  یاد مستضعفان را فارغ از انقالبین اگر بنیباشد. بنابرا یم يوان عدالت اداریت دیدر صالح یردولتیغ

قانون  11 ۀماد یکشق » ب«و بند » الف«م باز هم مشمول بند یمبنا یردولتیغ یمؤسسه عموم یک، آن نهاد

  ).85، 1375، یقربان( گردد یم يوان عدالت ادارید

ر یها و سا ن نامهییاز آ یا حقوقی یقیات اشخاص حقیاکبه ش یدگیت رسیصالح يوان عدالت ادارید

قانون  11ر مورد بند دوم ماده ن مصوب را دارد. دیبا قوانها  آن ث مخالفتیاز حمستضعفان اد یمقررات بن

ا یبه آراء صادره از مراجع حل اختالف  یدگیت رسیوان صالحیه دکد گفت یبا يوان عدالت ادارید

ور در بند دوم کحل اختالف مذهاي  أتیو هها  ونیسیمکه کچون ، را داردمستضعفان اد یبنهاي  ونیسیمک

توانند  یم مستضعفان ادین بنین مستخدمیهمچن ست.یور نکباشد و منحصر به موارد مذ یل میث تمثیاز ح

  نند.کمطرح  يوان عدالت اداریقانون د 11ات خود را به استناد بند سوم ماده یاکش

اد یوابسته به بنهاي  تکا شریاد مستضعفان یا بنیه آکن است یشود ا ین جا مطرح میه در اک یسوال

ا یاز واحدها  یکیه یتوانند عل یم، تندهس یردولتیغ یمؤسسه عموم یکه کن یبه لحاظ امستضعفان 

9هیوحدت رو ينند؟ رأکت یاکوان شیدر د یدولتهاي  ارگان
، 15/07/1384مورخه  120شماره  

در خصوص اعالم تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و  يوان عدالت ادارید یأت عمومیه

ن مورد یوان را در ایت دیحاد مستضعفان صالیمتعلق به بنهاي  تکاز شر یکیوان راجع به یهفدهم د

 یدگیرس یمرجع رسم يند. چون به استناد اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی دادگسترک یرد م

ه به موجب کن یاست مگر ا یعموم يها ت دادگاهیباشد و اصل بر صالح یات میاکبه تظلمات و ش

گر از ید یاختصاص يها ت دادگاهیدر صالح يات و دعاویاکش یبه برخ یدگیرس، گرین دیقوان

 باشد. يوان عدالت اداریجمله د

  

                                                     
قانون دیوان عدالت اداري نهادهاي انقالبـی و مؤسسـات وابسـته بـه آن در عـداد       11با عنایت به این که طبق قسمت الف بند اول ماده  -9

عنوان شکایت دولت علیه دولت تشخیص و قابل طرح و رسـیدگی در   مطروحه به واحدهاي دولتی تلقی گردیده و به همین اعتبار شکایت

 باشد.دیوان عدالت اداري نمی
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   جهینت

 يمرکز حکومتهاي  سازمان از مجزا شخصیتی يدارا که اتیتأسیس دنیا کنونی حقوقی يها نظام اکثر در

 يمرکز حکومت يبرا يمؤثر يابزارهاها  سازمان این اند. شده ایجاد عمومی وظایف اداره يبرا، هستند

 سیاسی مسائل از بودن دور و استقالل که نیازمند تخصصی عمومی و اجرایی ایفوظ انجام منظور به

 کشور در غیردولتی عمومی مؤسسات ندارد. وجود همسانی يخصوص الگو این در البته، باشند یم دارند

با  .اند شده ایجاد دارند عمومی جنبه که خدماتی انجام منظور به که باشند می ها این سازمان جمله از نیز ما

 که عمومی غیردولتی مؤسسات گفت توان میها  آن کارکرد و مؤسسات این يگیر شکل يبه مبنا توجه

 جدا خاصی ينهادها و دارایی، حقوقی شخصیت يدارا، اند شده نهاده بنا فنی تمرکز عدم اصل اساس بر

  باشند. یم دولت يمرکز سازمان از

، حقوقی وجود و ماهیت یک فعالیت و يگیر شکل الزامات از ه یکیکان داشت یتوان ب یم

 بایست می نیز موارد این به ناظر کشور هر حقوقی نظام و قانون که است و اقتضائاتی توابع يگیر شکل

 يتدبیر، شده ثابت حقوقی ماهیت به ناظر آمده پیش مسائل به نسبت نوعی به یا و نموده تعیین تکلیف

 چند سالی که مؤسسات غیردولتی و نهادها تأسیس با تناظرم الزاماتین تر مهم از یکی بیاندیشد. مناسب

 با آن از توان می که است این مؤسسات به وابستههاي  شرکت، گرفته شکل ایران حقوقی نظام در است

 حقوقی ينهادها از يبسیار به نسبت قانون اگرچه د.بر نام غیردولتی عمومی مؤسسات اقمار عنوان

 نشده تکلیف تعیین کامل و دقیق طور به وابسته يها شرکت به اما نسبت است نموده ارائه جامعی تعریف

سال  در آن شناختن رسمیت به و ایران در غیردولتی عمومی مؤسساتگیري  با شکل نهادها این که چرا

 يها شرکت ها، آن از یکی که گرفت شکل آن با متناظر يجدید حقوقی اقتضائات تدریج به 1366

 نیز و يساز خصوصی فرایندطریق  از که ها شرکت این است. بوده غیردولتی میعمو مؤسسات به وابسته

 حوزه در جدید يامر عنوان به آیند می به وجود غیردولتی عمومی مؤسسات توسطها  آن يبدو تأسیس

اد یه بنکتوان گفت  یو ماست  نشده تعیین آن يبرا تقنینی مشخصی پیشینه و شده محسوب تقنین

ن و مقررات یقوان يه داراکاست  یردولتیغ یمؤسسه عموم یک، یت حقوقیشخص مستضعفان از لحاظ

به مستضعفان اد یبن يأت امنایباشد و اغلب مقررات مزبور توسط ه یخاص خود م یو استخدام یمال، يادار

جاد یاز ا يریف دولت و جلوگیاهش وظاکموجب ، ن نوع مؤسساتیا یستم حقوقیرسد. س یب میتصو
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10زکتمر
 یکف دولت به یارات و وظایاز اخت یانتقال بخش یعنی( زکاست در تحقق نظام عدم تمر یو گام 

  ).طبق قانون یا فنی یتدار محلیمرجع صالح

مصادره شده در اوایل انقالب هاي  داراییبنیاد مستضعفان با هدف مدیریت اموال و ان ین میدر ا

هاي اقتصادي کشور شناخته  ین هلدینگتر بزرگیکی از  عنوان بهاسالمی تشکیل شد و در حال حاضر 

کاشی و ، هاي زیرمجموعه بنیاد مستضعفان که در حوزه محصوالت غذایی شود و بسیاري از شرکت می

و این مجموعه نقش اند  در بورس و فرابورس پذیرفته شده، فعال هستند دامپروري و...، سیمان، یکسرام

  د.دارها  گذاري در معامالت تعداد زیادي از سهمتأثیر

 و شده يریز برنامه، دوربرد است کوششی اد مستضعفانیر بنینظ يها سازمان یو تعال ییوفاکرشد و ش

ها  يدشوار منظم و منطقی تشخیص با تا کوشد می و استوار است يراسرس راهبرد یک پایه بر که پایدار

 درها  سازمان بزند. امروزه دست دگرگونی برنامه یک يبه اجرا، موجود منابع و نیروها همه بسیج با و

 هستند. يریز برنامه نیازمند کامیابی يبرا، بنابراین .کنند می رقابتی فعالیت يبازار و تغییر حال در محیطی

 يریز برنامه نحوه، کوچک و بزرگ يها سازمان فعالیت ماهیت و حجم، در اندازه هایی تفاوت وجود

 به توجه با، زمینه این در شده ارائه يارهاکراه اکثر که يطور به است کرده متمایز از هم نیز راها  آن

 دلخواه زمان در و یراحت بهها  آن دلیل همین به شاید و بوده صنعتی و يتجار يها سازمان يها ویژگی

 يسازمانی برا تعالی زمینه در کمی مطالعات وها  مدل که درصورتی کنند. يریز برنامه به توانند اقدام می

 حال در يکشورها از يبسیار مانند، نیز ایران است. شده ارائه اسالمی انقالب مستضعفان بنیاد سازمان

 کشور در پیشرفت که است بدیهی دارد. خود يادار نظام در بهبود و تحول به يفور و يجد نیاز، توسعه

 نظام گذشته يها دهه طی است. آن وابسته سازمانی و يادار نظام به، شود تصور که جهتی هر در و

 ساختار در بهبود موجب امر این و جهان بهبود یافته يکشورها از يبسیار در دولتیهاي  سازمان يادار

  .تاس دهش یردولتیو غ یدولت اتمؤسس سازمانی

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات : مالحظات اخالقی

 مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.: تعارض منافع

  اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین

                                                     
10- Centranlism 
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