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کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران
فیروز اصالنی ،1علی

سهرابلو*2

چکیده
نهاد شورا در ساختار های متعدد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از قوای سهگانه گرفته تاا
نهادهای خاص همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظاا مرارر گشاته
ا ست .ایا موواون نشاان از اهمیات فاراوان ایا نهااد نااد مران اساسای دارد .در حا از
کارکردهای ای نهاد ،اغلب محرران آنرا منحصر ه کاارکردی یااناه ن نظاارتی و یاا مشاورتی
دانسته اند .اما ررسی و تدقیق در ای مورد ،نمایانار ای است که نمیتوان ای نهااد را منحصار
ه یک کارکرد دانست .شورا از ماهیتی ا کارکرد های مخاتل ترنینای ،نظاارتی و مشاورتی در
نظا حروقی جمهوری اسالمی ایران رخوردار است که مصاادیق نهااد ماورد نظار اه اقت اای
موقعیت و شرای موجود ،از آن رخوردار گشتهاند .ر ای اساس در مرالۀ پایِ رو ،اه منظاور
اثبات مختل ودن کارکردهای نهاد شورا و عد انحصار آن ه کاارکردی خااص ،پاز از شار
اختصاری مفهو شورا ،ه ررسی کارکرد ترنینی ،نظارتی و مشورتی ای نهاد در قانون اساسی و
قوانی و مرررات جمهوری اسالمی ایران پرداخته شده است.
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مقدمه
فواید ی شمار شورا در زمینۀ جلوگیری از تمرکا قدرت ،مشاارکت مارد در تعیای سرنوشات
خویِ ،هبود امور و موارد سیاری که از اساسیتری عناصر نظا های حروقی سیاسای معاصار
هستند ،جایااه ویژهای ه ای نهاد می خشد .در نظا حروقی ایاران نیاا نهااد ما اور در ماوارد
سیاری مورد توجه و عنایت مرن اساسی و عادی قرار گرفته است .اهمیت ای نهااد از دیادگاه
مرن اساسی ه گونهای است که انوان مختلف ای نهاد در جایجای نهادهای حاکمیتی از قاوة
مرننه و مجریه گرفته تا نهادهای خاص ،مررر گشتهاند ،ه گونهای که تنهاا ارای یاک قسا از
ای نهاد ،شور اهای محلی ،یکی از فصول قانون اساسی ه ای امر مها تخصایص یافتاه اسات.
مرن در اصل هفت طبق دستور قرآن کاری نو اماره شاورا یانه  1و شااوره فای ارمار2
شوراها ،مجلز شورای اسالمی ،شورای استان ،شهرستان ،شهر ،محال ،خاِ ،روساتا و نظاایر
اینها را از ارکان تصمی گیری و ادارة امور کشور میداند .عالوه ر ای  ،در اصول متعددی ،ارای
نهادهای شورایی همچون مجلز خبرگان ،شورای ناهبان ،مجماع تشاخیص مصالحت نظاا و
شورایعالی استانها و دیار شوراها ،صالحیتهای متعددی پیِ ینی و مرارر مایدارد .مران
عادی نیا در قوانی و مرررات ،شوراهای متعددی را ایجاد و صالحیتهای متنوعی را رای آنهاا
مررر مینماید .حال سؤالی که مطر میشود ای است که نهاد شورا در نظاا حراوقی ایاران از
چه کارکردی رخوردار است؟ کارکرد نظارتی یا مشورتی یا ترنینی؟ یا اینکه از مجموعۀ مختل
ای کارکردها رخوردار است؟ نظریۀ رایج ر ای است که ماهیت نهااد شاورا در نظاا حراوقی
ایران ،منحصر ه کارکرد مشورتی یا نظارتی است .اما تدقیق و ررسی در ماواد قاانونی مر وطاه
نمایانار نتیجهای متفاوت است .ای نهاد رخوردار از ماهیتی اا کاارکردهاای مخاتل اسات و
نمیتوان آن را محدود ه یک کارکرد دانست .رای نیل ه ای نتیجه ،پز از یان مفهو فرهای
حروقی شورا ،ا تدا ه ررسی کارکرد ترنینی شورا در نظا حروقی ایاران خاواهی پرداخات .در
ادامه نیا کارکرد مشورتی و سپز کارکرد نظارتی ای نهاد ررسی خواهد شد .نکتهای کاه ایاد
در اینجا مدنظر قرار گیرد ای است که هدف ای مراله اثبات حداقلی کارکردهای مخاتل نهااد
شورا خصوصاً کارکرد ترنینی که مناقشه رانایاتری مووون در اب ای نهااد اسات ،مای اشاد،
چرا که تشریح کامل و مبسوط ای کارکردها در ظرفیت ای نوشتار نخواهد ود .ر ایا اسااس
نیا ،مصادیق ه تناسب کارکرد ،رای اثبات کارکرد مختل نهاد شورا مورد استناد قرار خواهناد
گرفت .شایان ذکر است که تحلیل کارکرد مختل شورا ا هرهگیری از مصادیق متعدد ای نهاد
همچون مجلز شورای اسالمی ،شورای ناهبان ،شورایعالی امنیات ملای ،شاوراهای محلای و
 .1شوری ،آیۀ 13
 .2آل عمران ،آیۀ 153
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دیار مصادیق موجود در نظا حروقی کشورمان ،صورت مایپاذیرد ،ناا رای عماده شاوراهای
موجود ،ه تناسب وظایف و صالحیتهای مررر رای آنهاا ،ررسای خواهناد شاد و دامناۀ ایا
ررسی محدود و منحصر ه مصداقی خاص از نهاد شورا ،نخواهد ود .ناا رای در ایا نوشاتار،
شورا ه عنوان یک نهاد ،مدنظر و منظور ما خواهاد اود و کاارکرد آن ،اا توجاه اه وظاایف و
صالحیتهای مررر ر عهدة مصادیق ای نهاد ،مشخص خواهد شد.1

مفهوم فقهی -حقوقی شورا
ا عنایت ه اینکه منا ع فرهی شالودة نظا حروقی جمهوری اسالمی ایران را تشکیل میدهند و
شورا نیا نهادی مستنب از فره و ر اساس آموزههای اسالمی است ،عالوه ار ررسای حراوقی،
تبیی ای نهاد از دیدگاه فرهی نیا رز مینماید .از دیار سو ،تفاوتی در مفهو و کاارکرد ایا
نهاد در منا ع فرهی و حروق موووعۀ جمهوری اسالمی ایران ه چش میخورد که در ذیال اه
آن پرداخته خواهد شد.

 .1مفهوم فقهی شورا
مفهو شورا ا توجه ه ریشۀ «شور» روش میشود .نا رای رز اسات ارای نیال اه مفهاو
شورا ،ریشۀ آن نشور ررسی شود .راغب اصفهانی معنای شور را در استخراج و خاارج سااخت
نراغب اصفهانی 233 :1131 ،یان می نماید .قرشی نیا همی معنا را رای شور منظور میدارد
نقرشی ،1151 ،ج  33-33 :1و ا منظور اعانه و کمک نا منظور 1043 ،ه .ق 211 :را نیا
از دیار معانی ای واژه می داند .از معانی دیاری که رای ای واژه ذکر شاده اسات ،نظرخاواهی
است نطریحی ،1133 ،ج  . 553 :1ا توجه ه روش شدن معنای واژة شور ،ه مفهو شاورا در
یان فرها و اندیشمندان خواهی پرداخت .ا عر ی شورا را ه اجتمان افراد ه منظور مشاورت و
نظرخواهی در ارة موووعی و استخراج نظر افراد مورد مشورت در ای اب ن ه نرل از :جصااص،
 1045ه .ق :ذیل سورة آل عمران 53/تعریف میکناد .عالماه محمادتری جعفاری و رخای از
دیار اندیشمندان نیا همی تعریف را منظور داشاته و شاورا را ادی گوناه تعریاف مایکنناد:
« استطالن الرای م الذوی الخبره فیه للتوصل الی اقرب ارمور للحق» نعبدالخالق ،الشوری فای
ول نظا ارسالمی 10 :ه نرل از :میر علی . 23 :1135 ،اید یان داشت که تعریاف نهاادی از
شورا ،در کنار کارکرد و هدف آن نکعبی ، 3 :1131 ،مه تری عناصار تعریاف شاورا از دیادگاه

 . 1البته شایان ذکر است که شوراهای محلی و شوراهای عالی اداری ه سبب وفور و اهمیات ایا شاوراها در نظاا
حروقی کشور ،در نوشتار حاور ،یشتر مووون ح خواهند ود.
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یشتر فرها و محرران را تشکیل می دهاد .در مرا ال نیاا رخای شاورا را اه حاق مشاارکت و
همکاری افراد در تصمی گیریها نالشاوی 11 : 1335 ،تعریاف مایکنناد .البتاه ایاد توجاه
داشت که قید «قبل از اتخاذ تصمی » در تعاریف یادشده موجود است .نا رای میتوان شاورا را
ه اجتمان افراد رای ررسی و شور در اب موووعی ،قبل از اتخاذ تصمی در ماورد آن ،تعریاف
کرد که البته در صورت توجه ه تعریف حق مادار ،ایساتی شاورا را اه حاق اجتماان افاراد در
تصمی گیریها تعریف کرد.

 .2مفهوم حقوقی شورا
نکتۀ مهمی که در یان مفهو حروقی شورا ایستی مدنظر قرار گیرد ایا اسات کاه اا وجاود
اهمیت و جایااه نهاد شورا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،توجه قا ل قباولی اه ایا
نهاد از سوی حروقدانان و محرران نشده است .مرن اساسی ا اختصاص اصول عدیده در فصول
مختلف قانون اساسی ناز قوة مرنناه تاا مجریاه و نهادهاای خااص همچاون شاوراهای محلای،
شورای عالی امنیت ملی و  ، ...ای نهاد را ه صورت کامالً ویژهای لحاظ کرده است و همی امار
ورورت پرداخت دقیق محرران ه ای نهاد را ایجاب میکند.
جعفری لنارودی شورا را ه معنای مشورت در نظر گرفته و آن را اه « .1مجلاز شاورای
ملی و  .2هیات صالحیت دار رای شور و تصمی گیری در زمیناۀ موواوعی» ،تعریاف مایکناد
نجعفری لنارودی . 130 :1133 ،رخی حروقدانان نیاا اا طبراه نادی اناوان شاورا در قاانون
اساسی ه شوراهای تصمی گیرنده و مشورتی یا نظارتی نگرجی ، 213 :1133 ،ایا نهااد را در
قالب ای دو دسته تعریف میکنند« :شوراهای تصامی گیار اه عناوان مراا تصامی گیرناده و
جایاای مدیریت فردی و عهدهدار مسئولیتها و وظایف مدیریت سازمان ،و شاوراهای نظاارتی
یا مشورتی ه عنوان ازوی مدیریت و مغا متفکر و ارشادکننده و اهرمی رای کنترل مادیریت»
نعمید زنجانی . 35-30 :1133 ،حال تفاوتی که در مفهو فرهی و حروقی شورا یاا اه عباارت
هتر ،در مفهو شورا در منا ع فرهی و مفهو آن در حروق موواوعۀ جمهاوری اساالمی ایاران
وجود دارد ،عیان میشود .مفهو شورا در منا ع فرهی محادود و منحصار اه اشاکال نظاارتی و
مشورتی است و اصورً شورا در مرحلۀ قبل از اتخاذ تصمی موووعیت پیدا میکناد .دلیال ایا
امر را شاید توان مدخلیت عنصر مشورت در تمامی تعاریف شورا از دیادگاه فرهاا و نپارداخت
فرها ه مفهو شورا از اب اجتمان افراد تصمی گیر در یک زمینه ن رای مثال شاورای ناهباان
دانست .اما مفهو شورا در نظا حروقی جمهوری اسالمی ایران متفاوتتر مینماید .ای نهاد در
قانون اساسی کشور ما در قالب مصاادیری چاون :مجلاز خبرگاان ،مجلاز شاورای اساالمی،
شورای ناهبان ،شورایعالی امنیت ملی ،شورایعالی انرالب فرهناای ،شاوراهای عاالی اداری و
شوراهای محلی و دیار موارد ،تبلور مییا د که آرا و مصو ات ای شوراها ،الااا آور و رز ارجارا
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است .در واقع عمدة ای شوراها ه عنوان نهادهای قانوناذار و تصمی گیرنده محسوب میشاوند.
در حالی که می توان یان داشت در منا ع فرهی منحصراً شورا در کارکردهای مشورت و نظاارت
مورد توجه قرار گرفته و شورا ه عنوان نهادی تصمی گیر ،مورد غفلت واقع شده است .ناا رای
در تحلیلها و ررسیهای شورا ایستی تفاوت ای مفهو در منا ع فرهی و حروقی مادنظر قارار
گیرد .ا توجه ه موارد فوق و اصول و قواعد نظا حروقی جمهوری اسالمی ایران ایستی شاورا
را دی صورت تعریف کرد :شورا نهادی اسات اا کارکردهاای مخاتل قانونااذاری ،نظاارتی و
مشورتی که ه در مرحلۀ قبل از اتخاذ تصمی و ه عد از آن ،موووعیت پیدا مایکناد .البتاه
عنصر اجتمان ،از اساسیتری مؤلفههای شورا محسوب می شود .ا ای مردمه از مفهو شورا اه
ررسی کارکردهای ای نهاد در نظا حروقی جمهوری اسالمی ایران خواهی پرداخت.

بررسی کارکرد تقنینی شورا در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران
نکته ای که ایستی در ا تدا خاطرنشان شود ای است که منظور و مراد از ترنی در ای مبح ،
قانوناذاری ه معنای عا آن است .یعنی ووع و تصویب قواعد و مرررات عا و کلی که از قدرتِ
ومانتِ اجرا رخوردارند نر .ک :جعفری لنارودی513 :1133 ،؛ فاال زاده و همکااران:1131 ،
 . 13نا رای قانون ه معنای خاص آن یعنی قواعد رز ارجرایی که ه تصویب مجلاز مرنناه
رسیده اشد نر .ک :رنه داوید 30 :1133 ،در اینجا ،مورد نظار نیسات .ایشاک تنهاا مرجاع
ذیصال رای قان وناذاری ه معنای خاص در نظا حروقی کشور ما ،مجلاز شاورای اساالمی
است اما در قانوناذاری ه معنای عا  ،نهادهاای متعاددی از ایا کاارکرد رخوردارناد و البتاه،
مصو ات ای نهادها ،ذیل قانون مصوب مجلز شاورای اساالمی قارار خواهناد گرفات .ار ایا
اساس ،در مبح پیِ رو ،کارکرد ترنینی شورا مورد ررسی و تدقیق قرار خواهد گرفت.

 .1کارکرد تقنینی شورا در قانون اساسی
اهمیت شورا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ه نحوی وده است که ای قانون در اصل
هفت خود شوراها را از ارکان تصمی گیری و ادارة امور کشور هشمار میآورد و همچنای یاک
فصل از فصول خود را ه یکی از مصادیق ای نهاد اختصاص میدهد .در قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران ،فارغ از ای ح که نهاد شورا ه چه اشکالی پیِ ینی و مررر شده است ،شاکل
ترنینی ن ه معنای عا شورا ه رسمیت شناخته شده است .از جملاۀ ایا شاوراهاای ترنینای
می توان از مجلز شورای اسالمی ،1مجلز خبرگان نتنهاا در حاوزة وظاایف و اختیاارات ایا
 .1اصل  31قانون اساسی -مجلز شورای اسالمی در عمو مسائل در حدود مررر در قانون اساسی میتواناد قاانون
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شورا  ،1شورایعالی امنیت ملی ،2شورای عالی انرالب فرهنای 1و هیئت وزیاران 0ناا ارد کاه
نشان دهندة وفور شوراهای ترنینی در نظا حروقی کشورمان است .اما حثی که در اینجا مطر
است ای است که در ارة ترنینی ودن شوراهایی که در سطو ملای فعالیات مایکنناد ،حا
چندانی وجود ندارد ،ه طوری که کسی منکر کارکرد ترنینی مجلاز شاورای اساالمی نیسات.
لکه ای امر در مورد شوراهای محلی که در محدودة جغرافیایی محادودی فعالیات مایکنناد،

ووع کند.
 .1اصل  143قانون اساسی -قانون مر وط ه تعداد و شرای خبرگان ،کیفیات انتخااب آنهاا و آیای ناماۀ داخلای
جلسات آنان رای نخستی دوره اید هوسیلۀ فرهای اولای شاورای ناهباان تهیاه و اا اکثریات آرای آناان
تصویب شود و ه تصویب نهایی رهبر انرالب رسد .از آن پز هرگوناه تغییار و تجدیادنظر در ایا قاانون و
تصویب سایر مرررات مر وط ه وظایف خبرگان ،در صالحیت خود آنان است.
 .2ای شورا مطا ق اصل  133قانون اساسی ه منظور تأمی منافع ملای و پاساداری از انراالب اساالمی و تمامیات
اروی و حاکمیت ملی ا وظایف زیر تشکیل میشود :الف تعیی سیاساتهاای دفااعی -امنیتای در محادودة
سیاستهای کلی تعیی شده از طرف مرا رهباری ،ب هماهنان نماودن فعالیاتهاای سیاسای ،اطالعااتی،
اجتماعی ،فرهنای و اقتصادی در ارتباط ا تدا یر کلی دفاعی امنیتی ،ج هرهگیری از امکانات مادی و معنوی
کشور رای مرا له ا تهدیدهای خارجی و داخلای .از ایا اصال مایتاوان اختیاار قانونااذاری در حاد تعیای
سیاست های کالن دفاعی و امنیتی و هماهن نمودن کلیۀ فعالیتها در ارتباط ا تدا یر کلی دفااعی و امنیتای
را رای ای شورا استنباط کرد .البتاه نرادی کاه در اینجاا وارد مایشاود ایا اسات کاه وظاایف ایا شاورا
سیاستاذاری کالن است و نه قانوناذاری .در پاسخ اید یان داشت که صالحیت ای شورا را همانگوناه کاه از
تصمی گیری های موردی و اجرایی آن مشهود است ،محدود ه سیاستاذاری کالن نیست .در واقاع ناد آخار
اصل  133در مورد رز ارجرا ودن مصو ات شورایعالی امنیت ملی در صاورت تأییاد از طارف مراا رهباری
یانار آن است که ای شورا یکی از مراکا تصمی گیری در جمهوری اسالمی ایاران مای اشاد و مصاو اتِ در
حک قانون و قا ل اجراستنعمید زنجانی ،ج . 520 :1133 ،1
 .1ای شورا پز از انرالب اسالمی رای رسیدگی ه ووعیت دانشااهها ایجاد شد .شورایعالی انرالب فرهنای جااو
نهادهای مصر در قانون اساسی نیست ،لکه ا حک ولیفریه ایجاد گردیده است .فارغ از مباحثی کاه در ااب
جایااه ای نهاد وجود دارد ،ای شورا در حال حاور در مساائل فرهناای شااید تاوان گفات مها تاری نهااد
تصمی گیر وده است .شورای ناهبان در مواردی مصو ات مجلز را ه دلیل مغایرت ا مصاو ات شاورایعاالی
انرالب فرهنای مغایر قانون اساسی و شرن اعال کرده است نچنانکه در مورد مسئلۀ وقف دانشااه آزاد اسالمی
شورای ناهبان مجلز را از ورود در مووون مصوب شورایعاالی انراالب فرهناای مناع نماود .طار تصاویب
مجلز ا عنوان حمایت از تأسیز و توقیت مؤسسات و مراکا آموزشعاالی غیار دولتای مصاوب 1133 1/14
توس شورای ناهبان خالف شرن و مغایر اصول  53و  114قانون اساسی شناخته شد  .ناا رای ایا شاورا را
نیا میتوان در عداد مراجع ترنینی در نظا حروقی جمهوری اسالمی ایران محسوب کرد.
 .0اصل  113قانون اساسی -عالوه ر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوی آیی نامههای اجرایی قوانی
میشود ،هیئت وزیران حق دارد رای انجا وظایف اداری و تأمی اجرای قوانی و تنظی سازمانهاای اداری
ه ووع تصویبنامه و آیی نامه پردازد...
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مووون ح است .1رخای از نویساندگان شاوراهای محلای را در عاداد شاوراهای مشاورتی و
نظارتی دانسته اند و کارکرد ترنینی را رای آنها ه رسمیت نشناختهاند نعمیاد زنجاانی:1133 ،
35؛ گرجی 253 :1131 ،و ه نظر می رسد ای نظر اکثریت حروقدانان اشد .رای روش شدن
مباح حول ایا موواون اه ررسای ایا شاوراها و کاارکرد آنهاا در اصاول قاانون اساسای
میپردازی .
در اب شوراهای محلی مطا ق اصل هفت قانون اساسی ،شوراها :مجلاز شاورای اساالمی،
شورای استان ،شهرستان ،شهر ،محل ،خِ ،روستا و نظایر اینها از ارکان تصامی گیاری و ادارة
امور کشورند .تصمی گیری چه معنایی دارد؟ آیا منظور مرن از ای واژه و واژة نظارت نمررر در
اصل یکصد یک امر وده است؟ رای روش شدن ایا موواون ایاد معناای تصامی گیاری و
نظارت را ررسی کرد .تصمی گیری عبارت است از انتخااب یاک راه از میاان راههاای مختلاف
نالوانی ، 33 :1133 ،انتخاب یک راهحل از ای چناد حالات موجاود ن، Robbins, 1994: 68
فرایند انتخاب مطلوبتری یا منطری تری شیوه در حل یک مسئله یا در رسیدن ه یک هادف
ن رچ و نیتاگی . 130 :1130 ،از منظر حروق عمومی نیا تصامی عباارت اسات از یاک عمال
حروقی اداری که مرامات اداری ا کار ست آن روا حروقی موجود ،یا ه یاان هتار ،وواعیت
حروقی پیشی را تغییار مایدهناد ن Rivero(J), 1992: 79اه نرال از :گرجای. 142 :1131 ،
نظارت نیا عبارت است از ارزیا ی تصمی گیریها و رنامهها از زمان اجرای آنهاا و اقادامات رز
 . 1چنانکه پیشتر اشاره شد ،منظور از ترنی در ای نوشتار ،قانوناذاری در معنای عا آن اسات .شاکی نیسات کاه
شوراهای محلی نمیتوانند عهاده دار کارکردهاای قانونااذاری در معناای خااص آن شاوند اماا مرارر سااخت
صالحیتهایی همچون تدوی مرررات در حوزههایی خاص رای شوراهای محلی توس قانوناذار ،ایا شاوراها
را واجد کارکرد ترنینی مینماید نالبته اید خاطرنشان شود که ای کارکرد در کناار کاارکرد تصامی گیاری و
سیاستاذاری ای شوراها مررر گردیده است و اید ای تفکیک مورد توجه قرار گیرد و ایا دو ناون صاالحیت
ه حساب یکدیار منظور ناردند  .از دیار سو ،آنچه در ای میان شایان ذکر دارد ،رویۀ شاورای ناهباان اسات
که میتواند ه رویکردی مصلحتاندیشانه ه تفسیر موسع از ای اصول دست یازد و اختیارات شوراهای محلای
را منحصر ه نظارت نداند و یا اینکه ا تفسیری م یق ،اختیارات ای نهاد را در قالاب نظاارت محصاور نمایاد.
آنچه از رویۀ ای شورا در ای زمینه رداشت میشود ،حرکت در راستای رویکارد نخسات و انحصاار اختیاارات
شوراهای محلی ه وظایف نظارتی است نتفصیل نظریات شورای ناهبان در ایا زمیناه نوشاتار جداگاناهای را
طلب میکند که در فرصت مرت ی ه آن پرداخته خواهد شد .البته ایستی متذکر گشت که شاورای ناهباان،
در مواردی نیا اختیارات و وظایف غیر نظارتی را رای شوراهای محلی ه رسمیت شناخته اسات کاه حااکی از
توجه ای نهاد ،ه تفسیر و رویکرد مرا ل دارد .ای رویکرد در قوانی مصوب مجلاز شاورای اساالمی کاه اه
تأیید ای شورا رسیده است ،مشهود است.
نکتۀ دیاری که ا مووون کارکردهای شوراهای محلی ارتباط نادیکی دارد ،ح ماهیت حراوقی ایا نهااد و
جایااه آن در نظا حروقی کشور و سازمان های اداری است که رای مطالعه در ای مورد ،منا ع ذیل پیشانهاد
میگردد :رستمی و حسینیپور اردکانی 1132 ،و دشتی.1133 ،
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رای جلوگیری از انحراف عملیات نسبت ه هدف های رناماه و اصاال انحرافاات احتماالی اه
وجود آمده نجاسبی . 131 :1134 ،در عل مدیریت منظور از نظارت ،فرایندی است کاه اا آن،
کار کارکنان در زمان های معینی ه طور رسمی مورد ررسی و سنجِ قرار میگیرد نساعادت،
 . 210 :1133نظارت را در حروق میتوان ه ررسی ممیای و ارزشیا ی کارهای انجا شده یاا
در دست انجا و انطباق آن ر تصمی های گرفته شده و قانون و مرررات در جهت جلاوگیری از
انحراف اجرایی معنا کرد نآقا خشی و افشاری راد :1131 ،واژة نظارت و موازنه  .ایا مفهاو در
حروق اساسی ،ه معنای دقیق کلمه ،عباارت از کنتارل و ررسای اقادامات یاک مراا و نهااد
حکومتی از سوی مرا و نهادی دیار است که غایت آن حصول اطمینان از اقی ماندن اقادامات
یادشده در حدود و ثغور قانونی است نراساخ . 24 :1134 ،در تصامی گیاری فرایناد مناتج اه
نتیجه میشود و راهحلی از ی راهحلهای موجود انتخاب میشود؛ در حالی که مفهاو نظاارت
فارغ از امر دخالت است و ناظر فر امور را تحت نظر دارد و در امور دخالت نمیکناد .مشااهده
میشود که نظارت و تصمی گیری ه یک معنا نبوده و مطمئناً قانوناذار اساسی نیا ه ایا امار
توجه داشته است .در اصل هفت مشاهده میکنی که شوراهای محلی همچون شاورای روساتا،
خِ و شهر و  ...در کنار مجلز شاورای اساالمی از ارکاان تصامی گیاری در کشاور قلماداد
شدهاند .تصمی گیری معنایی متفاوت از نظارت دارد که در اصل یکصد مررر شده است که ار
اساس آن ادارة امور هر روستا ،خِ ،شهر و شهرستان ا نظارت شورایی ه نا شورای روساتا و
 ...صورت پذیرد .ه عبارتی می توان یان داشت که اصل یکصد قاانون اساسای کاه از نظاارتی
ودن شوراها نا می رد ،فر ه یک عد از کارکرد ای شوراها اشاره میکناد ،چارا کاه مسائلۀ
نظارت یکی از مه تری عناصر در نظا حروق اساسی است و مرن اساسی کماال توجاه را اه
ای مسئله مبذول داشته است و ای امر نافی دیار کارکردها رای شوراها نیست .در واقع مرن
ا ذکر کارکرد نظارتی شورا سعی در تأکید و رجستهسازی آن ه علت نراِ مها و تأثیرگاذار
عنصر نظارت داشته است و نه اینکه شوراها را محدود ه نظارت کند .قریناۀ دیاار ایا امار در
اصل یکصد و سو مشاهده میشود کاه مرارر مایدارد :مراماات کشاوری در حادود اختیاارات
شوراها ملا ه رعایت تصمیمات آنها هستند .قید واژة تصمیمات در ای اصل یانار ایا اسات
که شوراها صالحیت اتخاذ تصمی دارند و نرِ آنها فر در نظارت ر امور خالصاه نمایشاود.
مثال دیار ای امر در اصل یکصدوپنج مشهود است .از دیار موارد مه و شایان توجه در ایا
زمینه می توان ه اصل یکصدودو قانون اساسی اشاره کرد که حق ا تکار قانون را صراحتاً ارای
شورایعالی استانها ه رسمیت میشناسد .نا رای ه نظار مایرساد منحصار کاردن کاارکرد
شوراهای محلی ه نظارت ،خالف مت و رو اصول قانون اساسی است .چرا که حتای در فار
قائل نبو دن کارکرد ترنینی رای شوراهای محلای ،شاوراهایی چاون مجلاز شاورای اساالمی،
شورای عالی امنیت ملی و مجلز خبرگان از کارکرد ترنینی رخوردارند و همی امر رای قائال
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شدن ای کارکرد رای نهاد شورا در قانون اساسی کفایت میکناد .1اا ایا اساتدرل مشاخص
می شود که صالحیت شوراهای محلی ،محدود و منحصر ه کارکرد نظارت نیست .نکتۀ دیااری
که وجود دارد ای است که رخی صاالحیتهاای قاعادهگاذاری ،شاوراهای محلای را در عاداد
کارکردهای تصمی گیری دانستهاناد و ناه قانونااذاری نر .ک :رساتمی ،حساینیپاور اردکاانی،
 . 03 :1132ایستی در پاسخ ه ای نظر یان داشت که ارای نموناه اختیاار وواع آیای ناماۀ
پیشنهادی شهرداری و تصویب مرررات رز جهت اراوی غیرمحصور شهری از جهت هداشت و
آسایِ عمومی و زیبایی شهر و لوایح رقراری و لغو عوار  ،صالحیتی نیست کاه تاوان آن را
در حوزة اختیارات تصمی گیری دسته ندی کرد .2ای اختیارات در حوزة کارکرد قانوناذاری ن ه
معنای عا آن قرار گرفته و ی شک در مرتباهای پاایی تار از قاانون مصاوب مجلاز شاورای
اسالمی قرار میگیرند.

 .2ماهیت تقنینی شورا در قوانین و مقررات
کارکرد ترنینی مصادیق شورا در قوانی و مرررات ه گونههای متفاوتی پیِ ینای شاده اسات.
مه تری شوراهایی که اه موجاب قاوانی عاادی و مراررات از کاارکرد ترنینای رخوردارناد،
شوراهای عالی اداری و شوراهای محلی هستند که در گفتار حاور ررسی خواهند شد .مطالعاۀ
همۀ شوراهای موجود در نظا حروقی کشور در ظرفیت ای نوشتار نخواهاد اود ،و هادف نیاا،
اثبات حداقلی کارکردهای موردنظر است.

 .1ایستی متذکر شد که نیازی نیست همۀ شوراهای موجود در نظا حروقی کشور از اختیارات و صالحیتهای اه
عنوان مثال ترنینی رخوردار اشند تا توان حک ه کارکرد ترنینی نهااد شاورا در نظاا حراوقی کشاور داد،
لکه ه رسمیت شناخت ای کارکرد در هرکدا از شوراها موجب میگردد تا کارکرد ترنینای ارای کال نهااد
شورا ه رسمیت شناخته شود .ه عبارتی ،رخورداری هر کدا از مصادیق نهاد شورا از کارکردی ،نهااد شاورا را
واجد کارکرد ما ور می سازد .ای مصادیق شورا هستند که ای نهاد را در کلیت تشکیل میدهند و ویژگیهاا و
خصلتهای آنها ه کل نهاد تعمی مییا د ،هر چند که دیار مصادیق نهاد ما ور ،آن ویژگی را دارا نباشند.
 .2کارکرد قانوناذاری شوراهای محلی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایاران در اصاول  12-3-3و اصاول فصال
هفت مورد شناسایی قرار گرفته است و معنا کردن ای اصول ه صالحیت تصمی گیری و رنامهریاای ،خاالف
مت و رو قانون اساسی خواهد ود .تفاوت ای دو کارکرد و ترنینی ودن کارکرد شوراهای محلی ،در فرصات
مرت ی و در نوشتاری جداگانه مورد ررسی قرار خواهد گرفت.
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 .1 .2شوراهای عالی اداری

1

شوراهای عالی اداری که مطا ق قوانی و مرررات قبل و پز از انراالب ایجااد شادهاناد ،دامناۀ
وسیعی از شوراهای موجود در نظا حروقی کشورمان را تشکیل مایدهناد و تاأثیر فراوانای در
نظا تصمی گیری در سازمانهای اداری دارند .در تعریف شوراهای عاالی اداری مایتاوان یاان
داشت که اینها شوراهایی هستند که در درون قوة مجریه و در کنار سازمانهای اداری مرکای و
دستااههای اجرایی مرکای زیرنظر قوة مجریه تشکیل میشوند نمحبای انجادانی. 33 :1133 ،
شوراهای عالی اداری در یشتر موارد دارای کارکرد و نرِ سیاستاذاری و تصمی گیری هستند
که فارغ از ح ماست .امری که در اینجا مورد ررسی ما قرار خواهد گرفات ،کاارکرد ترنینای
شوراهای عالی اداری در نظا حروقی جمهوری اسالمی ایران اسات .در ایا زمیناه ایاد یاان
داشت سیاری از شوراهای عالی اداری در نظا حروقی کشورمان ،ه موجب قاوانی و مراررات
تشکیلدهندة آنها از صالحیت ووع مرررات و آیای ناماه رخاوردار هساتند کاه آنهاا را واجاد
کارکرد قانوناذاری میکند .ر ای اساس ه ذکر نمونههایی در ای زمینه خواهی پرداخت.
شمارة  0ند الف ماادة  13قاانون پاولی و اانکی کشاور مصاوب  1151/0/13رسایدگی و
تصویب آیی نامه های مذکور در ای قانون را یکای از وظاایف شاورای پاول و اعتباار مایداناد.
همچنی مطا ق شمارة  1ند الف مادة  13قانون ما ور ،رسیدگی و تصویب سازمان و ودجاه و
مرررات استخدامی و آیی نامههای داخلی انک مرکای ایران را ر عهادة شاورای فاوق دانساته
است .تصویب آیی نامه ی شک صالحیتی است که ای مصداق شورا را از کارکرد ترنینی در ای
زمینه رخوردار ساخته است .مادة  115قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف و صالحیتهای
ترنینی شورایعالی اداری را چنی مررر میدارد :تدوی مرررات رز رای اجرای صحیح احکا
ای قانون ن ند  ، 3تصویب مرررات رز در جهت هینهسازی ساختار ،ترکیاب و توزیاع نیاروی
انسانی خِ دولتی ن ند  ، 12تصویب طر های رز رای ارتراای هارهوری و کاارایی نیاروی
انسانی و مدیریت دستااههای اجرایی ن ند  . 11مورد دیار را میتوان ند  0ماادة  1اساسانامۀ
شورایعالی فناوری اطالعاات مصاوب  1130/1/0دانسات کاه صاالحیت ایا شاورا را تادوی
 .1نکتۀ مه در تحلیل و ررسی صالحیتها و اختیارات شاوراهای عاالی اداری توجاه اه تفکیاک صاالحیتهاای
تصمی گیری و رنامه ریای ای نهاد ا کارکرد ترنینیندر معنای عا آن است .شوراهای عالی اداری در ماوارد
سیاری از کارکردهای سیاستاذاری و تصمی گیری رخوردار شادهاناد ،اماا ایا کاارکرد متفااوت از کاارکرد
ترنینی ای است که رای ای نهاد ه رسمیت شناخته شده است .تصاویب آیای ناماۀ اجرایای قاوانی مصاوب
مجلز شورای اسالمی ایشاک صاالحیتی نیسات کاه تاوان آنرا در حاوزة صاالحیتهاای تصامی گیاری
دسته ندی کرد ،و ر ای اساس ایستی قائل ه کارکرد قانوناذاری شوراهایعالی اداری البتاه در معناای عاا
ترنی  ،گردیدنای مووون نیا مورد توجه رخی محرران و نویسندگان قرار گرفته است ،ارای مطالعاه در ایا
زمینه ر .ک :محبی انجدانی 33-30 :1133 ،و . 31-34

کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران 544

مرررات ،آیی نامه ها و ووا رز رای قلمرو فناوری اطالعات مررر داشته است .ای مررره اه
صراحت ه کارکرد ترنینی ای شورا در زمینۀ فناوری اطالعات تصریح میکند .از دیار ندهاای
ای ماده که ه صراحت ه صالحیت ترنینی ای شورا اشاره میکند عبارتند از :تدوی و تصویب
مفاهی  ،تعاریف ،مررارت ،آیی نامه ها ،قواعد و معیارهای فناوری اطالعات مورد نیاز نظا جاامع
فناوری اطالعات کشور ،تنظی مرررات رای چاونای هاره ارداری از شابکههاای ای المللای
اطالنرسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب ه مراجع مر وط نمادة  1اساسانامۀ شاورایعاالی
فناوری ارتباطات  .از دیار نمونههاا مایتاوان اه صاالحیت شاورایعاالی جواناان در تصاویب
آیی نامههای شورای عالی جوانان ،تعیی نون و وظایف کمیسایونهاا و تعیای وظاایف د یار و
د یرخانه در ند  3مادة  1قانون اهداف ،سیاستها ،وظاایف و اساسانامۀ شاورایعاالی جواناان
مصوب  1131/5/3شورایعالی انراالب فرهناای اشااره کارد .ماادة  5آیای ناماۀ شاورایعاالی
اطالنرسانی مصوب  1133تدوی و تصویب مفاهی  ،تعااریف ،مراررات ،آیای ناماههاا ،قواعاد و
معیارهای اطالنرسانی موردنیاز نظاا جاامع اطاالنرساانی کشاور ن ناد  5و تنظای مراررات
فرهنای ،اخالقی و دینی مر وط ه چاونای هرهگیری از شبکههای ی المللی اطاالنرساانی و
تصویب آن یا پیشنهاد تصویب ه مراجع ذیر ن ند  3را از اختیارات ای شورا مایداناد کاه
صالحیت ترنینی رای ای نهاد را خاطرنشان میسازد.

 .2 .2شوراهای محلی
قانون اساسی رای شوراهای محلی ه کارکرد نظارتی و ه کارکرد ترنینی و ه مشورتی قائل
شده است .در قانون تشکیالت ،وظایف و انتخا ات شوراهای اسالمی کشور و انتخااب شاهرداران
مصوب  1135/1/1نیا ای امر در اب شوراهای اسالمی مشاهده میشود .ای قانون اهگوناهای
نهچندان قا ل قبول ،کارکرد ترنینی مررر در قانون اساسی رای شوراهای محلی را ماورد توجاه
قرار داده است .اید خاطرنشان کرد که هرچند ه نحو وعیف و ناه آنچناان قا ال توجاه ،ولای
همی اندک شناسایی کارکرد ما ور رای شوراهای محلی نیا شایان مالحظه است .چرا که رای
مرصود ما کفایت می کند .در ذیل ه مواردی که در قانون مذکور ،کاارکرد قانونااذاری را ارای
شوراهای محلی اثبات میکنند ،اشاره خواهی کرد.
تصویب آیی نامۀ پیشنهادی شهرداری ن ند  ، 3تصاویب ودجاه ،اصاال و ماتم ودجاه و
تفریغ ودجۀ سارنۀ شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وا سته ه شهرداری و همچنی تصویب
ودجۀ شورای شهر ن ند  ، 12تصویب اساسنامۀ مؤسسات و شرکتهای وا سته ه شاهرداری اا
تأیید وزارت کشور ن ند  ، 15تصویب لوایح رقراری یا لغو عوار شهر و تغییر نون و میااان آن
ن ند  ، 13تصویب مرررات رز جهت اراوی غیرمحصاور شاهری از جهات هداشات و آساایِ
عمومی و زیبایی شهر ن ند  ، 24ووع مرررات و نظارت ر حفر مجاری و مسایرهای تأسیساات
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شهری ن ند  ، 22ووع مرررات رز رای ایجاد و ادارة میدانهای عمومی توس شهرداری رای
فروش مایحتاج عمومی ن ند  ، 23ووع مراررات رز در ماورد تشاریک مسااعی شاهرداری اا
ادارات و نااههای ذی ر رای دایر کردن نمایشااههای کشااورزی ،هناری ،ازرگاانی و غیاره
ن ند  23توس شورای شهر نمادة  31قانون تشکیالت ،وظایف و انتخا اات شاوراهای اساالمی
کشور و انتخاب شهرداران مصوب  . 1135/1/1ووع عوار متناسب اا تولیادات و درآمادهای
اهالی ه منظور تأمی خشی از هاینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شاهر طباق آیای ناماۀ
مصوب هیئت وزیران توس شورای شهر نمادة  33قانون تشکیالت ،وظایف و انتخا ات شوراهای
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران اصالحی . 1133/3/23
دقت در موارد فوقالذکر نکاتی را ر ما نمایانار میسازد .ایا قاانون در ماوارد سایاری اه
صراحت از ووع قوانی هرچند ه صورت جائی و محدود نا مای ارد .چنانچاه وواع مراررات
مر وط ه ایجاد و ادارة میدان های عمومی ه صراحت نشان از کارکرد ترنینی شاوراهای محلای
در قانون شوراها دارد .ای شناسایی هرچند ه صورت جائی است اما نمیتوان منکار وجاود آن
شد .از سوی دیار در ای قانون در مواردی از ووع قانون در کنار امر نظارت و رنامهریاای ناا
می رد ،رای نمونه ووع مرررات و نظارت ر حفر مجاری و مسایرهای تأسیساات شاهری ،کاه
نشاندهندة ای است قانوناذار ه جدایی ای مفاهی توجه داشته است.

کارکرد مشورتی شورا در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران
مشورت ،عنصر و مؤلفۀ اساسی نهاد شورا را تشکیل میدهد و در واقاع تعریاف و مفهاو شاورا،
عنصر مشورت را در ماهیت ای نهاد ایجاب میکند .در ای مبح ه دنبال آن خواهی ود کاه
آیا عنصر مشورت در کارکردهای نهاد شورا در نظا حروقی جمهوری اسالمی ایران پیِ ینی و
مررر شده است یا خیر؟ و اگر پیِ ینی شده است ه چاه نحاوهای و در چاه ماواردی صاورت
پذیرفته است .ازای رو ه ح و ررسی ای مووون در قانون اساسی که شالوده و اسااس نظاا
حروقی جمهوری اسالمی ایران را تشکیل میدهد ،پرداخته و پز از آن ه ررسی ایا امار در
قوانی و مرررات موووعۀ نظا حروقی کشورمان خواهی پرداخت.

 .1کارکرد مشورتی شورا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
پیِ ینی شوراهای مشورتی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ه صراحت و در سایاری
از موارد صورت پذیرفته است .شوراهایی که ازوی مدیریت و مغا متفکر و ارشادکننده و اهرمی
رای کنترل مدیریت است .چنی شورایی از مسئولیتهای مدیریت مبراسات نعمیاد زنجاانی،
 . 35-30 :1133رخی نویسندگان شوراهای محلی و شوراهای موواون اصال یکصادوچهار را
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تحت شمول ای نون دانستهاند نعمید زنجانی . 35-30 :1133 ،اماا نکتاهای کاه در ایا ای
وجود دارد و ما ه ررسی آن خواهی پرداخت ،ح اختالط در کاارکرد سایاری از شاوراهای
پیِ ینی شده در نظا حروقی کشور است ،دی نحاو کاه کاارکرد سایاری از ایا شاوراها را
نمی توان منحصر ه نوعی خااص دانسات .ارای نموناه شاوراهای محلای کاه از آن اه عناوان
شوراهای مشورتی نا ردهاند ،در مبح پیشی مشخص شد که کارکرد ترنینای نیاا ارای آن
در فصول قانون اساسی پیِ ینی و مررر شده است .و ای امری است که فروایۀ ماا مبنای ار
مختل ودن کارکرد شوراها را تأیید میکند.

 .1 .1مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصل یکصدودوازده در یان اهداف و فلسفۀ تشکیل مجمع مرارر مایدارد :مجماع تشاخیص
مصلحت نظا رای  ...و مشاوره در اموری که رهبری ه آنان ارجان میدهد  ...تشکیل میشاود.
در ای اصل ه صراحت ر کارکرد مشورتی ای نهاد تصریح میشاود .وظاایف مشاورتی مجماع
تشخیص مصلحت نظا را میتوان ه قرار ذیل دانست:
 حل مع الت نظا که از طرق عادی قا ل حل نیست ن ند  3اصل  112قانون اساسی
 مشورت در تعیی سیاستهای کلی نظا ن ند  1اصل  114قانون اساسی
 ررسی و مشورت در اموری که رهبری ارجان میدهد ن اصل  112قانون اساسی
 ارائۀ نظر مشورتی ه رهباری در ماورد اازناری در قاانون اساسای ناصال  133قاانون
اساسی
چنانکه مشاهده می شود سیاری از وظایف مه مرارره در قاانون اساسای ارای ایا نهااد،
کارکرد مشورتی ه ای نهاد می خشد و ای نهاد یشتر ه صورت ازوی مشورتی رهبری جلاوه
میکند.

 .2 .1شوراهای محلی
در قانون اساسی ج مهوری اسالمی ایران اید معترف ود که نرِ اصلی و کارکرد اساسی ارای
ای شوراها ،نظارت شناخته شده است ،ولی ای امر اه معناای غفلات مران اساسای از دیاار
کارکرد ها از جمله کارکرد مشورتی نبوده است .مرن در اصل هفات قاانون اساسای ،شاوراهای
محلی را در معیت دیار شوراها از ارکان تصمی گیری و ادارة کشور میداند و دیهی است که از
مه تری مؤلفهها و ارکان فرایند تصمی گیری عامل مشورت و همچنای تصامی گیاری اسات.
قرینۀ ای نتیجهگیری را می توان اصل شش قانون اساسی در یان ادارة امور کشاور اه اتکاای
آرای عمومی دانست .همچنی در فصال هفات قاانون اساسای در اصال یکصادویک از اهاداف

 544فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،54شمارۀ  ،3پاییز 4335

تشکیل شورایعالی استانها را جلب همکاری در تهیۀ رنامههاای عمرانای و رفااهی اساتانهاا
می داند که یانار جایااه مشورتی ای شورا در ای زمینه است .ای وظایف در راساتای کاارکرد
مشورتی ای شوراها ه آنها واگذار شده است .اید یان داشت که کارکرد مشورت ه صاراحت
در سیاری از اصول قانون اساسی رای مصادیق شورا ،مررر و مسترر شده است.

 .2کارکرد مشورتی شورا در قوانین و مقررات
کارکرد مشورت رای شوراها در قوانی و مرررات نیا ه صراحت و در موارد متعددی پیِ ینای
شده است که در گفتار حاور ،ه ررسی ای کارکرد در شوراهای عالی اداری و شوراهای محلی
خواهی پرداخت.

 .1 .2شوراهای عالی اداری
امروزه در نظا اجرایی و اداری استفاده از نظر کارشناسی ه دلیل پیچیدگی اماور و گساتردگی
موووعات امری اجتناب ناپذیر است .اه ایا دلیال معماورً در کناار مراماات اجرایای و اداری
مشاورانی ح ور دارند .در وزارتخانه ها و مؤسسات موجود در نظا حروقی کشور نیا سایاری از
شوراها ا صالحیتهای مشورتی ه وجود آمدهاند که سازمانها و مرامات را در امر تصمی گیری
یاری میکنند نمحبی انجدانی . 33 :1133 ،در ای زمینه میتوان ه مادة  1اساسنامۀ تشاکیل
شورای عالی فناوری اطالعات اشاره کرد که یان می دارد :یکای از وظاایف ایا شاورا پیشانهاد
تصویب مرررات چاونای هره رداری از شبکههای ی المللی اطاالنرساانی اه مراجاع مر اوط
است .ررسی و ارائۀ راهکارهای رز رای ارترای کمی و کیفی نیروی انسانی در خِ فنااوری
اطالعات ا همکاری وزارتخانههای ذیر از دیار مواردی است کاه در ایا مااده مرارر شاده
است و ه روشنی ر کارکرد مشورتی ای شورا اشاره میکند .از نمونههاای دیاار مایتاوان اه
شورای پول و اعتبار اشاره کرد .طبق ند  5خِ الاف ماادة  13قاانون پاولی و اانکی کشاور
مصوب  1151یکی از وظایف شورای پول و اعتبار ،ارائۀ نظرهای مشورتی و توصیه ه دولات در
مسائل انکی و پولی و اعتباری کشور است که ه نظر شورا در ووع اقتصادی و اه خصاوص در
سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد اود .همچنای از نادهای ت و چ اساسانامۀ شاورایعاالی
ف ایی مصوب  1131کارکرد مشورتی ایا شاورا مشاهود اسات :ت ارائاۀ پیشانهاد و تادوی
رنامههای لندمدت و میانمدت مر وط ه امور ف ایی ه دساتااههاا و ساازمانهاای دولتای و
غیر دولتی رای طی مراحل قانونی  ...چ ارائۀ پیشنهاد در خصوص خ مشی همکاری منطرهای
و ی المللی در مسائل ف ایی و تعیی مواوع دولت جمهوری اسالمی ایران در مجامع یاد شده
ه هیئت وزیران جهت طی مراحل قانونی و در چارچوب سیاستهای کلی نظا  .اید خاطرنشان
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ساخت که ای شوراها در نظا حروقی کشور ه وفور وجود دارند و حتی نمونۀ ارز ای شوراهاا
را در هیئت دولت میتوان مشاهده کرد ،مانند کمیسیونهای دائمی و خاص هیئات دولات کاه
انوان موووعات مختلف را مورد ح و ررسی قرار مای دهناد و نتیجاۀ دیادگاه خاود را ارای
تصمی گیری نهایی ه هیئت دولت ارائه میکنند نمحبی انجدانی. 33 :1133 ،

 .2 .2شوراهای محلی
تصریح و تأکید ر کارکرد مشورتی شوراهای محلی در قوانی و مرررات عادی ه مراتاب یشاتر
از قانون اساسی صورت پذیرفته است .در قانون تشکیالت ،وظایف و انتخا ات شوراهای اساالمی
کشور و انتخاب شهرداران مصوب  1135/1/1ه وفور از صالحیتهای مشورتی شوراهای محلای
سخ ه میان آمده است که در ذیل ه پارهای از آنها رای اثبات مرصود اشاره میشود.
صالحیت های مشورتی شورای روستا :ارائۀ پیشنهاد جهت رفع کمبودها ،نارساییها و نیازهاا
ه مرامات ذی ر  .مرامات مذکور موظف ه ررسی پیشانهادها و ارائاۀ پاساخ ،حاداکثر ظارف
مدت دو ماه ،ه شورا هستند ن ند ب مادة  ، 33ررسی رنامههای پیشنهادی ارگانهای اجرایای
در زمینه های اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،هداشتی ،فرهنای ،آموزشی و ساایر اماور رفااهی از
نظر تطبیق ا ورورت های موجود در حوزة انتخا یۀ شورا و ارائۀ گاارش نارساییهاا اه شاورای
مافوق و مراجع اجرایی ذیر ن ند ف مادة  . 33صالحیت مشورتی شورای خِ :ارائۀ طر ها
و پیشنهادهای اصالحی ه مسئورن اجرایی منطره جهت رفع کمبودهای اجتمااعی ،فرهناای،
آموزشی ،اقتصادی ،عمرانی ،هداشتی و سایر امور رفااهی خاِ ن ناد  1ماادة  . 34صاالحیت
مشورتی شورای شهر :ررسی و شناخت کمبودها ،نیازهاا و نارسااییهاای اجتمااعی ،فرهناای،
آموزشی ،هداشتی ،اقتصادی و رفاهی حوزة انتخا یه و تهیۀ طر ها و پیشانهادهای اصاالحی و
راهحلهای کار ردی در ای زمینهها جهت رنامه ریای و ارائۀ آن اه مراماات مسائول ذیر ا
ن ند  2مادة  ، 31همکاری ا مسئورن اجرایی و نهادها و سازمانهاای مملکتای در زمیناههاای
مختل ف اجتماعی ،فرهنای ،آموزشی ،اقتصادی و عمرانی نا ه درخواست آنان ن ند  0مادة . 31
صالحیت مشورتی شورای خِ :ارائۀ پیشنهادهای رز در زمینۀ توسعۀ اقتصاادی ،اجتمااعی،
فرهنای و عمرانی شهرستان ه دستااههای اجرایی ذیر و کمیتۀ رناماهریاای شهرساتان و
شورای استان ن ند  1مادة  . 33صالحیت مشورتی شورای اساتان :ررسای مساائل و مشاکالت
استان و ارائۀ پیشنهادهای رز ه منظور رفع تبعیض و توزیع عادرنۀ امکانات و مناا ع و جلاب
همکاری در تهیۀ رنامههای عمرانی و رفاهی استان ه شورایعالی اساتانهاا ن ناد  1ماادة 33
مکرر  .صالحیت مشورتی شورای عالی استان ها :ارائۀ پیشنهاد در خصاوص پایِناویز لاوایح
رنامههای توسعه و ودجه عمومی کشور و استانها ن ند  5مادة  33مکرر .
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کارکرد نظارتی شورا در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران
کارکرد و جایااه نظارتی رای مصادیق نهاد شورا در سطو مختلف ه رسامیت شاناخته شاده
است ،ه نحوی که وفور ای امر ،انحصار کارکرد نهاد شورا ه نظارت را ه ذه متبادر میکناد.
نظااارت مووااوعی اساات کااه یشااتر اندیشاامندان و حروقاادانان در شناسااایی آن در حیطااۀ
صالحیت های شورا اتفاق نظر دارند و سیاری نیا صالحیت شورا را منحصر ه آن میدانند ،کاه
البته همان گونه که پیشتر یان شد ،نمی تواند نظر صحیحی اشد .شاید توان عمادة صاالحیت
شورا را نظارت دانست ،ولی ای امر ه معنای منتفی ودن دیار صالحیتها و کارکردها نخواهد
ود .ا تدقیق در قانون اساسی مشاهده می شود که مرن اساسای جمهاوری اساالمی ایاران در
تدوی ای قانون ،توجه ویژه ای ه امر نظارت مبذول داشته اسات .ایا موواون ها در را طاۀ
نهادهای حکومتی و عهدهدار قدرت نسبت ه یکدیار و ها در را طاۀ مارد و حکومات لحااظ
شده است .نباید از نظر دور داشت که ا شکلگیری عناصر اصلی و نیادی نظا حروق اساسی،
عنصر نظارت است که کارکرد مطلوب و مناساب ایا عناصار و کال سااختار نظاا را ت امی
می کند .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قوانی و مراررات در ماوارد عدیادهای نراِ و
جایااه نظارتی را رای نهاد شورا مورد توجه قرار دادهاند و تأکید ر ای توجاه اه نحاوی اوده
است که اذهان را ه تککارکردی ودن نهاد شورا نکارکرد نظارتی معطوف ساخته اسات .ولای
همان گونه که پیشتر یان شد ای تأکید ه علت اهمیت فراوان امار نظاارت در سااختار حراوق
اساسی و مطلو یت و کارآمدی آن صورت پذیرفته است و ای امر نباید موجب منحصر سااخت
کارکرد شورا در امر نظارت شود.

 .1کارکرد نظارتی شورا در قانون اساسی
اصول مختص ه کارکرد نظارتی نهاد شاورا را در قاانون اساسای مایتاوان در ماوارد متعاددی
مشاهده کرد .ر ای اساس ،مجلز شورای اسالمی ،شورای ناهبان ،شاورای نظاارت ار صادا و
سیما و شوراهای محلی مووون ح ما در کارکرد نظارت نهاد شورا در قانون اساسی ،خواهناد
ود.

 .1 .1مجلس شورای اسالمی
مجلز شورای اسالمی از مه تری مصادیق نهاد شورا در نظا حروقی جمهوری اسالمی ایاران
است .کارویژة نظارت نیا در نظا های حروقی معاصار ،از مها تاری وظاایف مجاالز در کناار
امر قانوناذاری است نقاوی . 223 :1133 ،ای اختیار را میتاوان ناشای از اصال تفکیاک قاوا
دانست که نظارت قوا ر یکدیار را رای تعدیل اختیارات و قدرت قوا رز و واروری مایداناد.
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موارد نظارتی مرارر در قاانون اساسای ارای مجلاز شاورای اساالمی را اه صاور ذیال یاان
کردهاند.
نظارت تأسیسی :نظارت ر تشکیل دولت ناصل  33و  111قانون اساسی ؛ نظارت ار تغییار
وزراء و مسائل مه و مورد اختالف در دولت ناصول  33و  113قانون اساسی  .نظارت اطالعای:
کمیسیون اصل  34ناصل  34قانون اساسی ؛ سؤال از وزرا و رئایز جمهاور ناصال  33؛ حاق
تحریق و تفحص ناصل  33قانون اساسی  .نظارت استصوا ی :نظارت ر معاهادات و قراردادهاای
ی المللی ناصل  33قانون اساسی ؛ نظارت ر تغییر خطوط مارزی ناصال  33قاانون اساسای ؛
نظارت ر حالتهای فوقالعاده و محدودیتهای وروری ناصل  33قاانون اساسای ؛ نظاارت ار
صلح دعاوی مالی دولت و یا ارجان آنها ه داوری ناصل  113قاانون اساسای ؛ نظاارت ار دادن
امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات ه خارجیان ناصل  31قانون اساسای ؛ نظاارت ار قار و
استررا دولتی ،استخدا کارشناسان خارجی و فروش ناها و اموال دولتی ناصاول  34و  32و
 31قانون اساسی  .نظارت مالی :نظارت ر تدوی ودجه ناصل  52قاانون اساسای ؛ نظاارت ار
اجرای ودجه از طریق دیوان محاسبات ناصل  50قانون اساسای  .نظاارت سیاسای :مسائولیت
سیاسی رئیزجمهور و وزرا در مرا ل مجلز ناصول  122و  113قانون اساسی ؛ حق استی اا
وزرا و رئیزجمهور ناصال  33قاانون اساسای  ،نهاشامی ،ج  . 220 -153 :1131 ،2مشااهده
می شود که کارکرد نظارتی مجلز شورای اسالمی که از مه تاری نهادهاای شاورایی در نظاا
حروقی جمهوری اسالمی ایران است ه صورت گستردهای شناسایی و مررر شده است.

 .2 .1شورای نگهبان
کارکرد نظارتی شورای ناهبان در مرایسه ا دیار شوراها سیار چشمایر اسات .صاالحیتهاا و
وظایف نظارتی ای شورا را می توان ه صور ذیل دسته نادی کارد :نظاارت ار تطبیاق قاوانی
مصوب مجلز ا موازی شرعی و اصول قانون اساسی ناصول  0و  32و  ، 30نظارت ار قاوانی
مصوب کمیسیونها ناصل  35قانون اساسی  ،نظارت ر مرررات و مصو ات قوة مجریه ناصل 35
و  134قانون اساسی  ،نظارت ر انتخا ات مجلز خبرگان رهبری ،ریاسات جمهاوری ،مجلاز
شورای اسالمی و مراجعه ه آرای عمومی و همهپرسی ناصل  33قانون اساسی .

 .3 .1شورای نظارت بر صدا و سیما
ای شورا مطا ق اصل  135قانون اساسی 1تشکیل میشود و نمایندگان رئیزجمهور ،رئیز قوة
 .1اصل  135قانون اساسی -در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،آزادی یان و نشر افکاار اا رعایات ماوازی
اسالمی و مصالح کشور اید تأمی شود .نصب و عال رئیز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران اا
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ق اییه و مجلز شورای اسالمی نهر کدا دو نفر در آن ع ویت دارند .مطا ق ایا اصال ایا
شورا امر نظارت ر صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران را ر عهده دارد.

 .4 .1شوراهای محلی
امر نظارت در مورد شاوراهای محلای اه صاراحت و روشانی در قاانون اساسای مرارر شاده و
حتی مشاهده می شود کاه تأکیاد سایاری ار آن شاده اسات .اه نحاوی کاه مران اساسای
در فصل هفت در کنار ذکر دیار صالحیتهای شوراهای محلی ،نرِ نظاارتی ایا شاوراهاا را
مورد توجه خاص قرار داده است .اصل یکصد قانون اساسی مررر میدارد :رای پیشابرد ساریع
رنامه های اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،هداشاتی ،فرهناای ،آموزشای و ساایر اماور رفااهی از
طریق همکاری مرد ا توجه ه مرت یات محلی ادارة امور هر روستا ،خِ ،شهر ،شهرستان یا
استان ا نظارت شورایی ه نا شورای ده ،خِ ،شهر ،شهرستان یا اساتان صاورت مایپاذیرد.
مالحظه می شود که مرن اساسی در ای اصل جایااه نظارتی شوراهای محلای را در ارتبااط اا
ادارة امور اقتصادی ،اجتماعی ،رفاهی و  ...مررر می دارد .مرن در اصل یکصد و یک نیا نظاارت
ر اجرای هماهنن رنامههای عمرانی و رفاهی استانها را یکی از وظایف شورایعالی اساتانهاا
میداند.

 .2کارکرد نظارتی شورا در قوانین و مقررات
صالحیت نظارتی رای نهاد شورا در قوانی و مرررات نیا پیِ ینی و مررر شده اسات .در ذیال
ه نمونههایی از آنها پرداخته خواهد شد.

 .1 .2شوراهای عالی اداری
ای شوراها در موارد سیاری از صالحیت نظاارتی در زمیناۀ تخصصای حاوزة فعالیات خاویِ
رخوردار شدهاند کاه اه نموناههاایی از آنهاا اشااره مایشاود .شاورای تحاول وزارتخاناههاا و
سازمانهای مسترل :شورایعالی اداری در مورخ  1134/1/21اا یاان تشاکیل شاورای تحاول
اداری وزارتخانهها و سازمانهای مسترل در مادة  2از وظایف نظارتی ایا شاورا ماوارد ذیال را
یان میکند :هدایت ،پشتیبانی و نظارت ر اجرای طر هاا و رناماههاای مصاوب شاورایعاالی
اداری ،ستاد رنامهریای تحول اداری کشور و شورای توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی در ساطح
مرا رهبری است و شورایی مرکاب از نماینادگان رئایز جمهاور و رئایز قاوة ق ااییه و مجلاز شاورای
اسالمینهر کدا دو نفر نظارت ر ای سازمان خواهند داشت .خ مشی و ترتیب ادارة ساازمان و نظاارت ار
آن را قانون معی میکند.
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وزارتخانه و سازمانهای وا سته ،نظارت ر نحوة اجرای رنامۀ جامع اصال فرایندها و روشهاای
مورد عمل و دولت الکترونیک در وزارتخانه یا سازمان ،نظارت ر حسا اجارای واگاذاری اماور
تصدیگری و چا کسازی دستااه .شورایعالی اطالنرسانی :آیی نامۀ شورایعالی اطالنرساانی
مصوب  1130شورایعالی انرالب فرهنای در ند  1مادة  5ای قانون نظارت ر امر اطالنرسانی
سراسر کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظا در موووعات مادة  1را از وظاایف ایا شاورا
یان میکند .در ند  14ای ماده نیا ارزیا ی فعالیتهاای خاِهاای اصالی اطاالنرساانی اه
منظور حصول اطمینان از صحت تطا ق فعالیتها ا نظا جامع اطالنرسانی را از دیاار وظاایف
نظارتی ای شورا مررر میکند .ند ز مادة  1قانون تشاکیل شاورای عاالی انفورماتیاک مصاوب
 1153یکی از وظایف ای شورا را نظارت ر امور شارکتهاا و ساازمانهاای کاامپیوتری مرارر
میدارد .اساسنامۀ شورایعالی فناوری اطالعات در ند  3مادة  1یکای از وظاایف ایا شاورا را
چنی یان میکند :سیاستاذاری ،رنامهریاای ،هادایت و حمایات و نظاارت در زمیناۀ تولیاد،
پاااریِ و مبادل اۀ اطالعااات و نظااارت اار اماار اطااالنرسااانی در سراساار کشااور در چااارچوب
سیاستهای کلی نظا  .ند  13ای ماده نیا ارزیاا ی فعالیاتهاای خاِهاای اصالی فنااوری
اطالعات ه منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیتها ا نظا جامع فناوری اطالعاات را
یکی دیار از وظایف شورایعالی فناوری اطالعات میداند .کارکرد نظارتی را در ناد  10ماادة 3
ریحۀ قانونی تشکیل شورایعالی آموزش و پرورش نیا میتوان مشاهده کرد .ارائاۀ واوا رز
در مورد مطبوعات و رسانه های گروهی کشور از نظر تر یتی و رعایت مصاالح ملای و اساالمی و
نظارت در اجرای ای ووا ا سازمانهای ذی ر از وظایفی است که در ای ند ر عهدة ای
شورا قرار گرفته است .نمونۀ دیار را میتوان در ماادة  1قاانون تشاکیل شاورایعاالی اشاتغال
مصوب  1133مشاهده کرد که یکی از وظایف ای شورا را نظارت و پیایری ر چاونای تحراق
اهداف کمی و کیفی اشتغال در رنامههای مصوب یان میکند .همچنی طباق ناد  1ماادة 1
ای قانون ،شورای عالی اشتغال ،وظیفۀ نظارت ر عملکرد دستااهها و ساازمانهاای مختلاف در
زمینۀ عروه و تراوای ازار کار را ر عهده دارد .مثال دیار را نیا میتوان شاورایعاالی صانایع
نا رد که در ند  2مادة  2قانون تشکیل شورایعالی صنایع یکی از وظایف ایا شاورا را تهیاۀ
رنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و دراز مدت صانعتی و معادنی ار اسااس خا مشای مصاوب
مجلز شورای اسالمی و نظارت ر اجرای رنامه مررر میکند.

 .2 .2شوراهای محلی
قانون تشکیالت ،وظایف و انتخا ات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصاوب 1135
در اولی مادة خویِ اصالحی  1132/5/5ا ذکر ای نکته که ادارة امور عمرانای و رفااهی هار
محل تحت نظارت شورای مر وطه صورت میگیرد ،جنبۀ نظارتی ودن شوراهای محلی را ماورد
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تأکید قرار می دهد .ای قانون در مواد مختلف ه ذکر صاالحیتهاای نظاارتی شاوراهای ماورد
نظار ایا قاانون کااه شاورای روساتا ،خااِ ،شهرساتان ،اساتان و شااورایعاالی اساتانهااا را
شامل میشود ،میپاردازد .در ماادة  33در حا از وظاایف شاورای روساتا ،از جملاه وظاایف
ایاا شااورا را نظااارت اار حساا اجاارای تصاامیمات شااورای اسااالمی روسااتا ن نااد الااف ؛
نظارت و پیایری اجرای طار هاا و پاروژههاای عمرانای اختصااص یافتاه اه روساتا ن ناد ه ؛
نظااارت اار حسا اجاارای مرااررات مر ااوط ااه حفاظاات و هسااازی محاای زیساات روسااتا و
هره ارداری از مناا ع طبیعای ن ناد ن و نظاارت ار حفا و ناهاداری تأسیساات عماومی و
عمرانی و اموال و داراییهای روستا ن ناد ص ذکار مایکناد .در ناد  1ماادة  34نیاا یکای از
وظااایف شااورای خااِ را نظااارت اار شااوراهای روسااتاها ااه منظااور رعایاات وظااایف قااانونی
مررر میکند .در مادة  31نیا وظایف نظاارتی شاورای شاهر را اه شار ذیال یاان مایکناد:
نظارت ر حس اجرای مصو ات شورا و طر های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهاای
خدماتی ن ند  1؛ نظارت ر حس اداره و حف سرمایه و دارایایهاای نرادی ،جنسای و اماوال
منرول و غیر منرول شهرداری و همچنی نظارت ر حساب درآمد و هاینۀ آنها ن ند  3؛ تصویب
معامالت و نظارت ر آنها ن ند  10؛ نظارت ر حس جریان دعاوی مر اوط اه شاهرداری ن ناد
 13؛ نظارت ر امور هداشت حوزة شهر ن ند  13؛ نظارت ر امور تماشاخانهها ،سینماها و دیار
اماک عمومی ن ند  13؛ نظارت ر اجرای طر های مر وط ه ایجاد و توسعۀ معاا ر ،خیا اانهاا،
میادی و ف اهای سبا و تأسیسات عمومی شهر ر طبق مرررات موووعه ن ند  21؛ نظاارت ار
حس ادارة امور مالی شاهرداری و کلیاۀ ساازمانهاا ،مؤسساات ،شارکتهاای وا ساته و تا عاۀ
شهرداری و حف سرمایه ،دارایی ها ،اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و همچنی نظارت ار
حساب درآمد و هاینۀ آنها ن ند  14الحاقی  . 1132در مادة  33نیاا نظاارت ار حسا اجارای
تصمیمات شورای شهرستان و نظارت ر عملکرد و فعالیاتهاای شاوراهای خاِ و شاهر را از
وظایف شورای شهرستان میداند .در مادة  33مکرر نیاا نظاارت ار حسا اجارای تصامیمات
شورایعالی استانها در محدودة استان و همکاری ا شاورای رناماهریاای و توساعۀ اساتان در
نظارت ر حس اجرای طر های عمرانی استانی و ملی در محدودة استان و نظارت ار عملکارد
شوراهای شهرستان ها در محدودة استان و نظارت ر حس اجرای مصو ات شاورای اساتان را از
وظایف ای شورا ذکر میکند.
همانگونه که مشاهده میشود و پیشتر نیا خاطرنشاان شاد ،صاالحیت و کاارکرد نظاارتی
رای شوراهای موجود در قانون اساسی و قوانی عادی ،اه روشانی مرارر شاده اسات .کاارکرد
نظارتی نهاد شورا را می توان ه در نهادهایی چون مجلز شاورای اساالمی کاه اار تاری و
مه تری نهاد شورایی کشور است ،مشاهده کرد ،ه در شوراهای محلی که مران اساسای اه
علت جایااه و اهمیت شورا و امر نظارت ،هر دو را در قانون اساسی مورد تأکیاد ویاژه قارار داده

کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران 524

است .همچنی مشاهده شد ای کارکرد در مورد شوراهایی که ه موجب قوانی و مراررات نیاا
ایجاد شدهاند ،یِ ینی و مررر شده است.1

نتیجهگیری
مطالعات و پژوهِها در حوزة شورا و قا لیتها و ظرفیتهای ای نهاد در نظا حروقی ایران ،از
وعف و کاستی غیر قا ل توجیهی رخوردار است .ا وجود ای که نهادهاای شاورایی نمصاادیق
نهاد شورا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ه وفور مورد اشاره قرار گرفتاهاناد و اصاول
سیاری ه آنها اختصاص یافته است ،ولای کمتار ماورد توجاه حروقادانان و اندیشامندان قارار
گرفتهاند .در زمینۀ کارکرد و صالحیتهای ای نهاد در نظا حراوقی جمهاوری اساالمی ایاران
تفاسیر م یری ه عمل آمده است و اغلب آن را ه کارکرد و صاالحیت نظاارتی و یاا مشاورتی
محدود کردهاند .ه ویژه در شناخت کارکرد ترنینی رای ای نهاد تردید و در یشتر موارد آن را
ه کارکردی یاانه تحدید کردهاند .اما در مرالۀ حاور روش شد که ای دیدگاه نمیتواناد ماورد
قبول اشد .مصادیق نهاد شورا در نظا حروقی جمهاوری اساالمی ایاران در ماوارد سایاری از
کارکرد ترنینی نقانون در معنای عا رخوردار هستند و ای امر در کنار صالحیتهای نظاارتی
و مشورتی نشان از کارکرد مختل ای نهاد دارد .همچنی ایساتی کاارکرد ترنینای شاوراهای
محلی را از کارکرد تصمی گیری آنها تفکیک ،و صالحیتهای قاعدهگاذاری آنهاا را اه کاارکرد
تصمی گیری و رنامهریای منحصر نکرد .نکتهای که در مطالعۀ ای نهاد اید مدنظر قارار گیارد
ای است که ایستی انوان مختلف ای نهاد م حی المجمون مورد ررسی و مطالعه قرار گیرناد.
ررسی تنها یک صنف خاص از ای نهاد ی شک نتیجۀ صحیح عاید محرق نخواهد کرد .در کنار
ررسی شوراهای محلی ،نهادهاای شاورایی چاون مجلاز شاورای اساالمی ،مجماع تشاخیص
مصلحت نظا  ،شورای ناهبان و دیار نهادها نیا اید مدنظر قرار گیرند .حتی در ااب شاوراهای
محلی که مرن اساسی یک فصل از فصول چهاردهگانه را اه آن اختصااص داده اسات و اغلاب
حروقدانان آن را ه نظارت محدود کردهاند ،کارکرد ترنینی ای شوراها در اصول مختلف قاانون
 .1مادة  14قانون تشاکیالت ،وظاا یف و انتخا اات شاوراهای اساالمی کشاور و انتخااب شاهرداران مرارر مایدارد:
نمایندگان مجلز ،استانداران ،فرمانداران ،خشداران ،دهیاران و مادیران کال و راساای ادارات مایتوانناد در
جلسات شورای اسالمی حوزة مسئولیت خود دون حق رای شرکت نمایند .تبصرة ای مااده نیاا شاوراها را در
صورت ورورت و نا ه دعوت دهیار و خشدار و فرماندار موظف ه تشکیل جلسه میداند .نکتهای کاه در ایا
ماده وجود دارد ای است که ای حق شرکت که قانون شوراها ر آن تصریح کرده است ،نشاندهندة چیسات؟
اگر نرِ و جایااه شوراها در ای قانون ،منحصر ه نظارت ود چه لاومی اه شارکت مراماات کشاوری وجاود
داشت .ای شرکت تنها زمانی توجیهپذیر است که ای شوراها دارای صالحیت تصامی گیاری اوده و مراماات
ما ور رای مشارکت در اتخاذ ای تصمیمات حق شرکت داشته اشند.
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اساسی ،قا ل استنباط است .ا ای دیدگاه میتوان یان داشت که عد عنایت کافی مرن عادی
ه ای قس از شورا در رهۀ زمانی خاصای ،ناافی قا لیات و ظرفیات آن ارای عهادهدار شادن
کارکردهای قانوناذاری در ا عاد محلی در آینده نخواهد ود.
نا رای نهاد شورا را در نظا حروقی جمهوری اسالمی ایران نمیتوان محادود اه کاارکرد
نظارتی یا مشورتی دانست .لکه ای نهاد دارای کارکردی ا ماهیت مختل است و اه مرت اای
شرای و موقعیات ،ایا کاارکردهاا و صاالحیتهاا را در ساطو مختلاف دارا مای اشاد .ایاد
خاطر نشان ساخت که مرالۀ حاور اثبات حداقلی کارکرد مختل شورا را مورد نظر داشته اسات
و پژوهِهای یشتر مطمئناً زوایای مووون مورد ح را روش تر خواهند ساخت.
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