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 یانقالب ینهادها بر ییقضا نظارت مشکالت

 یاسالم غاتی تبل سازمان بر تأکید با

رادیسعادت بهروز ،یموالئ تیآ
 

 هدیچک

 قیطر از مهم نیا. است جامعه افراد یهایآزاد و حقوق نیتضم ساالر،مردم نظام یاصل یارهایمع جمله از
 نظارت. ردیگیم انجام ،اندیعموم امر دارعهده  که یمقامات و هاسازمان به نسبت قانون تیحاکم اعمال

 شهروندان  حقوق  احقاق  منظوربه  حکومت  قدرت   دیتحد  به  ،قانون  تیحاکم  یابزارها  از  یکی  عنوانبه  ییقضا
. است ییاجرا  یهادستگاه از مردم تظلمات و اتیشکا به یدگ یرس ،ییقضا نظارت از منظور. پردازدیم

 قدرت  از  یناش  اقتدارات  از  یبرخوردار  ل یدل   به  ،یانقالب  ینهادها  از  یکی  عنوانبه  زین  یاسالم  غاتیتبل  سازمان
کردن گوپاسخ  جهت  مؤثر  یابزارها  از  یکی  تواندیم  ییقضا  نظارت.  باشد  مستثنا  تواندینم  امر  نیا  از  ،یعموم

 . باشد سازمان نیا با برخورد در جامعه افراد حقوق نیتضم و
  نظارت  مشکالت: است شده طرح سؤال  نیا ،یلیتحلیفیتوص قیتحق روش از استفاده با حاضر، نوشتار در

کید با یانقالب ینهادها بر ییقضا  نظارت ،سؤال نیا به پاسخ در ست؟یچ یاسالم غاتیبلت سازمان بر تأ
 گذاشته بحث به یعموم یهادادگاه و یادار عدالت وانید قیطر دو از یاسالم غاتیتبل سازمان بر ییقضا
 هاآن  ۀجمل  از.  است  مواجه  ییهاتیمحدود  با  سازمان  نیا  بر  ییقضا  نظارت  که  شده ی ریگجهینت  نیچن  و  شده

 بروز باعث چراکه، دارد؛ نییتب به ازین خود که کرد اشاره  سازمان نیا یحقوق تیخصش یدوگانگ به توانیم
. است شده مذکور سازمان بر ییقضا نظارت و یادار حقوق نظام در یمشکالت

 ییقضا نظارت ،یاسالم غاتیتبل سازمان ،یانقالب ینهادها قانون، تیحاکم: واژگان کلیدی

 
 یسند    a.mulaee@basu.ac.ir                                          مسئول(                     ۀاستادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا )نو

  ناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه بوعلی سینا                         آموختۀ کارشدانشbehrouzsaadatirad@yahoo.com 
 11/۰۸/139۸تاریخ پذیرش:  -  ۰۲/۰۸/1396تاریخ دریافت: 
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 مقدمه
امور عمومی منجر به ایجاد مؤسسات عمومی با حفظ کارکردهایی در  ۀ رپذیری دولت در ادا تغییر نقش

توان به تشکیل نهادهای متعددی با این مؤسسات در کشور ما می ۀاز جمل ؛حقوق عمومی گردید ۀ حوز
در پی برخی رخدادهای ناشی از تغییر نظام اشاره کرد که تحت عنوان  یا های انقالبی ها و مناسبتریشه

، هاآن های محوله به وظایف و مسئولیت انجاماین نهادها امروزه در شوند. ی شناخته میبنهادهای انقال
دار امور عمومی بوده و به سبب ارتباطشان با مردم از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی برخوردار  نوعی عهدهبه

مجلس شورای  1/6/1366در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  گذارقانونهستند. به همین دلیل، 
ه این نحو که اواًل در نهادها را مشخص کرده است. ب  گونهاینتکلیف    ،130و   ۵مواد    چهارچوباسالمی، در 

سسات انقالبی جهت تطبیق ؤنهادها و م همۀقانون محاسبات عمومی کشور، به الزام  130 مادۀ تبصرۀ 
انون تصریح شده است. ثانیًا برخی از  این ق ۵تا  2ی موضوع مواد هان اضعیت حقوقی خود با یکی از ارگ و

»مؤسسه قانون محاسبات عمومی    ۵  مادۀ  موجبهبعمومی غیردولتی تبدیل شده است.    ۀمؤسس  این نهادها به
 ۀوظایف و خدماتی که جنب  انجام  منظوربهقانون  ۀ عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجاز

فهرست این قبیل »است:  شدهمذکور نیز عنوان  مادۀ تبصرۀدر  «شود.تشکیل شده یا می ،عمومی دارد
یب مجلس شورای مؤسسات و نهادها با توجه به  قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصو

در راستای اجرای قانون فوق، قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی  «اسالمی خواهد رسید.
یب مجلس    به  19/۴/1373در تاریخ    ۀمؤسس  عنوانبهآن »سازمان تبلیغات اسالمی«    موجببهکه    رسیدتصو

یب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ، 18/7/1386عمومی غیردولتی شناخته شد. همچنین با تصو
»مؤسسه یا نهاد عمومی اند: قانون مذکور به این صورت تعریف شده 3 مادۀاین نهادها با تغییراتی در 

یب مجلس شورای  تی، واحد سازمانی مشخصی است که دغیردول  ارای استقالل حقوقی است و با تصو
گردد می تأمینآن از محل منابع غیردولتی  ۀساالن  ۀشود و بیش از پنجاه درصد بودجاسالمی ایجاد شده یا می

 عمومی دارد.« ۀدار وظایف و خدماتی است که جنبو عهده

 ،اندی انقالبی یا از اساس تعریف نشدههاناشود که ارگ ربوطه مشاهده میاز یک سو، با نگاهی به قوانین م
 یهاتک و مؤسسات و شرها ن وزارتخانهی»قانون احتساب سوابق خدمت مستخدم در این خصوص، دو سند

و مؤسسات و ها مزبور به وزارتخانه ینان نهادهاک ارکت یو مأمور یانقالب اسالم یدر نهادها یدولت
ار کو بهداشت  یار و حفاظت فنکمول مقررات قانون و »قانون ش 06/11/136۴« مصوب یلتدو یهاتک شر

دارند« مصوب  یحاتیرتسلیدات غیه تول ک یانقالب و مؤسسات ینهادها یو اتباع خارج نانک ارکدر مورد 
 ۀواحدماده   2  تبصرۀ یا اینکه در    ،نهادهای انقالبی تعریف نشده است  هاآنمطرح است که در    19/09/1369

، چنین آمده است: 13۵9نهادهای انقالبی«، مصوب  ۀ قانونی عدم شمول مقررات قانون کار دربار ۀ»الیح
بهمن  22که بنا به نیاز دوران بعد از انقالب اسالمی ایران ) گرددیی اطالق میهان ا »نهادهای انقالبی به ارگ 

یب مراجع 13۵7سال  شود، که مشاهده می همان طور ت.«ی بوجود آمده اسگذارقانون( به بعد با تصو



 رادی عادتو س یموالئ /  یاسالم  غاتیتبل سازمان بر دیتأک با یانقالب ینهادها  بر ییقضا  نظارت شکالتم

 

۲۰9 

و حفظ  هاآناز نهادهای انقالبی جهت ترسیم حدود صالحیت، محدودکردن اعمال  گذارقانون تعاریف 
ای در امور  چراکه، این نهادها دخالت گسترده  ؛ستیکافی ن هاآن کردنبرای مقید افراد جامعه  ۀحقوق عام

با نظام  مربوطوظایف  انجامای از افراد را برای مجموعه سوای که از یکگونههمختلف جامعه داشته، ب
شده برای این از سوی دیگر با توجه به منابع مالی درنظرگرفته  کنند ومیاستخدامی مختص خود منصوب 

دهند و ارتباطی استفاده از اقتدارات عمومی وجود دارد. همچنین برای خدماتی که ارائه مینهادها، امکان سوء
 هاآنافراد از اقدامات یا تخلفاتی گردند  رتکبوظایف م انجامممکن است در حین  ،اد جامعه دارندکه با افر

اصل  چهارچوبلذا ترسیم حدود اختیارات نهادهای مذکور در یا شکایتی داشته باشند. شوند دیده زیان 
این   ۀاز جملباشد.    اهآن تواند گامی مؤثر جهت محدودکردن  حاکمیت قانون و با مکانیسم نظارت قضایی می

 13۵8سال  امام خمینی )ره( درسازمان تبلیغات اسالمی است که پس از انقالب اسالمی با فرمان  ،نهادها
یب شورای عالی اداری رسید  1387آن در سال    ۀگردید و اساسنام  تأسیس فعالیت این سازمان تاکنون   .به تصو

هاد تحت حاکمیت قانون و نظارت قضایی ناشی از آن قرار این ن هایفعالیت تمامادامه دارد و الزم است که 
کیدنظارت قضایی بر نهادهای انقالبی با  اصلی این نوشتار این است که  سؤال  گیرد. لذا   بر سازمان تبلیغات   تأ

تحلیلی، چگونگی اعمال نظارت با استفاده از روش توصیفیسؤال در پاسخ به این  ؟اسالمی چگونه است
 گیرد. روی چنین نظارتی مورد بررسی قرار میو موانع و مشکالت پیش  مان تبلیغات اسالمی«ر »سازقضایی ب

 شناسی نظارت قضایی  مفهوم .1
یکی  عنوانبهدر بررسی پیرامون هر موضوع علمی، گام اول آشنایی با مفاهیم آن است. نظارت قضایی 

راستا به بررسی مفهوم »نظارت« و تعریف نیست. در همین  مستثنااز مفاهیم حقوق عمومی از این قاعده 
 ۀم را در زمین»نظارت« چیزی است که نظا :نظارت قضایی خواهیم پرداخت. در تعریفی گفته شده است

(. در تعریف دیگری گفته شده است:  1۴9: 13۸۴)انصاری،  کندنظر از انحراف حفظ میدهای مهدف
ای باشد که برای اجرای گیرد مطابق نقشهمی انجامه منظور از »نظارت« مراقبت در آن است که هر عملی ک

جلوگیری از   منظوربهدامات الزم اق  ،های مطلوباست تا در صورت انحراف از هدف  شدهبینی  آن طرح پیش
(. در این تحقیق، منظور از نظارت قضایی به معنی 31: 1376)احمدی،  وقوع یا تکرار انحراف به عمل آید

ها با هدف نظارت بر رعایت اصول و قواعد حقوقی )حقوق و اقدامات از سوی دادگاه  بازبینی دقیق تصمیمات
 گردد. قضائیه اعمال می ۀنظارت از سوی قوعمومی( مدنظر است. ناگفته پیداست این 

 و نظارت قضایی  1ن حاکمیت قانو ۀرابط .۲
  ۀ دون درک روشنی از ایدنظارت قضایی بر اعمال دولت، ریشه در مفهوم بنیادین حاکمیت قانون دارد. ب

توان انتظار داشت که سازی آن، نمیحاکمیت قانون و بدون توجه به معیارهای تحقق و تالش برای پیاده

 
1. Rule of law 
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(. اصطالح 7:  13۸7)هداوند،    کندنظارت قضایی بتواند حمایت الزم را از شهروندان در مقابل دولت فراهم  
«Rule of lawستان استوار است و امری فراتر بر ساختار تمدنی انگل دایسی ابداع شد؛ این اصل  ۀوسیل« به

« فرانسوی یا lEtat de droit» مراتب هنجارهای ناشی ازاز نهادهای حقوقی، همچون سلسله
«Rechtsstaatپا ) ۀ« آلمانی است. در اساسنام پایی حقوق بشر  ۀ( و در معاهد19۴6شورای ارو ارو
تحت عنوان   که  ها شناخته شدهدولت  ۀآور برای همل بنیادین و الزامیکی از اصو  عنوانبه( نیز این اصل  19۵۰)

 (. 1۰9: 1391)زولر،  »حاکمیت قانون« از آن یاد شده است
نتایج مشخصی است که »حمایت قضایی« یکی از  ۀبه نظر دایسی اصل حاکمیت قانون دربردارند

اتصالی بین حقوق افراد و  ۀن یک حلقحاکمیت قانوآید. در چنین شرایطی، های این اصل به شمار میجنبه
ها و حقوق را »جدی« بگیریم باید از راهکارهای  خواهیم آزادی کند. بنابراین اگر میقانون اساسی ایجاد می 

آورد و به عبارتی حقوق واقعی وجود ندارد مگر چراکه اقدام قضایی، حقوق را به بار می شروع کنیم؛قضایی 
(. در نتیجه نظارت قضایی 113- 11۸:  1391)زولر،    آن وجود داشته باشد  ۀمطالب  قضایی برای  آنکه یک راهکار

این، از جمله اهداف حاکمیت قانون آن است که رفتار و تصمیمات  ساز حقوق است. عالوه برعینیت ۀحلق
د و ن صورت بگیرقانو عنوانبهشده تعیینهای ازپیش چهارچوب در قالب  هاآن های اداری و مأمورین دستگاه

)امامی و  های دولتی تابع امیال و خواست شخصی مقامات اداری نباشدامور جامعه توسط دستگاه ۀ ادار
یژ ترینمهم(. بنابراین، اگر 13۰-131: 1393استوارسنگری،  حاکمیت قانون را ممانعت از اعمال  ۀکارو

 شود که بدینحسوب مین حاکمیتی ممقامات عمومی فرض کنیم، نظارت قضایی ابزار مؤثر چنی ۀخودسران
های متنوع سیاسی و حقوقی، رواج نظام با وجودکند. در اغلب کشورها قدرت را کنترل می ،وسیله قدرت

(. به 16۸:  13۸۴)زارعی و مالمیری،    نظارت قضایی بر تصمیمات و مقررات دولت امری پذیرفته شده است
، همچون حفاظت از حاکمیت قانون، قضائیه در خدمت اهداف مهم سیاسی ۀهمین دلیل، استقالل قو

جلوگیری از تمرکز قدرت و استبداد سیاسی و کنترل قدرت در نظام نظارت و تعادل قرار دارد و بدین ترتیب 
)یاوری و تنگستانی،  های مختلف واقع شده استپیش مورد توجه نظام از قضائیه بیش ۀاهمیت استقالل قو

139۵ :16۵ .) 
ساختن دولت به حاکمیت قانون و مقید منظوربهاز ابزارهای حقوق عمومی  یکی امروزه، نظارت قضایی

رو، نظارت (. از این۲۲: 139۲سردشت، )گرجی و شفیعی های شهروندان استرعایت حقوق و آزادی
 خود را محقق سازند توانند اهداف مورد نظرقضایی و حاکمیت قانون مکمل یکدیگرند که جدا از هم نمی

نوعی قدرت را کنترل کرده و به اعمال دولتی مشروعیت (. قانون اساسی نیز باید به1۵1 :13۸7)گرجی، 
کلی و در  صورتبهو در مواردی،  کردهبخشد. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از این اصل تبعیت 

اعمال و ئیه نهاده است تا قادر به کنترل قوۀ قضا ۀطور صریح، وظایفی را بر عهدبرخی موارد دیگر، به
قانون اساسی قوۀ قضائیه را مستقل، پشتیبان   1۵6تصمیمات مدیران اجرایی و دولتی باشد. در این راستا اصل  

« اصل 3« و »۲داند؛ همچنین بندهای »بخشیدن به عدالت میحقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق
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»نظارت بر حسن اجرای قوانین«   های مشروع« وگسترش عدل و آزادی  »احیای حقوق عامه و  ترتیببهمزبور  
نه در  ،شود که کارکرد قوۀ قضائیهاین قوه قرار داده است. به عبارتی، از اصل فوق چنین استنباط میۀ  را بر عهد

خاص سیاسی و حزبی موجود در جامعه، بلکه در حفظ حقوق فردی و اجتماعی،  هایحمایت از گرایش
ابزارهای  ترینمهم است. بنابراین، نظارت قضایی یکی از  های مشروع و گسترش عدالتحراست از آزادی 

  چهارچوب های شهروندان در تضمین حاکمیت قانون و تحدید قدرت حکومت و حفظ حقوق و آزادی
 (. ۲۲: 139۲سردشت، )گرجی و شفیعی ادل استسازوکار مهار و تع

 ۀکنندعوامل اصلی تنظیم و محدودیکی از    عنوانبهاعمال اصل حاکمیت قانون    ،با توجه به آنچه گفته شد
 گردد. محسوب می هاآنحدود اختیارات نهادهای انقالبی و مبنای نظارت قضایی بر 

 می نحوۀ نظارت قوۀ قضائیه بر سازمان تبلیغات اسال  .3
های قوه قضائیه از طریق محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری بر که بیان شد نظارت همان طور

تواند از که سازمان تبلیغات اسالمی نمی جاآن گردد. از ری کشور و کارکنان آن اعمال میی ادا هاسازمان 
رت دیوان عدالت اداری بر در این بخش از مقاله نخست به بررسی نظا ،باشد مستثناها شمول این نظارت

بحث  این سازمان به های دادگستری بر اعمالسازمان مذکور خواهیم پرداخت، سپس صالحیت دادگاه
 شود.گذاشته می

 نظارت دیوان عدالت اداری بر سازمان تبلیغات اسالمی  .3-1
قضائیه ایجاد نظم و برقراری عدالت است. قانون اساسی  ۀقو تأسیسدر باال گفته شد، مبنای  که ناچنآن 

، 3۴به این امر اشاره کرده است. اصل مذکور در کنار اصل  1۵6نظیر اصل  ،در برخی از اصول خود
قضائیه ذکر کرده است.  ۀ اصلی قو ۀادخواهی را حق مسلم هر فرد برشمرده و رسیدگی به تظلمات را وظیفد

رد که هر شخصی به هنگام تضییع حقوق قانونی خود، به مرجعی صالح وجود حق دادخواهی اقتضا دا 
افراد عادی   ۀ مر(. از طرفی، روابط حقوقی روز۲۲6:  139۰)عباسی،    خواهی کنددسترسی داشته باشد و تظلم

بخش و عادالنه برخوردار خواهد بود، که مقامات اداری های مقتدر اداری وقتی از موضع اطمینانبا دستگاه
وفتق ببینند، بدین معنی که اوامر قانونی را در رتق  ملزم به رعایت قوانین حاکم اعمال اداری، خود را  جاماندر 

(. بر این ۵3۴: 1377)هاشمی،  الف قانون خودداری نماینداعمال اداری خ انجامامور رعایت کنند و از 
برای رسیدگی به شکایات افراد از عنوان یک مرجع عالی قضایی اداری، دیوان عدالت اداری به  تأسیسمبنا، 

برای صیانت از حقوق   گذارقانوناهمیتی است که  ۀقانون اساسی نشانگر درج موجببهعملکرد دولت و 
مین تشکیالت دستگاه اداری کشور قائل گردیده و گام مهمی در جهت اصالح دستگاه فردی شهروندان و تض

 (. ۴3-۴۴: 13۸6)شهنائی،  انقالب بزرگ و اساسی در ساختار آن است منشأاداری کشور و 

قضایی در این بخش ابتدا، به یک مرجع  عنوانبهبا توجه به تعاریف فوق و جایگاه دیوان عدالت اداری 
عمومی غیردولتی بودن« سازمان تبلیغات اسالمی   ۀمؤسسبودن« و »ناظر بر ماهیت »انقالبی  تبیین ابهام
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سپس تحلیل صالحیت دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تبلیغات اسالمی مورد  ،شودپرداخته می
 گیرد.بررسی قرار می

 ان تبلیغات اسالمی عمومی غیردولتی بودن« سازم مؤسسهبودن« و »»انقالبی ۀدوگان. 3-1-1
حقوق  رویگذشته، از معضالت پیش   ۀی حکومتی در طول چهار دههان ابرخی از ارگ  ۀدوگان ۀخصیص

اداری ایران بوده است. در اینجا مشخصًا سازمان تبلیغات اسالمی و نظارت دیوان بر آن، موضوع بحث  
کنار نهادهای مرسوم حقوق اداری ایران ماست. از نخستین اسنادی که به این موضوع دامن زده و نهادی را در  

کارکنان نهادهای انقالبی« مصوب   ۀ ار»عدم شمول قانون کار درب قانونی ۀالیح ۀواحدماده کرد،شناسایی 
های ها، مؤسسات، شرکتشورای عالی انقالب و قانون »احتساب سوابق مستخدمین وزارتخانه 13۵9

های ها و مؤسسات و شرکتت کارکنان مذکور در وزارتخانهدولتی، و نهادهای انقالبی اسالمی و مأموری
در سال   گذارقانونبی اشاره شده است. همچنین بوده است که به نهادهای انقال 136۴دولتی« مصوب 

سازمان تبلیغات اسالمی« را در فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی قرار داد. چنین شناسایی، البته ، »1373
ن محاسبات عمومی از مؤسسات عمومی غیردولتی بوده است که در آن، مقرر شده قانو ۵ مادۀدر راستای 

حکم این ماده، مجددًا در  «.شودمشخصی است که با اجازه قانون ... تشکیل ... می»واحد سازمانی است: 
 گردیده و در آن، ایجاد مؤسسات عمومی غیردولتی، مستلزم تأییدقانون مدیریت خدمات کشوری نیز  3 مادۀ

یب مجلس شورای اسالمی ذکر شده است؛ این در حالی است که ور، سازمان مزب   ۀاساسنام  1  مادۀطبق   تصو
یب شورای به 1۵/8/1387آن در تاریخ  ۀو در ادامه، اساسنام شده تأسیساین نهاد در اجرای فرمان امام  تصو

رسیده است. در نتیجه ما با به توشیح مقام معظم رهبری ه اساسنامهمان عالی اداری رسیده و در نهایت 
 گذارقانون ۀ چراکه اجاز ؛«گذارقانون» ۀ نه با اجاز ،نهادی سروکار داریم که با »حکم حکومتی« تشکیل شده

یب نمایندگان ملت است. شاید در این راستا بوده است که  ، این 1373در سال  گذارقانونمستلزم تصو
ناسایی کرده و بدین وسیله بر وضعیت موجود صحه سسات عمومی غیردولتی شؤسازمان را در فهرست م

، انحالل، تأسیسمستقیم  طوربهولی  است؛در فهرست مذکور فقط گذاشت. در صورتی که نام این مؤسسه 
 17و  ۴)موضوع مواد  مقام معظم رهبری است ۀعهدبهتغییر اساسنامه، عزل و نصب و کاًل ساختار این نهاد 

مؤسسات و نهادهای عمومی در قانون فهرست  گذارقانون ین نهاد با تعاریفی که رسد انظر میهامه(. باساسن
 (.۲۵: 139۵)موالئی،  از مؤسسات عمومی غیردولتی داده مطابقت ندارد 1373غیردولتی مصوب 

 تحلیل صالحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر سازمان تبلیغات اسالمی  .3-1-۲
« قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان 1۲« و »1۰قالب مواد » دیوان عدالت اداری در هایصالحیت

قانون به دیوان عدالت اداری داده  موجببهبینی شده است. صالحیتی که پیش 139۲عدالت اداری مصوب 
با توجه های اداری و اجرایی کشور از نظر مقنن است. حال شده، نشانگر اهمیت برقراری عدالت در دستگاه
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وگانگی ماهیت سازمان تبلیغات اسالمی )نهاد انقالبی و مؤسسه عمومی غیردولتی(، به بررسی به ابهام در د
 : پردازیمقانون دیوان عدالت اداری می 1۲و  1۰مواد  چهارچوبنظارت بر این سازمان در 

صورت باید گفت که در این  ،بودن« ماهیت سازمان تبلیغات اسالمی باشیم. اگر قائل به »انقالبی1
قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات اشخاص خصوصی از »نهادهای   1۰ مادۀ راحتصبه

، در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. در نتیجه، مطابق فراز هاآنانقالبی« و مؤسسات وابسته به 
لت اداری، سازمان  تابع نظارت دیوان عدا   قانون دیوان عدالت اداری، از جمله مراجع  1۰  مادۀ  1»الف« از بند  

سسات ؤیی که سازمان تبلیغات اسالمی، مصداقی از مجاآنتبلیغات اسالمی است. ممکن است گفته شود از  
اجتماعی   تأمینها و سازمان  فقط به شهرداری  گذارقانوناست و    1373عمومی غیردولتی، موضوع قانون سال  

اما در پاسخ باید گفت در  ؛باشددیوان نمیمذکور، مشمول صالحیت  ، در نتیجه سازمانکرده استاشاره 
  .لذا ایراد مذکور وارد نیست ؛بودن« به بحث گذاشته شده استاینجا سازمان از حیث »نهاد انقالبی 

سازمان  گذارقانون ،جایگاه حقوقی نهادهای انقالبی وجود دارد خصوص درتمام ابهاماتی که  رغمبه
 بودن، مشمول صالحیت نظارت دیوان عدالت اداری دانسته است.بیتبلیغات اسالمی را به جهت نهاد انقال

ات استخدامی مشموالن یاکبه ش یدگ یقانون دیوان عدالت اداری، رس 10 مادۀهمچنین مطابق بند سوم 
ان بر این باورند که نظر دانحقوقبرخی از  در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نهادهای انقالبی،

یسندگان قانو ن اساسی این بوده که دیوان عدالت ادرای، مرجع اصلی شکایات و دعاوی اداری، از هر قبیل نو
ف اصلی کردن نظارت دیوان بر چند دادگاه اداری اختصاصی، دور از هدکه باشد، است و لذا محدود

عام برای رسد دیوان عدالت اداری مرجع قضایی  نظر می(. به۴۵:  1379مؤتمنی،  )طباطبائی  است  گذارقانون
پایی در رسیدگی به دعاوی اداری  ۀاین مرجع برگرفته از تجربچراکه  ؛باشدمیرسیدگی به دعاوی اداری  ارو

 ؛ دعاوی برخوردارند گونهاین، مراجع قضایی اداری از صالحیت عام برای رسیدگی به جاآن است و در 
در این  ،می غیردولتی« استعمو ۀمؤسس. اگر قائل به این باشیم که سازمان تبلیغات اسالمی، »۲

قانون دیوان عدالت اداری، از صالحیت کنترل قضایی برخوردار    1۰  مادۀ  چهارچوبصورت، شعب دیوان در  
اعتراضات و تظلمات اشخاص  و و شکایات نیست 1۰ مادۀده و لذا سازمان تبلیغات مشمول حکم نبو

، 139۲نگاهی به آرای قضایی دیوان از سال  قابل استماع در دیوان نخواهد بود. نیز خصوصی از این ارگان
یای آن است که در هیچ رأیی، سازمان تبلیغات اسالمی  ی، موضوع موسسۀ عمومی غیردولت عنوانبهگو

 شدهفتهپذیر  اجتهاد در مقابل نصکه  چرا   ؛صالحیت کنترلی دیوان نبوده است و البته منطقًا نیز باید چنین باشد
بودن«، ، به اعتبار »نهاد انقالبی1۰  مادۀ  چهارچوبسازمان تبلیغات اسالمی در  نیست. این در حالی است که  

ماده، از این حیث  صراحتبه، باید گفت 1۲ مادۀ وبچهارچاما در  ؛موضوع کنترل قضایی دیوان بوده است
نظارت  رۀ گست چهارچوبدر  ،سسات عمومی غیردولتی قرار داردؤم ۀکه سازمان تبلیغات اسالمی در دست

 ؛ضایی دیوان عدالت اداری قرار داردق
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 مادۀ، موضوع . اگر قائل به این باشیم که سازمان تبلیغات اسالمی نهادی از نهادهای »اجرایی« کشور3
مواد اخیر، دیوان،   چهارچوبدر این صورت باید گفت که در  ،است قانون مدیریت خدمات کشوری ۵

صالحیت دیوان با درنظرگرفتن اصل  ۀ لتی را دارد. گسترهای دوصالحیت رسیدگی به شکایت مردم از دستگاه
مجریه در ارتباط است.  ۀجمله قو های مختلفی ازتفکیک قوا و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی با دستگاه

های دیوان  صالحیت  درخصوصتفسیری شورای نگهبان  ۀو همچنین نظری 173صدر اصل  صراحتبه
مجریه«  ۀ قانون اساسی، »قو 17۰از اصل  ۲1/1۰/13۸3مورخ  ۸3/3۰/93۸7 ۀ عدالت اداری به شمار

از  ،شامل نهادهای زیر نظر رهبری  دهد. البته این نظارتموضوع صالحیت دیوان را تشکیل می ،تردیدبی
قانون اساسی، مقام معظم رهبری،  113چراکه مطابق اصل  ؛خواهد بودجمله »سازمان تبلیغات اسالمی« 

 ؛ترین مقام این قوه است، عالیشود«ر اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می»دمجریه،  ۀقو درخصوص
قانون مدیریت   ۵تا    1آید. از طرفی با درنظرگرفتن مواد  مجریه به حساب می  ۀقو  ۀپس نهاد مذکور داخل در بدن

ین، سسات عمومی غیردولتی« است. بنابراؤمجریه »م ۀهای موضوع قوخدمات کشوری، از جمله دستگاه
 تأمینتخصصی بیمه، کار و    هیئتای،  های اداری متعین است. در پروندهمجریه در دستگاه  ۀخوانش اداری قو

 اجتماعی را به طرفیت سازمان تبلیغات اسالمی، تأمیناجتماعی دیوان عدالت اداری، این استدالل سازمان 
انون فهرست نهادهای عمومی و غیردولتی، ق ۀواحدماده  9»سازمان تبلیغات اسالمی، مطابق بند    اینکهدال بر  

  1؛شود«، پذیرفته استقانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی تلقی می ۵ مادۀو  1373مصوب 
و  کردهقانون دیوان عدالت اداری، استثنائات وارد بر صالحیت دیوان را مشخص  1۲ مادۀ تبصرۀ . ۴
تواند حاکی از صالحیت عام دیوان بر  ست. این وضعیت میای به »سازمان تبلیغات اسالمی« نکرده ااشاره 

 عنوانبهقانون دیوان عدالت اداری، نهادهای انقالبی  1۰ مادۀبند یک  موجببهچراکه اواًل  ؛باشدد مزبور نها
یی که سازمان آنجااند و از ی تحت نظارت شعب دیوان عدالت اداری ذکر گردیدههاانیکی از مصادیق ارگ 

که  همان طورشود. ثانیًا د نیز میاقی از نهادهای انقالبی است، این موضوع شامل حال این نهامذکور، مصد
قانون فوق، رسیدگی به شکایات مشمولین قانون مدیریت  1۰ مادۀبند سوم  چهارچوبدر  شد،در باال ذکر 

ی که شمول خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمان مؤسسات
 هیئتصالحیت    درخصوصگیرند. بنابراین،  در صالحیت دیوان قرار می  ،مستلزم ذکر نام است  هاآنقانون بر  

ای وجود ندارد و این نهاد گونه شائبهسبت به »سازمان تبلیغات اسالمی« هیچعمومی دیوان عدالت اداری ن
یب قانون دیو ، نیز رأیی که 139۲در سال اداری ان عدالت تحت شمول نظارت دیوان قرار دارد. از زمان تصو

ل  ای درخواست ابطامشاهده نشده است. برای نمونه، در پرونده ،برخالف ادعای باال اصدار یافته باشد
هنری سازمان تبلیغات اسالمی، تسلیم دیوان گردیده و این  ۀ اجتماعی توسط حوز تأمینسازمان  ۀبخشنام

است و اعتراضی از حیث عدم شمول صالحیت دیوان جهت رسیدگی دادخواست توسط دیوان پذیرفته شده 

 
 تخصصی دیوان عدالت اداری  هیئت 139۵/ 1۰/1۲مورخ  3۰۴ ۀشمار ۀدادنام 9۵/ ۴69ه ع / ۀکالس ۀ. پروند 1
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مورخ  3۰۴ ۀمارش ۀدادنام 9۵/ ۴69ه ع / ۀکالس ۀ: پروندنک) این ارگان، مطرح نشده است به پرونده
  ؛تخصصی دیوان عدالت اداری( هیئت 1۰/1۲/۵139

نظارتی دیوان بر جایگاه متشاکی )یا طرف شکایت( در دیوان عدالت اداری و صالحیت  درخصوص. ۵
سازمان تبلیغات اسالمی باید گفت که از گذشته، شعب مختلف دیوان در آرای گوناگون، صالحیت خود را 

 ۀدر دادنام  عمومی دیوان عدالت اداری  هیئتاند. بر این مبنا،  نسبت به شکایت از سازمان مذکور، اعالم داشته
سازمان م تعارض آراء صادره از شعبه سوم، اعال ۀخواست درخصوص 371/88 ۀپروند ۀکالس ۴۵7 ۀ شمار

یکردی را باید در صراحت  1را مشمول کنترل قضایی دیوان اعالم کرده است. تبلیغات اسالمی دلیل چنین رو
به نهادهای انقالبی تصریح شده است.  صراحتبهقانون دیوان جستجو کرد که در آن،  1۰ مادۀبند »الف« 

قدامات و تصمیمات مأموران و شکایات استخدامی در مورد این نهاد اقدام عمومی دیوان نیز نسبت به ا  هیئت
یهرأی  به صدور تخصصی اداری  هیئت 19/۴/9۵مورخ  63 ۀشمار ۀنظیر دادنام ؛است کردهای وحدت رو

دیوان محاسبات کشور  .1طرف شکایت  21/2/9۴ -۴1700/1۵ ۀ شمار ۀابطال نام درخصوصاستخدامی 
  ؛المی مرکزسازمان تبلیغات اس .2

گذشته، دیوان عدالت   ۀباید گفت در طول چهار ده  ،جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری  درخصوص.  6
»رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم قانون اساسی، مرجع  173اصل  چهارچوباداری در 

ی   صراحتبه.  ، تعریف گردیده استهای دولتی و...«نامهآییننسبت به مأمورین یا واحدها یا    ۀآرای وحدت رو
ی  عملی، دیوان مرجع شکایات و اعتراضات اشخاص عمومی علیه   ۀقضایی صادره از دیوان عدالت اداری و رو

توانند به یا حقوق عمومی( نیست. در نتیجه، واحدهای دولتی نمیسایرین )اشخاص حقوق خصوصی 
 هیئت 1۰/7/136۸مورخ  39-3۸-37ۀ شمار رأی موجببهخواهی نزد دیوان بپردازند. برای نمونه، تظلم 

یه  شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی  ،شده است انشاعمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد رو
ل طرح و رسیدگی در دیوان نیست. بنابراین »سازمان تبلیغات اسالمی« چه در شکل نهاد در هیچ مورد قاب

در دیوان عدالت اداری در مقام »شاکی« قرار  توانددولتی نمیعمومی غیر ۀمؤسسانقالبی و چه در شکل 
ی رأی  . همچنین، مطابقکندگرفته و به طرفیت سایر اشخاص، طرح دعوی  عمومی دیوان  هیئت ۀوحدت رو

، به استناد عدم امکان طرح شکایت شخص عمومی 3/۸/136۸مورخ    63/۴۴  ۀپروند  ۀ عدالت اداری به شمار
ر واحدهای عمومی و دولتی را از سازمان تبلیغات اسالمی  یوان، شکایت سایاز شخص عمومی دیگر در د

مورخ  1۴6 ۀ شماررأی  و 1۵/7/137۴مورخ  1۲۰ ۀشماررأی  توان بهنپذیرفته است. از جمله آرای دیگر، می

 
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال    ۀماده واحد 9بند  موجببه رأی مذکور چنین آمده است: ». در 1

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اعالم شده، و طبق تفسیر   ۀمان تبلیغات اسالمی و مؤسسات وابسته به آن در زمرساز  1373
 137۴( در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب  136۰قانون دیوان عدالت اداری )مصوب    11  مادۀ

عمومی غیردولتی مذکور، در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته   رسیدگی به شکایات و اقدامات و خودداری مؤسسات
 است.« 
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عمومی دیوان عدالت اداری اشاره   هیئتصادره از  11/1۲/13۸7مورخ  ۸۴۵ ۀ شماررأی  و ۲9/11/137۴
های اعمال نظارت دیوان بر »سازمان تبلیغات شود، از جمله محدودیتمی که مشاهده ن طورهما. کرد

عمومی دیوان،  هیئتلذا ؛ اسالمی« زمانی است که اشخاص حقوقی حقوق عمومی در مقام شاکی باشند
ه از واحدهای دولتی تلقی کرده و شکایت مطروح عدادرا در  هاآننهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به 

 نمونه، عنوانبه؛ علیه واحدهای دیگر دولتی را قابل طرح در دیوان عدالت اداری ندانسته است اهآن ۀناحی
ی رأی   در مقام ایراد به اینعمومی دیوان عدالت اداری.  هیئت 2۵/07/137۴مورخ  120 ۀ شمار ۀوحدت رو
است.   نشدهادهای انقالبی تعریف  مذکور مرز مشخصی میان واحدهای دولتی و نهرأی    توان گفت درمی رأی  

ی  عدم پذیرش شکایت از جانب نهادهای عمومی غیردولتی تا به امروز  ۀبا این حال، باید توجه داشت که رو
 بدوی دیوان عدالت اداری،  شعبۀ 17 ۀصادره از شعب 9/۴/139۲ ۀنحوی که در دادنامهب ؛ادامه داشته است

 هیئترأی  ، وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی، خواستار ابطالرسانی تبیان نور«مؤسسه فرهنگی و اطالع»
 درخور  ۀشده است. نکتکه بر مبنای استدالل باال »قرار رد شکایت« صادر    شدتجدیدنظر تشخیص مطالبات  

جای هنحوی که بهب  ؛شودمشاهده می  انشادقتی در  مذکور، این است که در متن رأی، نوعی از کم رأی    توجه در
سسات غیرعمومی« نوشته شده است ؤسسات عمومی غیردولتی«، به غلط، عبارت »مؤصحیح »ماصطالح 

، شکایات 1۲ مادۀ چهارچوببرخالف وضعیت مذکور، دیوان در  که زیبندۀ دستگاه قضایی نیست.
شکایت سازمان  بدیهی است کهپذیرفته است.  ها و تصمیمات دولتی رانامهی دولتی علیه آیینهاسازمان 

هنری سازمان تبلیغات   ۀ ای شکایت »حوزات در این خصوص قابل استماع است. برای نمونه در پروندهتبلیغ
  1؛ است کردهرأی  تخصصی اقدام به صدور هیئتاسالمی« در دیوان پذیرفته شده و 

 هرچندصالحیت سازمان تبلیغات اسالمی راجع به طرح »دعاوی طاری« باید گفت که  درخصوص. 7
ی   صراحت  بهص  اشخا  گونهاین  ،دیوان عدالت اداری، فاقد صالحیت شکایت نخستین هستند  ۀآرای وحدت رو

بدین معنا که سازمان تبلیغات  ؛اواًل چنین ممنوعیتی شامل »ممنوعیت شکایت نخستین« است باید گفت
ممکن  اما ؛تواند در مقام شاکی در دیوان حاضر گرددالمی همانند هر واحد دولتی دیگر، »بدوًا« نمیاس

امری که به درستی در مواد  .است در »دعاوی طاری«، نظیر اعتراض ثالث و جلب ثالث، وارد دعوی گردد
ها سازمان پرونده گونهنایدر چراکه پرداخته شده است؛  نا قانون دیوان عدالت اداری بد 9۸و  ۵7، ۵۵، ۵۴

ابل شکایت مطروحه در دیوان وارد دعوی  شاکی، بلکه در واقع برای »دفاع از خود« در مق عنوانبهمذکور، نه 
رسد در دعاوی طاری آن دسته نظر میه(. ثانیًا ب۲1: 139۵: موالبیگی، نک)برای دیدن نظر موافق،  شودمی

 
  ۵۸/1 ۀ شمار ۀ ابطال بخشنام وصدرخصتخصصی دیوان عدالت اداری  هیئتصادره از  1۲/9۵/ 1۰مورخ  3۰۴ ۀشمار ۀ. دادنام1

اجرایی قانون شمول   ۀنامینی آ ۲ مادۀذیل   تبصرۀ چهارچوبشده در قوانین موضوعه و پذیرش مقررات داخلی در مستثنا به نهادهای 
ب  های دیگری، شکایات  . در دادنامه7۵/ ۲6/1۲مورخ    1۲۰۲۴3  ۀقانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسالمی مصو

،  13۸1/ 3/9تاریخ   3۸1/13۸۰ ۀپروند ۀ ، به کالس3۲۰ ۀ شمار ۀبرای نمونه در دادنام ؛مان تبلیغات اسالمی پذیرفته شده استساز
ب   عمومی دیوان کرده است.  هیئت شورای عالی اداری را در  ۀسازمان مذکور درخواست ابطال مصو
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« یجدید  ۀولو اینکه بخشی از دعوا »خواست  است،به همدیگر مرتبط    از ادعاهای طرفین پرونده که »مستقیمًا«
برای نمونه در  ؛صورت توأمان رسیدگی گرددهاست در دیوان عدالت اداری و برا دربرداشته باشد، شایسته 

به استناد   ،دعاوی طاری هستند ۀدعاوی در دست  گونهاینهای مربوط به دعاوی متقابل، از این حیث که  پرونده
بل را از ، دعوای متقاصراحتبه گذارقانونرسیدگی در دیوان هستند. بدین دلیل که  ۀشایست ،توضیحات باال

بلکه اتفاقًا برخی از مصادیق دعاوی طاری را در مواد مختلف   ؛شمول صالحیت دیوان خارج ندانسته است
دعوای متقابل فارغ  ،در این صورت ،از مصادیق »تمثیل« تلقی کنیمقانون ذکر کرده است و اگر این موارد را 

ای متقابل خصوصیتی ندارد که بر اساس دعوچراکه از شأن شاکی، قابلیت طرح در دیوان را خواهد داشت؛ 
در مواد  گذارقانونهمچنین  1دعاوی را از شمول صالحیت دیوان خارج بدانیم. گونهاینآن خصیصه، 

یژمختلفی، به توان به می  ،در مواردی که قانون مذکور سکوت کرده استکه ، مقرر داشته است 1۲۲ مادۀه و
ی قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد. ام دعاوی بوده و از  گونهایندیوان بر عدم پذیرش  ۀا در عمل، رو

سی دیوان عدالت اداری  در قانون تشکیالت و آیین دادر  گذارقانون دعاوی طاری صرفًا آن دسته از دعاوی را که  
بینی رسد به همان دلیل که سایر دعاوی طاری در قانون پیشاما به نظر می پذیرد؛می ،بینی کرده استپیش

کارهای وسازچراکه دعاوی متقابل قابلیت رسیدگی در دیوان را دارند؛ ، شده و مورد رسیدگی در دیوان هستند
ابزارها را با  گونهایندر قوانین آیین دادرسی، ابزاری برای نیل به حقیقت و عدالت هستند و  شدهبینیپیش

شان باشد و ناگفته وجودی ۀدر راستای فلسف بست که کار های بشان، باید به گونهوجودی ۀگرفتن فلسفدرنظر
کار وًا فاقد خصوصیت سازکاری برای نیل به حقیقت و عدالت است و ذاتوپیداست که دعوای متقابل، ساز

  ؛(31: 139۵)موالئی،  بودن استکار حقوق خصوصیوبودن یا سازحقوق عمومی
 تبصرۀ که در حال حاضر به استناد  . در مقام نظارت قضایی بر امر مسئولیت مدنی دولت باید گفت۸

ده از جانب سازمان قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نظارت بر خسارات وار  1۰  مادۀیک  
های دادگستری به دو مرجع دیوان عدالت اداری و دادگاه ترتیببه و توأمان  ،تبلیغات اسالمی به اشخاص

ان عدالت اداری در مقام رسیدگی نسبت به شکایات افراد راجع به واگذار شده است. به این ترتیب که دیو
، فقط دو رکن از ارکان مسئولیت مدنی تحت عنوان هاآن خسارت وارده از جانب سازمان تبلیغات اسالمی به 

تواند جهت له میو احراز این دو رکن، محکوم  تأییدکند و در صورت تخلف( را بررسی میسببیت و  ۀ)رابط
خسارت را تقدیم دارد. در این صورت   ۀسیدگی به دادگاه عمومی دادگستری مراجعه و دادخواست مطالبر  ۀادام

: 139۵)موالئی،  دکنمیدیوان اقدام به رسیدگی و احراز سایر ارکان مسئولیت مدنی رأی  دادگاه در راستای
1۴ .) 

 
شده، است: »در دعوای متقابل عالوه بر دفاع از شکایت مطرح   ای آمدهان نظری خالف این را دارند. در نوشته دانحقوق . برخی از  1

: موالبیگی،  )نکدیوان دال بر عدم پذیرش دعوای متقابل درست است    ۀه، روی شود.« در نتیج جدید و ابتدایی نیز مطرح می   ۀخواست
139۵ :۲۲-۲1).  
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 های دادگستری بر سازمان تبلیغات اسالمی تحلیل نظارت دادگاه . 3-۲
شود که هم از حیث نظری و هم از حیث عملی، نظارت مالحظه می ،توضیحاتی که در باال داده شدبا 

محدود به دیوان عدالت اداری بر »سازمان تبلیغات اسالمی«، نظارت اطالقی نبوده و اساسًا این نظارت 
 یست؛طالقی ننظارت عملکردی )اعمال حقوقی( بوده است. عالوه بر این، نظارت بر اعمال حقوقی نیز ا

گیرد. رئوس چنین نظارتی را بلکه نظارت صرفًا از حیث رعایت قواعد حقوق عمومی و اداری صورت می
 بندی کرد:توان به قرار زیر دستهمی

 ،جمهوری اسالمی ایران، مرجع رسمی تظلمات و شکایات اساسیقانون  1۵9. مطابق اصل 1
ین معناست که هرگونه شکایتی توسط هر شخصی علیه های دادگستری است. اطالق این اصل بددادگاه

مرجع یا  گذارقانون اینکهمنوط به  ؛های دادگستری قابلیت استماع داردسازمان تبلیغات اسالمی در دادگاه
اصل مذکور چنین مقرر کرده   ۀاساسی در ادام  گذارقانوناین،   بینی نکرده باشد. عالوه برطرق دیگری را پیش

عادی  گذارقانوندر نتیجه اگر  «.منوط به حکم قانون است هاآنها و تعیین صالحیت دگاه»تشکیل دااست: 
منطقًا شکایت از سازمان    ،مرجع شکایت از سازمان تبلیغات اسالمی شناسایی کرده باشد  عنوانبهمرجعی را  

رسمی شکایت از  های دادگستری همچنان مرجعپذیر خواهد بود؛ در غیر این صورت، دادگاهامکان  آنجادر 
ان عدالت  قانون دیو 1۰ مادۀ تبصرۀ سازمان تبلیغات اسالمی است. برای نمونه، در وضعیت کنونی، مطابق 

با دیوان عدالت اداری بوده و احراز سایر ارکان   صرفاً  اداری، در ارتباط با مسئولیت مدنی دولت، احراز تخلف
 هیئت  ۲9/1۰/139۴ ـ 7۴7  ۀ شمار  ۀی رو  وحدترأی    رهای دادگستری است. ددادگاه  ۀمسئولیت مدنی بر عهد

 ؛تصریح شده است بر این موضوع  شورک یعالوان ید یعموم
یب »قضات دادگاهمقرر شده است:  17۰. در اصل ۲ های نامهینی ها و آنامهها مکلفند از اجرای تصو

مجریه است، خودداری کنند؛  ۀخارج از حدود اختیارات قویا دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسالمی 
های در نتیجه، قضات دادگاه «.مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند گونهاینتواند ابطال و هرکس می

دادگستری مکلفند مقررات دولتی را از دو حیث مورد نظارت قرار دهند: یکی از حیث عدم مخالفت با قوانین 
بینی نظارت قضات مجریه. پیش ۀخروج از حدود اختیارات قو و مقررات اسالمی و دیگری از حیث عدم

ها و نامهدر اصل مذکور به این دلیل است که بیشترین حجم هنجارهای حقوقی را آیین هادگاهدا 
یب  یبدانحقوقدهند. در آرا و نظرات برخی های دولتی تشکیل مینامهتصو نامه نامه از آیینان، هرچند تصو

نامه . آیینشودمیشاهده م هاآنهایی میان در مقام تعریف، تفاوت، (1۵۴: 1393زاده، )موسی تر استعام
 هاآنگذارند، خواه هدف وضع و در معرض اجرا می دارصالحیتدربرگیرندۀ مقرراتی است که مقامات 

ضع نشده تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد، خواه در مواردی باشد که اساسًا قانونی و
(. در تعریف 1: 137۰لنگرودی، )جعفری  استنامه هم استعمال شده است؛ در همین مورد، لفظ نظام

عام و عینی ایجاد حق و تکلیف  طوربهاالجرایی است که برای افراد نامه »قواعد کلی الزمدیگری، آیین
یب۲۸7: 1379موتمنی، )طباطبائی کند.«می یب نامه نیز برخی( در تعریف تصو نامه بر این باورند که تصو
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یباما در مجموع می ؛کاربردهای متعددی دارد باید ناظر بر موارد  ،نامه به مفهوم خاصتوان گفت که تصو
یب عام  ۀجزئی و موردی باشد. موارد جزئی ممکن است حاوی یک قاعد امه ناظر نالشمول باشد. لذا اگر تصو

)امامی و  کردتصمیمات موردی و خاص محسوب  عنوانبه بر اشخاص یا موارد خاص باشد، باید آن را 
یب  (.۲9: 1393استوارسنگری،  نامه به معنای »مقرراتی است که مراجع و مقامات در تعریف دیگر، تصو

نیست  گذارقانون نظر  ورددولتی در حدود صالحیت در امور معین و مشخص که به دالیل گوناگون معمواًل م
یب «دولتیۀ »( منظور از واژ۴17: 1373فاظی، )صدرالح نمایند.«وضع می ها نامهنامه و آیینکه برای تصو

، هر دستگاه یا واحدی که در 17۰. از طرفی با نگاهی به اصل استمجریه  ۀ همان قو ،کار برده شده استهب
ه هی که به یکی از نهادهای اجرایی دولتی کشور وابستکند یا هر دستگاسطح حاکمیت کشور فعالیت می

ای از طرف یکی از مراجع مذکور صادر نامهدر صورتی که آیین ؛شوددر مفهوم دولت گنجانده می ،است
(. ناگفته پیداست که سازمان ۴6-۴7: 13۸۸نیا، )هدایت گرددمشمول کنترل قضایی قضات می ،شود

اساسی، اعم از  قانون 113چراکه به استناد اصل  ؛چنین ارگان حکومتی استتبلیغات اسالمی از مصادیق 
شمار بیاید، در بدنۀ قوه جمهوری بهرئیس ۀنهاد رهبری باشد یا زیرمجموع ۀاینکه این سازمان زیرمجموع

قانون اساسی خواهد بود. سؤالی که  17۰اش مشمول حکم اصل آید و مقررات اجراییمجریه به حساب می
های خالف مقررات اسالمی با توجه نامهآیینها در مقام نظارت بر قضات دادگاه اینکه ینجا مطرح استدر ا

این نهاد،   ۀبا نگاهی به اساسنام  .چگونه باید عمل کنند  ،به اینکه سازمان مذکور، نهادی دینی و فرهنگی است
های مقام سیاست  چهارچوبکه در  کردهاساسنامه، سازمان مذکور را نهادی دینی و فرهنگی معرفی  ۲ مادۀ

 تابناک اسالم  ۀاندیش  ۀاساسنامه، از جمله اهداف سازمان را احیا و اشاع  ۵  مادۀدد یا  گرمعظم رهبری اداره می
یج احکام و اخالق اسالمی در میان مردمو  یژه به ،ترو نسل جوان، گسترش تبلیغات دینی و مردمی دانسته  و

، خود را أسیستاف سازمان تبلیغات اسالمی که مطابق اساسنامه و قانون است. قابل ذکر است، اصول و اهد
آن  ؛ چراکه، هرباشدم خالف شرع و مقررات اسال ۀنامتواند دلیل عدم صدور آیینداند، نمیمی پایبندبه آن 

سازمان وجود دارد.  تأسیسامکان عدول کارکنان این دستگاه از اصول و اهداف مندرج در اساسنامه و قوانین  
مکلف به خودداری از   ،های خالف شرع سازماننامهها در صورت برخورد با آییندر نتیجه قضات دادگاه

 ؛باشندمی هاآناجرای 
یبنظارت دادگاه ۀگستر درخصوص. 3 های سازمان تبلیغات نامهها و آییننامههای دادگستری بر تصو

بات ها از سه حیث میقانون اساسی، قضات دادگاه 17۰اصل  صراحتبهباید گفت که  ،اسالمی توانند مصو
: اول است محدود به سه موضوع  ،را مورد پرسش و خدشه قرار دهند. در نتیجه قلمروی نظارتسازمان 

یب  یبدوم مخالف ؛های سازمان تبلیغات اسالمی با قانوننامهها و آییننامهمخالفت تصو  هانامهبودن تصو
یب  ؛های سازمان با مقررات اسالمینامهو آیین های نامهها و آییننامهسوم خارج از حدود اختیارات بودن تصو
یب  درخصوص. نسازما قابل طرح است سؤال ، این 17۰ها« موضوع اصل نامهها و آییننامهعبارت »تصو

ز اهمیت ئاز این حیث حاسؤال  رح این  ط  .ها محدود به این دو مورد است یا نهنظارتی قضات دادگاه  ۀ که گستر



 1398پاییز  / 1۰۷مارۀ / ش 83دورۀ  /                                                

 

۲۲۰ 

ین مشابه دیگر بهاست که در حقوق اداری ایران عناو وجود دارد و در عمل توسط   نامهشیوه  و  ی، همچون مصو
کارکرد، واجد همان کارکردهای  لحاظبه یشود و گاهاکار گرفته می هی مختلف حکومتی بهان اارگ 

یب  را نباید  17۰رسد ذکر دو مورد باال در اصل باید گفت به نظر می هاست. در پاسخنامهها و آییننامهتصو
اساسی از باب غالبیت و ضرورت  گذارقانون. در واقع بدانیمبلکه آن را باید »تمثیلی«  ؛»حصری« تلقی کرد

یی، به ذکر دو مورد شایع پرداخته است. آن اختصار و کلی  گذارقانون، 173در منطوق اصل  که ناچنگو
اری، عموم اما در عمل دیوان عدالت اد .های دولتی« استفاده کرده استنامهاساسی فقط از عبارت »آیین

ها و سایر نظامات و مقررات نامهدهد. نگاهی به عبارت »آیینمقررات اجرایی را مورد بازنگری قضایی قرار می
ید چنین ادعایی است. لذا هر سند اجرایی با هر عنوانی را قانون دیوان ع 1۲ مادۀدولتی« در  دالت اداری، مؤ

یب منوط به اینک ؛باید مشمول حکم اصل مذکور فرض کرد  نامه را داشته باشدنامه و آیینه کارکرد تصو
 ؛(66: 139۵)موالئی، 

اصل مذکور،  صراحتبهدادگستری باید گفت که پیامد نظارت،  هایاثر نظارت دادگاه  درخصوص. ۴
یب های سازمان تبلیغات اسالمی است؛ نامهها و آییننامهمحدود به »خودداری« از اثربخشی و تنفیذ تصو

بات مذکور را »متوقف« میادگاهلذا قضات د شمول اثر   ۀگستر  ،کنند. در نتیجههای دادگستری صرفًا اثر مصو
به ز ترتیب اثر دادن، محدود به همان پرونده است. این در حالی است که حتی نمیخودداری ا توانند آن مصو

بات سازمان تبلیغات   هگوناینتواند ابطال  ذیل اصل مذکور، هرکس می  صراحتبهچراکه،    ؛را ابطال کنند مصو
نخست اینکه اگر  :تمطرح اس اسالمی را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. در این خصوص دو نکته

ب  ای، قاضی یک شعبهدر پرونده باال  ۀگانسازمان تبلیغات اسالمی را به استناد یکی از موضوعات سه ۀمصو
دود اختیار بودن( ترتیب اثر ندهد و شخصی از دیوان  )مخالف قانون بودن، مغایر شرع بودن و خارج از ح

یت از نظر تبعبه، آیا دیوان عدالت اداری مکلف در این صورت کند،عدالت اداری درخواست ابطال آن را 
در پاسخ باید گفت نظر به استقالل این دو مرجع از همدیگر و نبود  ؟باشد یا خیرقاضی دادگاه دادگستری می

، قضات دیوان عدالت اداری تکلیفی به هاآن هنجار حقوقی بین  چهارچوبمراتبی در تبعیت سلسله ۀرابط
پیروی از چنین نظری در ارتباط با ادعای غیرقانونی بودن و خارج از حدود اختیار بودن، ندارند. اما 

 که ناچنالخطاب خواهد بود. آن ادعای مغایرت با شرع، تشخیص فقهای شورای نگهبان فصل  درخصوص
از  اگر قاضی یک شعبه اینکهنکته  ؛وع تصریح کرده استقانون دیوان عدالت اداری به این موض ۸7 دۀما

یب  های سازمان تبلیغات اسالمی را به دالیل باال اجرا نکند نامهها و آییننامهدادگاه دادگستری، یکی از تصو
یت از تبع بههای بعدی نیز ملزم ر پروندهمطروحه متوقف سازد، آیا وی د ۀو در نتیجه اثر آن سند را در پروند

ها چنین تکلیفی را برای قضات دادگاه گذارقانونتوان گفت که یا خیر؟ در پاسخ می استنظر قبلی خود 
یت از نظر تبع بهتعریف نکرده است. در نتیجه، در صورت حدوث چنین وضعیتی قاضی مربوطه مکلف 

 166ه استناد اصل  ، قاضی مکلف است بهاآنکه در هر دوی    است  شایسته آناش نیست. اما  نخستین و قبلی
  ؛(67: 139۵)موالئی،  قانون اساسی، استدالل الزم را داشته باشد



 رادی عادتو س یموالئ /  یاسالم  غاتیتبل سازمان بر دیتأک با یانقالب ینهادها  بر ییقضا  نظارت شکالتم

 

۲۲1 

صالحیت نظارتی شوراهای حل اختالف ذکر این نکته الزم است که آیا در دعاوی  چهارچوب. در ۵
توانند در مقام دادرسی از اجرای مینزد شوراهای حل اختالف، قضات و اعضای این شورا  شدهمطرح 

یب  های دولتی خالف قوانین و مقررات اسالمی »سازمان تبلیغات اسالمی« خودداری نامهنامه و آیینتصو
های مشارکت  ۀکاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسع  منظوربهدر پاسخ باید گفت،  .  کنند

از  هاآن ماهیت قضایی یا اموری که ماهیت قضایی ندارند  وفصل حل مردمی، رفع اختالفات محلی و نیز 
قانون  1۸9 مادۀ)موضوع  پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختالف واگذار گردیده است

صوب مجلس شورای اسالمی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران م ۀبرنام
استا، جهت حل اختالف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این ر(. 8/۴/1387مورخ 

قانون شوراهای حل  3 مادۀمطابق  1قضائیه تشکیل گردید. ۀغیردولتی، شورای حل اختالف تحت نظارت قو
تسری یا عدم  درخصوصالبدل است. دو عضو اصلی و یک عضو علی و اختالف، هر شورا دارای رئیس

باید گفت که ماهیت امور مورد رسیدگی در  ،ساسی به شوراهای حل اختالفقانون ا 17۰تسری حکم اصل 
باید بین   ،«هاقضات دادگاه»نظارت  به دلیل صراحت اصل مذکور مبنی بر    ،اینکه قضایی است  رغمبهشوراها  

رسد اصل مذکور قابل تسری به البدل شورا و قضات شورا تفاوت قائل شد. به نظر میاعضای اصلی و علی
یت در  31  مادۀالبدل شورا نباشد؛ چراکه، به استناد  ای اصلی و علیاعض قانون شوراهای حل اختالف، عضو

نیستند. از طرفی اعضای شورا پس از احراز شرایط مدنظر، توسط شورا افتخاری بوده و اعضای شورا، قاضی 
قانون مذکور،   ۵  مادۀ  چهارچوبشوند. در صورتی که انتصاب قضات در  رئیس مرکز امور شوراها منصوب می

یت قضائیه، صورت می ۀ توسط رئیس قو (؛ بلکه این همان قانون ۵ مادۀ) افتخاری نیست هاآنگیرد و عضو
 ۀمطابق بند سوم اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی بر عهد گذارقانونامر بنا به وظایفی است که 

همچنین بیشتر دعاوی   (.139۴حل اختالف مصوب  قانون شوراهای   1  مادۀ)  قضائیه گذاشته است  ۀرئیس قو
لذا اعضای شورای    .صلح و سازش است قانون شوراها برای 9 مادۀمطروحه در شورا، به جز برخی موارد در 

از جانب قاضی رأی    بلکه صدور ؛کنندصادر نمیرأی    شوند؛ چراکه اعضاحل اختالف، قاضی محسوب نمی
امکانات اداری و تجهیزات   تأمیناما شوراهای حل اختالف به اعتبار  گیرد.  شورا با مشورت اعضا صورت می
انتصاب و  ۀ قضائیه، همچنین مرجع و منبع ایجاد آن، نحو ۀ ط قوتوس هاآنو مکان و امور مالی و پشتیبانی 

  ؛ها باشندتوانند بخشی از دادگاهمی ،«قضات»فعالیت 
اعد، تابع مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی و عالوه بر این، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قو

صادره بر اساس نظر قاضی رأی  کند، چونمی صادر رأی  کیفری است. اگرچه قاضی شورا با مشورت اعضا
ها از این حیث وجود رسد تفاوتی میان اعمال قضات شوراهای حل اختالف و قضات دادگاهنظر میبه  ،است

توان به اعضای را نمی 17۰در اصل  «هاقضات دادگاه»شده برای رنظرگرفتهندارد. بنابراین نظارت قضایی د

 
 139۴قانون شوراهای حل اختالف مصوب   1 مادۀ. 1
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ل صراحت اصل مذکور که قضات شوراها دارای ابالغ قضایی از سوی رئیس قوه  اما به دلی ؛شوراها تسری داد
رسد نظر می . بهاست «قضات شوراهای حل اختالف»، قابل تسری به کنندمیقضائیه بوده و صدور حکم 

یبنظارت قضات دادگاه  منظوربهکه    17۰وجودی اصل    ۀبرداشتی با فلسف چنین ها نامهها بر عدم اجرای تصو
یب رسیده است، سازگاری نامهیینو آ های دولتی خالف قانون و شرع و احقاق حقوق افراد جامعه به تصو

 بیشتری دارد. 
بات »سازمان تبلیغات  القاعده نظارت قضات شوراهابا توجه به آنچه عنوان گردید، علی شامل مصو

 ؛گردداسالمی« نیز می
در هیچ سندی برای سازمان تبلیغات   گذارقانونحقوق کیفری و حقوق مدنی باید گفت که    نظر. از نقطه6

یژه در نظر نگرفته است. بر این مبنا و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوطه نظیر »قانون  اسالمی، شأن و
جر« یا »قانون مجازات اسالمی« یا »قانون تشدید مجازات مرتکبین أستجر و مؤون روابط ممدنی« و »قان

ارتشاء، اختالس و کالهبرداری«، اعمال کارگزاران این سازمان مشمول قواعد عام و خاص مربوطه است و از 
خصوصی  قوانین عام و خاص مدنی و اصول کلی حقوق چهارچوبنیست و در  هاآن این حیث تفاوتی میان 

ای هایی رسیدگی کرده و حکم الزم را صادر خواهند کرد. برای نمونه در پروندهنین پروندهو کیفری، به چ
مورخ  ۲9۴ ۀ شمار ۀطرفیت سازمان تبلیغات اسالمی، تجدیدنظرخواه، درخواست نقض »دادنامهب

 بدویرأی  زر استان نیدادگاه عمومی هشتگرد« کرده است. دادگاه تجدیدنظ 3 بۀصادره از شع ۲۸/3/13۸۴
عدم رعایت اصول و قواعد حاکم بر »داوری«، نقض کرده و »حکم به بطالن و زوال دادرسی«  لحاظبهرا 

(. بنابراین در اینجا، مفهوم 1136/1۵/۸6 ۀ، کالسه پروند۲9/۴/13۸7 -۴۸7 ۀصادر کرده است )دادنام
ان بهتر، مفهوم موضوعیت ندارد. به بی»نظارت« اساسًا بدان معنایی که در حقوق عمومی مطرح است، 

ها موضوعیت پرونده گونهایناست، در  «Judicial Review»نظارت قضایی« بدان معنایی که معادل »
شوند. ها، سازمان تبلیغات اسالمی »درحکم اشخاص خصوصی« ظاهر میپرونده  گونهاین؛ چراکه در  ندارد

 (. 1۸-۲۰: 139۵)موالئی،  قضائیه نیست ۀل قوبه این اعتبار، سازمان مذکور، مصون از کنتر

 نتیجه
کیدآن بودیم تا نظارت قضایی بر نهادهای انقالبی با  در این نوشتار بر بر »سازمان تبلیغات اسالمی«  تأ

ختن به این مسئله، تحلیل مفهوم داپر مهم مقدمات از. کنیمعنوان بخشی از نهادهای انقالبی را تبیین به
حسب این تحلیل مشخص شد که میان حاکمیت قانون و نظارت  .قوقی ایران بودظام حنظارت قضایی در ن

پذیری هر کدام از این ی که این دو مکمل یکدیگرند و آسیبنحوبه ؛قضایی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد
یی قدرت عمومی و ارائمفاهیم، حفظ حقوق افراد جامعه، پاسخ  نعنوا بهمطلوب   نحوبهخدمات عمومی   ۀگو

ی  به مشکل کردهای مفاهیم مزبور را با رو اعمال حاکمیت قانون بر  درخصوصسازد. رو میاساسی رو
و عدم اعمال قوانین عام بر این نهاد وجود کردن از جمله محدود ،هایی»سازمان تبلیغات اسالمی« ضعف

نهاد مذکور   تأسیسن  قوانیهای کلی است که بنا به اساسنامه و  رسد این امر ناشی از صالحیتنظر میدارد. به
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در نتیجه اجرای قوانین کشور در مورد مؤسسات و نهادهایی که تحت نظر رهبری  است؛ به آن اعطا شده
در این خصوص نظارت قضایی بر »سازمان تبلیغات  لذاپذیر است. له امکان تنها با اذن معظم ،باشندمی

ب  مشکلاسالمی« را با   رو کرده است. هاساسی رو
هایی که بر »سازمان تبلیغات اسالمی« اعمال جه به آنچه عنوان گردید، در میان انواع نظارت با تو

یق اعمال شود، نظارت قضایی از هر حیث جایگاه خاص خود را دارد. نظارت قضایی به معنای تطبمی
از تضییع حقوق احقاق حقوق مردم و جلوگیری  منظوربههای دولتی و کارکنان آن با قوانین و مقررات دستگاه

که از طریق رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم و احقاق حقوق آنان نسبت به تصمیمات  استآنان مدنظر 
ولتی و...، همچنین رسیدگی به مات نهادهای انقالبی، مؤسسات دولتی، مؤسسات عمومی غیردا و اقد
یب هاضاعترا  ، مؤسسات عمومی غیردولتی و ها و بخشنامه و تظلمات دولتینامهها، آییننامهبر تصو

. حال با کرد مستثناتوان »سازمان تبلیغات اسالمی« را شود؛ از این حیث نمینهادهای انقالبی محقق می
پاسخ به این سؤال که نظارت قضایی بر اعمال »سازمان  توجه به شمول نظارت قضایی بر نهاد مذکور، در
که نظارت قضایی بر این نهاد، از طریق  شدمشاهده  گیرد،تبلیغات اسالمی« توسط چه مرجعی صورت می

 به این صورت که: ؛پذیر استقضائیه امکان ۀکلیت قو
مان تبلیغات اسالمی قرار در یک سطح، دیوان عدالت اداری، در مرکز کنترل قضایی اعمال اداری ساز  .1

ضایی بر اعمال این نهاد قانون اساسی، نظارت ق 173و  17۰اصول  موجببهدارد. در نظام حقوقی ایران 
بینی شده است. با توجه به صالحیتی که دیوان عدالت اداری در نظارت بر توسط دیوان عدالت اداری پیش

مؤسسه و  این نهاد )نهاد انقالبی ۀتفکیک ماهیت دوگانهنوز معیار مشخصی برای تبیین و  ،نهاد مذکور دارد
ی که در ذیل نهادهای انقالبی طوربهاین سازمان  عمومی غیردولتی( مشخص نکرده است. تفکیک ماهیت

موجود در نظام  معضالتتواند عاملی برای رفع ابهامات و مؤسسات عمومی غیردولتی قرار گیرد، مییا 
حقوق اداری ایران باشد. در رابطه با مسئولیت مدنی از حیث نظارت بر خسارت وارده از جانب سازمان  

های که این امر به دو مرجع دیوان عدالت اداری و دادگاه کردد اذعان تبلیغات اسالمی بر اشخاص، بای
 گونهاینوسیله را بیندیشد تا بدین تمهیداتی گذارقانوندادگستری واگذار شده است که شایسته است 

  ؛موضوعات به یک نهاد قضایی ارجاع گردد
عمومات قانونی و نیز اسناد خاص  چهارچوبهای دادگستری قرار دارند که در . در سطح دیگر، دادگاه۲

ط از قانونی از صالحیت کنترلی و نظارتی بر سازمان تبلیغات اسالمی برخوردارند. مالحظه گردید با استنبا
 ؛کنندآفرینی میها نیز در نظارت قضایی بر »سازمان تبلیغات اسالمی« نقشقانون اساسی، دادگاه  1۵9اصل  

ها در خودداری از  توان به تکلیف دادگاهمی قانون اساسی  17۰صل ا چهارچوبها در این نظارت  ۀازجمل
یب ررات اسالمی یا خارج از حدود اختیارات های دولتی که مخالف قوانین و مقنامهها و آییننامهاجرای تصو

اصول و قواعد کلی حقوق   چهارچوبهای مدنی و کیفری نیز در  . همچنین دادگاهکرداشاره    ،مجریه استۀ  قو
ی و کیفری از صالحیت نظارتی بر این ارگان هستند و از این حیث، قانونی که این سازمان را از شمول  مدن
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یای آن است که  مشاهده نمی ،ی مستثنا کرده باشدقوانین عام یا خاص مدنی یا کیفر شود. این وضعیت گو
فضا   رگان حکومتی باید درپذیرد و همانند هر ا انجاماصل حکومت قانون    چهارچوباعمال این نهاد باید در  

در غیر این صورت، موجب مسئولیت برای کارگزار آن سازمان خواهد بود. البته  ؛باشد مرتبطو ادبیات قوانین 
  ؛سازمان تبلیغات اسالمی را دارند بر شوراهای حل اختالف نیز صالحیت کنترل قضایی

 ؛م حقوقی مشخصی را تعیین کرده است، نظاگذارقانوندر نظارت قضایی بر »سازمان تبلیغات اسالمی«  
آن ایجاد شده و همچنین اصولی که مطابق   منظوربهود با توجه به اهدافی که این سازمان  اما نظام حقوقی موج 

کارایی الزم   ،شایسته است  که  ناچنتواند آننمی ،استسازمان مذکور بر آن حاکم   تأسیساساسنامه و قوانین  
ون و احقاق حقوق همیشه جهت اعمال حکومت قان تنهانهقضایی  است نظارت را داشته باشد. الزم به ذکر

. به نظر استهای اجرایی نیز الزم و دستگاه هاسازمانافراد جامعه راهگشا است، بلکه برای پیشبرد اهداف 
رسد برای دستیابی به یک نظارت کارآمد و مؤثر و همچنین اهدافی که علت تشکیل »سازمان تبلیغات می

یب یک قانون کلی و جامع اسالمی« می نظام حقوقی حاکم بر نهادهای انقالبی  درخصوصباشند، تصو
 خصوص بهها ی که اصول حاکم بر این نهادها را در تمام زمینهطوربههمچون »سازمان تبلیغات اسالمی«، 

 . استنظارت قضایی مشخص کند، ضروری 

 هاپیشنهاد
لذا  ،سسات عمومی غیردولتی قرار داردؤسالمی ذیل فهرست میی که سازمان تبلیغات اجاآن از . 1
 رسد تا بدیننظر می  سسات عمومی غیردولتی ضروری بهؤتکلیف مرز حقوقی بین نهادهای انقالبی و متعیین

 مجریه از بین برود.  ۀو قو قضائیه ۀوسیله از ابهامات قانونی کاسته شده و سردرگمی در قو
به نظر  ،رخوردار استتبلیغات اسالمی از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی ب یی که سازمانجاآن از  .۲

سسات وابسته به نهاد مذکور در ؤم چهارچوبرسد جهت اعمال اصل حاکمیت قانون بر این نهاد، تبیین می
نظارتی، نظیر دیوان  دارصالحیت این سازمان جهت اعمال صالحیت مراجع  ۀو اساسنام تأسیسقوانین 

 است. اری، از ضروریات عدالت اد
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