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 چکیده

و  ضرمین کامرح وقرو   ، برابرر عراال  مینأو نقر  ن  در  رکشرور ادار   هرا سرازما برر  نظارت امروزه     

ویژگری در  ایرن اگر و اس  بهبود و اصلاح نظارت، . هافس انکارناپذیر اارنما ک حقق دول  نیز  و شهرونا 

داشر . ایرن مقالره برا روص  وصریفی  حلیلری بره واکراو   نخواها چناانی دوام سیستم نباشا، موجود نظام ادار 

پرردازد و بره ایرن یافتره ها  ادار  پس از پیروز  انقلاب اسلامی ایررا  مریها  نظارت بر سازما سازوکار و ووزه

ا  یکری از قارت در قانو  اساسی جمهور  اسلامی ایرا  به عنرو رسا که اصح نظارت برا  سالم ساز  جریا می

ارکا  اساسی اداره امرور کشرور مرورد  أکیرا قررار گرفتره اسر  چررا کره برا  ضرمین رعایر  قروانین و مقرررات، 

جلوگیر  از سوءاسرتفاده از قرارت و ررارد شرا  از ویلره صرلاوی  و ارتیرارات و جبررا  رسرارات وارده بره 

در نظرام وقروقی کشرور نیرا. ه شرمار مریشهروناا ، به عنوا  ابزار  برا   رأمین درسرتی عملکررد نظرام ادار  بر

از طر  نظارت عمومی، ادار ، سیاسی،  قنینی، امنیتری، اعمال ادار   نظارت برمتعاد  برا  نظار ی سازوکارها  

از ضرمان  اجرایری  هرانظرارت انرواع سرایر بره نسرب  قضرایی نظرارت کرهبه وجود نمراه مالی، عقیا ی و قضایی 
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 مقدمه

هایی اس  که هر سازمانی براى  ضمین بقا و اطلاع  رین جریا نظارت یکى از با اهمی      

ها  رود به ن  اوتیاد دارد و ضمن ها و سیاس دقیق برنامه از کیفی  عملکرد و اجراى

ها کمك قابح مایرا ، به صح  و سلام  جریا  عملیات و فعالی  ایجاد هوشیارى در

هاى اوتمالى در دروناادها، فرایناها و نمایا. به منظور جلوگیرى از انحراف وجهى مى

نها، هاى مختلف و ایجاد  حرك و پویایى در نها  ادار  در بخ بروناادهاى دستگاه

ت مستمر رود و ارائه بازروردهاى اصلاوى بر شود  ا با  مهیااهاى نظار ی ایجاد مىنظام

بینى شاه، ضمن فراهم کرد  اطلاعات لازم برا  ها و اهااف پی اساس شارص

(. Miner,1982ورى را فراهم نمایا )هاى پیشرف  و بهرهسیاستگذار  مللوب، زمینه

در نظارت بر اعمال وکوم  در  وسعۀ سیاسی و ایجاد بین  و شعور سیاسی در مردم و 

ا  که سلح نتیجه، ار قا  کیفی همسویی بین مردم و دول   أثیر مستقیم دارد به گونه

ها  شهروناا  و نهادها  دولتی گسترص یافته و مردم با نگاهی که نسب  به همکار 

نورنا، در رفع عیوب و پیشرف  اعمال کارگزارا  و نهادها  وکومتی به دس  می

امی رواهنا داش  در والی که باو  نظارت چنین ها  دول  همکار  و همگمسئولی 

 وا  داش . نظارت با سازوکارها  گوناگو ، عملکرد واکما  را در منظر انتظار  را نمی

شود. ار قا  کارنما  دها و مشروعی  سیاسی  ضمین میو چشم انااز مردم قرار می

ها  رود را انمنا  وانا  واس  که از این راه دول  می دول  از اهااف مهم نظارت

ها  جایا از امکانات بردار  کنا و با کشف افقها  بیشتر بهرهافزای  داده و از ظرفی 

بالقوه، بر کارنما  روی  بیفزایا. سازوکارها  مختلف نظارت، هر کاام به نوبۀ رود در 

ا  وا  بها  دور از دسترس موجود، راهگشا و مؤثرنا و میکشف ذرایر پنها  و سرمایه

ها  هوشمنا نظارت به شمار را از اهااف نظام  وجه به این نکتۀ اساسی کارنما  دول 

 (. 1: 1912نورد )طباطبایی مؤ منی، 
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ها  یك کنترل کمی  و کیفی  لازم برا  رسیا  به نتیجۀ مللوب در مجموعه فعالی      

طلبا که سازما  میا  را برا  رسیا  به اهااف سازما ، عملکرد و ابزار معین و ویژه

ها  واکم بر ن  مجموعه کمی  و کیفی  ن  معین اس . نبایا مقادیر ن  مغایر با ضرورت

-باشا. چه بسا کاه  و یا افزای  ناهمگو ، موجب شود که مجموعه با وجود  مام فعالی 

ها و ابزارها  موجود، در رسیا  به نتیجه مللوب ناکام بمانا. کنترل دائمی فرایناها  

 وانا امنی  مجموعه را در می و کیفی عملکرد و ابزار در قالب یك نظارت کامح، میک

 (.311: 1911ثمردهی مللوب  أمین کنا )رضائیا ، 

جلوگیر  از نهادینه شا  فساد و انحلاط که باو  نظارت، هر نظامی همواره در معرض ن       

از نیروها و امکانات مجموعه به  اریج منا  دو قرار دارد و ممکن اس  انحلاط و  نزل در بهره

ریشه دوانیاه و در درازمات نهادینه شود و هم فساد مایرا  و کارگزارا  رفته رفته عاد  و 

دار مبال شود. در والی که با نظارت مااوم،  نزل بازدهی و سرانجام به یك رونا طبیعی و ریشه

ادینه شا  ن  دو رواها شا )عمیا شود و این وال  مانع از نهرشا فساد مشخص رسیاگی می

 (.14-11: 1911زاده، زنجانی و موسی

ها  نظارت پس از با  وجه به مرا ب فو ، این مقاله به دنبال بررسی سازوکار و ووزه     

 باشا. انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهور  اسلامی ایرا  می

 

 قلاب اسلامی  های نظارت پس از ان. مبانی نظری؛ سازوکار و حوزه1

 . مفهوم نظارت   1.1

« عمح ناظر و مقام او و نیز مراقب  در اجرا  امور»و به معنا  « نظر»از ماده  1نظارت     

نگریستن در »را به  نظارتدهخاا علی اکبر مرووم (. 1413: 1931، 1نماه اس  )معین، د

، بانى به سوى چیزىیاهبانى داشتن کارى، دچیزى با  أمح، مراقب  و در  ح  نظر و دیاه

چشم اناارتن، وکوم  کرد  بین مردم و فیصله داد  دعاوى ایشا ، یارى داد  و ماد 

                                                           
1- Monitoring.  
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کرد  و کمك کرد  و نیز به معناى چشم، بصر، دیاه، فکر، انایشه،  فکر، رویه، دق ، 

. او ناظر را (11113: 1949، 19)دهخاا، دنورده اس  « أمّح،  ابّر، ریال، وهم و اعتراض

با  و نظر کنناه، نگرناه، نگاه کنناه، بینناه، شاها و کنایه از جاسوسى، دیاه»ه معناى ب

 (.11311اس  )هما ، نگاهبا  ملرح نموده 

دار فراینا یك محصول یا رام  یا فراینا مشاهاه یا رسیاگی نظامرا  نظارتمیچح      

- عریف مییا از پی   عیین شاه رفتار یا برنامه به منظور بررسی انلبا  ضوابط مورد انتظار 

 انجاما و هاف ن  مهار شرایط اس که در نهای  به ماارله یا عام ماارله می کنا

انتظار در  دانا که ضمن ن  نتایج موردنظارت را فعالیتى منظم می« استونر(. »1944)میچح، 

-اوى میقالب استانااردهاى انجام عملیات معین شاه و سپس سیستم دریاف  اطلاعات طر

گردنا  ا ارتلافات و بینى شاه و انجام شاه با هم مقایسه مىگردد. سپس عملیات پی 

انحرافات را شناسایی و میزا  اهمی  ننها مشخص شاه و سرانجام اصلاوات لازم جه  

 (. Stoner,1983هاى سازما  صورت پذیرد ) حقق اهااف و مأموری 

 های نظارت   . ویژگی1.6

شوناه(، فرنینا  حقّق نظارت )دیا  و  عامح )نظارت، ار ى چهار رکن ناظردر هر نظ     

به  هاویژگىاین از .  وا  مؤثر دیامى را هاى نظارتکنترل نگاهانه امور( و ابزارها و شیوه

رو هر نگاه  وا  رسیا که نظارت کنشى عاماانه و عالمانه اس ؛ از ایناین رصیصه نیز مى

نامنا و از همین جاس  که نظارت در علوم را نظارت نمى  صادفى و از روى جهح

اجتماعى، سیاسى و مایریتى،  خّصصى اس  که افرادِ داراى استعاادِ مناسب بایا این 

هایى کسب نموده و نموزص ببیننا و در ن  مسیر  ربی  ها را طىّ دورهها و قابلی  وانایى

ها، فرض در همه نظارت. شود، برنیناده مىولیتى که برعهاه ننها نهائشونا  ا از عهاه مس

شود  ا ورک  اى عمح کنا و از اینرو بر او نظارت مىبر این اس  که عامح بروسب برنامه

ا  از قوانین و در هر سارتار نظار ی بایا مجموعه .صواب و یا ناصواب او ثب  و درد شود

دهی و رسیاگی بر ، گزارصها  نظارت،  حقیقمقررات وجود داشته باشا که در ن  شیوه



 611/   آرایی؛ های اداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایرانواکاوی سازوکارهای نظارت بر سازمان 

ها  از پی   عیین شاه، واود ریز عملکرد فعالی  موضوع نظارت با  وجه به برنامه

انارکارا  و جایگاه نظارت در کح نظام مشخص و معین ها  دس ارتیارات و مسئولی 

نظارت در جاهایى ملرح اس  که ورکتى علمى یا (. 99: 1943شاه باشا )اوما ، 

یا کیفى، گسترده یا محاود، مخفى و یا نشکار و... متناسب با اهااف مقرر، عملى، کمّى 

رود، از اینرو یا انحراف از مسیر مى و در جریا  باشا. از ننجا که وین عمح اوتمال رلا

گیرد. با همین مبنا در نگاه دینى از سوى رااونا و فرشتگا  اعمال مورد نظارت قرار مى

در داستا   کریممورد نظارت و کنترل اس ؛ چنانکه قرن   همه ندمیا  و وتى معصومین

یونس پیامبر به این نکته اشاره دارد که ورک  او مواجهه با قوم  کنترل شا و او در ادامه 

مسیر، به رلاى در ورکت  که  ح  نظارت رااونا بود، واقف گردیا و به راا بازگش  

  .(1941)منصورنژاد،  و رااونا نیز اجابت  کرد و از اناوه نجا   داد

اگر جوهره نظارت را به وجود فعالی  و  حّرك باانیم، هر چه ورک  ؛ بر این اساس     

 رى را نیز  ر و هر چه قارتِ مانورِ عامح بیشتر باشا، نظارت جاّى ر، قوىبیشتر، گسترده

هاى سیاسى، طلبا؛ زیرا رلاى بزرگا  نیز بزرگ اس . بر همین اساس در ووزهمى

- رى باشنا، نظارت بالا ر و دقیقولا  داراى وظایف سنگینئوکومتى و مایریتى هرچه مس

امر نظارت هم، رود نیاز به نظارت دارد؛ زیرا رود فعالی  همچنین  طلبنا. رى را مى

 نظار ى هم نوعى فعالی  و  حرك اس . 

  های نظارت بر اعمال اداری پس از انقلاب اسلامی    . حوزه1.9
ها  ادار  در جمهور  اسلامی ایرا  بیانگر این ملالعه نظام قانونی نظارت بر سازما      

ها  گوناگونی از نظارت وجود دارد و ممکن وقیق  اس  که مجموعه کامح و ووزه

 ها  دیگر داشته باشنا.  ها  متمایز با ووزهها، معیارها و شارصاس  هر کاام از ووزه

 ومی:  . نظارت همگانی/ عم1.9.1

اجتماعی که  -فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر، به عنوا  یك کن  دینی     

ناشی از نوعی اوساس مسئولی  پذیر  در پیوناها  گروهی اس ، کارکردها  اجتماعی 
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ا ، منوط به  وجه و مهمی را ایفا می نمایا.  حقق سلام  و سعادت و رشا هر جامعه

(. 1913پور و همکارا ، )جوینی باشااز سو  اعضا  جامعه می اهتمام به نظارت همگانی

ها  ا  اس  که  وسط همه مردم و برا   حقق ارزصمراقب  و مشاهاه عمومینظارت 

شود. این نظارت  وسط مردم و دول  متعالی در جامعه اسلامی بر اساس قانو  اعمال می

منکر اس . اعمالی که ملابق  شود. موضوع نظارت معروف ونسب  به یکایگر انجام می

اوکام شرع و قانو  باشا معروف و در صورت مخالف  با اوکام شرع و قانو  منکر نام 

ها  نظار ی و ها و انجمندارد. نظارت مردم بر دول  از طریق  شکیح اوزاب و جمعی 

 بلیغی و نزاد  بیا  و ملبوعات و نشریات، رسانه ها  صو ی و  صویر  و  ظاهرات و 

پذیرد. نظارت نسب  به ناظر و نظارت شوناه هم اجتماعات قانونی و انتخابات صورت می

 ها  متعالی و موازین ووق و هم  کلیف اس  مسئولی  در مقابح سرنوش  جامعه، ارزص

ها و اصول اصول پذیرفته شاه جامعه وظیفه همه اس  و همگا  وق دارنا که ارزص

کرد  وق  شود. دول  اسلامی موظف اس  با قانونمنااعتقاد  ننها مورد اوترام واقع 

نظارت شرعی، از  بعات سوءاجرا  نادرس  ن   وسط بعضی افراد نانگاه غیرمسئول 

جلوگیر  نمایا. این امر موجب  قوی  امر  ظارت دولتی و مشارک  عموم مردم در 

ها و ریشه سرنوش  جامعه، دمیا  روح بیاار  و مسئولی  در همه افراد، گسترص نیکی

 (. 1914)شریفی،  ها و اجرا  کامح قانو  رواها شاکنی با 

و نهی از  جمهور  اسلامی ایرا  دعوت به ریر، امر به معروفقانو  اساسی  1اصح در      

به یکایگر، دول  نسب  به  ا  اس  همگانی و متقابح بر عهاه مردم نسب منکر وظیفه

 ا. کنو واود و کیفی  ن  را قانو  معین می . شرایطمردم و مردم نسب  به دول 

 . نظارت سیاسی: 1.9.6

ها  ها یا مقامنظارت سیاسی، ملالعه، بازرسی و رسیاگی که از جانب نهادها و سازما      

گیرد  ا سیاسی کشور بر مراجع و نهادها  وکومتی و مستخاما  و اموال ننها صورت می

ود. بنابراین هر کاوص و نگرشی که به ورک  از وسن جریا  امور اطمینا  واصح ش
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مجموعۀ اجزا  وکوم  از جانب هر عنصر با صلاوی  سیاسی انجام شود نظارت سیاسی 

شود. شود. این نوع نظارت از سو  نمایناگا  مردم در نهاد قانونگذار انجام میگفته می

ایناگا  مردم جمهور و وزیرا  در مقابح نما  از مقامات وکومتی ماننا رئیسپاره

مسئولی  سیاسی دارنا، به این معنا که نمایناگا  بر عملکرد ایشا  نظارت مستمر دارنا و 

 واننا ننا  را مورد سوال و چنانچه این عملکرد را ضعیف و ناکارنما  شخیص دهنا، می

استیضاح قرار دهنا و در نهای  باعث شونا مقام و منصب سیاسی از ایشا  سلب شود 

قانو  اساسی(. پیااس  در بسیار  از موارد مقام عزل شاه ضرور اً مورد  11و  11)اصول 

گیرد و صرفاً از دایره مایرا  مورد اعتماد نمایناگا  مل  بازرواس  قضایی قرار نمی

 وا  گف  جوهر نظارت سیاسی ایفا  نق  در به دس  نورد  یا از شود. میرارد می

  دس  داد  مقام و قارت عمومی اس .

ها  بهتر و رویکردها  جایا و نوگرایانه معیار در نظام سیاسی ارائه یا رسیا  به گزینه     

اس  و همواره با نقا همراه بوده و وال  گذر از وضع موجود به وضع مللوب را در 

برگیرد. هاف نظارت سیاسی اغلب پیشرف  و نتیجۀ بهتر اس . نهادها و ابزارها  پی  بینی 

رت سیاسی در قانو  اساسی جمهور  اسلامی ایرا  عبار نا از: نظارت بر طرز شاه برا  نظا

قانو  اساسی(  199قانو  اساسی(، رأ  اعتماد به وزیرا  )اصح  11کار قوا  سه گانه )اصح 

قانو  اساسی(، نظارت از  194و  133، 11نظارت از راه  ذکر، سئوال و استیضاح )اصول 

نو  اساسی(، نظارت رئیس مجلس شورا  اسلامی )اصول قا 13راه  حقیق و  فحص )اصح 

قانو   191و  19، 11، 41، 41، 44قانو  اساسی(، نظارت مجلس بر اساس اصول  191و  2

-قانو  اساسی، نظارت اوزاب سیاسی و انجمن 31اساسی، نظارت ملبوعات بر اساس اصح 

و نظارت هیأت منصفه  قانو  اساسی( 142(، نظارت صاا و سیما )اصح 34و  33ها )اصول 

 (. 21: 1911قانو  اساسی(. )عمیا زنجانی و موسی زاده،  131ها )اصح بر دادگاه
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 . نظارت تقنینی:  1.9.9

قانو  اساسی به  191و  12یح اصول نظارت  قنینی به معنا  نظارت بر  قنین و در ذ     

زما  با ابلاغ به همرئیس مجلس شورا  اسلامی واگذار شاه اس . مصوبۀ هیئ  وزیرا ، 

(. این نوع نظارت، در وقیق ، 1911)پروین،  ها، بایا به اطلاع رئیس مجلس برسادستگاه

یك بازبینی محتوایی اس  که از سو  مقامات  عیین شاه در قانو  اساسی و بر پایه موازین 

هم  شود. هم قوانین وضع شاه از سو  قانونگذار عاد  ومقرر در همین قانو  اعمال می

مقررات  صویب شاه به دس  نهاد یا مقام غیر  قنینی ) قنین  فویضی( ماننا هیئ  وزیرا ، 

بایا  ح  بازبینی و نظارت قرار گیرد  ا از عام مغایرت محتوا  ننها با موازین یاد شاه 

اطمینا  واصح شود. در صور ی که مرجع ناظر  مام یا بخشی از محتوا  قوانین و مقررات 

غایر با موازین معین شاه در قانو  اساسی باانا، ن  بخ  یا  مام مصوبه فاقا مصوب را م

ها  راص برروردار اس ، به این معنا اعتبار قانونی رواها بود. این نوع نظارت از ویژگی

کح فراینا نظارت و رسیاگی به نتیجه نظارت را  عیین و  کمیح «  شخیص ناظر»که صرف 

ساسی جمهور  اسلامی ایرا ، شورا  نگهبا  قانو  اساسی رواها کرد. در نظام وقو  ا

 191و  12قانو  اساسی( و رئیس مجلس شورا  اسلامی )ملابق اصول  11)بر اساس اصح 

 اساسی( موظف به نظارت  قنینی هستنا. 

 . نظارت مالی: 1.9.1

 ن کارسسه مالی اس . هاف از ایؤمنظور از نظارت مالی نظارت دول  بر فعالی  یك م     

دول  . ومای  از قوانین و مقررات بخ  مالی و در نهای  وفظ ثبات بازارها  مالی اس 

اجرا  ن   لاص دارد جمع بنا   فصیلی از  ریز  عملیا ی وبا انتخاب روص بودجه

ها، نتایج و محصولات را در هر دستگاه اجرایی به دس  نورد و قیم   مام مجموعه فعالی 

ها و محصولات ارائه شاه متناسب با کیفی  و محح جغرافیایی ن  را لی شاه برا  انجام فعا

ها  به دس  نماه بودجه سالیانه را  نظیم کنا. ها و ملاكمحاسبه کنا و با  کیه بر شارص

 ها و وسن اجرا  ننها بایستی جا   ر ولزوم نظارت دقیق دول  بر مراوح اجرایی فعالی 
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 تناسب با عملکرد و میزا   حقق نتایج صورت گیردمنلقی باشا  ا  خصیص اعتبار م

 (. 1914)فصلنامه نظارت مالی، 

ها  وکومتی اس  که بنا ها  ارگا هاف در این گونه از نظارت، کنترل وساب هزینه     

شود. هما  گونه که بر اصح، به دس  کارشناسا  مالی و زیر نظر نمایناگا  مل  انجام می

اسلامی ایرا  نماه،  صویب وساب درح و ررد یا بودجه کح  در قانو  اساسی جمهور 

قانو  اساسی(. بر  23کشور از جمله ارتیارات انحصار  مجلس شورا  اسلامی اس  )اصح 

همین اساس، نظارت بر هزینه کرد  درنماها  عمومی نیز به دیوا  محاسبات، از نهادها  

ها  قانو  اساسی(. یکی از راه 22وابسته به مجلس شورا  اسلامی سپرده شاه اس  )اصح 

ها  عمومی، گرفتن مالیات از مردم اس . قانو  کسب درنما عمومی برا   أمین هزینه

ها و اساسی جمهور  اسلامی ایرا  با  وجه به اهمی  موضوع و جلوگیر  از رودسر 

 جاوز قوۀ مجریه به وقو  عمومی، وضع مالیات را در صلاوی  ارتصاصی مجلس شورا  

شود، مگر به مقرر کرده اس : هیچ نوع مالیات وضع نمی 21اسلامی قرار داده و در اصح 

-موجب قانو ، موارد معافی  و بخشودگی و  خفیف مالیا ی به موجب قانو  مشخص می

شود.از سو  دیگر، یکی از مراوح اصلی بودجه، نظارت بر اجرا  ن  اس  که این امر، 

شود. این نظارت از باب اطمینا  وق قوه مقننه محسوب می هماننا نظارت بر  اوین بودجه،

راطر نسب  به اجرا  دقیق و صحیح مصوبات بودجه اس . مرولۀ نظارت بر اجرا  بودجه 

و کار بررسی، نیازمنا دق  فراوا  و به مرا ب بیشتر از مروۀ  صویب اس . قانو  اساسی 

ا بر عهاۀ دیوا  محاسبات کشور قرار جمهور  اسلامی ایرا ، امر نظارت بر اجرا  بودجه ر

داده اس . بنابراین، هاف و معیار اصلی در نظارت مالی و نظارت بر اجرا  بودجه ن  

اس  که  صمیمات مجلس در زمینۀ بودجه، به نحو دقیق اجرا شود. یعنی مقامی که بودجه 

شاه اس .  را  صویب کرده، بایا ملمئن شود که اجرا  بودجه به  ر یبی اس  که  صویب

اجرا  بودجه دارا  یك هاف مالی هم هس ، یعنی منظور از نظارت، جلوگیر  از نظارت بر 

-افراط و  فریط در صرف بی  المال اس . همچنین، به منظور رسیاگی به مخارد و پردار 
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ها  دولتی، دیوا  محاسبات کشور زیرنظر مجلس شورا  اسلامی ایجاد گردیاه اس  )اصح 

ها  ها، مؤسسات، شرک ها  وزار خانهسی(. دیوا  محاسبات به کلیه وسابقانو  اسا 21

کننا به  ر یبی میهایی که به نحو  از انحاء از بودجه کح کشور استفاده دولتی و سایر دستگاه

ا  از اعتبارات مصوب نمایا که هیچ هزینهدارد رسیاگی یا وسابرسی میمی که قانو  مقرر

ها و هی در محح رود به مصرف رسیاه باشا. دیوا  محاسبات، وساب جاوز نکرده و هر وج

نور  و گزارص  فریغ بودجه هر سال را به انضمام اسناد و ماارك مربوطه را برابر قانو  جمع

نمایا. این گزارص بایا در دسترس عموم نظرات رود به مجلس شورا  اسلامی  قایم می

  قانو  اساسی(. 22گذاشته شود )اصح 

 . نظارت امنیتی: 1.9.3

در این نوع نظارت هاف این اس  که از رهگذر بررسی و بازبینی اقاامات مقامات و      

نهادها  وکومتی و ارائه گزارص به مقامات صالح قضایی، با ن  گونه اقاامات و جرایم 

ر  اناازد، مقابله و در بهترین وال  از بروز ننها جلوگیکه موجودی  دول  را به رلر می

شود و دامنه ن  شود. گفتنی اس   نها بخشی از نظارت امنیتی بر قوا  وکومتی اعمال می

گیرد که موضوع ها را نیز در بر می مامی شهروناا ، نهادها  مانی و البته دیگر دول 

-بحث واضر نیس . افزو  بر این، شایا به دلیح نشنایی قوه مجریه با ظرایف و پیچیاگی

جود  خصص و  جربه لازم در این قوه اس  که امر نظارت امنیتی، به ها  اجتماعی و و

 شود. طور عام، به قوه مجریه سپرده می

نها باعث ایجاد هرد و مرد و ناعمال مجرمانه ا  هستنا که ار کاب جرایم علیه امنی ،      

 این جرایم در قانو  مجازات ایرا   ح  شود.در نظم دارلی کشور می اغتشاص ایجاد

مصوب  اسلامی قانو  مجازات که در کتاب دوم الارضافساد فی و بغی محاربه، عنوا  جرم

که در کتاب پنجم قانو  مجازات اسلامی مصوب سال  جرایم علیه امنی  ملی و 1941

جرایم علیه  ورده شاه اس .نو موارد  در قانو  مجازات جرایم نیروها  مسلح  1924

https://www.dadgaran.com/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%85


 663/   آرایی؛ های اداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایرانواکاوی سازوکارهای نظارت بر سازمان 

ا شون قسیم می امنی  رارجی و جرایم علیه امنی  دارلی امنی  به دو دسته جرایم علیه

 (. 1911)دادگرا ، 

 . نظارت انضباطی/ اداری: 1.9.2

ا  از نظارت وجود دارد که شایا بتوا  ن  را  ح  در مجموعه قوانین و مقررات گونه     

بنا  کرد. در این جا دو نوع نظارت ملرح اس : نضباطی دستهعنوا  نظارت ادار  یا ا

 نظارت سلسله مرا بی و نظارت قیمومتی. 

شود که سازما  مرکز  به نهادها و واواها  نظارت سلسله مرا بی به نظار ی اطلا  می     

اس  کارکنا  مرئوس را  1کنا. این نظارت که مبتنی بر نظام  بعی وابسته رود اعمال می

گردانا. در نظام سلسله مرا بی، از ننجا که کلف به اطاع  از دستورات و اوامر مافو  میم

شخصی  وقوقی نهاد نظارت کنناه )سازما  مرکز ( و نهاد نظارت شوناه )واوا 

متمرکز( یکی اس ، نظارت شایا و روابط بین ننها طولی یا عمود  اس . در نظام سلسله 

مرکز  اس  و این نظارت بر کلیه اعمال وقوقی و اجرایی مرا بی اصح بر نظارت سازما  

گیرد و واوا متمرکز وق شکای  بسیار محاود  علیه سازما  واوا متمرکز صورت می

 وانا نظارت سلسله مرا بی رود را هم بر مرکز  دارد. دول  یا سازما  مرکز  می

 متمرکز( اعمال کنا. ها و اعمال ادار  و هم بر اشخاص ادار  )کارکنا  واوا فعالی 

شود که مقامات مرکز  نسب  به واواها  غیرمتمرکز نظارت قیمومتی به نظار ی اطلا  می     

یا همکار  اس  و  3دارنا. این نظارت مبتنی بر نظام هماهنگی)جغرافیایی و فنی( اعمال می

در  کننا.کارکنا  یك واوا غیرمتمرکز مستقیمًا از دستورات مقامات مرکز   بعی  نمی

نظارت قیمومتی، از ننجا که شخصی  وقیقی نهاد نظارت کنناه )سازما  مرکز ( و نهاد 

نظارت شوناه )واوا غیرمتمرکز( متفاوت اس ، نظارت رفیف و روابط بین ننها عرضی یا 

مگر ننکه قانو  -افقی اس . در نظام قیمومتی اصح بر نزاد  عمح واوا غیرمتمرکز اس  

و نظارت سازما  مرکز  صرفًا بر رو  اعمال وقوقی واوا غیرمتمرکز  -امستثنی کرده باش
                                                           
1-Subordination.  

2  - Coordination.  
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گیرد. با  وجه به استقلال نسبی واوا غیرمتمرکز، این واوا از وق شکای  وسیعی صورت می

 وانا نظارت قیمومتی علیه سازما  مرکز  برروردار شاه اس . دول  یا سازما  مرکز  می

ها و اعمال ادار  ا  واوا غیرمتمرکز( و هم بر فعالی رود را هم بر اشخاص ادار  )کارکن

 (.  13-14: 1913زاده، ننها اعمال کنا )موسی

مرا بی در چارچوب روابط درو  سازمانی واواها  به این  ر یب، نظارت سلسله     

شود ماننا متمرکز یعنی واواهایی که  ح  نظارت شایا قارت مرکز  هستنا، اعمال می

ها بر واواها  ادار   ابعه رود. در والی که نظارت قیمومتی در خانهنظارت وزار 

چارچوب روابط بین سازمانی یعنی روابط بین قارت مرکز  با واواها  غیرمتمرکز 

ها، شوراها  ها  مرکز  دول  بر فعالی  شهردار شود ماننا نظارت سازما اعمال می

ها  دولتی، چنین نظارت بر شرک اسلامی کشور و... )عام  مرکز جغرافیایی( و هم

 مؤسسات عمومی و... )عام  مرکز فنی یا ادار (.

 ها  نظارت ادار  عبار نا از:  رین شارصمهم

ها  دولتی: قانونمنا  ادار  به معنا  معیار قرار نامهالف( واکمی  مقررات و نیین     

ادار  شامح جرایم عمومی و الاجرا اس . نظارت ها و مصوبات ادار  لازمنامهداد  نیین

 خلف از قوانین عمومی نیس ، چرا که چنین نظارت و رسیاگی، موکول به اعمال ننها از 

سو  نهادهایی اس  که دارا  صلاوی  نظارت قضایی هستنا. به هر وال هرگاه دستگاه 

 وانا نظارت کنناۀ ادار ، به چنین  خلفا ی و جرایمی بررورد کنا،  نها کار  که می

انجام دها ارجاع به مراجع ذیربط و به ویژه دادگاه صالح اس  و موراد  خلفات ادار  به 

طور کامح مشخص و مجازات و مرجع رسیاگی به ننها هم  عیین شاه اس ؛ بر اساس ماده 

هیأت عالی نظارت،  1/1/1941دستورالعمح رسیاگی به  خلفات ادار  مصوب مورخ  3

شود: الف( قصور عبارت اس  از ر و  قصیر  فسیم می خلفات ادار  به دو دسته قصو

کو اهی غیرعما  در انجام وظایف محوله. ب(  قصیر عبارت اس  از نقض عما  قوانین 

 و مقررات مربوط.
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ها  رسیاگی به  خلفات ب( ضمان  اجرا: مراجع نظار ی و رسیاگی ادار  )هیأت     

-انتظامی و انضباطی رسیاگی و نظارت میادار ( فاقا ماهی  قضایی بوده و  نها به شکح 

کننا و در صورت اوراز  خلف ادار ، اقاام به  عیین مجازات یا ابلال و اصلاح  صمیمات 

کننا، پس نظارت ادار ، دارا  ضمان  اجرا  شبه قضایی بوده و متخلفات به متخذه می

 خلفات ادار  قانو  رسیاگی به  1شونا )ماده مجازات هایی از نوع ادار  محکوم می

 (.    1943مصوب 

 ردیا نظارت و رسیاگی در دیوا  عاال  ادار  د( رجوع به دیوا  عاال  ادار : بی     

به طور کامح ماهی  قضایی داشته و نرا  صادره از سو  شعب این نهاد جز در موارد 

 مغایرت بین با قانو  و شرع، قلعی اس . 

ها  سیاسی، بررلاف نظارت ووزۀ نظارت ادار  : ۀ نظارت ادارد( محاود بود  ووز     

وقوقی و قضایی بسیار محاود بوده و فقط ارتصاص به  خلفات کارمناا  دول  از 

مقررات دارلی دارد. به همین دلیح در وقیق  از مصادیق نظارت استلراد  و جانبی اس . 

ه نوع نظارت به هر وال محاود بود  ووزۀ نظارت ادار ، شارصی اس  که ن  را از س

ا  اس  ها  اجرایی و ادار  به گونهکنا. با وجود این، گستردگی دستگاهدیگر متمایز می

که به لحاظ کمی وجم رسیاگی به  خلفات انتظامی کارکنا  دول  و اعمال ادار  در 

 وا قابح  وجهی اس .

 . نظارت عقیدتی: 1.9.2

ا  دیگر از ن و مقررات نمایانگر گونهها  موجود در مجموعه قوانیا  از نظارتپاره     

 وا  ن  را نظارت عقیا ی نامیا )از جمله اصح نظارت در نظام وقو  اساسی اس  که می

قانو  اساسی(. بر این اساس، مقام یا نهاد ناظر در پی وصول اطمینا  از وفادار  نهادها  111

ها  عقیا ی منارد در ارزصها  بنیادین قانونی اساسی، به ویژه و قوا  وکومتی به ارزص

ها را به مثابه جه  اصلی و رط این سنا اس . مقامات و نهادها  وکومتی بایا این ارزص

ریز ، سیاستگذار ،  اوین قوانین و سیر کلی در نظر داشته باشنا و ننها را در مقام برنامه



  1911 بهار(، 1)پیاپی 1، شماره اولسال  ،جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامیعلمی  فصلنامه /662

 

در قالب نظارت  وانا ها  پیگیر  و اثربخشی به این نظارت میاجرا به کار بنانا. روص

 (. 99-11: 1911عمومی، سیاسی،  قنینی یا قضایی متجلی شود )راسخ، 

را شامح  وظایف و ارتیارات رهبرقانو  اساسی جمهور  اسلامی ایرا ،  111اصح      

 دانا: موارد زیر می

ها  کلی نظام جمهور  اسلامی ایرا  پس از مشورت با مجمع  شخیص  عیین سیاس      

فرماناهی ، پرسیفرما  همه، ها  کلی نظامنظارت بر وسن اجرا  سیاس ، اممصلح  نظ

: نصب و عزل و قبول استعفا ، علام جنگ و صلح و بسیج نیروها، اکح نیروها  مسلح

رئیس سازما  صاا و سیما  جمهور  ، عالیترین مقام قوه قضاییه ، فقها  شورا  نگهبا

فرماناها  ، اه کح سپاه پاساارا  انقلاب اسلامیفرمان، ریییس ستاد مشترك، اسلامی ایرا 

وح معضلات ، گانهوح ارتلاف و  نظیم روابط قوا  سه، عالی نیروها  نظامی و انتظامی

  امضا، نظام که از طر  عاد  قابح وح نیس ، از طریق مجمع  شخیص مصلح  نظام

  از جه  وکم ریاس  جمهور  پس از انتخاب مردم صلاوی  داوطلبا  ریاس  جمهور

نیا، بایا قبح از انتخابات به  أییا شورا  نگهبا  و دارا بود  شرایلی که در این قانو  می

جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس عزل رئیس، در دوره اول به  أییا رهبر  برسا

از وکم دیوا  عالی کشور به  خلف و  از وظایف قانونی، یا رأ  مجلس شورا  اسلامی 

عفو یا  خفیف مجازات محکومی  در ، کفای  و  بر اساس اصح هشتاد و نهمبه عام 

 . واود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه

 . نظارت قضایی: 1.9.2

ها  ادار  بر مبنا  واکمی  قانو ،  کلیف مقامات و نظارت قضایی بر اَعمال دستگاه     

ها  اریر  کوین و  وسعه سالار  در دههار مردمنهادها  عمومی به پاسخگویی و نیز استقر

(. نظارت قضایی، نظار ی اس  که به وسیله 1: 1919)نرایی و ملك محما ،  یافته اس 

گردد  ا از ارتیارات قانونی رود  جاوز،  خلی ها  ادار  اعمال میقوه قضاییه بر سازما 

(. در 111-131: 1941مؤ منی، و سوءاستفاده نکننا و وقو  افراد ضایع نشود )طباطبایی 
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قوه یا قوا  وکومتی را کنترل «  صمیمات»یا « اقاامات»این نوع نظارت یك مرجع قضایی 

سازما  بازرسی کح  -کنا. در جمهور  اسلامی ایرا  این امر به قوه قضاییهو بازبینی می

 قانو  اساسی(.  141سپرده شاه اس  )اصح  -کشور

 ضایی عبار نا از:  ها  نظارت ق رین شارصمهم

الف( قانونمنا : نظارت قضایی هم ماننا نظارت وقوقی قانونمنا و براساس قوانین و      

الاجراء شود و هر نوع ارزیابی در نظارت قضایی  ابع قانو  و مقررات لازممقررت انجام می

اس ، ها  وقوقی اسلام و هم رومی ژرمن، اصح  خلف ناپذیر  اس . این ضابله در نظام

اما در نظام کامن لا که مقررات  ابعی از نرا  قضایی اس ، اغلب ووات رویۀ جایگزین 

شود. به هر وال در نظام قضایی اسلام و هر نوع قانو ، ملاك عمح قضایی محسوب می

شود و در موراد  که قانو  ماو  یاف  نشود و یا نظارت قضایی با معیار قانو  انجام می

قانو  اساسی با استناد به  134 عارض وجود داشته باشا، براساس اصح  ابهام، اجمال و یا

شود. همچنین  فسیر قانو  در مقام منابع معتبر اسلامی یا فتاو  معتبر، وکم صادر می

 قانو  اساسی(. 49دادرسی و  مییز وق با رود قضات رسیاگی کنناه اس  )اصح 

یر بود  را هم دارد. ن  چنا  که براساس ب( فراگیر بود : نظارت قضایی امتیاز فراگ     

قانو  اساسی، نظارت قوۀ قضاییه به طور فراگیر بیا  شاه و نظارت بر وسن  123اصح 

الشمول و کلی به عنوا  یکی از پنج وظیفه عماۀ قوه قضاییه اجرا  قوانین به نحو عام

، سیاسی و ...( ها  ادار ، مالیها )نظارتشنارته شاه اس . در والی که سایر نظارت

  اصولاً مورد  و ناظر بر امور راصی اس .

د(  فسیر قانو   وسط دادرسا : در نظارت قضایی که مرجع نهایی اعمال ن ، دادگاه      

قانو  اساسی بر عهاۀ قضات و  49صالح اس ،  فسیر قانو  در مقام دادرسی بر اساس اصح 

ا  قانو  بر محتوا  پروناه، قانو  را بنا بر دادرسا  رواها بود، که در مقام دادرسی و انلب

 وا  مجبور به ارجاع به دهنا، اجرا رواهنا کرد؛ زیرا قضات را نمی فسیر  که ارائه می
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کنا که دادرس در دادرسی به دیگر  کرد و مقتضا  اصح استقلال قاضی ایجاب می

 استنباط رود و فهمی که از قانو  دارد استناد کنا.

ها  فکیك شاه و بخ  بازپرسی و  حقیق ك وظایف: در نظارت قضایی مسئولی د(  فکی     

کننا، پس  حقیق و بازپرسی از یك سو و از بخ  قضاوت و صاور وکم جاا عمح می

قضاوت از سو  دیگر،  وسط دو شخص و دو مرجع انجام رواها شا. به عنوا  مثال در جرائم 

اطلاع از وقوع جرم اقااما ی را به منظور وفظ  کیفر  و جزایی، نخس  ضابلا  قضایی پس از

دهنا و مرا ب را بر اساس قانو  نیین نثار و علایم جرم و جلوگیر  از فرار متهم انجام می

کننا. مرولۀ دوم مرولۀ دادرسی کیفر  به مراجع ذیصلاح )مقام قضایی یا دادسرا( اعلام می

نور  دلایح بر له یا  شکیح پروناه و جمع  عقیب و  حقیق اس  که بر عهاۀ دادسرا اس  که با

شود که بر گیر  میگناهی متهم  صمیمعلیه متهم اظهارنظر شاه و در مورد بزهکار  یا بی

عهاۀ قضات دادسرا )دادیار یا بازپرس( اس  و در جرایم مهم علاوه بر  حقیقات دادسرا، 

لۀ سوم، دادرسی اس  که نیا. مرو حقیقات  کمیلی  وسط رود قضات دادگاه به عمح می

شود و مرولۀ چهارم اجراس  که بر عهاه صورت اعلام رأ  از سو  دادگاه مشخص می

باشا. بنابراین نظام قضایی در جمهور  اسلامی ایرا  بنا به روال ها مینهادها  اجرایی دادگاه

ی و به ها  قضایالمللی، بر اساس  فکیك مسئولی سن  متااول و عرف موجود در سلح بین

ها   ر قضایی  نظیم شاه اس  )قانو  اصلاوی قانو   شکیح دادگاهمنظور نظارت بیشتر و دقیق

  (. 31/4/1911عمومی و انقلاب مصوب 

 

 گیری نتیجه

ا  در بهبود کارکردها،  غییر سارتار و اصلاح یك وکوم  باز  نظارت نق  عماه     

هاى اوتمالى در دروناادها، رل انحرافکنا؛ هاف از ایجاد نهادها  نظار ى، کنتمی

هاى مختلف اس   ا از طریق ارائه هاى اجرایى در بخ فرایناها و بروناادهاى دستگاه

بینى شاه، ضمن فراهم سارتن ها و اهااف پی بازروردهاى اصلاوى بر اساس شارص
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را اعمال  مىگیرى مایرا ، اصلاوات لازم در ارکا  اصلى هر نظااطلاعات لازم براى  صمیم

. نظام جمهور  اسلامی ایرا ، یك نظام و از هار رفتن منابع و امکانات جلوگیرى نمایا

مردم سالار دینی اس  که مشروعی  واکمی  ن  به اراده الهی اس . ماهی  این نظام 

ها  وکوم  اسلامی باشا و قانو  گذار  ثر از پایهأکنا که قانو  اساسی ن  متاقتضا می

ها  مایری  اجتماعی اس  بر ماار قرن  و سن  جریا  یابا و افراد انگر ضابلهن  که بی

دار وکوم  و اداره کشور شونا؛ به صور ی که اوکام اسلامی در همه امور صالح عهاه

به منظور رعای  اوکام شریع   از اینرو،جامعه و رفتار متقابح مردم و دول  اجرا گردد. 

ا  واکمی  الهی، نظارت در جامعه از ماهی  ویژهاسلامی و  حقق ن  در چارچوب 

که نظارت در صور ی که کارشناسانه و همه جانبه باشا نه  نها وسن  برروردار اس ، چرا

کنا؛ بلکه نقاط قوت و ضعف ننها را نشکار کرده و اجرا  قوانین و مقررات را  ضمین می

بهترین  ،از این رو(. 1: 1911، )شاه علی نمایادر جه   صحیح و بهبود ن  ارائه طریق می

جریا  در اداره امور کشور و موثر رین  ابیر برا  ءقانونی و سوروص برا  مبارزه با بی

نهادها  نظارت و بازرسی در  .پیشگیر  از بروز جریا  ناسالم، وجود نظارت مستمر اس 

ها  رشتهها  ادار  و دولتی اس  و به عنوا  هر کشور   ضمین کنناه سلام  دستگاه

ا  برروردارنا. ویژگی این نهادها، واکنشی اس  که اعصاب واکمی ، از اهمی  ویژه

دهنا و از این طریق ها  دولتی نشا  مینسب  به وجوه مثب  و منفی عملکرد دستگاه

در نظام وقوقی کشور سازوکارها  . شوناموجب سالم ساز  نظام ادار  در کشور می

با سازوکار نظارت عمومی، اعمال ادار  رت جامع و فراگیر بر و نظامتعاد  برا  کنترل 

ی در ذیح به وجود نماه و نهادهایادار ، سیاسی،  قنینی، امنیتی، مالی، عقیا ی و قضایی 

، دیوا  کح کشور نظیر دیوا  عاال  ادار ، سازما  بازرسی قوا  سه گانه کشور

 ها سازما  بر قضایی نظارتانا. هو غیره نیز برا  این منظور ایجاد شاکشور محاسبات 

 ر  برروردار اس ؛ از ضمان  اجرایی مناسب  هانظارت انواع سایر به نسب  کشور ادار 

  کنا.گونه موارد اوکام لازم الاجرا صادر می در این قوه قضاییه چرا که
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