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 م دمه:

  بانک   سبو  از  1970  سبا  در که  اسبت   حقوقی  و  اجاماعی  علوم  حوزه در جدید  نسبتااً  مفاهیم از  یکی خوب  حکمرانی 

 که  باشد  می ها  آن  شفافیت   و ها  روند  بودن بینیپیش  قابل  خوب حکمرانی مهم  ها شباخ  از یکی شبده مطرح  جهانی

  باعث که  باشببدمی نظارت  شبباخ   انواع از  شببهروندان نظارت یا همگانی نظارت  شببودمی  تامین  نظارت  وسببیله به

  باال   رده از جامعه مردم آحاد  و مدیریای سبطوح همه در  نظارت اسبمم دین در گرددمی حکمرانی  شبفافیت  و کارآمد 

  و  السبم  ان. )اسبت   آمده اسبرا  متارکه  سبوره در کریم قرآن در  اسبت   گرفاه قرار  توجه مورد رده  ترینپایین تا اسبممی  نظام

 نظارت نیز ائمه  و پیامتر  سبیره در دارد  تاکید همگانی  مسبئولیت   اصبل به  که1(  مسبوال عنه  کان اولئک  کل التصبروالفواد

  مقابل  در همه یعنی(  الرعیه عن المسبئو   کلکم و الراعکم  کل)فرماید می پیامتر  که  آنجا تا  اسبت   داشباه ا   ویژه  جایگاه

  از  قتل  برسبید  خود  کارها   حسباب  به(  تحاسبتو  نا  قتل  حاسبتو )  فرماید می دیگر  جا  در و  هسبایم  مسبئو   خود جامعه

  و  دانسبت  می مردم و محاکم مردم میان را  حق  مهمارین  السبمم  علیه  علی  حضبرت  و برسبند شبما  کارها  حسباب  به  آنکه

  حای  کنم اناقاد  حاکم از لکنت  بدون  که  خواست می آنها از و  کردمی دعوت  حکومای امور در  دخالت  به را مردم  پیوسباه

  خلفا    سبیر  در نمودند  برکنار مردمی  گزارشبات و ها نامه  ،خاطر به را  خود  کارگزاران از تن چند  ایشبان آمده تاریخ در

 مردم از و  کرد می  صبحتت   مسبجد در  ایشبان روز  که  جایی تا  شبده دیده  ویژگی این همه  دوم  خلیفه  ویژه به راشبدین

  راه  به را  او پیمود  کج را راه  و  اشباتاه را  مسبیر  اگر و  شبود ماذکر  او به بودند دیده  ایشبان از  اشباتاهی  کار  اگر که  خواسبت 

  با  16 و 15  قرون در بود ظالم و باتعد  همراه  که بود  جور   حاکمان عملکرد  و وسبطا  قرون در نمایند هدایت   راسبت 

 نظارت و  همگانی  مشببارکت   اصببل  روسببو   ژاک  ژان و معتد  شببوالیه مانند  هاییگروه و  کالون  و لوتر افکار شببدن پیدا

  باره  در  که هایی  قسبمت  در و 11 تا 7  فصبل  در  ویژه به القوانین  روح  کااب  در  موناسبکیو   ویژه به  شبودمی دیده همگانی

 3است  نموده مصروف آن به  خاصی توجه  و  است  پرداخاه  است  این به  جاها  در  کندمی صحتت   قضاییه  قوه

  با  1980 دهه طو   در  اما  شببود می  اسببافاده  دوم  جهانی  جنگ از پیش ها   سببا  خوب  حکمرانی   نظر   چارچوب

  خصوصی  بخش و  مدنی جامعه دولت  نهاد 3  مشارکت   خوب حکمرانی واق  در است   کرده ظهور جدید   جدید مفهوم

  عنصبر   عنوان به همگانی نظارت و  باشبدمی نظارت  نام به  عنصبر  نیازمند مفهوم  سبه این ارتتاط  نوع 4.  گیرد می بر در را

.  باشبد می محور انسبان توسبعه  روایاگر  خوب حکمرانی  که  گونه همان شبود می آن  شبدن مردمی  باعث   نظارت  این اصبلی

  را   آن 1989  سبا   در  گزارشبی در که  اسبت   جهانی  بانک و  نموده مطرح را  متاحثی زمینه این در  که معاتر   مرج  اولین

  وابساگی  همگانی  نظارت  یک.  دارد را ذیل  ها شباخصبه همگانی  نظارت نظریه لحاظ از گفت  باید  ضبمناً  نموده، مطرح

  را  کامل طرفی بی  باشد  می را و ذهنی پیشداور  و گرایش  گونه  هر از همگانی  نظارت و  ندارد  جناحی  و حزبی  سیاسی

 .دارد نظر  عامه مصالح به 5 و کند می تضمین را  عامه  حقوق 4 نماید می  رعایت 

 نظارت تعریف-1 

  بین  از  جهت  در نظارت از  پیش  اصبمحی اقدامات  کارگیر  به نیز و  بایدها و ها هسباه  بین مقایسبه  سباده طور به نظارت 

  یا   سبازمان  موجود  وضب   ارزیابی یا نظارت در.  اسبت  مطلوب  وضب  و  هاحرف این به  موجود  موجود  وضب   شبکاف بردن

 در نظارتی  گزارش عنوان  به  حاصببله گزارش  و. گیرد می  قرار سببنجش مورد  قانونی یا  مطلوب وضبب   با  مربوطه نهاد
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  این  دارد زیاد   اهمیت   قانونی  مقررات  و  ضببوابط  چارچوب در  و  سببالم نظارت5.  گیرد می قرار  ذیربط  دسبباگاه  اخایار

 ماعالی  سازمان  به  دسایابی و  سالم مدیریت  برا  اثرگذار  و  کارگشا  مفید  اطمعات که کندمی  پیدا اهمیت  زمانی  نظارت

  با   هافعالیت  انطتاق اناقا  از اطمینان حصبو  برا  انسبانی  و عملی  و علمی  راهکارها  از  نظارت در دهد ارائه انسبانی و

  راه  و  گیرد می قرار بررسی  مورد ها عملکرد در ضعف و  قوت  نقاط آن  طی در  گیردمی قرار  عمل مورد  قوانین اجرا   با

 .گردد می  ارائه انسانی نیرو   ویژه به ابعاد همه در  ا   بهره و  ور بهره افزایش منظور  به اصمحی ها   حل

 نظارت  انواع 2 

 گیردمی  قرار بررسی  مورد آنها  مهمارین ذیل در که دارد مخالفی  انواع نظارت 

 سیاسی نظارت 2-1

  افراد  رسبیدگی و  بازرسبی  مطالعه شبامل  و شبودمی مطرح  حاکمیت  اعما   نظر از نظارت از قسبم این  کلی مفهوم یک در 

  آنها  اموا  و مسباخدمان  و  حکومای  نهادها  و  مراج   کشبور  امور جریان  درباره در  سبیاسبی  مقامات یا ها  سبازمان  نهادها

  وجه  بر نظارت این  وسبیاسبی  که گفت   باید  سبیاسبی  مورد در.  شبود  حاصبل  اطمینان امور  اجرا   حسبن از تا  باشبد می

  نتاشبد  صبرفه  حقوقی  معیارها   در  متانی نظارت و  کنار   روشبها   بسبا چه  که معنا این به دارد  تیرگی  آن  فنی و  حقوقی

  معنا   در  سبیاسبی وزارت ها اسبایضباح  و ها  نصب    و از جمله از  باشبد  سبیاسبی ها گیر تصبمیم و  مشبا   خط اسبا   بر و

  این  در.  اسبت   مطرح مقننه  قوه  برابر در مجریه  قوه  مقامات  پاسبخگویی در و پارلمانی نظارت  در  که  اسبت   نظارتی  خاص

 در  خود  هبا   گیر   تصبببمیم  و  اقبدامبات  در  وزیران  هیئبت   و  وزرا  مباننبد مجریبه  قوه  مقبامبات نظبارت  این  در نظبارت  نوع

  وزیر   برکنار   نهایااً یا  اعاماد را   مورد  حسب    نظارت این  اجرا   ضبمانت 6 هسباند  پاسبخگو  مجریه  قوه و پارلمان  مقابل

 .دارد  وجود  برکنار   و از نوعی عام طور به نظارت  نوع این در  است 

 مراتتی  سلسله نظارت 2-2

  محیط  در و  گیردمی صبورت مادون  ادار   مقام به  ادار   مافوق  مقام  سبو  از دارد  وجود ادارات در که نظارت  نوع این 

  بافت لحاظ از ادار  مقامات این  خاطر به و باشببد  می ادار   کار خاص  ماهیت   خاطر به دارد نوع  این  دارد  وجود اداره

  حقیقت  در گیردمی صورت  باشد داشاه  را اجرایی  روند  یک باید  آن کلیت   در اداره  و باشند  می مجموعه یک  از سازمانی

  اداره  در  جابجایی نصب   از  دسباورالعمل  با دار   اندام را   ها قسبمت  و  اسبت   اندامی نظارت مراتتی  سبلسبله نظارت

  نوع  این  گفت  توان می نایجه در.  کنندمی کنار  را  خود ادار   زیردسبت  مقامات و  کنندمی اعما   خود  مسبئولیت  تحت 

 .ندارد را  ادار  دیگر  ا مجموعه  سرایت   قابلیت  و  باشد می سازمانی درون نظارت

 قیمومای نظارت 3-3

 نظارت  شبودمی اعما   نهادها  برخی و  خودگردان ها   دسباگاه  به دولت   سبو  از که  اسبت   نظارتی  ا   قیمومیت  نظارت 

  خارج   کشبور  عمومی قواعد  و  گیر تصبمیم  چارچوب از هسباند مسباقل  اصبوال  که  هاییدسباگاه تا  اسبت   حاکمیای نظارت

  هیئت  یا  دهدمی انجام را  شبهر  شبورا   مصبوبات تطتیق وظیفه که  هافرماندار   در  مصبوبات تطتیق  هیئت  مانند نشبوند

  تصببوی   عدم  یا رد من صببورت  به  نظارت این دهدمی تشببخی   قانون با را ها  دهیار   مصببوبات که بخش تطتیق
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  می  پسبینی تصبوی   عدم ریا و  پیشبینی صبورت  به عمل  و  گذار قانون شبکل کردن مشبخ  یعنی من باشبد می  مصبوبات

 .باشند

 قضایی نظارت 3-4

 

 قضبایی  دسباگاه  سبری  و باشبد می نظارت نوع ترینمهم  و باشبد می  نظارت  نوع ترینمهم قضبایی نظارت حقیقت  در 

  باشبد  می  خاصبی اصبو   یک دارا  و  باشبد می  خسبارت  تعیین  قانون  اعما  مجازات  انواع و نظارت این  شبودمی اعما 

  را   خاک   قاضبی  عنوان به  ماخصب  و  مسبئو  فرد  یک دو کندمی  متادرت  آن به  دادگاه  عنوان به  تخصبصبی نهاد  یک یک

  4 ورزد می متادرت آن به ها  دادگاه احکام  اجرا   واحد  معموالً  که دارد خاصبببی  ترتیتات حکم  اجرا  3 کندمی انشبببا

  داشبان  در ماهم  حق منصبفانه  دادرسبی مانند  اصبولی پنج  اسبت   نموده مشبخ   دقیق  صبورت به را آن ثغور و حدود  قانون

 7.است   اساوار آن در  وکیل

 

 

 مالی نظارت 3-5

  اعما   دولای  ها سبازمان در دارایی  امور و اقاصباد وزارتخانه  ویژه به  ماولی  ویژه ها   دسباگاه  سبو  از که نظارت این 

  حقیقت در دارد حضبور دیگر دولای  ادارات  در  اداره این از  ذیحسباب  عنوان به شبخصبی که  اسبت   شبکل این  به و  شبودمی

  صبورت  به دیگر  ها  وزارتخانه  در  و باشبدمی دارایی  امور و  اقاصباد  وزارتخانه  مجموعه زیر  مجموعه زیر  حسباب ذ 

  معرفی  مربوطه  ها دسباگاه  به را ماخلفین تخلف صبورت در و کند می رصبد را اداره  آن  مالی عملکرد  و باشبدمی معمور

 .کندمی

 عملکرد  نظارت 3-6

  حسبن  به  قضباییه  قوه  نظارت  حق  اسبا  بر  اسبت  آمده گونه این  ایران اسبممی  جمهور   اسباسبی  قانون 174 اصبل در 

 رئیس نظر زیر  کشبور کل  بازرسبی  سبازمان  نام به  سبازمانی و ادار  ها   دسباگاه در  قوانین صبحیح  اجرا   و  امور  جریان

 .کندمی تعیین  قانون را  سازمان این  وظایف و  اخایارات حدود  میگردد تشکیل  قضاییه  قوه

 در  اما  میتاشبد  کشبور عالی  دیوان  عهده و محاکم در  قوانین  اجرا  حسبن  بر  نظارت  گفت  باید نظارت این خصبوص در 

  2 ماده  طتق.  اسبت   گردیده محو   کشبور  کل بازرسبی  سبازمان به وظیفه این قضبایی  غیر  ها دسباگاه  و ادارات خصبوص

  صبورت   به  مسبامر  بازرسبی یک دهدمی  انجام را  بازرسبی  نوع  سبه  سبازمان این  کشبور  کل  بازرسبی  سبازمان  تشبکیل  قانون

  حسب  بر العاده  فوق  بازرسبی 2.   گیردمی صبورت منظم برنامه  اسبا   بر و  غیره و ادارات  ها وزارتخانه  کلیه از مرت  

  دساگاه  مسئو   باالترین یا وزیر تقاضا  اسممی شورا  مجلس نود اصل  کمیسیون  درخواست  قضاییه قوه رئیس دساور

 ذیربط
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  بازرسبی   برا  سبازمان این مالی  و ادار   جریانات  سبو  و ها  نارسبایی و تخلف  موارد  اعمم  اسبا  بر مورد   بازرسبی 3 

 .دارد عضو   عنوان  به را  قاضی یک  هیئت  هر که دهدمی تشکیل را  هیئای  خود ها 

 :همگانی نظارت 3-7

 در  گیردمی  صبورت حقوقی  یافاه  توسبعه ها   نظام در شبهروندان  سبو  از که  اسبت   فعالیاییاعمومی   همگانی نظارت 

  قرار  مداقه و  بررسبی مورد را  هادسباگاه  ها فعالیت  و امورات  جامعه اصبلی  صباحتان  عنوان به شبهروندان نظارت این

 8.کند می  مامایز ها نظارت  سایر با را آن که دارد  خاصی  ها ویژگی نظارت این دهندمی

 

 

 همگانی نظارت  ویژگیها  -ب 

 :مشارکت  -1 

  باشببد  می  نظارت  نوع این در شببهروندان حضببور  یا  مشببارکت   بحث   نظارت  این  مشببخصببه وجه  یا  ویژگی  مهمارین 

  اعضبا   همه که  معاقدند  شبناسبان جامعه کند  می  تر کارآمد  و هزینه کم را  افراد عملکرد  کنار  و نظارت  شبنن،  مشبارکت 

  مشبارکت  باید و  اند  موثر  و صبحیح  کشبور در امور  پیشبترد و  کشبور توسبعه در که بفهمند  و  باشبند داشباه  باور  باید جامعه

 9.باشند  داشاه دائمی و فعا 

  درباره   چه و قدرت درباره  که  اسبت   آدمی  وجود در نیاز ترین  قو   احارام به نیاز  گذاشبان احارام  و  شبدن  اجاماعی -2

 .نمود  برخورد احارام  با باید شوندگان نظارت  جامعه با  این  بنابر دیگران و  خویشان  به احارام و نفس عزت

  و  بازدارندگی  حالت   نوعی گیردمی  صبورت جامعه  اعضبا  عموم و مردم  سبو  از  نظارت  وقای همگانی  بازدارندگی -3

 بدانند  اجاماعی  مسببائل در پیگیر و تر  مسببئو  را  خود  شببهروندان  چقدر هر زیرا آورد می  وجود به را  اجاماعی  اجتار

  شببهروندان   سببو  از  نظارت  وقای  بودن قانونمند  برا  انگیزه  ایجاد -4. گردد  می ایجاد  تروسببی   اجاماعی بازدارندگی

 .آید می  وجود به مقررات  و هنجارها  رعایت   برا  امور  ماولیان  سو  از  قو   بسیار  انگیزه گیرد  صورت

  اقاصباد    کمیسبیون ها  شباخصبه اسبا  بر نظارت  اهداف  و  خوب حکمرانی نظر  از  همگانی  نظارت  ها   ویژگی -1

 .گردد می ارائه(  unescap( )اقیانوسیه و  آسیا برا  ماحد ملل  اجاماعی

  از  یا مسباقیم طریق از تواندمی  مشبارکت  باشبد  می خوب  حکمرانی  بنا سبنگ زنان و مردان  مشبارکت :  مشبارکت  او  

  از  باید  نظارت پس  باشبد می همگانی  مشبارکت   مسبالزم همگانی  نظارت  باشبد  قانونی واسبطه  نمایندگان و  نهادها طریق

  صبورت   یافاه سبازمان  مدنی  جامعه  رشبد و  بیان آزاد  تقویت   منظور به امر این باشبد سبازماندهی و تشبکل  ایجاد طریق

 .گیرد می
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  ببایبد   همگبانی  نظبارت  تحقق  برا   پس  دارد  وجود  مانوعی  هبا   دیبدگباه  و  ماعبدد  ببازیگران  جبامعبه  هر  در:  محور  وفباق  -2

  ماضببباد   منباف  و  مخالف افکبار  کردن  همراسبببابا و همگبانی  نیبازها  عموم  منباف   گرفان نظر در  برا  همگبانی  وفاق  یک

 .باشد  داشاه  وجود

 آن  اعضببا   همه  که  اسببت   موضببوع این از  اطمینان به  وابسبباه جامعه یک  بهروز   و سببعادت:  فراگیر  و انصبباف -3

  آسبی   ویژه به  و ها  گروه همه که  شبودمی  باعث   امر این نشبوند گذاشباه  کنار  جامعه  کلی  روند و  جریان از  کنند  احسبا 

 .باشند  داشاه را خود سعادت  تامین و  بهتود  فرصت  پذیران

  می   هدف جامعه  آحاد و عموم  نیازها  دادن پوشبش  و  سبازگار   نظارت  ها   ویژگی از یکی قطعاً:   بودن منعطف -4

 .باشد

  حقوقی   سباخاارها  مسبالزم  خوب  کرانی با  باشبد  مدون مقررات و  قانون  تاب  باید اصبو  از نظارت:  قانون  حاکمیت  -5

  و  هسبببانبد  اقلیبت  جبامعبه در  کبه افراد   منباف  و  حقوق از  ویژه  حمبایبت   ویژه ببه  و بباشبببدمی طرفیبی  اعمبا  و عبادالنبه و

 .باشد می مردمی  و مساقل  قضاییه  قوه و ناپذیر  فساد و طرفبی اناظامی  نیرو   وجود مسالزم  حق این  بیطرفانه اعما 

 باشبد مقررات  تاب  که  شبودمی  انجام ا   شبیوه  به  آن  اجرا  و  گیر   تصبمیم که  معناسبت  این به  شبفافیت :  شبفافیت  -6

  تاثیر  تحت  را آنها  اجرا   و تصبمیمات که  کسبانی برا  اطمعات  چه  باشبد،  می نیز معنا این که  معناسبت  این به  شبفافیت 

  طریق  از فهم  قابل و  کافی اطمعات  داشبان همچنین  شبفافیت .  باشبد پیگیر   قابل  و  دسبار   در  و  آزادانه  دهد،  می قرار

 .سازد می ماتادر ذهن به را  عمومی  ها  رسانه

 لزوم  دیکااتور  و محور فرد ها   نظام خمف بر محور  مردم و ساالرمردم  ها نظام  ها ویژگی از یکی:  پاسخگویی -7

 در  خود  عملکرد و تصبمیمات  مقابل در باید  نهادها که  میتاشبد این بر  اصبل اصبوالً  باشبد می  عمومی  نهادها   پاسبخگویی

 .باشند مسئو  و  پاسخگو   جامعه افراد  برابر

  یعنی  باشبد می  اثربخشبی و  کارآمد  کند تامین باید  همگانی  نظارت  که  ها ویژگی از یکی:  اثربخشبی  و کارآمد  -8

  نیز  را  ور بهره  اثربخشببی مفهوم همچنین کند تنمین را هسبباند  جامعه افراد  عموم که ناظرین اهداف باید  نظارت  اینکه

 .باشد منفعت  پر و هزینه کم باید نظارت  نوع این یعنی  شود می  شامل

 :کارآمد   ها شاخ  -الف 

 :  محور  قانون  و عدالت   احرا -1

  ها  شبباخه از  یکی  پس  باشببدمی  قانون  کاسببت  و کم بدون  اجرا  و  مسبباوات و عدالت   اجرا  همگانی نظارت  هدف 

 .باشد می  قانون  اجرا  اصلی  رکن عنوان  به عدالت   رعایت  و  قانون  اجرا  کارآمد 

  از   جلوگیر  و  قانونی  ضبببوابط  اجرا  همگانی نظارت  اهداف از  یکی:  روابط ایجاد از  جلوگیر  و مند   ضبببابطه -2

  بیشبار  هم  نظارت کارآمد   شبود  حاکم رابطه  قدرت  جا  به  ضبابطه  قدرت  چه هر باشبدمی  قانون مدار از خارج  روابط

 .باشد می تحقق  قابل
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 ایجباد در  حکومت   قدرت -5  جامعبه در امانابدار  ایجباد  -4ها اسببباحقباق  رعایت   و  حکومای  جامعبه  در تتعیض  رف  -3

  شبرایط   تحقق در  جامعه  قدرت  -7 جامعه  ارکان همه  در پذیر   مسبئولیت  و  شبناسبی  مسبئولیت  -6  جامعه در وحدت

  پاسبخگویی   در  جامعه ارزشبی  نظام  توان -10  سبیاسبی نظام اجزا  در  واحد زبان به رسبیدن و  هماهنگی ایجاد-9 جدید

  رعایت بخش الهام الگوها  ارائه در  سببیاسببی نظام توان -11  امور به  کارشببناسببانه رویکرد  خارجی  و داخلی  محیط به

  روش   اهداف،  میان  تناسبب    رعایت -13  کمن  و خرد  اهداف  میان  تناسبب    رعایت   -12 جامعه کمن و  خرد  اهداف  دقیق

 11ها ارزش  و ها

  و   مانوع  و  ماعدد ها   شببیوه ایران اسببممی  جمهور   اسبباسببی  قانون  در:  همگانی  نظارت  ها  نمونه و ها  شببیوه -ب 

 .شود می  اشاره  آنها به ذیل در که  است   شده بینیپیش  حکومت  برا  همگانی نظارت برا  ماعدد 

  همگانی  ا وظیفه منکر از نهی  و معروف به امر  خیر به  دعوت ایران اسبممی  جمهور  در:  اسباسبی قانون  هشبام  اصبل -1

  کیفیت  و حدود و  شبرایط دولت   به نسبتت  مردم و مردم به نسبتت   دولت  یکدیگر به  نسبتت   مردم  عهده بر  ماقابل و  اسبت 

 باشد می منکر از نهی  و معروف به امر مورد در  اساسی  قانون هشام  اصل.  کند می معین قانون را آن

 آن بر  دولت  مسبامر  نظارت  و  دارد  عمومیت   اجاماعی و فرد   شبئون و  امور  تمام  و منکر از نهی و معروف  به امر اصبل

   و نیست  جدا  دولت   مسئولیت  از  افراد مسئولیت  اسممی نظام در  شود انجام قوانین  اسا   بر  کارها که  است 

 

  است همگانی  وظیفه  مردم و دولت  ماقابل  نظارت که همانگونه است  ضرور  امر  دولامردان  و دولت  بر  مردم  نظارت 

  و   شببودمی قلمداد  اجاماعی  تکلیف یک  عنوان به  منکر از نهی و معروف به  امر طریق از یکدیگر و مردم  ماقابل وزارت

  و  خیر  خیر به  اقامه  راه تنها  و باشبد خمف ارتکاب  به  ماوقف جامعه در  فسباد و  منکر  قل  و فریضبه  اقامه  که موارد  در

  می  اعما   واج   دو تزاحم  دو با تضباد در که  اصبلی  اسبا  بر  باشبد  واج   ترک   و منکر  انجام  فسباد  و منکر  قل  فریضبه

 ص  1  جلبد  الوسبببیلبه  تحریر  گرددمی  تر  مهم فرایض  فبدا   اهمیبت  کم  واجتبات  برخی(   فباالهم االهم)  قباعبده  طتق  گردد

464) 

  جمهور   نظبام  در  بباشبببد  می  منکر  از  نهی  و  معروف  ببه  امر  ماقباببل  و  همگبانی نظبارت  کننبده  فراهم  مبذکور  هبا   محور 

  اصبل  در  ویژه به و  اسباسبی  قانون 157 ،115 ،109 67 ،5 اصبو  زمامداران اخمقی  صبمحیت  فرض  با ایران اسبممی

  دانسباه  مردم ماقابل وظیفه را  منکر از نهی و معروف به  امر و منکر از  نهی و معروف به امر  مورد  در  اسباسبی  قانون هشبام

 .است  همگانی وظیفه جامعه دغدغه و  شناسی وظیفه است   داشاه مقرر و

 :  سیاسی تشکمت و  احزاب-2

 الخصبوص  علی و  سبیاسبت   وجوه  کلیه  با تنگاتنگی  ارتتاط  مدنی جامعه  ها  پایه از یکی  عنوان  به امروز  جهان و  احزاب 

  باشببند  می  گوناگون ها  بخش و ها  شبباخه به مردم  تقسببیم  عامل  اینکه عین در  ها  جمعیت  این کند می پیدا  اناخابات

  واسببطه  حقیقت  در  احزاب سببازند  مندبهره خود  حقوق از و  آورند  جان هایی  تشببکل  در  را  آنان  که  دارند را  قابلیت  این

  سبو   از  عضبوگیر  با  احزاب  باشبندمی  مدنی جامعه  ها  شباخصبه  مهمارین از یکی  و باشبند می  حکومت  و  جامعه بین
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 دهندمی  انجام را  همگانی  نظارت عمل  سیاسی  نظام  و  حاکمان از  مردمی و عمومی مطالتات پیگیر   و شهروندان و  مردم

  اسببا   و وحدت  و  آزاد  اسبباقم   اصببو  که  باشببد می این بر  مشببروط  احزاب  فعالیت   اسبباسببی  قانون 26  اصببل در

  به  یا  کرد من  آنها در  شبرکت  از  توان  نمی  را کس هیچ  اسباسبی  قانون اسبا   بر زمان نکنند  نقض را اسبممی  جمهور 

  حکومای  مسبئوالن بر، مردم  نظارت  وسبایل از  یکی احزاب  که گفت   باید  واق   در  نمود مجتور  احزاب از یکی در  شبرکت 

  خدمت در  احزاب قدرت  حقوقدانان برخی  اعاقاد به  باشبد می  احزاب فعالیت  آمده متانی از  عمومی نظارت.  باشبندمی

 مردم  وجود  شبان  فعا   سبیاسبی احزاب  وجود.  شبودمی معرفی  دولت   خودسبرانه ها   عملکرد از  جلوگیر  برا  مردم

  ها  مدیریت   سبو  و  ها  ضبعف  نقطه  بیان و  حاکمان رفاار  و اعما  بر نظارت در اعصباب  نقش اسبت   کشبور در سباالر 

  رفاار  و  اعما  در دقت   به وادار را امر اندرکاران  دسبت  همچنین و  سبازدمی فراهم را  مردم  آگاهی ارائه به  مسباعد زمینه

  را  ا عمده  نقش  احزاب  پارلمانااریسببای ها نظام  ویژه به و  سبباالر مردم  جوام  در که  گفت  باید التاه.  نماید می  خود

  که .  نیسبت  روز  نیازها   پاسبخگو  و دارد را ا عدیده و عمده  ایرادات و  اشبکاالت ایران در احزاب  قانون  کنند می ایفا

 .باشد می  احزاب  برا  فعالیت  پروانه صدور  شکل و 10  ماده در مشخ  آنها از یکی

 :  گروهی ها   رسانه -3

  و  رشبببد نشبببانه و  ملت   یک  تمدن مظهر  بنیادین  حقوق از یکی  عنوان به اطمعات آزاد  از بخشبببی  مطتوعات آزاد  

 .شوندمی محسوب  ملت   گوش و  چشم حکم در و  عمومی امور بر نظارت  موثر  وسایل از  مطتوعات  اوست  بیدار 

  ابزار  این رودمی  شبماربه  ملت  یک ضبمیر  کننده  بیان و  حکومای  امور در  موثر  وسبایل از یکی هارسبانه  در حقیقت  در 

 مانند بصبر  و سبمعی ها رسبانه همچنین  کندمی فراهم را اطمعات و  افکار تتاد  امکان مردمی  نظام  یک  در  اجاماعی

  ها   رسانه  است   شده فراهم فعلی ها  دهه  در که جدید   قابلیت   هساند  برخوردار  قابلیت  این  از هم  تلویزیون و رادیو 

  خارج   محاوا صرف کننده مصرف از که  است  شده ایجاد شهروندان  برا   قابلیت  این هارسانه این در  باشند می  اجاماعی

 .گیرند قرار اطمعات و  اختار تولیدکننده مقام در هم خود  و شده

 :ها  راهپیمایی و  اجاماعات -4

  از  نهی و معروف به امر  باب از توانمی را  اسبت  داشباه مقرر  ملت  حقوق از  اسباسبی  قانون که  هاراهپیمایی و  اجاماعات 

  می  اسبافاده  اسباتداد به  گرایش علیه  و  قدرت  کننده  کنار  ابزار  عنوان به  حق این  نمود  تلقی وظیفه  یک  طرف  یک منکر

  پایه  و  باشبد می عقیده و  بیان  آزاد  از  نوعی آن مفهوم و  شبودمی  اسبافاده  حاکم هیئت   ضبد بر که  صبورت بدین و  شبود

  هزینه  ماد  لحاظ از نشبببریات  احزاب که  چرا دارد مردم برا  را هزینه  کمارین  ماد   لحاظ از آمیز  اعاراض  اجاماعات

  افراد   انحصبار در  کمار صبورت به نشبریات  و خاص  ویژه  صبورت به سبیاسبی تشبکیمت و  احزاب ضبمناً  باشبند می غذا

  که  ضبعفی  نقطه ولی  باشبدمی جامعه  اقشبار همه  اخایار در  هاراهپیمایی ولی هسباند ثروت  و قدرت  صباحتان و  خاص

  عاد    حالت  از  که  دارد  وجود امکان این  دارند  حضبور  آن در  جام   ماتوعه  اقشبار  چون که  اسبت  این دارد  ها هپیماییرا

 .گردد آن  برگزارکنندگان  برا   اجاماعی  ها هزینه  باعث   و  کنندگان  برگزار و  خود ضد بر و شوند  خارج

 اناخاب -5
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  عموم  که  معنا این به همگانی  مشبارکت  باشبدمی توأمان همگانی  مشبارکت  و همگانی نظارت  نوعی حقیقت  در اناخاب 

  سببهیم   جامعه اداره در و قدرت در  خود  نمایندگان اناخاب با  و کنند می  عمل جامعه  اداره در خود  سببرنوشببت   در مردم

  حاکم   هیئت  تصبمیمات و  اعما  کرد  کار به  نوعی به  اناخابات در  مردم  که معنا این به  اعاماد همگانی نظارت و  شبودمی

  را  دیگر  افراد  و  افراد   و.  کنندمی  اجاناب  آنها  دوباره  اناخابات از  آنان،  رعایت  عدم صببورت در و کند می نظارت

  از   مردم  که اسببت  نظارت نوعی هم  اناخابات  در مردم  مشببارکت  عدم حای.  کنند می تعیین خود  خواسبباه و میل  مطابق

 .کنندمی  برائت  و  نارضایای  اعمم  سیاسی  سیسام و  حاکمان  عملکرد

 اساسی  قانون 90 اصل  قال   در نظارت -6

  باشبد   داشباه  قضباییه  قوه  یا مجریه  قوه  یا مجلس کار طرز از  شبکایای  کسبی هر) دارد می  مقرر  اسباسبی  قانون 90  اصبل 

  و  کند  رسبیدگی  شبکایت  این به  اسبت   موظف مجلس کند  عرضبه اسبممی  شبورا  مجلس به  کاتاً را  خود  شبکایت  میاواند

  خواهد  به  کافی  پاسبخ و رسبیدگی  آنها از اسبت   مربوط مجریه و قضبائیه  قوه  به  شبکایت  که  موارد  در و  دهد  کافی  پاسبخ

  از  یکی  اسباسبی قانون 90  اصبل.  برسباند عموم اطمع به را آن  پاسبخ باشبد می  مردم  عموم به  مربوط که  موارد  در و

 هر  که  اسبت  گفاه او   قسبمت  در زیرا  باشبد می ایران  اسبممی  جمهور   اسباسبی  قانون  در در همگانی نظارت  ها جلوه

  برسباند  اطمع به را آن  پاسبخ که  گویدمی آخر  قسبمت  در  ثانیاً  داندمی  عموم برا  را  شبکایت   حق یعنی  شبکایای  کسبی

 .باشد می  آنها  کلیه حقوق از  باشد شهروندان عموم  به مربوط  به  که موارد  در نایجه اعمم یعنی

 :ادار   عدالت  دیوان طریق از مردم نظارت -7

  مامورین  به  نستت   مردم  اعاراضات و  تظلمات  شکایات به  رسیدگی منظور به که  دارد می مقرر  اساسی قانون 173  اصل 

  قضببباییبه   قوه  رئیس نظر زیر  ادار   عبدالبت   دیوان نبام  ببه  دیوانی آنهبا  حقوق  احقباق و  دولای  هبا   نبامبه  آیین  یبا  هبا  واحبد  یبا

 نظر همگانی  نظارت معنا  به حقیقت  در است  برده نام  مردم  شکایات و  اعاراضات از چون اصل این.  گردد می تشکیل

  نوعی  نظارت این حقیقت  در و دارد  قانونی  اثرات که میتاشبببد همگانی نظارت  نوعی حقیقت  در این و  اسبببت  داشببباه

  توسبعه  و  پیشبرفت  به  و باشبد می ادار   نظام  سباز  سبالم ها   جلوه از یکی  که باشبدمی قضبایی  و ادار  توأمان قذارت

 .کندمی  شایانی کمک  ادار  سیسام بر آنها نظارت و مردم اناخاب و مردم  حق

 قانون تصوی    پیشنهاد -8

 آن  تصبوی    عدم  یا  خاصبی قانون  تصبوی    پشبنهاد توانند می  شبهروندان از  خاصبی نصباب  اروپایی ها   کشبور  برخی در 

 هلند در  و  آلمان  محمت از  برخی در و  سببوئیس  ویژه به  اروپایی  کشببورها  از بسببیار  در  شببیوه این  بگذارند  برا  را

  می   شبببهرونبدان  و  مردم  تمبایبل  و  خواص  ببا  گبذار   قبانون  تطتیق  و  نظبارت  از  نوعی  حقیقبت   در  و  دارد  ا ویژه  کبارکرد

 .باشد

 اجاماعی  رفاه و تعاون  کار وزارت در مردمی نظارت  سامانه -9

  سبامانه   که شبده تعریف جدید   فرایند  اجاماعی  رفاه و تعاون کار وزارتخانه در جدید دولت   آمدن  کار رو   با و  اخیرا 

  جملبه   از  وزارتخبانبه  این  زیرمجموعبه  بر  و  کنبدمی  فعبالیبت  آن  کنبار  در وزارتخبانبه  این  سبببازمبانی  چبارت  از  خبارج  مردمی
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  زیرمجموعه  واق   در سیسام  این  دارد  نظارت  وزارتخانه  این  اساانی  ادارات  و  مجموعه  زیر  ها  شرکت   و اجاماعی  تامین

 ببه  وزیر  ذیبل  در  و  بباشبببد  می وزارتخبانبه  این  در مردمی  نظبارت  برا   راهکبار   حقیقبت   در  و  بباشبببدنمی وزارتخبانبه  این

 .پردازد می نظارت

 :گیر  نایجه 

  و  قدرت بر همگانی نظارت جنته  بود  قرون و اعصبار در و  جوام  در  مغفو   که  نظارت از  هاییجنته  گفت   باوان شباید 

 قدرت در آنان  مشبارکت  لزوم و مردم  حاکمیت  اندیشبه و مردمسباالر  حکومت  و  دموکراسبی مفهوم توسبعه  با  بود  حاکمان

 در  خوب  حکمرانی  نظریه شبدن مطرح با  گردید  مطرح  بیشبار همگانی  نظارت  روز به روز جامعه  سبرنوشبت  و  سبیاسبی

 نظارت روز هر مدار  قانون دولت   ویژه به و  قانون  حکومت  و  شبفافیت   مشبارکت  مانند اصبولی شبدن مطرح و 1980 دهه

 .گردید مطرح  بیشار همگانی نظارت ویژه  به و

  دسبارسبی  در مردم حق مانند  اصبولی  اسبت  گردیده مطرح همگانی  نظارت  تاثیرگذار   و کارآمد  برا   اصبولی  امروزه 

 نظارت کارآمد   باعث  نحو  به کدام هر راهکارها این مردم  نظر اخذ  حق  شببفافیت   مشببارکت   حق اطمعات  به  آزادانه

  یعنی   اسبت  ماصبور همگانی  مشبارکت   کنار در  نظارت  این کنیم  نقد را همگانی نظارت بخواهیم  اگر  اند  گردیده همگانی

 هم ها  کژ  و  انحرافات از  جلوگیر  در  دارند  دخالت  و  مشبارکت   عمومی  امور  در شبهروندان  عموم که همانگونه  اینکه

 از عتارتند  جهان و ایران در همگانی نظارت  ها  جلوه ترین مهم دارند  جلوگیر   و  برخورد  حق خود  سهم به

 در  ملت  آحاد همه  به مربوط  دینی و شبرعی وظیفه  که منکر از نهی  و معروف به امر یا  اسباسبی  قانون  هشبام  اصبل -1

 .باشد می  جامعه رشد و  ساز  سالم  جهت 

  و  آنها  ها دیدگاه  ابراز و  اجاماعی  امور در افراد  مشبارکت   باعث   حقیقت  در که  اجاماعی و  گروهی ها  رسبانه  دو -2

 .شودمی جامعه در  امور  سو  و  انحرافات از  جلوگیر 

  امور  در  مشبارکت   جهت  در نهاد مردم تشبکمت و مردم  مشبارکت   جلوه حقیقت  در  که  سبیاسبی آت  تشبکل و  احزاب  -3

 .گردند می  اجاماعی  شئون  کلیه بر نظارت و

  خاصبببی   امر با را  خود  موافقت   یا مخالفت   خود حضبببور با  حقیقت  در  مردم  که مردمی  اجاماعات و ها  راهپیمایی  -4

 .کنند می  مقاومت   جریانات  سو   مقابل در و دهند می نشان

  نوعی   حقیقت   در  و باشبند می  موجود  وضب   مقابل  در مدنی و  سبیاسبی  موضب   اعمم  نوع یک  حقیقت   در  که  اناخابات -5

 .باشند می همگانی نظارت

  از   نظارت  نوعی و شبده  قائل  ملت  آحاد همه  برا  را  جریانات  سبو  پیگیر   و  شبکایت   حق اسباسبی  قانون 90  اصبل -6

 .باشد می ا   توده و باال  به پایین

  می   دولای  هبا   آیین  ببه  مربوط  ملبت   آحباد همبه  ببه  مربوط  و  قضبببایی  نظبارت  نوعی  کبه  ادار   عبدالبت   دیوان نظبارت   -7

 .باشد
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 عدم یا  قوانین  تصبوی    پیشبنهاد خاصبی درصبد و  نصباب  با مردم  آن در که مردم  توسبط قوانین  تصبوی    پیشبنهاد -8

 .کنندمی مطرح مخصوصی نصاب  با را آن تصوی  

  جلوه  از توان می نیز  را  گردند می  اعما  مردمسببباالر  جوام  برخی در  امروزه که مردم  حاکمیت  جدید ها   شبببیوه -9

 .نمود مطرح همگانی نظارت  ویژه ها 

 مناب   فهرست 

 36قران کریم سوره اسرا آیه  -1

 63ص  6حدید معازلی ،ج شرح نهج التمغه ابن   -2

 1349روح القوانین موناسکیو ،شار  ، ترجمه مهاد  علی اکتر ،  -3

 110مقاالت در باب توسعه پایدار ، تهران ،امیر کتیر ،ص بانک جهانی ،  -4

 15، ص  7، ش   1395صالحی حمید، نظارت بر دولت در اسمم و قانون اساسی ، مطالعات حقوقی ، زمساان  -5

 12ص  3ش  1394عامر  زهرا،نظارت سیاسی بر قدرت در نظام حقوقی ایران ،سپهر سیاست ،بهار   -6

 170،ص  5ادار  ، میزان ، چ موسی زاده رضا ، حقوق   -7

  15ص  3،ش 1394،نظارت سیاسی بر قدرت در نظام حقوقی ایران ، سپهر سیاست ، بهار عامر  زهرا  -8

 256،ص  1هاشمی سید محمد ،حقوق اساسی جمهور  اسممی ایران ، ج  -9

 11شهر  ص کمالی یحیی، بررسی نظارت همگانی در تحقق توسعه پایدار ،کنفرانس مدیریت  -10

 120تا  110هاشمی سید محمد، حقوق اساسی جلد دوم ص  -11

 464، ص  1موسو  خمینی ، تحریر الوسیله ، ج  -12

  18،ص  7، ش 1395صالحی حمید ، نظارت بر دولت در اسمم و قانون اساسی ، مطالعاتدحقوقی ، زمساان  -13

 

 

 

 


