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  دهيچک
) و ی(خـودکنترل یانـواع متعـدد درونـ يدارد. نظارت دارا یو اجتماع يدر امور فرد یگاه مهمینظارت جا ،دگاه اسالمیاز د

و  یسـازمانبـه درون »ینظـارت حکـومت«به نظارت مردمی و حکـومتی، و  »نظارت بیرونی«بیرونی (دیگرکنترلی) است. 
مطـرح شـده و کمتـر  یحکـومت ير قـوایشتر در ضمن سـایتاکنون ب یسازمانشود. نظارت برونتقسیم می یسازمانبرون

بـا  یسـازمانبـرون ینهاد نظـارت ،قین تحقیدر ا رو،. ازایناسته شدتوجه  بدان یک نهاد نظارتی عنوانبهمستقل و  طوربه
 یاسـالم يجمهـور یو نقد نظارت در قانون اساس یضمن بررس ،قین تحقیشود. در ایم یبررس یحقوق ـیفقه يکردیرو
شـود. یارائـه م ید نظـارتیـک نظام جدی عنوانبهاسالم  ینظارت يو الگو یدگاه اسالم بررسیاز د یران، نظارت حکومتیا
د برخـوردار اسـت کـه در یـو از ساختاري جد بودههاي خاصی ها، ادله و ویژگیفرضن نظام نظارتی داراي مبانی، پیشیا

  هاي کنونی مشابهی ندارد. یک از نظامهیچ

  ه.نظارت، حکومت، قانون، ساختار، قوّ ها:کلیدواژه
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  مقدمه
 يبـه معنـا »نظـارت«. و »نگهبـان و نگرنـده، تماشـاگر، دیـدبان ،کنندهنظر« یعنیدر زبان فارسی،  »ناظر«
واژه  ،1373 (دهخـدا، اسـت »تحت نظر و دیدبانی داشتن کاري و مراقبت در اجـراي امـوردر  ،مراقبت«
تماشـاگر، نـاظر، بـازرس، سرپرسـت، « :یعنـی ی،ات عربیدر ادب »ناظر« .)»نظر«واژة  ،1362معین، ؛ »نظر«

دقیق، تفتیش، بررسی، نظـارت،  ۀبازرسی، رسیدگی، مطالع« ی:عنی »نظارت«و  »دیدبان و جاسوس ،حافظ
ــرل ــت ،کنت ــوهري،  »و مراقب ــا ؛831، ص2، ج1407(ج ــور،نب ، 1415 رازي، ؛218، ص5ج ،1405 منظ

  .)573، ص3تا، جبی زبیدي، ؛144، ص2ج تا،بی فیروزآبادى، ؛341ص
 ؛315، ص1383، ی(قاضـ ارائـه شـده اسـت يمتعـدد یف اصـطالحیتعار »ناظر«و  »نظارت«دربارة 

 یعنـیبدون توجه به گسـترة نظـارت، اعـم از پیشـینی و پسـینی، ). 22، ص1382ملک افضلی اردکانی، 
ها، اهداف، نتایج و اقـدامات کارراها یط و عملکرد اشخاص، و بدون توجه و تصریح به نوع نظارت یشرا

 دو تعریف عام و خاص از ماهیت نظارت ارائه کرد: تواناست، میها آمده نظارتی که در برخی تعریف
اجـراي  یفراینـد بررسـ«یعنـی  ؛شـود)نظـارت می گونـاگونطور عام (که شامل انـواع . نظارت به1

  ؛»صحیح قانون (الهی یا بشري)
  یعنی: ؛طور خاص (تعریف نظارت متناسب با موضوع نظارت). نظارت به2

  ي)؛گذارقانونبات و اقدام متناسب با آن (نظارت بر ت مصوّند بررسی صحّیفرا .نخست
ند بررسی وجود و عدم شرایط و صالحیت اشخاص و اقـدام متناسـب بـا آن (نظـارت بـر یفرا .دوم

  گزینش و انتخاب کارگزاران)؛
عملکرد اشخاص و مقایسۀ عملکردها با قـانون و اهـداف تعیـین شـده و اقـدام  یند بررسیفرا .سوم

  .)44، ص1390، ییظارت بر عملکرد) (مرتضامتناسب با آن (ن
بـدیل معاصـر، شناس بیبا پیروزي انقالب شکوهمند اسالمی ایران به رهبري فقیه و اسالم

نظـر دانشـمندان و  مطمـح، دستورات و احکام اجتمـاعی اسـالم بـیش از پـیش امام خمینی
شود؛ ولی شناس قرار گرفته است و هر روز بر غناي این معارف افزوده میشناسان زماناسالم

تا زمان ارائۀ الگوي برتر نظام و حکومت اسالمی، فرصت بیشتري الزم اسـت. قـانون اساسـی 
 1368اولین قانون حکومت اسالمی ایـران بـود کـه در سـال  1358جمهوري اسالمی مصوّب 

شـود امـا روشـن محسوب می کارامدطراحی یک نظام دینی  بازنگري شد و تالشی در جهت
  است که تا الگوي مطلوب هنوز فاصله دارد.
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است. شیوة نظارت حکومتی یک امر اجتمـاعی اسـت کـه » نظارت«یکی از ارکان هر حکومتی 
بـه شـکل و نـوع  به تناسب زمان و مکان متغیّر بوده اسـت. بـدین روي، نظـارت در متـون دینـی

خاصی مقیّد نشده اسـت. نظـارت در قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران، نیازمنـد اصـالح 
، روایـنازمتناسب با مبانی دینی است. اولین گام براي این اصالح، شناسایی وضـع موجـود اسـت. 

هاي مصرّح در قانون اساسی بررسـی و نقـد شـده اسـت. در قسمت نخست تحقیق حاظر، نظارت
قسمت دوم، با توجه به انواع نظارت از دیـدگاه اسـالم (نظـارت اداري، نظـارت مـالی و ماننـد  در

شود. براي تبیـین ایـن نظـام نظـارتی، مبـانی، ارائه » نظام جدید نظارتی«آن) تالش شده است یک 
  .شودها و شرایط آن بیان میها، ادلّه، ساختار، ویژگیفرضپیش

  اساسي بررسي و نقد نظارت در قانون
  نظارت رهبري .اول

) 57هسـتند (اصـل امت امر و امامت مطلقۀ زیر نظر والیت ایران در جمهوري اسالمی حاکم قواي
اسـت » نظـام کلـی هايسیاسـت اجـراي بـر حسـن نظارت«رهبري  و اختیارات و یکی از وظایف

  .)110(اصل

  نقد

توانـد یحق نظـارت کامـل دارد و م ی،و قانون یشرعارات یبا توجه به اخت ی،در حکومت اسالم يرهبر
 یاما اعمال نظـارت کامـل رهبـري در قـانون اساسـ .دیالزم را فراهم نما یالت نظارتیسازوکارها و تشک

 گردد که هر یـکاعمال می يرا نظارت رهبري با واسطه و از طریق نهادهاي دیگریدارد؛ ز یموانع یکنون
 ینظـارت يک از نهادهایهر  ،افزون بر آن .شوندنظارتی محسوب نمی یژةوظایف متفاوتی دارند و نهاد و

نظـارت کامـل  ،نیبنابرا .شود)بیان می آنهاخاصی است (که در بررسی جداگانۀ هاي اشکالداراي  یکنون
ا یـنـاظر  ةقـو عنوانبهاست که  يامستقل و بدون واسطه ینهاد نظارتخود نیز مستلزم سازوکار و  يرهبر

، ید. مبـانیـنمامـینظـارت  یحکـومت يهـابر تمام قوا و نهادها و سازمان ینظارت یا سازمان عالینهاد و 
  شود.یان میق بین تحقیدر ا ین نهاد نظارتیه و ساختار اها، ادلّفرضشیپ

  نگهبان نظارت شوراي .دوم

  ي و هــم بــرگــذارقانوندر قــانون اساســی جمهــوري اســالمی ایــران، شــوراي نگهبــان هــم بــر 
  .  پرسی، نظارت داردتمام انتخابات (بجز انتخابات شوراها) و همه
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  يگذارقانوننظارت بر  .1

 از نظـر عـدم اساسی و قانون اسالم از احکام داريپاس منظوربه ،اساس اصل نود و یکم قانون اساسی بر
 تشـکیل ذیـل با ترکیب »نگهبان شوراي« نام به ، شوراییآنهابا  اسالمی شوراي مصوبات مجلس مغایرت

 رهبـر بـا  عـده این انتخاب ؛روز لئو مسا زمان مقتضیات به و آگاه عادل نفر از فقهاي شش .1شود. می
 ۀسـیلو بـه کـه مسلمانی اندانحقوق حقوقی از میانگوناگون  هايدر رشته دانحقوقنفر  شش .2. است

  گردند. می انتخاب مجلس شوند و با رأيمی معرفی اسالمی شوراي مجلس به قضاییه ةقوّ یسئر
باشـد و  اسـالمی مـوازینمبتنـی بـر باید  و مقررات و قوانین اسالمی شوراي مجلس باتمصوّ تمام

 مجلـس باتن مصـوّیهمچنـ .)94و 4 اسـت (اصـل نگهبـان فقهـاي شـوراي ةامر بر عهد این تشخیص
 داشـته مغـایرت اساسی کشور و یا قانون رسمی مذهب و احکام نباید با اصول و دولت اسالمی شوراي

  .)85و 72(اصل است نگهبان با شوراي امر  این تشخیص .باشد
 فقهـاي ثریـتبـا اک اسـالم بـا احکـام اسـالمی شـوراي مجلس باتمصوّنداشتن  مغایرت تشخیص

 شـوراي اعضـاي ۀهمـ اکثریت ةبر عهد اساسی با قانون آنهانداشتن  تعارض و تشخیص نگهبان شوراي
نظــارت  ربــ» حکومــت در اســالم ةشــیو«ذیــل  ،قــانون اساســی ۀمقدمــدر  .)96 (اصــل اســت نگهبــان

  شناسان تصریح شده است.اسالم
 تشـخیص بـراي »نظـام مصـلحت مجمـع تشـخیص«نظارت شوراي نگهبان همیشه نهایی نیسـت. 

 و یـا قـانون شـرع مـوازین خالف نگهبان را شوراي اسالمی شوراي مجلس ۀبمصوّ کهگاهی  مصلحت
دسـتور  بـهنکنـد،  را تـأمین نگهبـان ر شوراينظ ،نظام مصلحت با در نظر گرفتن بداند و مجلس اساسی
  .)112اصلشود (می تشکیل رهبري

  بر انتخابات نظارت .2

 ، ریاسـترهبـري خبرگـان مجلـس بـر انتخابـات نظـارت نگهبـان شـوراي« ،اساس اصل نود و نهم بر
 اصـول :ك.(ر» دارد را بر عهده پرسیو همه آراء عمومی به و مراجعه اسالمی شوراي ، مجلسجمهوري

  ).108 و 110، 118

  يذارگقانون: نظارت بر )1( نقد

تر در میان نهادهاي نظارتی، شوراي نگهبان از استقالل بیشتري برخوردار و بـه نظـارت اسـالمی نزدیـک
  رسد؛ زیرا:نمی ان کامل به نظردانحقوقاست؛ اما ترکیب شوراي نگهبان و شیوة انتخاب 
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ــی کــافی نیســت. بــا توجــه بــه جایگــاه  دانحقــوقاوالً، اصــل  بــودن گرچــه الزم اســت، ول
ــودن ذارگــقانون ــا حقــوق و قــوانین، مجتهــد ب ي در اســالم و قرابــت و ارتبــاط فقــه و احکــام ب

ان الزم است و تفکیک میان قانون و شریعت، گرچه از جهت اختصـاص نظـارت شـرعی دانحقوق
توان سایر قوانین را از شرع جـدا نمـود. بنـابراین، ) مقبول است، اما نمی96بر قوانین به فقها (اصل

کم بایـد آشـنایی کـافی بـه فقـه و ) کافی نیست و دسـت91ان (اصلدانحقوقن شرط مسلمان بود
  .تحصیالت حوزوي داشته باشند

یعنی معرفی به مجلس براي انتخـاب، روشـی ناصـواب اسـت؛  ،اندانحقوقثانیاً، شیوة انتخاب 
نفع هستند و در انتخابات، صالحیت کاندیـداها توسـط اعضـاي زیرا نمایندگان در این انتخاب، ذي

  .شودان بررسی میدانحقوقشوراي نگهبان، از جمله 
رین مرجـع نیسـت. قضاییه، بهتـ ان به مجلس، یعنی قوةدانحقوق کنندةثالثاً، مرکز و نهاد معرفی

ان، اولویت با انتخاب مستقیم رهبري اسـت و در غیـر ایـن صـورت، معرفـی دانحقوقدر انتخاب 
  .تر استتأیید رهبري مناسب ،مراکز حوزوي و دانشگاهی و یا قوة قضاییه و در نهایت

گیري بـه مجمـع تشـخیص یکی دیگر از ایرادها به فرایند کنـونی تصـویب قـوانین، ارجـاع تصـمیم
لحت نظام در صورت اختالف میان مجلس و شوراي نگهبـان اسـت. ایـن مرحلـه موجـب نادیـده مص

شـود. عـالوه بـر آن، ي میگـذارقانونگرفتن نظر کارشناسی شوراي نگهبان و موجـب طـوالنی شـدن 
شـود. بنـابراین، نظـارت مجمـع موجب نظارت دوگانۀ دو نهاد، مسئولیت دو نهـاد و هزینـۀ اضـافی می

ي نظـارتی غیرضـروري و موجـب تضـعیف جایگـاه گـذارقانوننظام بـر قـوانین و  تشخیص مصلحت
شود و حذف آن الزم است. در نتیجه، نظارت شوراي نگهبان باید نهایی و استصـوابی شوراي نگهبان می

باشد و این شورا نیز الزم است در بررسی قوانین، احکام اولیه و ثانویه و حکـومتی را در نظـر بگیـرد تـا 
  حکام شرعی و قانون اساسی نقض نشود و هم مصلحت نظام رعایت گردد. هم ا

  بر انتخابات : نظارت)2( نقد

اي الزم است تا سالمت انتخابـات تضـمین شـود. در طرفانهدر انتخابات، نظارت مستقل و بی
قانون اساسی، این نظارت بر شوراي نگهبان واگذار شده است که از این حیث، نقطه قوّت این 

ي بیـان شـد، گـذارقانونبر انتقاداتی که در بحـث نظـارت بـر  افزونشود. انون محسوب میق
  :انتقاداتی بر این نظارت وارد است
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) 99. در نظارت بر انتخابات، انتخابات شوراهاي اسـالمی از نظـارت شـوراي نگهبـان (اصـل1
د مراجـع موجـب تعـدسـالمی واگـذار گردیـده کـه استثنا و طبق قانون عادي، به مجلس شوراي ا

هاي محلی نماینـدگان در انتخابـات شـوراها شـده هاي سیاسی و خواستهنظارت و دخالت گرایش
هـاي است. بنابراین، الزم است نظارت شـوراي نگهبـان بـر تمـام انتخابـات اعمـال شـود و هیأت

  تر اعمال گردد.نظارت تقویت شوند تا این نظارت دقیق
هـاي اجرایـی در  با مشکالتی مواجـه اسـت؛ زیـرا هیأتتشکیل هیأت اجرایی نیز عمالً. 2

شـوند. بـه نفـع محسـوب میهماهنگ هستند و در این زمینه، ذي هاها غالباً با نامزدشهرستان
اعضاي معتمد هیأت اجرایی براي تأیید صـالحیت بـه هیـأت  عنوانبههمین سبب، کسانی که 

ی و محلی هستند و چون از معتمـدان هاي سیاسشوند تحت تأثیر هماهنگینظارت معرفی می
شوند، همین موجـب اخـتالف میـان هیـأت اجرایـی و هیـأت نظـارت طرف محسوب نمیبی
گردد و اساساً تشکیل دو هیأت براي یک کار، موجـب اتـالف وقـت و هزینـه و اخـتالف می
صحیح نفع بودن آن، تر از آن، اجراي انتخابات توسط وزارت کشور به دلیل ذيشود و مهممی

هاي اجرایی باید محدود بـه تهیـۀ تـدارکات و نیست و دخالت وزارت کشور و تشکیل هیأت
دهنـد توسـط هیـأت لوازم اجرایی انتخابات شود و افرادي که مراحل اخـذ رأي را انجـام می

  . نظارت انتخاب شوند
  زیرا: ؛ستی. تصویب اعتبارنامه توسط خود نمایندگان موجه ن3

اوالً، تصویب اعتبارنامه یکی از مراحل انتخابات است و نـاظر انتخابـات بایـد تخلفـات انتخابـاتی و 
  .  کنداعتبارنامۀ هر نماینده را بررسی 

توانند تخلفات را نادیده بگیرنـد و یـا گـروه و جنـاح اکثریـت ثانیاً، نمایندگان با تبانی می
و تمام مراحل انتخابات و آراء یک حوزة انتخابیه مجلس از این ابزار علیه اقلّیت استفاده نماید 

  .نادیده گرفته شود
. تعدد و اختالف قوانین انتخابات و قـوانین نظـارت بـر انتخابـات، یکـی از مشـکالت انتخابـات 4

  شود.شود که با تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات برطرف میمحسوب می
ات کنونی است که موجـب مشـکالت روانـی و . کثرت انتخابات یکی دیگر از معایب انتخاب5

  .مالی بسیاري شده و نیازمند اصالح است



   ۴۱ نظام نظارتي در فقه حکومتي

  مجريه ةقّو نظارت .سوم

 هیـأت اجرایی بودن آن، نظارت بیرونی ندارد و تنهـا نظـارت درونـی دارد. ریاسـت سبببهة مجریه قوّ
  .)134(اصل دارد نظارت بر کار وزیران که جمهور است یسئبا ر وزیران

  قضاييه ةقّو نظارت .چهارم

  .)156، اصل3(بند قوانین  اجراي بر حسن نظارت :عبارت است از قضاییه ةیکی از وظایف قوّ
 ةقـوّ یسئر که ضوابطی بر اساس ،در محاکم قوانین صحیح بر اجراي نظارتبراي کشور  عالی دیوان

  .)161(اصل گرددمی تشکیل ،کندمی تعیین قضاییه
ا یـیـا واحـدها  نامـأمور بـه نسـبت مـردم و اعتراضـات مـات، تظلّشـکایات بـه رسیدگی منظوربه
 قضـاییه ةقـوّ یسئزیر نظر ر» اداري عدالت دیوان« نام به ، دیوانیآنها حقوق و احقاق دولتی هاينامهآیین

  ).173(اصل گرددمی تأسیس
در  قـوانین صـحیح امـور و اجـراي جریـان حسـن بـه نسـبت قضـاییه ةقوّ نظارت حق و بر اساس

 تشـکیل قضـاییه ةقـوّ یسئـزیـر نظـر ر» کشـور کل بازرسی سازمان« نام به سازمانی ،اداري هايدستگاه
  .)174(اصل گرددمی

و بعد از  قبل آنان دانو همسر و فرزن جمهور، وزیران یسئر جمهور، معاونان رهبر، رئیس نیز دارایی
  .)142(اصل باشد نیافته ، افزایشحق بر خالف شود کهمی رسیدگی قضاییه قوّة ، توسط رئیسخدمت

  نقد
سـازمانی اسـت؛ ولـی نظـارت منحصـر بـه محـاکم و نظـارت درون» کشـور عـالی دیوان«نظارت 

 عـدالت دیـوان«قضـاییه، نیـز الزم اسـت. کـار  بیرونی، یعنی نظارت نهاد دیگري بر عملکـرد قـوّه
توان آن را یـک نهـاد نظـارتی نامیـد و ، نمیرواینازماهیتاً قضایی و مستلزم شکایت است. » اداري

وسـیلۀ قـوّة ایـن نظـارت بههـا، در فرض نظارت بودن، منحصر بـه دولـت اسـت. عـالوه بـر این
گردد، ولی ناظر باید از جایگاه برتري برخوردار باشد تا نظـارت بـا اسـتقالل و عرض اعمال میهم
  .طرفی بیشتري اعمال شودبی

  گردد.عرض اعمال میة هموسیلۀ قوّنیز به» کشور کل بازرسی سازمان«نظارت 
گردد، و دربارة نظـارت بـر عرض اعمال میقوّة هموسیلۀ نیز به قضاییه قوّة نظارت مالی رئیس

شـود. عـالوه بـر ایـن، قلمـرو ایـن رهبري، نظارت از سطح پایین نسبت بـه مـافوق محسـوب می
  .شودنظارت محدود است و شامل بسیاري از مسئوالن نمی

۴۲     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۵، سال سوم، شماره دوم، پياپي  

  مقننه ةنظارت قّو .پنجم

  شود:ت جداگانه بررسی میاارین اختیهریک از ا ،رواینازع است؛ اختیارات نظارتی مجلس متنوّ

  نظارت کلی مجلس .1

 شـکایتی هـر کـس .)76(اصل امور کشور را دارد در تمام صو تفحّ تحقیق حق اسالمی ياشور مجلس
 مجلـس خـود را کتبـاً بـه توانـد شـکایتباشد، می داشته قضاییه ةیا قوّ مجریه ةیا قوّ از طرز کار مجلس

  .)90(اصل کند هعرض اسالمی ورايش

  بات دولتبر مصوّ مجلس یسئنظارت ر .2

 و اعـالم بررسـی منظـوربـهکشور باشـد و  عمومی و مقررات قوانین نباید مخالف دولت مصوّبات
 شـوراي مجلـس رئـیس اطالع اجرا به ، برايابالغ مزبور، باید ضمن با قوانین آنها مغایرت نداشتن

  ).85(اصلبرسد  اسالمی
 متشـکّل هايکمیسیون خود را به وظایف از امور مربوط به برخی تواند تصویبمی دولت

 هايکمیسـیون و مصـوّبات دولـت هاينامـههـا و آیـیننامهاز چند وزیر واگذار کند. تصویب
رسد تا می سالمیا شوراي مجلس رئیس اطالع اجرا به براي ابالغ، اصل، ضمن مذکور در این

 وزیـران هیـأت تجدید نظر بـه براي بیابد با ذکر دلیل، قوانین را بر خالف آنها که در صورتی
  .)138بفرستد (اصل

  نظارت بر تشکیل دولت. 3

 .)133شوند (اصلمی معرفی مجلس اعتماد، به رأي گرفتن و براي جمهور تعیین وزرا توسط رئیس
 رأي دیگـر، بایـد از مجلـس از هر اقـدام و پیش از تشکیل ، پسوزیران هیأت ايجمهور بر رئیس

  .)87اعتماد بگیرد (اصل

  جمهور و وزیران یسئنظارت بر عملکرد ر .4

 سـؤال آنـان از وظـایف یکی ةدربار جمهور و وزرا یسئتوانند از ریم اسالمی شوراي مجلس نمایندگان
  تواننـدمی اسـالمی شـوراي مجلـس نماینـدگان ،ن بنـابر اصـل هشـتاد و نهـمیمچنـه .)88(اصـل کنند

  .)89(اصل کنند از وزرا را استیضاح یا هر یک وزیران س جمهور، هیأتیرئ



   ۴۳ نظام نظارتي در فقه حکومتي

  المللی دولتو روابط بین هانظارت بر تصمیم. 5
 المللـی،بین هاينامـههـا و موافقـتدولتبا سایر  ایران دولت ها، قراردادهاينامهها، مقاولهعهدنامه

 عـوض بـدون هـايیا کمک وام و دادن المللی، گرفتنبین هاياتحادیه مربوط به هايامضاي پیمان
خـارجی و در مـوارد  دعاوي دولت، صلح از طرف خارجی کارشناسان و خارجی، استخدام داخلی

برسـد  اسـالمی شـوراي مجلـس تصـویب ، باید بهر خطوط مرزيد جزئی داخلی، اصالحات مهم
  .)78، 139، 82، 80، 125، 77(اصول

  نظارت بر تصویب و تفریغ بودجه. 6
 اسـالمی شـوراي مجلـس بـه ،و تصویب رسیدگی و براي تهیه دولت کشور از طرف کل ۀساالن ۀبودج
  .)52(اصل گرددمی تسلیم
موجب اصـل پنجـاه و و بـه است اسالمی شوراي مستقیماً زیر نظر مجلس »کشور محاسبات دیوان«
و سـایر  دولتـی هـاي، شـرکتهـا، مؤسسـاتخانـهوزارت هـايحسابتمام  به محاسبات دیوان ،پنجم

 ،داردیر مـمقـرّ قـانون کـه ترتیبـی بـه ،کننـدمی کشـور اسـتفاده کل ۀاز بودج نحوي به که هاییدستگاه
در  و هـر وجهـی تجـاوز نکـرده بمصوّ از اعتبارات ايهزینه هیچ نماید کهمی رسییا حساب رسیدگی

 ،را برابـر قـانون هـا و اسـناد و مـداركحسـاب محاسـبات باشـد. دیـوان رسـیده مصرف خود به محل
 تسـلیم اسالمی شوراي مجلس به ،خود نظرات انضمام را به هر سال ۀتفریغ بودج و گزارش آوريجمع

  .)54(اصل شود گذاشته عموم باید در دسترس گزارش . اینکندمی

  نظارت کلی مجلس ):1( نقد
شـود. نامحدود و موجب نظارت مطلق و قدرت سیاسـی مطلـق می ،امور در تمام صو تفحّ تحقیق حق

ثبـات  ،تأثیر جریانـات سیاسـی اسـت و در نتیجـهة سیاسی اعطا شده که تحت این حق مطلق به یک قوّ
  تواند خطرناك باشد.زیادي ندارد و می

  مشکل مواجه است:ی از چند جهت با اسالم يت به مجلس شورایعرضه شکا
باید در مراجـع  ،رسیدگی به شکایات ماهیت قضایی دارد و در صورت داشتن شکایت قانونی و مستندـ 

  نه در یک نهاد سیاسی.  ،صالح قضایی مطرح شودرسمی و ذي
این شکایت ضمانت اجراي قانونی نـدارد؛ زیـرا بنـابر ایـن اصـل، وظیفـۀ مجلـس تنهـا در حـد ـ 

  .رسیدگی و اعالم نتیجۀ بدون اقدام عملی است
  .نتیجه استشکایت از مجلس به خود مجلس، ناموجه و بیـ 
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قضـاییه خـود مرجـع رسـمی و قـانونی  ةنتیجه است؛ زیرا قـوّقضاییه به مجلس نیز بی ةشکایت از قوّـ 
  ه ندارد.هاي این قوّشکایات است و مجلس دخالتی در تشکیل و عزل و نصب

شکایت از قوّة مجریه به مجلس تنها براي اطالع از وضعیت آن قوّه، در زمان سـؤال و استیضـاح ـ 
  مفید است.

  بات دولتبر مصوّ مجلس یسئنظارت ر :)2( نقد
نظارت یک نفر (رئیس مجلس) بر مصوّبات دولت عمالً نـاممکن اسـت و رئـیس مجلـس نیـز . 1

، یک نماینده است که توانایی کامل تشخیص خالف قانون بودن تمام مصـوّبات دولـت درواقع
  .  را ندارد

 آنهـاب یبررسـی و تصـو يبات به تصویب، یک گروه کارشناسی بـرا. با توجه به نیاز فوري این مصو2ّ
  است.الزم 

بات، حجـم زیـاد ایـن مصـوّ سبببهشوراي نگهبان است؛ ولی  ي،گذارقانون. مرجع اصلی نظارت بر 3
  د.کنبات تعیین گونه مصوّشوراي نگهبان باید هیأت و یا شورایی براي بررسی این

تواند به ابزاري براي برخورد سیاسی و ایجاد مـانع بـراي دولـت تبـدیل یس مجلس میئ. این قدرت ر4
و داراي منـافع سیاسـی  ،یس مجلس و دولت، هردو سیاسـی، تـابع جریانـات سیاسـیئشود؛ زیرا ر

  هستند؛ اما شوراي نگهبان یک مقام مستقل نظارتی است.
نظـارت (و اصل یکصد و هفتاد و سـوم  )نظارت قضایی(. این نظارت با نظارت اصل یکصد و هفتادم 5

  .ثمر استعرض و بیهم )اداري عدالت دیوان

  نظارت بر تشکیل دولت ):3( نقد
همـاهنگی در نارأي اعتماد به وزیران یک کـار سیاسـی اسـت کـه گـاهی تحـت تـأثیر همـاهنگی و یـا 

گیرد و ممکن است در یک زمان اعمال نشود و در زمان دیگري کار دولـت هاي سیاسی قرار میگرایش
  د.سازرا متوقف 

) نقـض 133رأي اعتمـاد بـه وزیـران (اصـل ،)87لدر صورت رأي عدم اعتماد به هیأت وزیران (اص
  ثمر است.و بی يتکرار يکار ،شود و در مجموعیم

  جمهور و وزیران یسئنظارت بر عملکرد ر ):4( نقد
توانـد جمهور و یا وزیر و یا استیضاح آنان نیز همانند نظارت بر تشکیل دولت، نمی سؤال از رئیس

  .شدت و ضعف دارد ،هاي سیاسیگرایشطرفانه باشد و تحت تأثیر بی



   ۴۵ نظام نظارتي در فقه حکومتي

  المللی دولتو روابط بینها نظارت بر تصمیم): 5نقد (

مصـوبه و قـانون هسـتند و  ،معاهـدات هـا:نامـهها، قراردادها و موافقتنامهها، مقاوله. نظارت بر عهدنامه1
اسـت  گـذارقانون خود نه به تأیید یک نهادي که ،بات باید به تأیید شوراي نگهبان برسدتمامی مصوّ

سیاست خـارجی دارد از  ۀباتی که جنبو مصوّ، تأیید نهاد نظارتی دیگري برسد هبات آن باید بو مصوّ
  باید به تأیید رهبري برسد. ،نظر مصالح نظام

 کنـد؛بـه تخلفـات رسـیدگی  ،صتواند با تحقیق و تفحّمجلس می المللی:. نظارت بر سایر ارتباطات بین2
جـاد یو ا یاسـیس ۀقیممکن است همراه با اعمال سل ،است یاسیک نهاد سیکه  ،مجلسب یتصو یول

  شود. کارهادولت باشد و موجب کاهش سرعت  يمحدودیت برا

  : نظارت بر تصویب و تفریغ بودجه)6( نقد
نفع هستند و ممکـن اسـت بـراي گـرفتن امتیـاز و . نمایندگان مجلس در تصویب و جذب بودجه ذي1

  ن اجرایی هماهنگ با خود حمایت کنند. ا از مسئوالیبا وزرا تبانی و  ،شهرستان خوداعتبار براي 
. تصویب بودجۀ کاري تخصصی و پیچیده اسـت و ممکـن اسـت بسـیاري از نماینـدگان صـالحیت آن را 2

  نداشته باشند.
راجـع دهد؛ ولی قضـاوت در صـالحیت معالوه بر نظارت، کار قضایی هم انجام می . دیوان محاسبات3

  قضایی است.

  گانهنظارت مشترک قواي سه .ششم

از  بمرکّـ و شـورایی اسـت با رهبر ایران اسالمی جمهوري صدا و سیماي سازمان یسئر و عزل نصب
 دو نفـر) بـر ایـن (هـر کـدام اسـالمی شـوراي و مجلـس قضاییه ةقوّ یسئجمهور و ر یسئر نمایندگان

  .)175(اصلنظارت دارند  سازمان

  نقد

ها و نهادهاي دیگر وجود ندارد و عمالً ایـن یک از سازمانگانه در هیچنظارت مشترك قواي سه. 1
نظارت مشترك کارایی زیادي ندارد؛ زیرا دو مرکز مهـم سیاسـی و تنهـا مرکـز قضـایی کشـور 

ت نظـر همواره داراي منافع مشترکی نیستند و در جریانات سیاسی و انتخابات گونـاگون وحـد
  .ندارند. بنابراین، در نظارت نیز وحدت نظر نخواهند داشت

  ی قوي و در حد نظارت اطالعی خواهد بود.ی. این نظارت بدون ضمانت اجرا2
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ماهیت کار صدا و سیما فرهنگی به معناي عام اسـت و نظـارت سیاسـی و یـا قضـایی بـر کـار . 3
  .نیست کارامدفرهنگی، موجّه و 

  نظارت شوراها .هفتم

و سایر امور  ، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، عمرانی، اقتصادياجتماعی هايپیشبرد سریع برنامه براي
، شـهر، امـور هـر روسـتا، بخـش ، ادارةمحلی مقتضیات به با توجه مردم همکاري ، از طریقرفاهی

 صـورت »یـا اسـتان شهر، شهرستان ،، بخشده شوراي« نام به شورایی با نظارت یا استان شهرستان
 از تبعیض جلوگیري منظوربه .)100کنند (اصلمی انتخاب محل همان را مردم آن اعضاي گیرد کهمی

، آنهـا هماهنـگ بر اجـراي ها و نظارتاستان و رفاهی عمرانی هايبرنامه در تهیۀ همکاري و جلب
 و وظایف تشکیل شود. نحوةمی ها تشکیلناستا شوراهاي ز نمایندگانا ها مرکّباستان عالی شوراي

  .)101کند (اصلمی معیّن شورا را قانون این

  نقد
گیـرد؛ ولـی از پشـتوانه و ضـمانت اجرایـی . این نظارت بسیار کلـی اسـت و تمـام امـور را دربـر می1

  برخوردار نیست.
  دارد.  هاي دیگر تداخل. نظارت شوراها با نظارت2
بـه یـک نهـاد  ي،اساس قانون عـاد ذکر نشده و بر ی. مرجع نظارت بر انتخابات شوراها در قانون اساس3

  ة مقننه واگذار شده است.یعنی قوّ ،سیاسی و غیرمستقل

   ينظارت در قانون اساس ينقد و بررسي کل .هشتم

بـا یـک نگـاه  ،این قسمت در .متعددي استهاي نظارت در قانون اساسی جمهوري اسالمی داراي ایراد
  شود:اشاره می آن یکل هايترین ایرادکلی به نظارت در قانون اساسی، به برخی از مهم

  ؛از منکر) و نهی معروف ها (امر بهمغفول ماندن مبناي شرعی نظارتـ 
اجرایی نشده است. حضرت امام دربارة  حضرت امام خمینیوجود دستور صریح  این نظارت باـ 

خطـاب بـه شـوراي انقـالب اسـالمی فرمـود:  1358تأسیس یک نهاد نظارتی مستقل، در سال 
امـر بـه معـروف و «اى به اسم مأموریت دارد اداره ،موجب این مرقومبهشوراى انقالب اسالمى 

سـترش پیـدا کنـد و ایـن هاى آن در تمام کشور گدر مرکز تأسیس نماید و شعبه» نهى از منکر
اداره مستقل و در کنار دولت انقالب اسالمى است و ناظر بر اعمـال دولـت و ادارات دولتـى و 



   ۴۷ نظام نظارتي در فقه حکومتي

مأمور است اوامـر صـادر شـده از ایـن اداره را  تمام اقشار ملت است. و دولت انقالب اسالمى
اشد جلـوگیرى اجرا کند. این اداره مأمور است در سراسر کشور، از منکرات به هر صورت که ب

را تحت نظر حاکم شرعى یا منصوب از قبـل او اجـرا نمایـد و احـدى از  کند و حدود شرعی
اعضاى دولت و قواى انتظامى حق مزاحمت بـراي متصـدیان ایـن اداره را نـدارد و در اجـراى 
حکم و حدود الهى احدى مستثنا نیست. حتى اگر ـ خداى نخواسته ـ رهبر انقـالب یـا رئـیس 

  کب کـاري شـود کـه مسـتوجب حـدّ شـرعى اسـت بایـد حـد بـر او جـاري شـوددولت مرت
 .)213، ص9، ج1378(موسوي خمینی، 

ن یـرا ایـز ؛نهادهاي نظارتی ارتباط مستقیم با رهبـري ندارنـد ؛ضعف ارتباط نهادهاي نظارتی با رهبريـ 
نهادهـاي نظـارتی بـا رهبـري،  ۀف و باواسـطیگانه هستند و ارتباط ضعسه يقوا ۀرمجموعینهادها ز

  ها شده است. موجب ضعف نظارت
بـا  یبدون ارتباط و هماهنگ يمدیریت واحدي در نظارت وجود ندارد و هر ناظر ؛مدیریت واحدـ نبود 
  شود.یز موجب تداخل و تکرار نظارت مین نیکند و ایر ناظران نظارت میسا
نهادهـاي نظـارتی بـه قـواي مختلـف  و نظارت بـین نهادهـا و قـوا تقسـیم شـده ؛نظارت مستقل ـ نبود

  گانه وجود ندارد.سه يمستقل از قوا یک نهاد نظارتیو  اندوابسته
مجلس هم نظارت مالی دارد، هم نظـارت سیاسـی  .ها تخصصی نیستنظارت ؛نظارت تخصصی ـ نبود

اي براي آموزش تخصصـی ن، برنامه یا دانشکدهعالوه بر آ .کندو هم بر انتخابات شوراها نظارت می
  ن وجود ندارد.اظران

ن اگانه، نظـارت طـولی نـدارد و نـاظرسه يدر قوا ینظارت يیک از نهادهاهیچ ؛عرض بودن نظارتهمـ 
  ثمر است.ثمر و یا کمها بینظارت ،عرض و در یک سطح هستند و در نتیجههم

قوا؛ بر عملکرد مجلس شـوراي اسـالمی نظـارتی اعمـال ـ نبود نظارت بر عملکرد برخی نهادها و 
  شود.نمی

ة قضـاییه نیـز نظارت مجلس عام اسـت و قـوّ ،شوند؛ مثالًها متعدد مینظارت؛ گاهی هاتداخل نظارتـ 
  ناظر بر حسن اجراي قوانین است. 

شود و این نظارت گانه اعمال مینظارت بر صدا و سیما توسط قواي سه ؛نظارت مشترك قواي گوناگونـ 
طور مشـترك، بـر قـوّة تواند نظارتی مؤثر باشد. عالوه بر آن، قوّة قضاییه و قوّة مقننه بـهمشترك نمی

  .شودکنند و این نظارت مشترك موجب تداخل در نظارت و نظارت موازي میمجریه نظارت می

۴۸     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۵، سال سوم، شماره دوم، پياپي  

نهادهاي نظارتی؛ برخی نهادهاي نظارتی وظایف مهـم دیگـري نیـز دارنـد و تعدد وظایف برخی ـ 
شود؛ مانند مجلس که هـم نـاظر اسـت و هـم به همین سبب، نظارت دقیق و کاملی اعمال نمی

  .گذارقانون
 مجلـس بـر انتخابـات نظارت نگهبان شوراي« ،اصل نود و نهم بر اساس ؛هاتعدد مرجع برخی نظارتـ 

 پرسـیو همـه آراء عمـومی به و مراجعه اسالمی شوراي ، مجلسجمهوري ، ریاستبريره خبرگان
 ي،اساس قانون عـاد ولی نظارت بر انتخابات شوراها در این اصل قرار نگرفته و بر .»دارد را بر عهده

ر نفع اسـت؛ زیـرا پیـروزي دمجلس نیز در این انتخابات ذي .وراي اسالمی استشمجلس  ةبر عهد
 نبـود ،ایـن عالوه بر .شوداي براي پیروزي در انتخابات مجلس محسوب میهمقدمانتخابات شوراها 

 فقـدانثبات نمایندگی، سیاسی بودن مجلس و تابع جریانـات سیاسـی بـودن نماینـدگان، دلیـل بـر 
  براي نظارت بر انتخابات شوراهاست. آنهاصالحیت 

عمـل  هر یک از نهادهـاي نظـارتی بـر مبنـاي اطالعـات خـود ؛تعدد مراکز اطالعاتی نهادهاي نظارتیـ 
  شود.کند و اختالف اطالعات موجب تداخل و تکرار نظارت میمی

  و کارهاي موازي. ید مراکز نظارتتعدّ سبببهزیاد  ۀهزینـ 

  نظام جديد نظارتي
  يد نظارتينظام جد يمبان .اول

  ینظام نظارت اله .1

ددي وجود دارند؛ ولی بر این ناظران نیز نـاظران دیگـري نظـارت در نظام نظارت الهی، ناظران متع
تواند دلیـل و مبنـایی بـراي نهـاد شود و این خود میها نیز نظارت می، بر نظارتدرواقعکنند و می

  .سازمانی باشدنظارت و نظارت نهایی آن بر تمام امور، از جمله نهادهاي نظارتی درون
اولـین نـاظر بـر جهـان هسـتی و  :اطهار ۀاز جمله پیامبران و ائمّ یکم. نظارت خداوند بر تمام مردم

تـرین نظـارت اسـت؛ بخشترین و اطمینـانترین، دقیقنظارت خداوند کامل. انسان خداوند متعال است
زیرا او خالق تمام هستی، عالم به تمام موجودات و اعمال و رفتار و نیات آنان است و از قـدرت ثبـت و 

 نیـز تحـت مراقبـت و نظـارت داردرا  طور کامل برخـوردار اسـت و حتـی پیـامبر اکـرمبه آنهاضبط 
افکـار  ۀجانبه است؛ یعنی همـنظارت الهی نظارتی کامل و همه :توان گفتطور خالصه میبه .)48(طور:

  .)61و نیات و اعمال و رفتار انسان، مشمول علم و نظارت خداوند متعال است (یونس: 
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ویژه پیـامبر اکـرم حضـرت پیـامبران، بـه: پیامبر بر تمام مردم از جمله ائمّه اطهاردوم. نظارت 
ها هسـتند و ایـن نظـارت و شـهادت بـا صـراحت در ، از ناظران و شاهدان اعمال انسـانمحمد

در آیات متفاوتی مطرح گردیده اسـت. ایـن  محمدقرآن کریم بیان شده است. شهادت حضرت 
) و گـاهی 41نسـاء:  ؛45بیـان شـده اسـت (احـزاب:  شهادت گاهی خطاب بـه شـخص پیـامبر

)؛ مـا پیـامبري بـه سـوي شـما 15(مزمـل:  »إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَیْکُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَـیْکُمْ«خطاب به مردم: 
  .فرستادیم که گواه بر شماست

 ۀاز ناحیـ : اشاره است به تصدیق رسالت رسـول خـدانویسددر تفسیر این آیه می ییاطباعلّامه طب
بینـد می ،کنیـدامروز در دنیا آنچـه می .شاهد بر اعمال شماست خود خداي تعالی، و اینکه رسول خدا

  .)106، ص20، ج1374، ییدهد (طباطباکند، و فردا در آخرت شهادت میو نظارت می
و ائمّـۀ  نظـارت و شـهادت پیـامبر :بر تمام مردم از جملـه نـاظران مّۀ اطهارسوم. نظارت ائ

با صراحت بیـان گردیـده اسـت؛ ولـی  در برخی آیات، با هم ذکر شده و نظارت پیامبر اطهار
 ۀبدون اسم و با توصیف و بیان شرایطی ذکر گردیده که تنها مصـداق آن ائمّـ نظارت ائمّه اطهار

هستند. به دلیل این بیان توصیفی، بیشترین توضیحات و تفاسیر، مربوط به ایـن نظـارت  معصوم
  :و شهادت است

هِیدًا وَسَطًا لِّتَکُونُواْ شُهَدَاء عَلَ أُمَّۀًوَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ «ـ  َ (بقـره:  »النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَـیْکُمْ شـ
اي قرار دادیم تا بر مردم گواه باشـید، و پیـامبر هـم بـر شـما گونه شما را نیز امت میانه)؛ همان143

  گواه است.
شهید بودن امت اسالم به همین معناست که در این امت، «نویسد: در تفسیر این آیه می ییعلّامه طباطبا

  .)484، ص 1، ج1374، یی(طباطبا» کسانی هستند که شاهد بر مردم باشند، و رسول شاهد بر آنان باشد
 امـام صـادقهسـتند.  اطهار ۀدر این آیه، ائمّ »امت وسط«با توجه به صراحت روایات، مصداق 

امت وسط ما هستیم و ما شهداي خداوند بر خلق خدا و حجت او در زمـین «د: دنن آیه فرمویتفسیر ادر 
  .)4و ح 2، ح1، ج1388 (کلینی، »هستیم
هِیدًا أمَّۀٍفَکَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِن کُلِّ «ـ  َ  آنهـا)؛ حـال 41(نسـاء:  »بِشَهِیدٍ وَجِئْنَا بِکَ عَلَـى هَــؤُالء شـ

 امـام صـادق ؟آوریم(بـر اعمالشـان) مـی از هر امتی، شاهد و گواهی گونه است آن روزي کهچ
دارد. در هر قرنی، امامی از مـا شـاهد  دربارة این آیه فرمودند: اختصاص به امت حضرت محمد

  ).466، ص1، ج1388 کلینی،شاهد بر ماست ( آنان است و حضرت محمد
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هَادَوَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَیَرَى اللّهُ عَمَلَکُمْ وَ«ـ  َّ تُرَدُّونَ إِلَـى عَـالِمِ الْغَیْـبِ وَالشـ َ  ةِرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُـونَ وَسـ
)؛ بگـو عمـل کنیـد. پـس خداونـد و فرسـتاده او و مؤمنـان 105(توبـه:  »فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ

شـوید، و شـما را سوي داناي نهان و آشکار بازگردانده مـیزودي بهاعمال شما را خواهند دید و به
  دهد. کردید، خبر میبه آنچه عمل می

 هائمّـ آنهـا نـد:ن آیه پرسیدم، حضرت فرمودیدربارة ا از امام صادق :گویدمی یعقوب بن شعیب
میرد و در قبرش گذاشته شود، مگـر نمی هیچ مؤمن و کافري :ندفوق فرمود ۀدربارة آی هستند. امام باقر

طـور تـا آخـرین کسـی کـه خداونـد و همـین و علـی رسول خـداشود به اینکه عملش عرضه می
  .)22، ح21123، ش16، ج1409عاملی،  اطاعتش را بر بندگان واجب کرده است (حر

گونـه بـوده اسـت کـه هـم نـاظران و عیـونی را این ،مؤمنان ویژه امیربه ،سیرة عملی معصومان
نمودنـد و عملکـرد نـاظران را بـا نـاظران یانتخاب و هم ناظرانی براي نظارت بر آن ناظران منصـوب م

که نـاظر  ،علی بن اصمععبارت است از: قطع انگشتان دست  آنهادیگري زیر نظر داشتند که دو نمونه از 
که در بـازار اهـواز مراقـب و  ابن هرمهو عزل و زندانی کردن  .)129، ص7، ج1415بود (عاملی،  بارجاه

  .)403، ص17، ج1408 نوري، ؛532، ص2، ج1383 ناظر بود (ابن حیون،

  »  عدم والیت«و » والیت«اصل . 2

اصلی توحیدي، ثابت و تغییرناپذیر است و از اعتقـاد بـه خالقیـت و ربوبیـت و نیـز » والیت«اصل 
خداوند مالک همه چیز اسـت و همـه از  .گیردمالکیت خداوند نسبت به تمام هستی سرچشمه می

کس سـواي او چیـزي نـدارد تـا مالـک أ و مقصد اوست. هـیچگردند. مبدسوي او بازمیاویند و به
، اختیار همه در دست اوسـت. والیـت و حکومـت از آن اوسـت. و ایـن رواینازمستقل آن باشد. 

نیـاز از همـه اسـت و همـه والیت ذاتی و اصیل است؛ زیرا آن را از دیگري نگرفته است؛ چون بی
توانـد در امــور و ضـایت او والیتـی نــدارد و نمیکس بــدون اذن و رنیازمنـد و بنـدة اوینــد. هـیچ

  سرنوشت دیگران دخالت کند و سرپرستی آنان را به عهده بگیرد. 
غیر از خداوند متعال کسی بـدون اذن و رضـایت او والیـت نـدارد و  :یعنی» عدم والیت«اصل 

ی اوست. بـا والیت اصیل و ذاتی بر انسان، اختصاص به خداوند دارد که خالق انسان و مالک حقیق
را ولـی قـرار داده و  وجود این، خداوند متعال در مرحلۀ بعد، پیامبران و پس از آنان، ائمۀ اطهار

الشرائط از این حق برخوردار است. بنابراین، والیـت ، ولی فقیه جامعدر زمان غیبت امام معصوم



   ۵۱ نظام نظارتي در فقه حکومتي

امشـروع، و سـلطۀ بـدون خدا و او منشأ هر والیتی است. والیتی که از او سرچشمه نگیـرد ن از آنِ
ها باید داراي مبناي شرعی باشد و بـدون ، والیت و سرپرستی انسانرواینازدلیل و طاغوت است. 

د تواند در امور او دخالت نمایـآن، هیچ انسانی بر انسان دیگر، حق حکومت و والیت ندارد و نمی
  .)312-307و  170-169، ص1، ج1388، (مصباح

، هـر نظـارتی بـدون اذن الهـی نامشـروع »والیت خداوند و عدم والیت انسـان«بر اساس اصل 
، مشروع و مجاز اسـت و نظـام مراتبسلسلهاست. نظارت انسان در طول نظارت الهی و با رعایت 

الشـرائط، مشـروع و نظارتی و اذن ولی فقیه جـامع مراتبسلسلهرعایت این  سبببهجدید نظارتی 
  .وحیانی است داراي منشأ

  محوري در نظارتوالیت .3

 مؤمنـان ) و امیـر2، ج1419(احمدي میانجی،  با مطالعۀ حکومت اسالمی در زمان پیامبر اکرم
ها، بسیاري از امور گردد که در آن حکومت) این اصل مهم و اساسی استنباط می53نامه ، البالغهنهج(

 آنهـاسپردند؛ ولی بـر کـار را به والیان و نمایندگان خود در نقاط گوناگون قلمرو حکومتی خود می
را کالً به دیگران واگذار نکردند، بلکه یا شخصاً بـر کـارگزاران » نظارت«نظارت داشتند؛ یعنی نهاد 

کردند تا اخبار و اطالعـات را بـدون نمودند و یا ناظران و عیون و بازرسانی انتخاب میظارت مین
دادند. ولی همیشه تصمیم نهایی را واسطه به ایشان برسانند، و یا به کارگزاران دستور انتخاب ناظر می

ترین و مسـتقل توان گفت:نمودند. میبر اساس نظارت شخصی و یا گزارش ناظران، خود اتخاذ می
است؛ زیـرا تمـام ارکـان و نهادهـاي دیگـر » نظارت«ترین نهاد در حکومت اسالمی، نهاد واسطهبی

محوري نظـارت، موجـب مشـروعیت نهـاد دهد. بنابراین، والیتحکومتی را تحت پوشش قرار می
ها بـه شود و شاید علت واگذاري دیگر مناصب و مسئولیتنظارت و اِعمال مراتب گوناگون آن می

  باشد. آنهاکارگزاران، استقالل نظارت و تحت نظر داشتن 

  امر به معروف .4

امر به معروف، که با ادلّۀ متقن و غیرقابل تردیـد اثبـات شـده، نـوعی نظـارت همگـانی اسـت کـه 
نامیـد؛ زیـرا بـا دسـتور بـه انجـام » نظـارت پیشـینی«تـوان آن را دارد و می پیشـگیريبیشتر جنبۀ 

برد و ایـن نـوع نظـارت یکـی ات از بین میتخلفکارهاي معروف و مورد تأیید شرع و عقل، زمینۀ 
  .تأکید دارد پیشگیريهاي نظارتی اسالم است که بر هدایت و از ویژگی

۵۲     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۵، سال سوم، شماره دوم، پياپي  

  نهی از منکر. 5

ۀ متقن و غیرقابل تردید اثبات شـده اسـت کـه بیشـتر جنبـۀ با ادلّ ،به معروف نهی از منکر نیز همانند امر
از وقـوع یـک عمـل پـس نامید؛ زیرا نهی از منکر معموالً  »نظارت پسینی«توان آن را دارد و می گیريپی

  شود.یخالف انجام م

  محوري عدالت. 6

نمایـد. هاي سیاسی، نهاد ناظر بر تمام ارکان و نهادها نظارت میبدون دخالت گرایش ،در نظارت عادالنه
 ،ها و نهادهاي حکومت تحت نظارت قرار دارند و در این امـرتمام قوا و سازمان ،د نظارتییدر نظام جد

یـان دیگـر، بـه ب. باشـند گوپاسـخ ،طور مساوي باید در برابر نـاظرو به رندکدام بر دیگري برتري نداهیچ
هاي حکـومتی تحـت نظـارت قوا و نهادها و سـازمان ۀبلکه هم ،کدام از قوا بر دیگري نظارت نداردهیچ

  نظارت نماید. آنهایک نهاد نظارتی قرار دارند تا عادالنه بر همۀ 

  اختیار و آزادي انسان .7

شـریعاً بایـد از قـانون در دین مبین اسالم، انسان موجودي است که تکویناً مختار و آزاد است؛ اما ت
یعنـی: امکـان نافرمـانی انسـان از قـانون. » اختیـار تکـوینی انسـان«و دستورات الهی تبعیت نماید. 

عالوه بر این، در انسان غیرمعصوم همواره احتمـال خطـا و اشـتباه وجـود دارد. بنـابراین، بایـد بـر 
عملـی از انسـان محاسـبه، به دقت نظارت صورت گیرد. در نظام نظارت الهی، هـر  انسان عملکرد

شود. به همین سبب، بر عملکرد اجتماعی انسان نیز باید توسط یـک نهـاد نظـارتی ثبت و ضبط می
  .نظارت شود

  یی انسانگوپاسخپذیري و مسئولیت. 8

ي گوپاسـخو بایـد ، مسئول ،در برابر هر گفتار و کردار خودو ف خداوند متعال است مخلوقِ مکلّ ،انسان
پذیري نیازمند نظارت ناظران و نظارت بر عملکرد انسـان اسـت. همـۀ باشد. این مسئولیتعملکرد خود 

ي او هسـتند و تنهـا خداونـد اسـت کـه گوپاسـختحت نظارت خداونـد و  ناها، حتی معصومانسان
  .)23(انبیاء:  )لُونَهُمْ یُسْوَلَا یُسْلُ عَمَّا یَفْعَلُ (ي کسی نیست گوپاسخ

شما مسئول رعیت و مـردم هسـتید. پـس  ۀو هم ،یدشما نگهبان و ناظر ۀهم«: ندفرمود پیامبر اکرم
 .)129، ص1، ج1403جمهور،ابی (ابن »امام نگهبان و ناظر است و او مسئول رعیتش است ...
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  لزوم کنترل قدرت غیرمعصوم .9

شـکل  بینی الهـیجهـان بـر اسـاسنظام سیاسی اسالم و حکومت دینی با نگاه توحیـدي بـه قـدرت و 
 یهاي سیاسی تفاوت اساسـ، مبانی، منابع و اهداف قدرت در نظام اسالمی با سایر نظامروایناز .گیردمی

هاي سیاسی متفـاوت هاي اعمال قدرت، نظام و ساختار سیاسی نیز با سایر نظامکارراه ،آنهادارد و به تبع 
د کنتـرل یقدرت را با ،دود شرعیقدرت داراي حدود شرعی است و براي رعایت این ح ،بنابراین است.

  و بر اعمال آن نظارت نمود.
توانـد آور نیسـت، بلکـه یـک ابـزار اسـت کـه میفسـادــ نفسـهاز دیدگاه اسالم، قدرت ـ فـی

داونـد متعـال بدانـد و توجـه بـه اگر انسـان قـدرت خـود را از خ .کاربردهاي متفاوتی داشته باشد
آن داشته باشد از قدرت سوء استفاده نخواهد کرد، ولی اگر در قدرت، خود را مسـتقل ببینـد  منشأ

انَ « کند و از قدرت سوء اسـتفاده خواهـد کـرد:نیازي نماید، طغیان میو احساس بی َ کـالَ إِنَّ الْانسـ
یقـین، انسـان طغیـان بـه .پنداریـد))؛ چنین نیست (که شـما مـى7ـ6(علق:  »لَیَطْغَى أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنىَ

  نیاز ببیند! کند از اینکه خود را بىمى
در معـرض خطـر  ،به قدرت سیاسی و مالی دستیابی سبببهمسئوالن و کارگزاران حکومت  ،بنابراین

  نیازمند کنترل و نظارت دقیق هستند. روي،بدین  .خروج از حدود قانونی خود هستند

  لزوم حکومت و ضرورت حفظ آن. 10

تأمین حقوق و امنیت دیگران و ممانعت از تجاوز به حقوق و آرامـش آنـان، حکومـت امـري الزم براي 
 .شـود و تـداوم نخواهـد داشـتیع حقوق مردم مییو حکومت نیز بدون نهاد نظارتی موجب تض ،است
تـرین مرا از مهـ »»نظارت بر کـارگزاران«توان رود و میمی شماربهنظارت از ارکان هر حکومتی  ،اینبنابر

  شمار آورد.بهوظایف حکومتی 

  د نظارتييهاي نظام جدفرضپيش

  اعتقاد و اطمينان به مباني ديني . ۱

نظام اسالمی مبتنی بر مبانی دینی و وحیانی و مشروعیت آن برگرفته از وحی و تعالیم آسمانی است و در 
است. با اعتقاد و اطمینان بـه مبـانی ي نیازهاي انسان گوپاسخاست که در هر زمانی  کارامدنتیجه، نظامی 

  تر و از ضمانت اجراي بیشتري برخوردار خواهد بود.بخشدینی، نظارت مبتنی بر این مبانی نیز اطمینان

۵۴     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۵، سال سوم، شماره دوم، پياپي  

  غناي علمي منابع ديني .۲

توان دیدگاه اسـالم ویژه متون مربوط به فقه عمومی و سیاسی، میبا توجه به غناي منابع و متون دینی، به
  ارة نظارت و انواع آن استنباط و استخراج نمود. را در ب

  هاي نظارت اسالميکارراهي کارامد .۳

بینی شده اسـت؛ همچون تفکیک قوا پیشگوناگونی هاي کارراه ،براي کنترل قدرت ،هاى سیاسىدر نظام
صـلی علـت ا ر نیسـت.از ضمانت اجراي کافی برخـوردا ،ها براي کنترل قدرتکارراهیک از این اما هیچ

از وحـی و  آنهـارا بایـد بشـري بـودن و انقطـاع  آنهـاهاي نظـارتی کارراههاي سیاسی و ي نظامکارامدنا
با استفاده از نظام نظارتی حـاکم بـر  ،به دانش محدود و ناقص بشري دانست؛ اما در اسالم آنهاوابستگی 

ارتی را بـراي کنتـرل ترین نظـام نظـکارامـدتوان بهتـرین و ، میناجهان هستی و سیرة عملی معصوم
  .کردمداران ارائه و اعمال قدرت و قدرت

  م نظارت درونيتقّد .۴

ـارت « .یعنی: نظارت بر عملکرد شخص توسط خود او (نظارت انسان بـر عملکـرد خـود)» نظارت درونی« نظ
ـارت بیرونـی در نظارت یعنی: نظارت بر عملکرد شخص» بیرونی ـاي (حقیقی یا حقوقی) توسط دیگري. نظ ه

کنونی اهمیت و نقش اساسی دارد؛ ولی اگر کسی خود به این عقیده و باور درونـی نرسـیده باشـد کـه بایـد از 
ـاظري نمی تخلفکند و عزم جدي بر پرهیز از  پیرويقانون  ـامالً نداشته باشد با هـیچ قـدرت و ن تـوان او را ک

ـاظر درواقع. کنترل کرد ـاز بـه ن ، نظارت درونی همراه و نتیجۀ یک اعتقاد اصیل و باور قلبی است کـه بـدون نی
ـا دیـن کامـل ان را به رعایت قانون ملزم مینسبیرونی، ا ـا در دیـن مبـین اسـالم، کـه تنه نماید، و این اعتقاد تنه

ـارتی،، در نظام جدیـد رواینازدارد. است، وجود دارد. بنابراین، نظارتی که برگرفته از این دین باشد اولویت   نظ
ـا شـود و بـدینآفرینی آن تأکید میبر لزوم و اولویت نظارت درونی و اطمینان ـارگزاران حکـومتی ب منظـور، ک

  شوند.ترین نظارت و کنترل درونیـ  انتخاب مییعنی مهم ـشرایطی همچون تقوا و عدالت 

  م نظارت پيشينيتقّد .۵

نظارت بر گزینش و انتخاب کارگزاران (نظارت بر وجود و عدم شرایط) قبـل از  :نییع »نظارت پیشینی «
گیرانـه اسـت کـه اگـر واگذاري منصب و مسئولیت به آنان. این نوع نظارت یک اقدام بسیار مهم و پیش

 ،»نظـارت پسـینی«انتخاب شوند که داراي شرایط و صالحیت باشند نیاز به کسانی درست انجام شود و 
  رسد. از واگذاري منصب و مسئولیت، به حداقل می پسظارت بر عملکرد یعنی ن
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  ت نظارت مستقيمياولو. ۶

ها را کـاهش داد تـا نظـارت ، واسـطهپذیر نیست؛ اما باید تا حد امکاننظارت مستقیم بر تمام امور امکان
حـاکم  ،گسـترة حکومـت، نظـارت مسـتقیم میسـور نیسـت سبببهتر اعمال شود. اگر تر و مطمئندقیق

د مسئوالن نهادهاي نظارتی را مستقیماً انتخاب کند و نهادهاي نظارتی نیز مستقیماً تحت نظـر یاسالمی با
ها تحت نظـر ایشان باشند؛ یعنی مسئولیت متمرکز و واحدي در نظارت وجود داشته باشد و تمام نظارت

  ها به ناظر واحد ختم شود.و نظارت تمام نظارت ناظر واحد قرار داشته باشند

  ضرورت نظارت مستقل .۷

تواند شخصاً متصدي تمام امور گردد؛ ولی با اصلی حاکم نظارت است؛ زیرا حاکم نمی وظیفۀ
توانـد نظـارت تواند تمام امور را تحت نظارت و مراقبت قرار دهد. حاکم، هـم مینظارت می

تواند نظارت غیرمستقیم داشته باشد و عیون و ناظرانی را انتخاب مستقیم داشته باشد و هم می
اطالعـات  بر اساسگیري، رسانی نمایند؛ ولی در نظارت و تصمیمه ایشان اطالعو این عیون ب

داران دستور داران و استانبه فرمان مؤمنان که امیردریافتی از نظارت، مستقل باشد؛ همچنان
دادند تا هم خود نظارت داشته باشند و هم عیون و ناظرانی را براي نظـارت انتخـاب نماینـد. 

نمودنـد. بنـابراین، نیز ناظرانی داشتند و تصمیم نهایی را خود اتخـاذ می ولی خود حضرت
به معناي آن نیست که حاکم در نظارت، از اطالعات ناظران دیگـر اسـتفاده » استقالل نظارت«

به معناي نظـارت بـدون دخالـت و وابسـتگی بـه » استقالل نظارت و نهاد نظارتی«نکند، بلکه 
سـت؛ زیـرا آنهاناظر، فراتر از تمام قوا و نهادها و بدون دخالت دیگران، و اعمال نظارت نهاد 

اي اعمال نماید و در نظام جدید طرفانهتواند نظارت بینهادي که به دیگران وابسته باشد، نمی
  .نظارتی این استقالل وجود دارد

  ضرورت نظارت تخصصي .۸

اقدام کند، و هر حکـومتی بـراي  هاآنهایی دارد که حکومت باید براي تأمین اي نیازمنديهر جامعه
ها و نهادهایی دارد که هر یک مسئولیت و وظایفی جداگانه تأمین نیازهاي جامعۀ خود، قوا، سازمان

دارد. بنابراین، نیازها انواع متفاوتی دارند، به همین سبب، تخصصی شدن و تقسیم تخصصـی امـور 
زد. براي نظارت بر نهادها نیز متناسب با الزم است و هر نهادي باید به وظایف تخصصی خود بپردا

شود، نظارت ویژه و تخصصی الزم است و ناظران باید در ماهیت و نوع کاري که بر آن نظارت می
  .قلمرو تخصصی خود (نظارت اداري، مالی و مانند آن) اعمال نظارت کنند
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  يد نظارتينظام جد ةادّل .۹

  ؛ کارامددر ارائۀ نظام نظارتی جامع و  آنهااي کنونی و ناتوانی ه. ضعف و اثبات نشدن مبانی نظارت در نظام1
  د نظارتی؛یساختار جد ۀهاي نظارتی کنونی و ضرورت ارائو نظام هاکارراهي کارامد. ضعف و نا2
ها و عوامـل ترین نظارتگیرانه و نادیده گرفتن مهمتوجه کافی به نظارت پیشینی و اقدامات پیش . نبود3

 هاي سیاسی؛ر نظامبیشتبازدارنده؛ یعنی نظارت درونی و فرهنگی در 
مبانی، انواع و اهداف نظارت از دیدگاه اسالم و ضـرورت اسـتخراج و اسـتنباط دیـدگاه نشدن . تبیین 4

 تحقیق و نوآوري علمی؛ اسالم و نیاز به
  نظارتی؛  کارامد. ضرورت استخراج و استنباط دیدگاه اسالم دربارة الگو و نظام جامع و 5
هاي خاص نظام جمهوري اسالمی و نیاز به نظارتی متناسب با ایـن نظـام و مبـانی آن، و . ویژگی6

هاي فـع توطئـهتر و شدیدتر بـراي دفـع و راهمیت این نظام در جهان و ضرورت نظارت دقیق
 ؛دشمنان داخلی و خارجی

. ضعف نظارت و نهادهاي نظارتی در نظام جمهوري اسالمی ایران؛ مانند تداخل در اهداف و وظـایف 7
نظـارتی و جایگـاه  مراتبسلسـلهنشـدن رعایت  ،د مراجع اطالعاتی و اختالف اطالعاتتعدّ ،نهادها

 ،د و پراکنــدگی نهادهــاي نظــارتیدّتعــ ،غیرتخصصــی بــودن نظــارت ،ســازمانی نهادهــاي نظــارتی
 هاي موازي و تکرار نظارت؛نظارت

 وظایف ماهوي خود با حذف وظایف غیرتخصصی؛  در آنهاگانه و تمرکز . تخصصی شدن قواي سه8
گانه و تمرکز نظارت بیرونی در یک نهـاد عرض و موازي از قواي سههاي هم. ضرورت حذف نظارت9

 ناظر)؛ ة (قوّ نظارتی مستقل و برتر
. ضرورت تقسیم کار تخصصی در درون نهاد نظارتی و تعیین وظـایف هریـک از نهادهـاي نظـارتی 10

 ي بیشتر؛کارامدبراي 
 ها در نظارت؛تر رهبري و کاهش واسطه. نظارت بیشتر و آسان11
 گریزي.گرایی و مقابله با قانون. تقویت ضمانت اجراي قانون و قانون12

 ينظارتنظام جديد ساختار 

  یادآوري چند مطلب الزم است: ـ د نظارتیینظام جد يهانهادها و سازمان ی:عنی ـ از بیان ساختارپیش 
نامیـد و در » نهـاد عـالی نظـارت«یـا » سازمان عالی نظـارت«، »ة ناظرقوّ«توان . این نظام نظارتی را می1

  استفاده نمود.متداول اسامی  ازگاهی جدیدي انتخاب و یا نام توان نهادهاي نظارتی این نظام می



   ۵۷ نظام نظارتي در فقه حکومتي

د نظارتی، برخی از نهادهاي نظارتی کنـونی بـا تغییـر جایگـاه سـازمانی و تغییـر برخـی ی. در نظام جد2
و  ؛کنـدتغییـر میتشـان اۀ اختیاربرخـی دامنـ ؛شونداصالح می شانشرایط و یا نحوة انتخاب نیروهای

  سازمان کامالً جدید و بدون سابقه است.گاهی 
نامـه و تـوان قـانون و آیینمی ،با توجه به ایـن وظـایف .شودنمی وظایف نهادها تکرار ،ن گفتار. در ای3

  شرح وظایف هر یک از این نهادها را تهیه و تدوین نمود.
تواننـد وظـایف مشـترکی . عالوه بر وظایف اختصاصی هر نهاد، مجموعۀ نهادهاي نظارتی نیز می4

  داشته باشند:
نفـع بـودن برخـی ذي سـبببهیکی از مشکالت نظارت کنونی امکان تبانی  سؤال و استیضاح: .الف

را از سـؤال و  »رأي اعتمـاد«بایـد مـواردي همچـون  ،بـراي حـل ایـن مشـکل ،نهادهاست؛ بنابراین
نظـارت اسـت، بـه نـوعی  کـهکرد و سؤال و استیضـاح را، استیضاح وزرا و رئیس جمهور تفکیک 

  نهادهاي نظارتی واگذار کرد.
بـازوي نظـارتی و عیـون  ،درواقعشان: نهادهاي نظارتی یرهبر و گزارش به ارهاي دستو گیريپی .ب

هاي دسـتور يو اجـرا گیـريپییکی از وظایف مهم این نهادها  ،بنابراین .شوندرهبري محسوب می
  ها به رهبر است. نظارت و بررسی ۀرهبر و گزارش نتیج

د یـهاي نظـام جدنهادهـا و سـازمان یعنـی ،ادله، تنها سـاختار بدون تکرار انتقادات و ،ن قسمتیا . در5
  شوند.بیان می ،نظارتی

  شوراي نگهبان .۱

شـوراي «و » شـوراي نظـارت بـر قـوانین«توان دو شـورا بـه نـام با توجه به وظایف شوراي نگهبان، می
بـه سـایر  اسـتقالل نسـبی شـوراي نگهبـان نسـبت بـه ولی با توجـه .تأسیس نمود» نظارت بر انتخابات

  .  کردحفظ  نامتوان همین نهاد را با تغییرات جزئی و با همین می ،نهادهاي نظارتی

  انتخاب اعضاي شوراي نگهبان

ان، در نظام جدید نظارتی، تمام اعضاي شـوراي دانحقوقت وارد بر شیوة انتخاب ابا توجه به انتقاد
این انتصـاب منافـاتی بـا اسـتفاده از  شوند.، توسط رهبر نصب میدانحقوقنگهبان، اعم از فقیه و 

  .با مشاوران فقهی و حقوقی ندارد مشورت
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 شوراي نگهبان فوظای

  نظارت بر انتخابات

 ،، نظارت بر تمام انتخابات به عهدة شوراي نگهبان اسـت و بـراي تمـام انتخابـاتید نظارتیدر نظام جد
  تواند متفاوت باشد:می ها در انتخاباتشود؛ اما بررسی صالحیتیت نظارت تشکیل مأهی
    بررسی صالحیت داوطلبان مجلس خبرگان تنها به عهدة فقهاي شوراي نگهبان باشد.ـ 
ان دانـحقوقبررسی صالحیت داوطلبان ریاست جمهوري و مجلس شوراي اسالمی به عهـدة فقهـا و ـ 

  شوراي نگهبان باشد.
    ان شوراي نگهبان باشد.دانحقوقبررسی صالحیت داوطلبان شوراهاي اسالمی تنها به عهدة ـ 
هـاي تأبراي نظارت و بررسی کامل، تقویت دفاتر نظارتی و دقـت در انتخـاب مسـئوالن دفـاتر و هیـ 

  نظارت الزم است.

  نظارت بر قوانین

نظارت بر تصویب و تدوین تمام قوانین، باید استصوابی و نهایی باشد و با در نظـر گـرفتن احکـام 
قوانین مصوّب بررسی شود تا نوبت به مجمع تشـخیص مصـلحت نظـام  اولیه و ثانویه و حکومتی

توانـد مرجـع نهـایی باشـد. بـراي نرسد و این وظیفۀ مجمع ضرورتی ندارد و شـوراي نگهبـان می
هاي تخصصـی فقهـی و حقـوقی نظارت و بررسی کامل تمام مصوّبات، تشکیل و تقویت کمیسیون

  .الزم است

  سازمان نظارت اداري .۲

ة قضاییه، مسـئول نظـارت بـر اجـراي قـوانین و از قوّ »سازمان بازرسی کل کشور«ان با حذف این سازم
مانند سـوء اسـتفاده  ،هاي ادارين اداري، نظارت بر عملیات و عملکرد اداري دستگاهاها و مأمورنامهآیین

  ارتباطات غیرقانونی است. و از موقعیت

  . سازمان نظارت مالي۳

عمـومی کشـور  ۀالمال و بودجـة مقننه، وظیفۀ نظارت بر بیتن محاسبات از قوّاین سازمان با حذف دیوا
ها، کنتـرل بـازار و اوزان و ها، مزایـدهرا به عهده دارد و بر اموري مانند نظارت بر اموال دولتـی، مناقصـه

  کند.نظارت می امنیت اقتصاديو ها، مقادیر و قیمت
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  . سازمان نظارت فرهنگي۴

، وزارت نمـایشهاي فرهنگی مانند صدا و سیما، سـینما و وظیفۀ این سازمان نظارت بر نهادها و سازمان
 ست.هاسازمان تبلیغات اسالمی، و مانند آنفرهنگ و ارشاد اسالمی، 

  . سازمان امنيت و اطالعات۵

 اشوظیفـه شـود وخانـه میمجریـه، جـایگزین آن وزارت ةاین سازمان با حذف وزارت اطالعات از قوّ
ترین مرکز اطالعاتی کشـور و نهادهـاي نظـارتی باشـد. تواند مهمآوري اطالعات امنیتی است و میجمع

  این سازمان، نظارتی عام دارد و قلمرو آن اعم از داخل و خارج است. 

  . سازمان نظارت نظامي۶

 است. یتیو امن یاین سازمان مسئول نظارت بر وظایف نظامی تمام نیروهاي نظام

  . سازمان نظارت قضايي۷

 ة قضاییه است.این سازمان مسئول نظارت بر عملکرد قضایی قضات و مسئوالن قوّ

  . دادگاه عالي قانون اساسي۸

ة قضاییه و تعمیم آن بـه تمـام نهادهـاي حکـومتی، مرجـع این دادگاه با حذف دیوان عدالت اداري از قوّ
ماننـد هاي مالی، اداري، نظامی، فرهنگی و یس شعبهبررسی قضایی امور اداري و حکومتی است و با تأس

کنـد و هـم ضـمانت رسـیدگی می یات مقامات حکـومتتخلفو  یهم به شکایت نقض قانون اساس آن،
  ی تصمیمات نهادهاي نظارتی است.یاجرا

  د نظارتييهاي نظام جدويژگي
  ؛. مبتنی بودن بر مبانی دینی و الگوي نظارتی معصومان1
، براي نظـارت کارامدطرف و (قوّة ناظر) مستقل، بی ئۀ یک نهاد جدید نظارتی. طراحی و ارا2

  گانۀ تحت امر و نظارت رهبري (بازوي نظارتی رهبري)؛ بر قواي سه
رتبه نیستند، بلکه عرض و هم. اعمال نظارت عالی رهبري؛ در این نظام، نهادهاي نظارتی هم3

با ناظر برتر و عالی ارتباط طـولی دارنـد؛ زیـرا تمـام نهادهـاي نظـارتی بـه رهبـري خـتم 
شوند. با تمرکزگرایی در مدیریت نظارت، تمام نهادهاي نظارتی تحت مـدیریت واحـد می

  ست؛آنهاواحد با هدف و سیاست واحد ناظر بر قرار دارند و مدیر 
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. مستقل بودن نظارت؛ استقالل نهاد نظارتی و ناظران از تمام قوا و نهادهاي حکومتی، قطـع 4
 امکان تبانی؛ رابطۀ سازمانی ناظر و منظور و نبود

. تخصصی بودن نظارت؛ نظارت متناسب با ماهیت و نوع کار، متفاوت است و ناظران نیز در 5
شـود. در یـک متخصص هستند و در نتیجـه، کیفیـت نظـارت بهتـر می ،نظارت خود نوع

توان امور جامعه و حکومت را به چند موضـوع تقسـیم و بـر هریـک بندي کلی، میتقسیم
ي، نظارت اداري، نظارت گذارقانوننظارت نمود: نظارت بر گزینش و انتخابات، نظارت بر 

 و اطالعاتی، نظارت نظامی، و نظارت قضایی؛مالی، نظارت فرهنگی، نظارت امنیتی 
  هاي حکومت؛گیرندة تمام کارگزاران، تمام قوا و نهادها و سازمان . عمومیت نظارت؛ دربر6
گیرندة نظارت پیشینی و پسینی؛ یعنی پیش از پذیرش مسـئولیت و پـس  جامعیت نظارت؛ دربر. 7

 ؛و انواع نظارت تخصصی سازمانیسازمانی و بروناز پذیرش مسئولیت، نظارت درون
ها؛ تفکیک و تعیین جایگاه قانونی هر نهاد ناظر براي جلوگیري از تداخل . تفکیک مسئولیت8

  هاي موازي؛ و تکرار نظارت و نظارت
  ؛ تناي بر مبانی اعتقادي و الگوگیري از نظام نظارتی معصومانبا سبببهتر . ضمانت اجرایی قوي9

ات و شـکایات و تخلفـاسـتقالل و رسـیدگی فـوري بـه  سبببه. قاطعیت و سرعت عمل 10
  گرایی در مدیریت نظارت؛تمرکز

ها در نتیجۀ تخصصی شدن امور و تقسـیم کـار و جلـوگیري از تکـرار و تـداخل کاهش هزینه. 11
  ؛نظارت

  .سبب تقسیم تخصصی نظارت و ساختار نظارتی کارامدترتر بهامکان نظارت دقیق. 12

 د نظارتي شرايط نظام جدي

الزم اسـت.  آنهـاهایی داشـته باشـد کـه برطـرف کـردن هر کاري ممکن است موانع و محدودیت
اِعمال نظارت نیز مشروط به فقدان موانع است. عالوه بر شرایط اصـل نظـارت ـ کـه ایـن گفتـار 

ـ برطرف کردن موانـع، شـرط اساسـی تحقـق و اجـراي نظـام جدیـد نیست هامجال پرداختن به آن
اختصارــ ــ بـه، تنها عنوان برخی از شرایط اصلی نظام جدیـد نظـارتیگفتاری است. در این نظارت

شود: قـانون جـامع نظـارت، حفـظ اسـتقالل نهـاد نظـارتی، تقویـت و همـاهنگی مراجـع بیان می
  .سازياطالعاتی، آموزش ناظران و بازرسان، و فرهنگ
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  يريگجهينت
قانون اساسـی جمهـوري اسـالمی ایـران، نیازمنـد اصـالح و هاي این تحقیق، نظارت در بنابر یافته

بازنگري است؛ زیرا با وجود حق قانونی و شرعی رهبري، این نظـارت ارتبـاط مسـتقیم نهـادي بـا 
عـرض هسـتند و نسـبت واگذار شده که هم یهاي گوناگونرهبري ندارد و نظارت به قوا و سازمان

اعمـال گـردد. بـراي اصـالح نظـارت  کارامـدتقل و مسـ طوربهبه یکدیگر برتري ندارند تا نظارت 
حکومتی، الزم است تمام وظایف نظارتی قواي گوناگون حذف و یک قوّة ناظر (سـازمان یـا نهـاد 

هاي اداري، مالی، فرهنگی و مانند آن تأسـیس شـود تـا عالی نظارتی)، تخصصی و مستقل با شعبه
بـازوي نظـارتی رهبـر بـر تمـام قـوا و  عنـوانبـهطرفی کامل و در جایگـاه برتـر، با استقالل و بی

  .هاي حکومت نظارت نمایدسازمان
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اي )، مرکز تحقیقات رایانـهباب العلم (کتابخانه حضرت علی«افزار محمد دشتی، نرم ۀ، ترجمالبالغهنهج، سید رضی

 ».حوزه علمیه اصفهان
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 .مکتبۀ الحیاةروت، ی، بتاج العروس من جواهر القاموس تا،بی زبیدي، محمدبن محمد،

علمیـه  ةمدرسین حـوز ۀقم، جامع سیدمحمدباقر موسوي همدانی، ۀ، ترجمالمیزان ،1374 ، سیدمحمدحسین،ییطباطبا
 .1374قم، 

 .، بیروت، دارالهاديالصحیح من سیرة النبی االعظم ق،1415 عاملی، جعفر مرتضی،
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