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  چکیده

نظارت امري اساسی، مهم و شاهرگ حیاتی هر جامعه اي است و رابطه ي نظارت و جامعه مثل رابطه ي پرتو 

لزل شده و هرج و مرج و اگر نظارت از جامعه اي رخت بر بندد آن جامعه دچار تز. هاي خود با منبع آن است 

نابسامانی به جاي امنیت و آسایش می نشیند لذا مناسب است نظارت ها به نحوي صورت گیري که تامین کننده 

  . اهداف جامعه در جبنه هاي مختلف باشد

 در این نوشتار با نگاهی به امر نظارت و اهمیت آن ، انواع نظارت در نظام اسالمی مورد بررسی واقع شده است و

همانگونه که از عنوان آن پیداست ، بر سه محور نظارت رهبري ، مردمی و نمادهاي حکومتی بحث گردیده است 

 .  
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  مقدمه

در عصر حاضر بدلیل پیشرفت و گسترش جوامع در جنبه هاي مختلف ، اهمیت مسئله نظارت به خوبی آشکار 

نظارت از طریق قانون . گریز ناپذیر است است و در نظام هاي سیاسی پیچیده امروز، نظارت امري ضروري و  

مبناي نظم اجتماعی است ، البته نوع نظارت و نظام آن در کشورهاي مختلف بسیار متفاوت است، نظارت باید با 

در نظر گرفتن نظام سیاسی حاکم، فرهنگ و شرایط اجتماعی جامعه باشد و اگر این اصول رعایت نشود، نتیجه 

اسالم باالترین . ع مقدس اسالم نیز بحث نظارت در اشکال مختلف قابل مشاهده است در شر. مطلوب نخواهد بود

هم اهمیت  3و نظارت همگانی 2و همچنین بر نظارت فردي یا خود کنترلی 1. نظارت را نظارت رب تعالی می داند

  . فراوانی می دهد

ی براي اعمال نظارت پیش بینی در این نوشته تالش شده است که بیان شود در نظام اسالمی چه سازوکارهای

و با ذکر انواع نظارت اسالمی که شامل نظارت رهبري، نظارت مردمی و نظارت نهادهاي حکومتی . شده است 

ه ي آن هم نالبته براي این موضوع در ابتدا به مفهوم نظارت ، ثمرات و پیشی. است، به این مهم پرداخته است 

  . اشاراتی شده است 

                                                   
  59ـ انعام آیه 1
  44ـ بقره آیه 2
  114و  104و آل عمران آیه  71ـ توبه آیه 3
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   نظارت

  ف لغوي و اصطالحی تعری ـ 

 controlنظارت در زبان فارسی به معناي وارسی ، تفتیش و مراقبت نسبت به اجراي امري است و معادل انگلیسی آن 

  . است 

نظارت در اصطالح به ابزارها و روش هایی اطالق می شود که براي وادار کردن فرد به انطباق او با انتظارات گروه معین یا 

  . شودکل جامعه گفته می 

نظارت در علم مدیریت ، مجموعه ي کارهایی است که براي رسیدن به حداکثر کارآیی و اثر بخشی و جلوگیري از فساد 

  . به عبارت دیگر نظارت نوعی جهت دهی به اصول و مبانی تعیین شده براي اهداف است . انجام می شود

  . می گردد تعریف فوق مستفاد زم است که از دوبراي انجام نظارت مقدمات و پیش فرض هایی ال

ر دو تعریف یاد شده ، غایت نظارت شد زیرا که دنظارت در صورتی ممکن است که انتظارات و هنجارها معین با .1

سوق دهی فرد به سمت اصول و مبانی تعیین شده یا انطباق با انتظارات بیان شده است بنابراین پیش از نظارت 

ارت دیگر هدف تعیین شده اي باشد تا با انجام نظارت فرد به آن سو ، سوق داده ابتدا باید اصول و مبانی یا به عب

  . شود

در تعریف نظارت بیان شد که نظارت مجموعه اعمال ، کارها، روش ها و ابزارهاست بنابراین براي اعمال نظارت  .2

نحوه ي اعمال باید سازوکاري مشخص و معین شود، این پیش فرض به چگونگی اعمال نظارت بر می گردد ، 

. نظارت در جوامع مختلف با توجه به ویژگی جامعه ، ویژگی هاي نظام سیاسی و اهداف و انتظارات متفاوت است 

در نظام اسالمی نیز با توجه به دیدگاه ویژه اي که نسبت به انسان و جامعه انسان دارد، همانگونه که بیان خواهد 

بنابراین دومین پیش فرض و مقدمه ي . ر نظر گرفته شده است شد ـ سازوکارهاي خاصی براي اعمال نظارت د

 . مورد نیاز براي اعمال نظارت تعریف نحوه ي نظارت است 
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  ثمرات نظارت 

  : از دو تعریف یاد شده ، می توان ضرورت امر نظارت را در سه چیز دانست 

قدمات امر اخیر گذشت ، یکی از م همانطور که در قسمت: پایبندي به اهداف و جلوگیري از انحراف از آنها  -1

، انتظارات و اصولی است که جامعه دارد، بنابراین یکی از ثمرات نظارت می تواند نظارت معین کردن اهداف

ها باشد و اصوالً هدف اصلی هر نظارتی همان نیل به اصول و مبانی و عدم کجروي از آن حرکت به سمت این

  . اهداف و دور نشدن از اصول است

با انجام نظارت ، هدف واحدي پیش روي اجتماع قرار می گیرد که همه ي  :د هنموایی در اجتماع ایجا -2

 . همنوا می گردند) که همان اصول و مبانی است( اجتماع در رسیدن هب این هدف 

اگر همه ي اجتماع . از دیگر ثمرات نظارت می توان سرعت در پیشرفت امور ار ذکر کرد  :پیشبرد بهتر امور  -3

ر جهت اهداف و انتظارات پیش بروند و از آنها عدول نکنند و در رسیده به  این اهداف همنوایی ایجاد شود، د

البته موارد مذکور خبر با . امور در جامعه بهتر پیش می روند و روند پیشرفت امور سرعت بیشتري خواهد یافت 

 . نظارت دقیق میسر نخواهد بود

  :پیشینه نظارت 

پس از شکل گیري ابتدایی ترین اجتماع ها و نظام هاي اجتماعی ، . اندازه ي زندگی اجتماعی بشر است قدمت نظارت به 

البته نوع . نظارت هم ایجاد گشت زیرا که انسان ها همواره براي رسیدن اهداف خود، نظارت بر امور را الزم می دانستند 

و هم اکنون در نظام هاي سیاسی ، نظارت امري حیاتی و نظارت با پیچیده شدن نظام هاي اجتماعی ، تفاوت کرده است 

در دوران باستان هم نظارت به انحاء مختلف . الزم گشته است و بدون نظارت نمی توان به اهداف مورد نظر دست یافت 

ه درایران باستان در حکومت داریوش ، نظارت امري مهم بوده و از تمام جنب. در نظام هاي سیاسی وجود داشته است 

هاي مدیریتی و سازمان هاي اداري داریوش ، نظام بازرسی و کنترل آن هنوز هم ارزشمند است و اگر خواننده اي نداند 

سال پیش است ، ممکن است آن را بسیار مدرن و امروزي بداند، این نظارت با پیشرفت  2500که این نظام مربوط به 
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ود نظارت در یک نظام سیاسی ، رسیدن به اهداف غیر ممکن جوامع در عصر حاضر تا جایی رسیده است که بدون وج

  . بنظر می رسد
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  انواع نظارت در نظام اسالمی

  

  : جایگاه مردم در نظام اسالمیـ 

وجود دارد که به کمک آن » حاکمیت مردم«کارهاي بسیاري براي اعمال بعد ، وسایل و سازودر نظام سیاسی اسالم ناب

مدیران  ي،ا به طرق مستقیم و غیر مستقیم بیان کرد از این رو نمایندگان قانون گذارها می توان خواسته هاي ملت ر

اجرایی و داوري که به وسیله ي مردم انتخاب می شوند در مورد اعمال خویش در برابر مردم مسئول هستند البته اصل 

جایگاه ) ره(رت کنند اما امام خمینی حاکمیت مردم مستلزم این است که نمایندگان در مورد بسیاري از امور با مردم مشو

این همان «: می داند و می گوید و مشورت گیري مردم در نظام و حکومت اسالمی را بسیار باالتر از مشورت دهی

این نقش براي . ا شده است نبر اساس آزادي مردم بحتی رهبري آن جمهوري است که تمام امور آن در همه ي مراحل 

مردم در عرض رهبر و  ،ولی دراین نظریه استقالل رهبر وامام منافات ندارد،است چه اینکه مشاوره با  مردم باالتر از مشاوره

  »1.شریک او هستند که طبعاً اذن و رضاي هر دو معتبر است 

 الف نظارت مردم. در مورد نظارت در نظام اسالمی می توان باتوجه به عنوان این نوشتار این نظارت را بر سه قسم دانست 

حال در مورد هر یک . المیبر نظام اسالمی ب ـ نظارت رهبري بر نظام اسالمی ج ـ نظارت نهادهاي حکومتی بر نظام اس

در نظام جمهوري اسالمی  و همچنین بررسی این انواع،)ع(لی و امام ع) ص(از این انواع با نگاهی به حکومت پیامبر اکرم 

  . ایران به بحث می پردازیم 

  

  رتی مردم بر نظام اسالمی الف ـ نقش نظا

که بر عهده ي مردم نهاده شده ارت عمومی است ظدر نظام اسالمی نیرومند ترین اهرم کنترل قدرت و حفظ نظام ، ن

هی اصل اسالمی نظارت عمومی وهمه مسئول بودن و وظیفه ي همگانی و متقابل دعوت به خیر و امر به معروف و ن .است

                                                   
  190، ص  4ـ صحیفه ي نور ، ج 1
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به دولت و نظام آن توانایی را می بخشد که به  ،سبت به یکدیگر و نسبت به دولت استن از منکر که بر عهده ي مردم

در . 1دنشوکارآیی و قدرت کنترل داخلی را تا آن حد باال ببرد که قدرت به فساد کشیده  ح آگاهی مردم،صورت مداوم سط

کارکنان، تنها در چهار چوب وظایف و  آمديکارسامانه ي نظارت اسالم مسئله ي کنترل بر سازمان و عملکرد و کارآیی و 

، بلکه همه موظفند بر اساس یک وظیفه ي شرعی بر ن خالصه نمی شوداختیارات مدیران و مسئوالن سازمانها وحاکما

در دین اسالم بر این زمینه تاکید فراوان شده است ، خداوند . نها و شهروندان نظارت داشته باشدعلمکرد دیگر سازما

امر به معروف و نهی از منکر ) چه اینکه(ه براي انسان ها پدیدار شده ایدشما بهترین امتی بوده اید ک«: د متعال می فرمای

اعمال نیک و حتی جهاد در راه خدا ، در برابر «در حدیثی می فرمایند ) ع(امام علی  2». می کنید و به خدا ایمان دارید

المر اغایه الدین «: و همچنین می فرماید 3» قابل دریاي پهناورامر به معروف و نهی از منکر همانند قطره است در م

  4» بالمعروف و النهی عن المنکر

  

  5نقش نظارتی مردم در حکومت نبوي و علوي 

دو وظیفه ي مهم  امر به معروف و نهی از منکر که در معارف اسالمی به صورت گسترده مورد عنایت و تاکید واقع شده 

: فرموده اند  )در همین راستا پیامبر اکرم صلی علیه و آله. ارت به مفهوم عام و فراگیري است است و در حقیقت همان نظ

سه وظیفه است  6» هم ه االئمه المسلین و اللزوم لجاعت، و النصیح قلب امرء مسلم ، اخالص العمل هللاثالث الیغل علیهن «

که کار ها را براي خدا انجام دهد همواره خیر خواه و این: که قلب انسان مسلمان هرگز در آن خیانت روانخواهد داشت 

  . جماعت مسلمانان را هرگز رها نکندو ناصح زمامداران مسلمان باشد 

                                                   
   76ـ عمید زنجانی عباسعلی ، کلیات حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران ، انتشارات مجد، ص 1
  110آل عمران ، ـ ٢
  265ص ، 1ج ، یشتو مع کمت، حغررالحکم، نقل از عبداهللا سروشـ ٣
   44ص .، االعلمی 5ج  فتوح ،ـ  ابن اعثم کوفی ، 4
حکومت اسالمی سال نهم نظارت بیرونی در نظام هاي سیاسی ، ،  ، بهرام اخوان کاظمی :به ك . ـ بر مطالعه بیشتر ر5

  118ص . ، شماره سوم 
  161، ص  5محمد بن یعقوب ، اصول الکافی ، بیروت ، دارالتعارف المطبوعات ، ج  ـ کلینی ،5
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به این نظارت توجه فراوان می کردند و به گزارش هاي واصله ي مدرمی  امام همام آن) ع(در دوران حکومت امام علی 

مانند برخورد امام با (. الیان و کارگزاران بر خورد عتاب آمیز می کردندواز  و حتی بر حسب آنان، با برخی توجه می کرده

  1ابن عباس در قضیه گزارش بی مهري وي به قبیله بنی تمیم 

زمان  ردر دست حاکم اسالمی می دانستند و امارت و بیت المال را امانت مسلمانان د ،امام علی علیه السالم حکومت

این مقام ! اي رفاعه«: ایشان در نامه اي به رفاعه بن شداد می نویسد . نمودندمی ن سیره عمل خالفت خود نیز عمالً به ای

  2 ». . .  لعنت خدا تا روز جزا بر او باد حکومت امانت است و هر کس نسبت به آن خیانت ورزد 

شود مگر به اصالح اشخاصی  کارهاي مردم اصالح نمی«: می خوانیم) ص(از زبان پیامبر ) ع(در عهد نامه ي امام علی یا 

که در غیاب آنان کار که از آنان در کارهایشان استعانت می کنند و براي انجام مسئولیت ها آنان را استخدام می نمایند

. ی اعمال اهل ورع، علم و سیاست را انتخاب کن و خود را به صاحبان عقول و تجربه نزدیک ساز س براي تولّانجام دهند پ

. . . «3 

  

  نظارت مردم بر نظام جمهوري اسالمی ایرانـ  

برابر یکدیگر و در برابر دولت از ممیزات و خصایص ویژه نظام  دم درنقش نظارت عمومی در مسئولیت متقابل همه مر

  . جمهوري اسالمی است

عروف و نهی از در جمهوري اسالمی ایران دعوت به خیر ، امر به م«: اصل هشتم قانون اساسی در این زمینه بیان می کند 

منکر وظیفه اي است همگانی و متقابل بر عهده ي مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت 

مرون بالمعروف و ینهون ون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأوالمومن کیفیت آن را قانون معین می کند شرایط و حدود و. 

   »عن المنکر

                                                   
  33اطالعات در حکومت اسالمی ، قم نشر برگزیده ، ص  ا علی احمد میانجی ، لزوم وزارتزـ میر1
  309، بیروت دارا حیاء التراث العربی ، ص  2به ، ج ـ ابن االثیر ، اسدالغا2
  252حکمت ـ نهج البالغه ، صبحی ، 3
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کارهایی را براي ایفاي نقش نظارتی مردم بر نظام ، در نظر گرفته ، سازواصل ندر راستاي همی نظام جمهوري اسالمی

مهمترین و گسترده ترین نظارت مدنی که در جمهوري اسالمی ایران اعمال می شود از طریق شوراهاي اسالمی . است 

شهر و روستا ، ضمن انتخاب شهردار و در این سیستم نظارتی نمایندگان مردم در شوراهاي اسالمی  1.شهر و روستاست

  . می دهند رکرد مسئولین شهر و روستا را مورد نظارت قرادهیار ، امور مربوط به شهرداري و دهیاري و عمل

به عنوان اهرم  دکه می توان. عالوه بر نظارت مذکور ، قانون اساسی حقوق بنیادین متعددي را براي ملت قائل شده است 

  : از جمله این حقوق می توان اشاره کرد به  2. م مورد استفاده قرار گیردنظارت مردم بر نظا

   مطبوعات و رسانه هاي گروهی الف ـ

مبانی اسالم یا حقوق ل به در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخ نشریات و مطبوعات«این اصل بیان می دارد که ) 24اصل (

کی از دالیل آزادي مطبوعات این است که مردم بتوانند در خواستها ی» . تفصیل آن را قانون معین می کند عمومی باشد،

و انتظارات خود را از این طریق بیان کند ، بنابراین یکی از راههاي انتقاد از حکومت و کارگزاران بیان اندیشه ها در 

  . کنند د نظارت خود را از این طریق اعمالمطبوعات و رسانه هاي گروهی است و مردم می توانن

   .اسی ب ـ احزاب و تشکیالت سی

، جمعیت ها ، انجمن هاي سیاسی و صنفی و انجمنهاي اسالمی یا اقلیتهاي دینی احزاب«: بیان می کند. ا . ق 26اصل 

اسی جمهوري اسالمی را شناخته شده آزادند ، مشروط بر اینکه اصول استقالل آزادي ، وحدت ملی ، موازین اسالمی و اس

  ».را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت هیچکس  نقض نکنند،

صورت ساعی خود را به ماین اصل مبتنی بر این است که افراد بتوانند آزادانه دور هم گرد آمده و با تشکیل جمعیتی ، 

  3. براي نیل به یک هدف معنوي و یا غیر آن به کار بیندازند گروهی و مستمر

                                                   
) ع(نظارت بر نظام جمهوري اسالیم ایران ، ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق ، علیخانی علی اکبر : ك به. رـ 1

  1383پاییز  23شماره 
  66ص  )1388(هستی  مهـ ایمانی عباس و قطمیري امیررضا، قانون اساسی در نظام حقوق ایران، انتشارات نا2
  98یهاي عمومی و حقوقی بشر ، ص ـ طباطبایی موتمنی ، آزاد٣
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براین عموم مردم می توانند با شرکت در احزاب و گروه ها و تشکیل جمعیت ها و انجمن ها نقش نظارتی خود را ایفا بنا

  .کنند

  :ج ـ اجتماعات و راهپیمایی ها

 به شرط آنکه مخل به مبانی اسالم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سالح« : ا بیان می دارد. ق  27اصل 

  »است، آزاد نباشد

آزادي تجمع یعنی جمع شدن موقتی گروهی از افرادجامعه به منظور تبادل افکار و یا دفاع از منابع گروهی و صنفی و 

  حزبی و یا تظاهرات خیابانی مسالمت آمیز به قصد سیاسی 

، یکی شرکت در آنها آزاد باشد باید این گروه ها بتوانند نقش نظارتی خود را ایفا کنند و بیعتاً اگر تشکیل گروه و حزبط

این . قرار گرفت  زادي تشکیل و شرکت در این گروه ها می باشد که مورد بحثبراي ایفاي این نظارت در ابتدا آ اهرم ها از

عنی امر به معروف و ی(عکاس نظارت عمومی مردم ر انیگندن صداي خود و اعالم نظرات و یا به عبارت داسگروه ها براي ر

از راه هاي مختلفی استفاده می کند که یکی از این راه ها می تواند شکل دهی تجمعات و راهپیمایی ها ) نهی از منکر

  .  حق را اعطا کرده استاین  ،باشد که قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران هم بر این پایه

ي هم هستند که درموضوع نظارت نقش دارند هر چند تعدادشان اندك است و فقط کانون ي مدنی دیگرهمچنین نهادها

  . سازمان نظام پزشکی در حیطه ي هاي تخصصی خود نظارتهایی اعمال می کنندو وکال 

با بنابراین با توجه به روشهایی که قانونگذار در نظام جمهوري اسالمی براي اعمال نظارت مردم ، در نظر گرفته است و 

دولت جمهوري اسالمی ایران «: نظران را نقد کرد که گفته اند عنایت به مباحث گذشته می توان سخن برخی از صاحب

  1» .تاکنون به طور رسمی اقدام چشمگیري که متناسب با اصل هشتم قانون اساسی باشد نکرده است

  

                                                   
  79ص همان ، ، عباسعلی ـ عمید زنجانی1
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  : جایگاه رهبري در نظام اسالمی 

زیرا . و عنصري از عناصر اسالم است که مسلمانان بر ضرورت وجود آن اتفاق دارند یبري یکی از پایه ها و اصول اساسره

می و امر به قضاوت بر اساس احکام اسال ،مجازات ها ،شریعت اسالم مجموعه اي از احکام و قواعدي است که شامل حدود

  . و در جامعه رواج دهد هآورداجرا در است که فرد نمی تواند بدون وجود هیات حاکمه اي آنها را به معروف و نهی از منکر

  

  نظارت رهبري بر نظام اسالمی در حکومت علوي 

کارکرد گارگزاران اطمینان از صحت  در حکومت خود، عالوه بر شیوه هایی که ذکر خواهد شد براي) ع(امام علی 

  1. وضاع مردم را از نزدیک ببیندم تا آنجا که امکان داشت مستقیماً وارد بازار و مجامع می شد تا ادرحکومتی و وضع م

  نظارت مستقیم امام آمده است و همچنین ایشان حکمرانان و استانداران خود را نیز بدین شیوه سفارش  ،در منابع

شخصی را به جاي خود جانشین قرار بده و خود به همراه «: در فرمایشی از ایشان به مالک اشتر آمده است. می کرد 

سرزمین سواد عراق را منطقه به منطقه بگردید و از چگونگی رفتار و اعمال کارگزاران جویا شوید و  گروهی از یارانت تمام

  2». سیره آنان را مورد رسیدگی و پیگیري قرار دهید

  

  : نظارت رهبري بر نظام اسالمی در جمهوري اسالمی ایران

ت هستند و باالترین و قوي ترین سازو مت امماوالیت مطلقه امر و ا قواي سه گانه زیر نظر ،قانون اساسی 57طبق اصل 

ا . ق 110همچنین در اصل . رهبري است بر عهده تحقیقی و قضایی و نظارت برآنان  ،کار تحدید قدرت زمامداران اجرایی

چنین در و هم» نظارت بر حسن اجراي سیاستهاي کلی نظام «: بخشی از وظایف نظارتی رهبري را بیان می کند از جمله 

  3. س هرم حکمیت قرار داده شده استا رهبري در رأ. ق 113اصل 

                                                   
  129، االعلی، ص2ساب االشراف،جناحمد بالذري، ا/  169، ص  1379 ، دریان، تهرااب امانتبمصطفی دلشاد تهرانی، ار: رك ب ـ١
  563ا ، ص ، قم ، کتابخانه مرعشی ، بی ت 8ـ سید شهاب الدین مرعشی ، تعایق احقاق الحق ، ج ٢
  133نظارت بیرونی در نظام اسالمی ، ، حکومت اسالمی ، سال نهم ، شماره  سوم ص  ،ـ رك به اخوان کاظمی بهرام٣
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  1. رهبري در نظام اسالمی ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظایف خود است

رهبر است همچنین در  ي مستقیماً بر عهده ،قانون اساسی 60طبق اصل  ،مجریه بخشی از وظایف و مسئولیت هاي قوي

یکصدو دهم  وسیله اي براي اعمال نظارتهاي مستمر دارد می توان بر اصل  ،غیر مستقیممورد وظایفی که رهبري به طور 

کلی نظام ، حل اختالف و تنظیم نظارت بر حسن اجراي سیاستهاي : اشاره کرد  قانون اساسی ، بند دوم ، هفتم و هشتم

   .تشخیص مصلحت نظاماز طریق مجمع  ،التی که از طرق عادي قابل حل نیستبط قواي سه گانه، حل معضارو

انقالب اسالمی  هايمانند نظارت بر بنیادها و نهاد 2 نیز نظارت دارد؛ رهبري بر نهادهایی دیگر ،عالوه بر قواي سه گانه

همچنین می توان به نظارت رهبري بر . . . سازمان تبلیغات اسالمی و ) ره(مانند ، بنیاد شهید ، کمیته امداد امام خمینی 

  . اسالمی ایران اشاره کرد يمصلحتی نظام و صدا و سیماي جمهوریت ملی ، مجمع تشخیص شوراي عالی امن

توضیح داده شد، در این قسمت از این ) ع(و امام علی ) ص(حال پس از آنکه نظارت مردم و رهبري در حکومت پیامبر 

ظارتی ایفا می کنند ذکر می شود تا نهادهایی که درنظام جمهوري اسالمی ایران وجود دارند و به گونه اي نقش ن ،نوشته

  . به این بعد از نظارت هم توجه شود

   :ج ـ نظارت نهادهاي حکومتی در نظام جمهوري اسالمی ایران

   نظارت مجلس خبرگان بر رهبر . 1

اصل . مجلس خبرگان که متشکل از فقهاي منتخب مردم است وظیفه نصب و عزل و نظارت بر رهبر را بر عهده دارد

گاه رهبر از انجام وظائف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد هر«. نون اساسی این وظایف را اینگونه بیان کرده است قا111

یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم می گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از 

  . »ي خبرگان مذکور در اصل یکصد و هفتم می باشد مقام خود بر کنار می شود تشخیص این امر بر عهده

  یان خود مرکب از هفت نفر انتخاب زدهم قانون اساسی ، هیئتی را از ممجلس خبرگان براي اجراي اصل یکصد و یا

رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدوده ي قوانین و موازین  ردموظف است هرگونه اطالع الزم را  می کند، این هیئت

                                                   
  ـ مقدمه قانون اساسی ، مبحث والیت فقیه عادل ١
  163ص همان ، ـ نظارت در نظام اسالمی ، ٢



حقوقی،حق گسترپایگاه   ١٤

شته باشد و در تحصیل نماید و موظف است با هماهنگی مقام رهبري به تشکیالت اداري آن مقام توجه داشرعی 

  . جلوگیري از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیالت مذکور به آن مقام مساعد نماید

  : ـ نظارت مجلس بر قوه مجریه 2

بر این . امور کشور را دارد تفحص در تمام مجلس شوراي اسالمی حق تحقیق و هقانون اساسی بیان می داردک 67اصل 

باید توجه داشت که اساساً فعالیت و اعتبار مجلس شوراي . حق نظارت مستمر بر اجراي قوانین را دارد  ،مجلس اساس

  :نظارت مجلس به طرق مختلف اعمال می شود . اسالمی تا حد زیادي به اعمال نظارت در اجراي قوانین بستگی دارد

  : ن بر هیات دولت ـ نظارت کال1

کردن برنامه دولت توسط رئیس جمهور به نمایندگان ، گرفتن  میو روشهاي مختلفی دارد ، مثل تسل این نظارت مراحل

  از وزیران و رئیس جمهور  حراي اعتماد براي وزیران و هیئت دولت و همچنین حق سوال و استیضا

  : ـ نظارت بر حسن اجراي قوانین 2

ها وظیفه همین هدف در تمامی نظام ها گسترش یافت و بعد نظارت بوده است که با ،کیل پارلمانفلسفه ي تش نیاول

است  یهم اکنون نیز یکی از مهمترین وظایف پارلمان ، نظارت بر اجراي قوانین. قانونگذاري هم بر وظایف آن افزوده شد

می توانند از  اید پاسخگو باشد و نمایندگانانین بکرده است دولت در صورت اجراي ناقص یا عدم اجراي قوب که تصوی

  . طرق قانونی دولت را مورد پرسش قرار دهند

  

  : نظارت شوراي نگهبان

یکی دیگر از . شوراي نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی و اسالمی را بر عهده دارد

نظارت  ،قانون اساسی شوراي نگهبان 99انتخابات است و به موجب اصل نظارت بر  ،مهمترین ابعاد نظارتی شوراي نگهبان

مجلس شوراي اسالمی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر  ،ریاست جمهوري ،بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري

  . عهده دارد
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  : نقش نظارتی قوه قضائیه 

  اسالمی ایران نقش نظارتی خود را به روشهاي زیر ایفا قوه قضائیه هم به عنوان یکی از قواي سه گانه در جمهوري 

  : می کند 

  : از طریق سازمان بازرسی کل کشور .1

از اهم وظایف قوه قضائیه نظارت بر اجراي صحیح قوانین در دستگاه هاي اداري و اجرایی و قضایی کشور است عالوه بر 

ایی است ، سازمان بازرسی کل کشور، جهت بازرسی و دیوان عالی کشور که مامور نظارت براجراي قوانین در محاکم قض

  این اصل تصریح  ،ا در نظر گرفته شده است. ق 174نظارت بر نظام اداري کشور در اصل 

بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجراي صحیح قوانین در دستگاه هاي اداري، «: می کند 

حدود اختیارات و وظایف این سازمان . یه تشکیل می گرددزیر نظر قوه قضائ» کل کشوربازرسی سازمان «سازمانی به نام 

  : 1وظایف اساسی سازمان بازرسی کل کشور به شرح زیر می باشد.  »را قانون تعیین می کند

کلیه وزارتخانه ها وادارات و نیروهاي نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهاي دولتی و  :بازرسی مستمر . یک 

ی و سازمانهایی که بشهرداري ها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام المنفعه و نهادهاي انقال

ر آنها نظارت یا کمک می کند دتمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوي از انحاء 

ستلزم ذکر نام آنهاست بر اساس برنامه منظم مورد نظارت این سازمان قرار سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها م

  .می گیرند

انجام بازرسی هاي فوق العاده که حسب االمر مقام رهبري و یا به دستور رئیس جمهور رئیس قوه قضائیه و یا به در  دو

وم بازرسی، بازرسی موردي است که گیرد نوع س یانجام م. . .  نون اساسی مجلس ، قا 90و 88خواست کمیسیون اصول 

  در رسیدگی به شکایات و اعالمهاي مردمی انجام می گیرد 

  

  

                                                   
  1، ص  1375وب دي ماه ـ اهداف ، وظایف و تشکیالت تفصیلی سازمان بازرسی کل کشور ، مص1
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  : نظارت از طریق دیوان عدالت اداري.2

یکی دیگر از شیوه هاي نظارت غیر مستقیم قوه قضائیه بر قوه مجریه و سایر نهادهاي جمهوري اسالمی، نظارت دیوان 

. می شود آن هم در صورت شکایت شاکی محدود ن نامه ها و بخشنامه هاي دولتی وعدالت اداري است که در ابطال آئی

  . دیوان عدالت اداري می داند ي اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها را منحصراً وظیفه

  : ـ نظارت درونی در قوه قضائیه 3

صحیح به منظور نظارت بر اجراي . . .  «قانون اساسی  161طبق اصل دیوان عالی کشور یکی از مراجع قضایی است که 

  به آن محول  انجام مسئولیت هایی که طبق قانونقوانین در محاکم و ایجاد و حدت رویه قضایی و 

   ».می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد

  

   :نظارت قوه مجریه 

قوه مقننه و قوه قضاییه بر قوه مجریه خود این قوه نیز  ،نظارت رهبري ،، از جملهذکر شده بر این قوه بر نظارتهاي عالوه

ان تحت امر خود دارد در نظام اداري ایران نظارت سلسله مراتبی وجود دها و کارمنسازو کارهایی براي نظارت بر سازمان

 ،روساي سازمانها بر کار افراد تحت نظر خودو ان رک از وزیهر ی جمهور بر کار وزیران و هیات وزرا ودارد یعنی رئیس 

انجام وظایف خود باید پاسخگوي مقامات باالتر باشد و مقامات باالتر مسئوولیت   رددارد و در تمام این موارد افراد نظارت 

  . برابر مقامات ذي صالح باشندکارها و وظایف افراد تحت امر خود را بر عهد دارند و باید پاسخگوي رفتارها و اعمال آنها در 
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