
 

 

 

 

 

ها در نظام مردم ساالر اسالمی از منظر قانون های نظارت و اعمال آنشیوه
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 چکیده

سالارر  ییالی اساله  ال      ایالاا،  یالن نظالام یالا م     نظام جمهوری اسالمیی 

 یالد  یشاوعیه حا میه آ، ب  ارا ه الهی اسه. یاهیه این نظام اقتضا یی

گذاری های حکویه اسمیی باشد و قانو،   قانو، اساسی آ، یتأثا از پای 

های یدیایه اجتماعی اساله بالا یالدار قالاآ، و سالیه      آ،    بیانگا ضابط 

 ار حکویه و ا اره  شور شوند؛ بال  صالور ی   عهده جایا، یابد و افاا  صالح

   احکام اسمیی  ر هم  ایور جایع  و رفتار یتقابل یالا م و  ولاله اجالاا    

حالا  بال  ییظالور رعایاله احکالام شالایعه اسالمیی و  دقال  آ،  ر          گا  .

ای باخالور ار  چارچوب حا میه الهی  نظالار   ر جایعال  از یاهیاله ویال ه    

 ارشیاسان  و هم  جانب  باشد نال   یهالا    اسه  چاا   نظار   ر صور ی   

 ید؛ بلک  نقاط قو  و ضالع   حسن اجاای قوانین و یقارا  را  ضمین یی

با  نماید.ها را آشکار  ا ه و  ر جهه  صدیح و بهبو  آ، ارائ  طای  ییآ،

 شده با استفا ه از روش  وصیفیاساس این ضاور    ر این پ وهش سعی

ای و اسالیا  یوجالو  و بالا اسالاس     ییابع  تابخانال   دلیلی و با یااجع  ب   -

گافتال  از اسالمم اساله  بال       قانو، اساسی جمهوری اسمیی ایاا،    الهام

های نظار  و اعما  آ،  ر نظام یالا م سالارری  ییالی ایالاا،     بارسی شیوه

های نظالار   ر قالانو،    هد    شیوههای پ وهش نشا، یییافت  بپا ازیم.

هالای یختلال     وله( و بال  صالور    - رهبای – اساسی ب  س  شکل )یا م
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یعیی نظار  یا م شایل )یا م با یا م/ یا م با  وله/ یا م با رهبالای(  

گان / رهبای با نیاوهای یسلح/ و نظار  رهبای شایل )رهبای با قوای س 

های خاص حکویتی( و نظار   وله بالا  ولاله   رهبای با نها ها و سازیا،

هالا  ضمیاً این شیوه گیا .همدیگا( انجام یی گان  باشایل )نظار  قوای س 

 -  یید  ال  عبار یالد ازن نظالار  اسالتطمعی    ب  چهار نوع اعما  نظار  یی

 نظار  استاجاعی و نظار  انضباطی. - نظار  استصوابی

 یدیکل واژگان

نظالار    - یاسمی یجمهور - قانو، اساسی - سارری  ییییا م –نظار  

 یاستصواب

 مقدمه -1

ساالر دینی است که مشروعیت حاکمیـت نن بـه اراده    جمهوری اسالمی ایران، یک نظام مردمنظام 

کند که قانون اساسی نن بر مبنای مبانی اسالمی بـر مـدار   اسالمی اقتضا می الهی است. ماهیت نظام

دار اداره حکومت و کشور شوند، به صـورتی کـه احکـام    قرنن و عترت جریان یابد و افراد صالح عهده

 شریعت اسالم در همه شئون جامعه جاری و ساری گردد.

به منظور اجرای احکام اسالمی و تحقق نن در چارچوب حاکمیت الهی و مهار قدرت سیاسی، بـر  

اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون، نظـارت بـر اعمـال    

معه نقش بسته و برقراری نظام نظارت بـر اعمـال   دولت در عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی افراد جا

ترین ابزار تضمین اجرای قانون در چارچوب مؤثرترین و مهم - حکومت و بازرسی عملکرد دولتمردان

 (1327 :12 ،مطرح گشته است. )عمید زنجانی - شریعت و جلوگیری از انحراف قدرت

ی قـوانین و مقـررات را در جامعـه    که کارشناسانه و همه جانبه باشد هـم اجـرا  نظارت در صورتی

کند و هم نقاط قوت و ضعف نن را هویدا کرده و در جهت رفع نـواق  نن اراهـه یریـق    تضمین می

 دهد.می

مقاله حاضر با درنظر گرفتن جایگاه نظارت بر قدرت سیاسی در تالش است بـا اسـتفاده از منـابع    

 - وری اسـالمی ایـران و بـا روش توصـیفی    ویژه قانون اساسی جمهـ ه ای و اسناد مربویه بکتابخانه

ساالری دینی ایران بـر مبنـای قـانون    های نظارت و اعمال نن در نظام مردمتحلیلی به بررسی شیوه

 اساسی بپردازد.  



     22...    ها  ر نظام یا م سارر اسمیی های نظار  و اعما  آ،شیوه

 مفهوم نظارت -2

به معنای تأمل و تفکر در چیزی یـا امـری اسـت کـه معـادل انگلیسـی نن       « نظر»ی نظارت از ریشه

Control به معنی مراقبـت بـرای ایمینـان از درسـتی کـاری، نظرکـردن و       « نظارت» است. در لغت

 (3225: 0، 1399)دهخدا،  نگریستن به چیزی و تحت نظر داشتن کاری نمده است.

 (14: 1327همچنین نظارت به معنای فراست، مهارت و خالقیت نیز نمده است. )عبید زنجانی، 

شـود  اجتماعی، مفهوم خاصی از نن مطرح مـی  های علومنظارت در اصطالح در هر یک از زمینه

 گردد:ها اشاره میکه به برخی از نن

نظار   ر حوزه حقوق عمویی ب  یعیای  یتالا  اعمالا  یالن یقالام یالا نهالا         -

حکویتی از سوی یقام یا نها ی  یگا  عای  شده اساله  ال  یایاله آ، حصالو      

 ن1281اسال،   اطمییا، از رعایه اصل حا میه قانو،  ر ایالور یابالوط اساله. )ر   

31) 

 ر حوزه یدیایه  نظار  و  یتا  عبار سه از فعالیتی یالیظم  ال  ضالمن آ،     -

شوند  سیستم نتایج یور  انتظار  ر قالب استاندار های انجام عملیا   عیین یی

بییی شده و انجام شده بالا هالم   گا    عملیا  پیش ریافه اطمعا  طااحی یی

ا  یشاهده شده ارزیالابی و ییالنا، اهمیاله    گا ند  اختمفا  و انداافیقایس  یی

هالا و  شالوند و سالاانجام اصالمحا  رزم بالاای  دقال  هالد       ها یشالخ  یالی  آ،

 (131 ن1281گیاند. )الوانی  های سازیا، انجام یییأیوریه

 ر حوزه ا اری نظار  عبار سه از یااقبه و زیانظا قاار ا ، نیاوی انسانی و  -

-وی انسانی و یطلوبیاله  ارهالا انجالام یالی     ارها    ب  ییظور حفظ سمیه نیا

 (14ن 1292گیا . )ییایدمدی  

نظار   ر حقوق اساسی عبار سه از بارسی و یمیالنی و ارزشالیابی  ارهالای     -

چیین با ها با  صمیما  ا خاذشده و همانجام شده یا  ر حین انجام و انطباق آ،

 (313ن 1231قانو، و یقارا   ر جهه جلوگیای از انداا  اجاایی. )قاضی  

 ر حوزه نظار  با اعما  حکویه  نظار  عبار سه از ین نوع عمل  دقیال    -

هالا بال  نتیجال     آوری اطمعا  و  جنیال  و  دلیالل آ،  و ارزیابی    از طای  جمع

ای اساله  ال   ر یالن فاآییالد     رسد یا نظار  عملیا  ب  هم پیوست یطلوب یی

ن 1298ور . )عمیالد زنجالانی    آسازی فااهم یالی ای زییی  را باای  صمیمزنجیاه

11) 



24         38  ش 89 ابستا،   4فصلیای  علمی ال پ وهشی انقمب اسمیی  س 

ریـزی همـراه   توان نتیجه گرفت که نظارت همواره با نظام برنامـه بر اساس تعاریف مطروحه، می

باشد و در این مقاله مـراد  ها با هدف اصالح امور و بر مبنای برنامه میبوده و ارزیابی عملکرد سیستم

هـدف اصـلی نن کنتـرل و نظـارت قـدرت      از تعریف نظارت در حوزه حقوق عمومی مدنظر است که 

 سیاسی است.

 های مختلف نظارتیدر شیوه« اعمال نظارت»انواع  -3

تـوان تقسـیم کـرد. بـه منظـور      را از ابعاد مختلف و با توجه به معیارهای گوناگونی می "نظارت"واژه 

ت اشاره کـرد:  بررسی این اصطالح در اصول قانون اساسی الزم است تا ابتدا به مهمترین این تقسیما

 (5 - 14: 1375)نیینه نگینی، 

 شود.که به دو دسته پیشینی و پسینی تقسیم می« زمان اعمال نظارت»الف( نظارت بر اساس 

که به دو دسته سلسه مراتبی )عام( و مـوردی و  « شمول نظارت مقام ناظر»ب( نظارت بر اساس 

 گردد.بندی میمحدود )خاص( دسته

 شود.که به دو دسته اولیه و نهایی تقسیم می« پذیری تشخی  ناظرارتنظ»ج( نظارت بر مبنای 

کـه بـه چهـار دسـته اسـتطالعی، اسـترجاعی،       « حدود اختیارات مقام نـاظر »د( نظارت بر مبنای 

 گردد.استصوابی و انضبایی تقسیم می

دود حـ »های نظـارتی در قـانون اساسـی بـر اسـاس      بر شیوه« اعمال نظارت»در این مقاله، انواع 

 شود.بررسی می« اختیارات مقام ناظر

 بر مبنای اختیارات ناظر« اعمال نظارت»انواع  -3-1

بر مبنای اختیارات مقام ناظر در صورت کشف موارد تخلف و خالف قانون، نظـارت بـه چهـار دسـته     

 (9 - 10: 1375گردد که عبارتند از: )نیینه نگینی، تقسیم می

 (نظارت استطالعی )اطالعی -3-1-1

در این نوع نظارت، مقام ناظر صرفاً از اقدامات و افعال مجری ایالع حاصـل کـرده، بـدون ننکـه در     

 :1320صورت کشف تخلف، صالحیت اعمال ضمانت اجرای خاصی را داشته باشد. )عمیـد زنجـانی،   

قـه  را عال« نظـارت »توان اثر ایـن نـوع   می« نظارت»( با توجه به اختیارات مقام ناظر در این نوع 20

توجهی بیشتر مقام مجری در انجام مسئولیت خود دانست چرا که بسیاری از تخلفات از ندانستن و بی

 (20: 1320شود. )عمید زنجانی، ناشی می
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شود بدون ننکه ناظر در مقام تصویب یا در این نوع نظارت اعمال حقوقی با ایالع ناظر انجام می

تواند موارد انحراف یا تخلف بـرای هرگونـه تصـمیم بـه     میرد این اعمال باشد. ناظر در چنین حالتی 

 (122 :1320صالح برساند. )هاشمی، ایالع مقام ذی

قانون اساسی یافت که در صلح دعـاوی   137توان در صدر اصل نمونه بارز این نوع نظارت را می

 است. راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع نن به داوری، ایالع مجلس را الزم دانسته

 نظارت استرجاعی -3-1-2

در این نوع نظارت، مقام ناظر، عالوه بر ایالع از اعمال و اقدامات نهاد یا مقام مجری، این صالحیت 

را دارد که تخلفات مشخ  مجری را به منظور رسیدگی به نهادهای صـالح گـزارش دهـد و یـا بـه      

ع از جریان امور به صورت غیرقانونی شـود.  صورت عام اقدامات الزم را انجام داده تا از این یریق مان

 (20: 1320)عمید زنجانی، 

 بخش زیادی از اعمال سازمان بازرسی کل کشور مصداق این نوع نظارت است.

 نظارت استصوابی -3-1-3

در این نوع نظارت، فرد ناظر، اختیار ابطال اعمالی را که صواب و صالح ندارند، دارد. بر این اساس در 

 :1327ارت، اعمال صورت گرفته بدون تأیید مقام ناظر اعتبار قانونی ندارد. )امیر ارجمنـد،  این نوع نظ

( بعالوه هرگاه مقام مسئول اعمال فرد مجـری را مطـابق بـا صـواب نیافـت، صـالحیت انجـام        135

 (47 :137رد نظارت را دارد. )مرتضایی، اقدامات مقتضی از جمله ابطال اعمال مو

استصوابی نن است که مقام ناظر نه تنها صالحیت تشخی  تخلف یا فسـاد در  مقصود از نظارت 

گیری راجع به این تخلف را نیز دارد )عمیـد زنجـانی،   امور مورد نظارت را دارد بلکه صالحیت تصمیم

1320: 24) 

توان به نظارت مجلس بر استخدام کارشناسان خـارجی از سـوی دولـت    از جمله مصادیق نن می

 ( اشاره کرد.23ا نظارت بر انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد )اصل( و ی20)اصل

 نظارت انضباطی -3-1-4

در این نوع نظارت اگرچه مقام ناظر مانند نظارت استصوابی صالحیت تأیید یا رد اعمال مورد نظـارت  

در صـورت کشـف مغـایرت    سنجد و را دارد اما مقام ناظر با شاخ  قانون، اعمال مورد نظارت را می

اقدام مورد نظارت با مفاد قانون، صالحیت انجام اقدامات مقتضی از جمله ابطال تصـمیمات و توقـف   

 (120 :1320اجرای تصمیمات را دارد. )هاشمی، 



21         38  ش 89 ابستا،   4فصلیای  علمی ال پ وهشی انقمب اسمیی  س 

سـنجد، در  های معین شده قـانونی مـی  در این نوع نظارت ناظر موضوع مورد نظارت را با شاخ 

گیـرد و  استصوابی، مصلحت اندیشی و صالح دید توسط مقام ناظر صورت مـی صورتی که در نظارت 

نمایـد.  مقام ناظر خود به تعیین و تشخی  صواب و صالح در بررسی اعمال مورد نظـارت اقـدام مـی   

 باشد.نظارت دیوان محاسبات کشور بر اجرای بودجه از این نوع نظارت می

 های نظارت در قانون اساسیشیوه -4

، 134، 112، 112، 121، 122، 77در اصـول ) « نظـارت »اصول مختلف قانون اساسـی واژه   با بررسی

( استفاده شده است. با وجود اینکه این واژه بدون قید، در این اصول نمده اسـت امـا   195، 121، 152

اسـی،  توان از نن استفاده کرد. در کنار استفاده از واژه نظارت در قانون اسنوعی واحد از نظارت را نمی

هـم اسـتفاده شـده    « زیرنظـر »( عبـارت  193و  59، 54در برخی از اصول قانون اساسی مثل اصول )

 است.

در اصـول قـانون اساسـی بـه     « زیرنظـر »دهد که اصـطالح  بررسی مفاد قانون اساسی نشان می

حـاکی از   59نمده است و این اصطالح در اصل « مسئولیت تشکیالتی»، در مفهوم 59استثنای اصل 

این نهاد اسـت.  « مسئولیت تشکیالتی»رت عالیه رهبران بر قوای سه گانه است که امری فراتر از نظا

 (44: 1375)نیینه نگینی، 

های نظارت را بـه سـه شـکل در نظـر گرفـت کـه       توان شیوهبا مطالعه اصول قانون اساسی، می

 کنند.ال نظارت میدولت( که هرکدام به صور مختلف، اعم - رهبری – عبارتند از: نظارت )مردم

 نظارت مردم -4-1

هـای نظـام   نظارت عمومی در مسئولیت متقابل همه مردم در برابر یکدیگر و در برابر دولت از ویژگی

در جمهـوری اسـالمی   »گویـد:  جمهوری اسالمی است. اصل هشتم قانون اساسی در این زمینـه مـی  

ی است همگانی و متقابل بـر عهـده مـردم    اایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه

نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت نن را قانون 

والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض  أضرمنون بضالمعنو  و أنهضون  ض       « »کند.معین می

 (91توبه سوره «. )المنکن

 رت برای نظارت مردم در نظر گرفت که عبارتند از:توان سه صوبر اساس این اصل می
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 نظارت مردم بر مردم -4-1-1

تواند از این حق خود استفاده کند. ایـن نظـارت   در این نوع نظارت هر فرد جامعه در هر جایگاهی می

ساز رشد و کمال جامعـه گـردد.   تواند از بروز ظلم و ستم در جامعه جلوگیری کرده و زمینهعمومی می

ظام مردم ساالر اسالمی، با اجرای نظارت همگانی توسط نحاد افراد جامعه، از یریق اصـل امربـه   در ن

تواند در صورت مشاهده هر منکری از جانب هر فردی ولـو  معروف و نهی از منکر، هر فرد جامعه می

ر تواند مانع عمل او شود و این امر در صـورتی کـه بـه صـورت رویـه د     یک مقام سیاسی و دولتی می

تواند فسـاد و انحـراف را از جامعـه    می - البته در چارچوب قوانین اسالم -سطح جامعه گسترش یابد 

 کن نماید.ریشه

 گانه(نظارت مردم بر دولت )قوای سه -4-1-2

اصل هشتم به نظارت مردم نسبت به دولت اشاره کرده است. این صـورت نظـارت هـم حـق و هـم      

توانند سهمی مهم در نظارت بر رفتار گردد که مردم میوب میتکلیف همه نحاد جامعه اسالمی محس

دولت داشته باشند تا از انحراف ننان از مسیر حق و صحیح جلـوگیری کنـد. قـانون اساسـی، نظـارت      

 مردم بر دولت را از یریق اشکال مختلف معرفی کرده است که عبارتند از:

 شوراهای اسالمی شهر و روستا

 مجلس شورای اسالمی

  های گروهیعات و رسانهمطبو

 احزاب و تشکیالت سیاسی

 هااجتماعات و راهپیمایی -5

شود از یریق ترین نظارت مدنی که در جمهوری اسالمی ایران اعمال میترین و گستردهمهم -1

شوراهای اسالمی شهر و روستا است. در این سیستم نظارتی نمایندگان مردم ضمن انتخـاب شـهردار   

دهنـد.  ها را مورد نظارت قرار مـی ربوط به شهرداری و دهیاری و عملکرد مسئولین ننو دهیار، امور م

 ( 121: 1323 )علیخانی،

تـا   121اصل یکصدم قانون اساسی به این مهم اشاره کرده است و سـازوکار شـوراها در اصـول    

 قانون اساسی نورده شده است. 122

مستقیم و بـا ریی مخفـی، نماینـدگان خـود را     قانون اساسی به یور  20مردم بر اساس اصل  -0

کنند. بر اساس فصل ششم قانون اساسـی، مـردم از یریـق    برای مجلس شورای اسالمی انتخاب می

-نمایندگان منتخب خود در مجلس شورای اسالمی به یور غیرمستقیم بر نهادهای دولتی نظارت می
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وظایف و اختیارات مجلس شورای اسالمی  نید. با توجه بههای بعدی مینمایند که شیوه نن در بخش

تـرین شـکل نظـارت مـردم بـر      تواند مهمکه در قانون اساسی نمده، این شیوه نظارت غیرمستقیم می

 نهادهای حکومتی تلقی گردد.

های گروهی از مؤثرترین وساهل نظارت بر امور عمومی ، مطبوعات و رسانه04بر اساس اصل  -3

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب »گوید: قانون اساسی می 04صل گردد. او حاکمیتی محسوب می

« کنـد. نزادند مگر ننکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد. تفصیل نن را قـانون معـین مـی   

ها و انتظارات خود را بیان کرده و سایر افراد جامعـه را هـم در   توانند درخواستمردم از این یریق می

 ند.جریان نن قرار ده

ی دموکراسی و نشاط نحاد جامعـه در کشـور اسـت    وجود احزاب سیاسی فعال در جامعه نشانه -4

 اند.  زیرا گروهی از مردم با نزادی کامل و با هدفی مشترک به تشکیل حزب پرداخته

های سیاسی و عضـویت  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، تشکیل احزاب و انجمن 02اصل 

شرط ننکه اصول استقالل، نزادی، وحدت ملی، مـوازین اسـالمی و اساسـی جمهـوری     ها را به در نن

تواننـد بـا شـرکت در    اسالمی ایران را نقض نکند، به رسمیت شناخته است. بر این اساس مـردم مـی  

 ... نثش نظارتی خود را ایفا کنند. ها وها و تشکلاحزاب و گروه

هـا اسـت کـه بـرای نن مـردم      پیماییماعات و راههای فردی، اجتترین حقوق و نزادیاز مهم -5

برای بیان مشکالت مشترک و مطالب خود در کنار هـم حضـور پیـدا کـرده و دسـت بـه تظـاهرات،        

زنند تا بدین وسیله دولتمردان را متوجه مسـاهل و مشـکالت خـود نماینـد و     پیمایی میسخنرانی و راه

این روش حضور، از مظاهر دقیق دموکراسی بوده افکار عمومی جامعه را نسبت به نن حساس نمایند. 

پردازنـد و در حقیقـت ایـن روش خـود     که مردم مستقیماً وارد صحنه شده و به بیان مطالب خود مـی 

قـانون اساسـی    09ها به سمت استبداد و خودگامگی خواهد بود. اصل مانعی مهم برای گرایش دولت

ها، بدون حمل سالح، به شرط ننکه مخل بـه مبنـای   یپیمایکه: تشکیل اجتماعات و راه دارداشعار می

 اسالم نباشد نزاد است.

قانون اساسی این نزادی را مشروط به اوالً عدم حمل سالح گرم و سرد توسط افـراد کـه موجـب    

خلـل وارد نکنـد،    شود و ثانیاً اجتماع و اظهار نظر به مبانی اسالم و اعتقـادات مـردم  تهدید جامعه می

 اند.دانسته

 نظارت مردم بر رهبری -4-1-3

در نظام اسالمی هرچند، تقوی، عدالت و التزام به موازین اسالمی، الزم زمامداری است اما نظارت بـر  
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اعمال رهبران توصیه شده است. رهبران جامعه اسالمی به جز معصـومین از نن جهـت کـه معصـوم     

کند که نظارت مـردم بـر   وم اقتضا میها دور از ذهن نیست و لذا منفعت عمنیستند احتمال خطا از نن

ها صورت پذیرد. در مورد رهبری نظام هم بر فرض عدم انحراف و اشتباه به علت داشـتن تقـوای   نن

باال ولی ممکن است بر اثر عدم نگاهی و یا ارتکاب اشتباه، اعمال حکومتی موجب تضـرر بـر جامعـه    

داران را که در جهت ایفـای نقـش   ر زمامگردد. اصل هشتم قانون اساسی نظارت همگانی مردم بر کا

امربه معروف و نهی از منکر است اشاره دارد و بر اساس اصل یکصد و یـازدهم قـانون اساسـی، ایـن     

وظیفه نظارتی در قالب نهادی رسمی بر عهده خبرگان رهبری که منتخب مردم هستند گذاشته شـده  

 و کافی است.است. این نظارت قانونمند و دارای ضمانت اجرایی الزم 

 نظارت رهبری -4-2

رهبری نوعی جریان عملی است که فرد یا گروهی با استفاده از افکـار و شـرایط و امکانـات خـاص،     

های مخالف و رویدادهای یبیعی به سوی اهداف خاص سـوق  گروهی را بر اساس نن از میان جریان

 (053: 1393دهد. )عمید زنجانی، می

یل اینکه خداوند، خالق و مالک هسـتی موجـودات جهـان از جملـه     دل در نظام سیاسی اسالم، به

 قانون اساسی( 52انسان است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان نیز از نن او است )اصل 

از این رو، خداوند حاکمیت تشریعی خود را به پیامبر تفویض کرده است و پس از ایشان، رهبـری  

( در 57نسـا   سـوره  و امامان معصوم قرار داده اسـت. )  "اولواالمن"و حاکمیت نظام اسالمی برعهده 

دار والیـت امـر اسـت.    عهده عصرالشرایط به نیابت از ولیولی فقیه جامع زمان غیبت امام معصوم

 (22 :1321)مصباح، 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با اعتقاد به نقش امامت و رهبری مستمر در تداوم انقـالب  

در جمهوری اسالمی ایران، والیت  عصردر زمان غیبت حضرت ولی»دارد: می اسالمی چنین مقرر

ی فقیه عادل و با تقوا، نگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر اسـت کـه یبـق    امر و امامت امت بر عهده

 قانون اساسی( 5گردد. )اصل دار نن میاصل یکصدوهفتم عهده

جمهوری اسالمی ایران، نقش نظـارتی رهبـر بـر    بر اساس اصل پنجم و جایگاه رهبری در نظام 

قوای حاکم و سایر نهادهای حکومتی بسـیار گسـترده اسـت. و قـانون اساسـی مصـادیقی از نظـارت        

تناسـب  »گانه و نهادها را نورده است اما توصیف والیت امـر بـه مطلقـه و اصـل     رهبری بر قوای سه

های مطروحه در قانون اساسی دود به راهکند که اعمال نظارت رهبری محاقتضا می« حکم و موضوع
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 نباشد.

توان چهارنوع نظارت برای رهبری درنظـر  لذا با بررسی اصول قانون اساسی و در چارچوب نن می

 گرفت که عبارتند از:

 گانهنظارت رهبری بر قوای سه -4-2-1

مهـوری  قـوای حـاکم در ج  »دارد: ظارت رهبری چنین مقرر مـی قانون اساسی در خصوص ن 59اصل 

اسالمی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاهیه که زیر نظر والیت مطلقه امر و امامـت  

 «گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.امت بر یبق اصول نینده این قانون اعمال می

گیـرد. قـانون   این نظارت از یریق شـورای نگهبـان صـورت مـی     الف( نظارت بر قوه مقننه:

از یک سو، فلسفه تأسیس شورای نگهبان را پاسداری از احکـام اسـالم و قـانون     71ی در اصل اساس

هـای  داند و انتخاب فقیهان عادل و نگاه بـه مقتضـیات زمـان مسـاهل روز را از صـالحیت     اساسی می

تأکیـد دارد کـه مجلـس شـورای اسـالمی بـدون        73داند و از سوی دیگر بر اساس اصل رهبری می

 ان اعتبار قانونی ندارد.شورای نگهب

نظـارت بـر    -1نظارت رهبری بر مجلس شورای اسالمی از یریق شورای نگهبان به دو صـورت  

 گردد.( لحاظ می4گذاری )اصلنظارت بر قانون -0( و 77انتخابات )اصل

اعمال قوه مجریه جـز در امـوری کـه در    »از منظر قانون اساسی  ب( نظارت بر قوه مجریه:

 (22 )اصل« قیماً در عهده رهبری گذارده شده، از یریق رهیس جمهور و وزرا  است.این قانون مست

 های زیر مقرر شده است:نظارت رهبری بر قوه مجریه به صورت

( و ایشـان بـر   112اصـل   7امضای حکم ریاست جمهوری منتخب مردم با رهبری است. )بند -1

 کند.ذ میاساس والیتی که بر امور جامعه دارد، مقام وی را تنفی

اصل یکصدو دهـم قـانون اساسـی رهبـری      12و بند  27عزل رهیس جمهور: بر اساس اصل  -0

تواند با درنظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیـوان عـالی کشـور بـه تخلـف وی از وظـایف       می

 فانونی یا ریی مجلس شورای اسالمی به عدم کفایت وی، رهیس جمهور را عزل کند.

های دفاعی و امنیتی کشـور  شورای عالی امنیت ملی، سیاست یت ملی:شورای عالی امن -3

کند و افـزون بـر نن دو نفـر بـه     های کلی تبیین شده توسط رهبری تدوین میرا در محدودۀ سیاست

عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی عضویت دارند و مصوبات این شورا پس از تصویب 

 قانون اساسی( 192)اصل  مقام رهبری قابل اجرا است.
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 152و 21با توجه به رسالت خطیر قوه قضاهیه بـر اسـاس اصـول    ج( نظارت بر قوه قضائیه: 

قانون اساسی نظارت رهبری بر اعمال این نهاد امری قطعی است. این نظارت از یریق نصب و عـزل  

 112بنـد ب اصـل   د. )گیرهیس قوه قضاهیه( صورت میترین مقام قوه قضاهیه )رو قبول استعفای عالی

 قانون اساسی(

 نظارت رهبری بر نیروهای مسلح 4-2-2

قانون اساسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح با رهبر است. ایالق عبـارت   112اصل  4به موجب بند 

ی نظارت مطلقه مقام رهبری نسبت به کل امور و شئون نیروهای مسلح اعـم  دهنده در قانون، نشان

 ست.از نظامی و انتظامی ا

هـای  قانون اساسی عالوه بر فرماندهی کل نیروها، بخشی از وظـایف مهـم رهبـری را در حـوزه    

 نیروهای مسلح اشاره کرده است که عبارتند از:

عزل و نصب فرماندهی عالی نیروهای مسلح اعم از رهیس ستاد مشـترک، فرمانـده کـل سـپاه      -

 -هــ   - )د 2بنـد   112)اصل نظامی و انتظامیپاسداران انقالب اسالمی و فرماندهان عالی نیروهای 

 و((

کننـده  ترین مقـام هماهنـ   نصب و عزل رهیس فرماندهی کل نیروهای مسلح به عنوان عالی -

 (192 نیروهای مسلح )اصل

هـای کلـی نظـام اسـت در     اعالن جن  و صلح و بسیج نیروها، که از مصـادیق بـارز سیاسـت    -

( و شوراهای عالی امنیـت ملـی، رهبـری را در صـدور     112 اصل 5صالحیت مقام رهبری است. )بند 

 گیرنده نهایی، شخ  رهبری است.کند اما تصمیمفرمان مبنی بر جن  و یا صلح کمک می

 ها و نهادهای خاص حکومتی :نظارت رهبری بر سازمان -4-2-3

ـ    110نظارت برمجمع تشخی  مصلحت نظام )اصل  ت و قانون اساسی( از یریق تعیـین اعضـای ثاب

متغیر و تایید مقررات نن و نظارت بر سازمان صدا و سیما از یریق عزل و نصب و رهیس نن صـورت  

، عالوه بر نظارت عالیه مقـام رهبـری،   195قانون اساسی(. بر اساس همین اصل  195گیرد )اصلمی

نظارت مضاعفی از سوی شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور، ریـیس قـوه قضـاهیه و مجلـس     

 گیرد.ورای اسالمی بر سازمان صداوسیما صورت میش

 های کلی نظام نظارت بر حسن اجرایی سیاست -4-2-4

گذاری عبارتست از تعیین، تدوین و اراهه ضوابط و موازینی که در نن مقتضـیات کلـی دولـت    سیاست
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 (1322 :47اعمال و مصالح جمعی ملت تأمین شود. )هاشمی، 

درجه اول تثبیت حاکمیت، اسـتقرار نظـم و حفـد حـدود و ثغـور       منظور از سیاست کلی دولت در

هـای متنـوع اجتمـاعی، اقتصـادی،     استقالل کشور و منظور از مصالح جمعی ملت بکارگیری سیاسـت 

های ملت برنورده شود. فرهنگی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی، بهداشتی و غیره است تا در نن خواسته

 (29: 1325)هاشمی، 

پس از « های کلی نظام جمهوری اسالمی ایرانتعیین سیاست»قانون اساسی  112بند یک اصل 

مشورت با مجمع تشخی  مصلحت نظام از اختیارات مقام رهبری برشمرده است و در بند دو همـان  

های کلی نظام توسط رهبری را مورد تأکید قـرار داده اسـت. در   اصل نظارت بر حسن اجرای سیاست

قانون اساسی در مورد قابل تفویض بودن اختیـارات رهبـری،    112، ذیل اصلهمین راستا، با توجه به

های کلی نظام را به مجمـع تشـخی  مصـلحت نظـام     ایشان وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست

 اند که مقررات مربوط به نن توسط مجمع تهیه شده و به تأیید رهبری رسیده است.واگذار کرده

 گانه بر یکدیگر(ی سهنظارت دولت بر دولت )قوا -4-3

 91ها و وظایفی که هر قوه بر عهده دارد، نظارت قوا بر همدیگر بر اساس اصول با توجه به مسئولیت

 قانون اساسی در چارچوب قانون معین شده است: 152و  113و 

 نظارت مجلس شورای اسالمی -4-3-1

ندگی از سوی مردم بتوانـد از یـرق   های ننان است لذا باید به نمایمجلس مظهر اراده مردم و خواسته

 ی مقامـات و نهادهـای حکـومتی )اصـل    های الزم و کافی را نسبت به عملکرد همهمختلف مراقبت

-های ذیـل صـورت مـی   ( به عمل نورد تا از انحراف در نن جلوگیری کند. این نظارت به صورت192

 پذیرد:

نون اساسی، ریـیس جمهـور بـرای    بر اساس اصول قا رأی اعتماد به هیأت وزیران و وزراء: -1

(. 29 هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس ریی اعتمـاد بگیـرد )اصـل   

شـوند.  همچنین وزرا  توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن ریی اعتماد به مجلـس معرفـی مـی   

 (133 )اصل

ون اساسـی، یـک چهـارم کـل     قـان  22بر اسـاس اصـل    سؤال از وزیران و رییس جمهور: -2

جمهور و یا هر یک از نماینـدگان از وزیـر    نمایندگان مجلس شورای اسالمی در هر موردی از رییس

تواند سؤال کند و رییس جمهور و یـا وزیـر موظـف اسـت در     مربویه، درباره یکی از وظایف ننان می
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ـ     ه شـده در مجلـس اثـر    مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. عدم اقتنـاع مجلـس از پاسـخ اراه

نمایـد و ایـن   حقوقی مستقیمی ندارد اما ذهن مجلس را نسبت به عملکرد وزرای دولت حسـاس مـی  

 (191: 1325های بعدی بر دولت باشد. )هاشمی، ای برای نظارتتواند منبع ارزندهخود می

، هر قانون اساسی 72بر اساس اصل  :گانهرسیدگی به شکایت مردم از طرز کار قوای سه -3

تواند شکایت خود را کتباً کس شکایتی از یرز کار مجلس و قوه مجریه یا قوه قضاهیه داشته باشد می

به مجلس شورای اسالمی عرضه کند. مجلس موظف است به این شـکایات رسـیدگی کنـد و پاسـخ     

کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضـاهیه مربـوط اسـت رسـیدگی و پاسـخ      

نیـین نامـه داخلـی     30ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعالم نماید. بر اساس ماده کافی از نن

به منظور اجرای اصل نودم قانون اساسی کمیسیونی به نام کمیسیون اصل »مجلس شورای اسالمی، 

 «ید.گردد تا یبق قوانین مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نمانودم قانون اساسی تشکیل می

مجلس شورای اسالمی حق تحقیق و تفحـ  در  » تحقیق و تفحص در تمام امور کشور: -4

، قانون اساسی(. بر این اساس مجلـس شـورای اسـالمی در مـواد     92 )اصل« تمام امور کشور را دارد.

نامه داخلی مجلس شورای اسالمی شـیوه تحقیـق و تفحـ  را بـه منظـور نظـارت       نیین 021تا 172

 ظر قرار داده است.تر مد ندقیق

بر اساس قسمت اول اصل هشتاد و نهم قانون اساسـی  استیضاح وزیران و رییس جمهور:  -5

ت وزیران یا هر یـک از  دانند هیئد در مواردی که الزم میتوانننمایندگان مجلس شورای اسالمی می

مایندگان بـه مجلـس   وزرا  را استیضاح کنند و زمانی قابل یرح است که به امضای حداقل ده نفر از ن

ت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظـرف ده روز پـس از یـرح نن در مجلـس     هیئ شود.تقدیم می

حاضر شود و به نن پاسخ دهد و از مجلس ریی اعتماد بگیرد. در قسمت دوم همین اصل نورده اسـت  

در مقـام   که در صورتی که حداقل یک سوم نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی، رهـیس جمهـور را    

اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهـور  

ماه پس از یرح نن در مجلس حاضر شود و توضیحات کافی بدهـد و در صـورتی کـه    باید ظرف یک

 12بند  جمهور ریی دادند مراتب جهت اجرایپس از نن دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس

 رسد. به ایالع مقام رهبری می 112اصل 

بودجه ساالنه کل کشور به ترتیبی کـه در قـانون   » نظارت بر تدوین بودجه ساالنه کشور: -6

-شود از یرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسالمی تسـلیم مـی  مقرر می

قـانون   50)اصـل  « مقـرر در قـانون خواهـد بـود.    گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب 
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 اساسی(

گیرد: الف( مجلس در مقام تدوین و تصویب بودجه با در نظـر  این نظارت به دو صورت انجام می

قـانون   95کند و در صـورت لـزوم در چـارچوب اصـل     گرفتن مصالح و منافع عمومی کشور عمل می

قام نظارت بر اجرای بودجـه از یریـق دیـوان    زند. ب( مجلس در ماساسی دست به جرح و تعدیل می

قانون اساسی به مجلـس شـورای    55و  54کند. این اختیار بر اساس اصول محاسبات کشور عمل می

 اسالمی واگذار شده است.

های مـؤثری کـه قـانون اساسـی بـه صـراحت بـه لحـاظ         عالوه بر ننچه گذشت از جمله نظارت

تـوان بـه   عهده مجلس شورای اسالمی گذاشته اسـت مـی  حساسیت و در جهت حفد منافع جامعه بر 

 موارد زیر اشاره کرد:

 قانون اساسی( 77المللی )اصل نظارت بر معاهدات و قراردادهای بین -7

 قانون اساسی( 78نظارت برهرگونه تغییر در خطوط مرزی )اصل  -8

اضدطراری  هدای  و محددودیت  -حکومت نظامی –العاده نظارت بر برقراری حالت فوق -9

 قانون اساسی( 79)اصل 

قدانون   81نظارت بر قرض و استقراض و کمک بالعدوض داخلدی و خدارجی )اصدل      -11

 اساسی(

قدانون   81ها و مؤسسات به خارجیان )اصدل  نظارت بر دادن امتیاز به تشکیل شرکت -11

 اساسی(

 قانون اساسی( 82نظارت بر استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت )اصل  -12

 قانون اساسی( 83نظارت بر فروش بناها و اموال دولتی )اصل  -13

 نظارت قوه قضائیه -4-3-2

ی عمـومی، ایـن   قوای مجریه و قضاهیه مجریان قانون هستند. انتظار قانونگذار به عنوان مظهـر اراده 

ی قـانون از  است که قوانین به نحو شایسته به اجرا درنید تا رضایت همگان تأمین شود. التزام به اجرا

تواند وافی به مقصود باشد زیرا تجربه حکایت از گریز از قانون دارد. جانب قوای مذکور به تنهایی نمی

 ( 395: 1325شود. )هاشمی، است که لزوم نظارت بر اجرای صحیح قوانین احساس می بدین لحاظ

گیرد ت انجام میبه موجب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، نظارت قوه قضاهیه به سه صور

 کننده اجرای قوانین در جامعه باشد. تا بتواند تضمین

قانون اساسی، دیوان عـالی کشـور،    121بر اساس اصل  نظات از طریق دیوان عالی کشور: -1
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-به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویّه قضایی و انجـام مسـئولیت  

گردد. این نظـارت  شود، از سوی رییس قوه قضاهیه تشکیل میحول میهایی که یبق قانون به نن م

 یک نظارت درونی در قوه قضاهیه است.

دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و نظارت از طریق دیوان عدالت اداری:  -2

یر نظر ریـیس  های دولتی و ... زنامهتظلمات و اعتراضات مردمی نسبت به مأمورین یا واحدها یا نیین

 قانون اساسی( 193گردد. )اصل قوه قضاهیه تأسیس می

بر اساس حق نظارت قوه قضـاهیه نسـبت بـه     نظارت از طریق سازمان بازرسی کل کشور: -3

های اداری سازمانی، سازمان بازرسی کل کشـور  حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه

 قانون اساسی( 194ردد. )اصل گزیر نظر رییس قوه قضاهیه تشکیل می

 نظارت قوه مجریه -4-3-3

ترین مقـام رسـمی کشـور    قانون اساسی پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی 113بر اساس اصل 

است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در مواردی که مستقیماً به رهبـری  

 شود برعهده دارد.مربوط می

رسد نظارت قوه مجریه با سـاز و کـاری کـه در قـانون     ل قانون اساسی، به نظر میبا بررسی اصو

های مختلف قوه مجریه است و قوه مجریـه هـین نظـارتی بـر سـایر قـوا       نمده است بر اجزا  و بخش

هـای  ها و دستگاه)مقننه و قضاییه( ندارد. نظارت قوه مجریه بر اساس اصول قانون اساسی بر سازمان

 پذیرد:خود به صورت نظارت درونی و در اشکال زیر صورت میزیر مجموعه 

 قانون اساسی( 133 پیشنهاد وزرا  به مجلس برای اخذ ریی اعتماد )اصل -1

 قانون اساسی( 132 عزل وزرا  )اصل -0

 قانون اساسی( 104جمهور )اصل نصب معاونین رییس -3

 قانون اساسی( 134ت وزیران )اصل نظارت بر کار وزیران و ریاست هیئ -4

 (132اصل  0های ویژه )بند تأیید مصوبات کمیسیون -5

 قانون اساسی( 132ت وزیران و نظارت بر نن )اصل نامه توسط هیئنامه و نیینتصویب وضع -2

 جمهـور )اصـل   نظارت بر امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور توسط ریـیس  -9

 قانون اساسی(. 102
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 های نظارتی در قانون اساسیدر شیوه« اعمال نظارت»انواع بررسی  -5

دولـت( و بـه    - رهبـری  – های نظارت در قانون اساسی به سه شـکل )مـردم  با توجه به اینکه شیوه

اعمـال  »گیـرد. در ایـن بخـش بـه بررسـی      های مختلف که قبالً به نن اشاره شد انجـام مـی  صورت

 پردازیم:می در هرکدام از اشکال مختلف نظارت« نظارت

 نظارت مردم و اعمال آن -5-1

ازمنکر را در میان مردم و به شـکل  اصل هشتم قانون اساسی نظارت همگانی و امر به معروف و نهی

متقابل میان مردم و دولت به عنوان یک وظیفه عمومی به رسـمیت شـناخته و مبنـای نن را دسـتور     

نسبت به دولت از این جهت واجـد اهمیـت اسـت کـه     داند. نظارت افراد جامعه صریح قرنن کریم می

-پس از انتخاب دولت توسط مردم، حق نظارت ننان در مورد دولت محفوظ بوده و این امر موجب می

شود حق تذکرات الزم را از سوی نحاد مردم نسبت به دولتمردان میسر کند و باعث ایجاد محدودیت 

 حاکم گردد.مقامات دولتی نسبت به سو  استفاده از شرایط 

از ننجاکه نظارت مردم به سه صورت متصور است به شیوه اعمال در هر کدام بر اساس اختیـاری  

 شود:که ناظر در مقام نظارت دارد اشاره می

توانـد در قالـب   در این شیوه هر فرد جامعـه در هـر جایگـاهی مـی     الف( نظارت مردم بر مردم:

راد جامعه تذکرات الزم را به منظـور اصـالح فـرد انجـام     ازمنکر نسبت به سایر اف معروف و نهیامربه

معروف دهد. البته استفاده از این روش همگانی ضروری است در چارچوب قانون اسالم در بحث امربه

ازمنکر صورت پذیرد. این روش نوعی نظارت استطالعی است و در حد ایالع و نگـاهی دادن   و نهی

ت بدون ننکه صالحیت رسیدگی و برخورد داشته باشد. البته این افراد جامعه نسبت به افعال ایشان اس

شیوه نظارتی در جامعه بدلیل نداشتن ساختار و تشـکیالت خـاص نن دشـوار و دارای ضـمانت اجـرا      

 باشد.نمی

گانـه  نظارت مردم بر دولت یعنی نظارت افراد جامعـه بـر قـوای سـه     ب( نظارت مردم بر دولت:

از یرف مقامات مختلف سیاسی جامعه اعم از دولتمردان و نماینـدگان و   است. از ننجاکه احتمال خطا

ها نظارت نماینـد  کند که مردم بر کارهای نن.... دور از ذهن نیست لذا منفعت عموم جامعه اقتضا می

گیـرد: الـف(   و در صورت انحراف به شکل مقتضی متذکر شوند. شیوه نظارت به دو صورت انجام مـی 

 -3افـراد و تشـکیالت سیاسـی     -0های گروهـی  مطبوعات و رسانه -1از یریق نظارت مستقیم که 

ت حاکم از دادن هیئو در حد نگاهیها که اعمال نظارت نیز به صورت استطالعی پیماییاجتماعات راه
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توانـد بـه   ها، خطاها و اشـتباهات اسـت کـه مـی    های مختلف مردم در قالب بیان نقطه ضعفخواسته

 منتهی گردد. اصالح امور جامعه

ب( نظارت غیرمستقیم که مردم با انتخاب اعضای شورای شهر و روستا و انتخاب نمایندگان خود 

های معین شـده در قـانون اساسـی بـر رفتـار مسـئوالن       در مجلس شورای اسالمی از یریق مکانیزم

گـذار در  انوننظارت دارند. اگرچه منتخبین مردم در شورای شهر و روستا بر اساس قوانین عادی که ق

ها سپرده است از اختیارات نظارت استطالعی/ استرجاعی و انضبایی و همچنـین  اصل یکصدم به نن

اعضای مجلس شورای اسالمی از هر چهار شکل اعمال نظارت برخوردارند ولـی ننچـه در ایـن نـوع     

گـاهی و  توان مطرح کرد نوع استطالعی نن است چراکه مـردم در حـد ن  نظارت غیرمستقیم مردم می

کنند و استفاده از انواع نظارت دیگر به دیدگاه و عملکرد نماینـدگان  ایالع به منتخبین خود عمل می

 مردم بستگی دارد.

به موجب اصل هشتم قانون اساسـی نظـارت مـردم بـر دولـت بـه        ج( نظارت مردم بر رهبری:

معـروف و   ی نقش امربـه داران، نظارت عام است که توسط مردم در جهت ایفامعنای حاکمیت و زمام

 گیرد و این نظارت از نوع استطالعی است.ازمنکر صورت می نهی

هـا،  ده که در صـورت خلـل در نن  قانون اساسی، برای رهبری و اعمال ایشان شرایطی را قاهل ش

هرگـاه  »موجب قسـمت اول اصـل یکصـدویازدهم:     ی مسئولیت وی رسماً قابل یرح است. بههمسئل

وظایف قانونی خود نـاتوان شـود، یـا فاقـد یکـی از شـرایط مـذکور در اصـوا پـنجم و          رهبر از انجام 

یکصدونهم گردد یا معلوم شود از نغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شـد.  

 «باشد.خبرگان مذکور در اصل یکصدوهفتم می هتشخی  این امر برعهد

رسـد. بررسـی   در مقابل مجلس خبرگان، مسئول به نظـر مـی  با این تصریح قانونی، مقام رهبری 

وجود یا فقدان شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان مستلزم نظارت مستمرّی است که ایـن مجلـس   

نامه مجلس خبرگان رهبری بـه  نیین 31( بر اساس ماده 47: 1325شود. )هاشمی، بر نن مقام دارا می

سی کمیسـیون تحقیـق وظیفـه نظـارت بـر رهبـری را       منظور اجرای اصل یکصدو یازدهم قانون اسا

هیئت تحقیـق موظّـف اسـت    »برعهده دارد. در اجرای حق نظارت خبرگان بر امور رهبری، همچنین 

نهنگی مقام رهبری به تشکیالت اداری نن مقام توجه داشته و با نن مقام در جلوگیری از دخالت باهم

 «.دعناصر نامطلوب در تشکیالت مذکور مساعدت نمای

اختیـار نظـارت داده    111با توجه به اینکه وقتی قانون به مجلس خبرگان رهبری بر اساس اصل 

ها استصوابی باشد و در غیر اینصـورت  یابد که نظارت نناست زمانی این نظارت بر رهبری تحقق می
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وی اگر نظارت نتواند در صورت خطایی که مشاهده کرد باعث اصالح نن شود این عمل کار شـبه لغـ  

 است لذا نظارت استصوابی است.   

 نظارت رهبری و روش اعمال آن -5-2

الشـرایطی باشـد   تأسیس نهاد رهبری در جامعه اسالمی بدین لحاظ است که امور در دست فقیه جامع

که ضامن اجرای احکام اسالمی در تمام امور و شئون جامعه باشد و از سالمت رفتار کارگزاران نظـام  

 بر این اساس قوای حاکم در انجام وظایف خود در برابر رهبری مسئولیت دارند.پاسداری نماید. 

 های اعمال نظارت رهبری به صورت زیر است: روش

 گانهنظارت بر قوای سه -5-2-1

گانه زیرنظر والیت مطلقه امر و امامت امت قـرار دارد.  قانون اساسی که قوای سه 59با توجه به اصل 

ویـژه ریـیس   ه ی قوا باصل نثار حقوقی دارد و رعایت نظرات رهبری بر همهنظارت مطروحه در این 

االجرا است. از یک سو بر اساس اصل پنجم قانون اساسـی  جمهور در مقام مجری قانون اساسی الزم

اسالمیت نظام و حفد نن به وجود والیت فقیه است و بیانگر نظارت شرعی رهبری بـر قـوای حـاکم    

-ل چهارم قانون اساسی، نظام حقوقی کشور را بر مبنای موازین اسالمی میاست و از سوی دیگر اص

گانه دارد. نظارت حقوقی رهبری بر اعمال حکومت داند و اشاره به نظارت حقوقی رهبری بر قوای سه

نصب، عزل و استعفای فقهای شورای نگهبـان،  »ترکیبی از نظارت استطالعی و استصوابی است زیرا 

ضایی، امضای حکم ریاست جمهوری و عزل رییس جمهور با درنظرگرفتن مصـالح  ترین مرجع قعالی

جز  اختیارات رهبری است. تناسب حکم و موضوع بیانگر استصـوابی بـودن نظـارت رهبـری     « کشور

 (129: 1327است. )عمید زنجانی، 

 نظارت بر نیروهای مسلح -5-2-2

نیروهـای مسـلح بـا رهبـری اسـت و ثانیـاً        قانون اساسی که اوالً فرماندهی کل 112با توجه به اصل

نظارت مورد اشاره مطلق است و این نظارت در همه مراحل و فرایند عملکرد نیروهای مسلح از نصب 

ویژه اعـالم صـلح و جنـ  اسـت، نظـارت رهبـری از نـوع        ه و عزل فرماندهان تا سایر موارد دیگر ب

 استصوابی است.

 خاصهای نظارت بر نهادها و سازمان -5-2-3

گـذاری بـر   نظارت مقام رهبری بر سازمان صداوسیما که از یریق نصب و عزل رهیس نن و سیاسـت 
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گانه مشی کلی نن است که به شیوه استصوابی است. با توجه به نظارت قوای سهفرنیند حرکت و خط

در  رسد چون این دو نوع نظارت(، به نظر می195 بر سازمان صداوسیما از سوی شورای نظارت )اصل

گانه( و به لحاظ سلسـه مراتـب سیاسـی ظـاهراً نظـارت      عرض هم نبوده )نظارت رهبری و قوای سه

رهبری بر نظارت شورای قوای سه گانه مرجح است و نظارت شورا ضـعیف خواهـد بـود لـذا نظـارت      

( و 501: 1325باشد. )هاشمی، قوه استطالعی می رهبری استصوابی است و اعمال نظارت شورای سه

توانند از یرف نن مقام بـر کـار صداوسـیما    قوا تحت نظارت رهبری است نمایندگان این قوا میچون 

 نظارت و در صورت مشاهده تخلّف مراتب را به ایالع ایشان رسانند.

قانون اساسی، بـا توجـه بـه اینکـه اختیـارات رهبـری در مجمـع تشـخی           110بر اساس اصل 

م از تعیین اعضای ثابت و متغیـر، نصـب ریـیس مجمـع،     مصلحت نظام در همه امور مربوط به نن اع

 گردد.تأیید مقررات مصوب مجمع همراه است نظارت رهبری بر نن به صورت استصوابی اعمال می

 های کل نظامنظارت بر حسن اجرای سیاست -5-2-4

های کلی نظام جمهوری اسـالمی ایـران را   قانون اساسی، صالحیت تعیین سیاست 112بند اول اصل

پس از مشورت با مجمع تشخی  مصلحت نظام به مقام رهبری واگـذار نمـوده اسـت و در بنـد دوم     

ها را نیز به عهده ایشان دانسته است. رهبری نظـام مطـابق ذیـل    نظارت بر حسن اجرای این سیاست

 19/1/1399های کلی نظام را به موجب نامه مـور   ، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست112اصل

-ع تشخی  مصلحت نظام سپردند و به مجمع توصیه کردند راهکاری در خود مجمـع پـیش  به مجم

ای ها و مقررات کشوری نظارت گردد و مقدمـه های مصوب در برنامهبینی نمایند تا بر اعمال سیاست

 (322: 1322برای اجرای نن مصوبات باشد. )مهربور، 

ماده و 12های کل نظام در جرای سیاستدر راستای اعمال این نظارت، مقررات نظارت بر حسن ا

بـه تأییـد مقـام     02/2/1324به تصویب مجمع و در نهایت در تـاریخ   01/3/1324تبصره در تاریخ  2

 معظم رهبری رسیده و ابالغ شد. 

گانه، نیروهای مسلح و صداو سـیما  این مصوبه، باالترین مقام مسئول در قوای سه 3مطابق ماده 

های مربویه معرفی شدند. همچنین بر اسـاس مـاده   ی کلی نظام در دستگاههامسئول اجرای سیاست

را با ترکیب خاصی به منظور بررسی و ارزیابی موضوعات « کمیسیون نظارت»این مصوبه، تشکیل  4

این کمیسیون صرفاً به  4ماده 0بینی کرد. مطابق تبصره ارجاعی مجمع در خصوص این نظارت پیش

هـای مربویـه   ایـن مصـوبه دسـتگاه    5خواهد کرد هرچند مطابق مـاده   های رسیده رسیدگیگزارش

هـا تهیـه و بـه    های ادواری سالیانه و پنج ساله خود را از نحوه اجرای ایـن سیاسـت  اند گزارشموظف
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هـای انجـام شـده در خصـوص نحـوه      ، نتایج بررسی12مجمع ارسال کنند. که در نهایت مطابق ماده

همراه با اقدامات، به نظر مقام معظم رهبری خواهد رسـید. )سـایت    های کلیرعایت و اجرای سیاست

 مجمع تشخی  مصلحت نظام(

های کلـی نظـام، اگرچـه استصـوابی     بهرحال شیوه اعمال نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاست

های کلـی  رسد شیوه نظارتی که مجمع نسبت به بررسی حسن اجرای سیاستبه نظر نمی»است ولی 

و همچنـین مقـام    1322کننـدگان قـانون اساسـی مصـوب      بتواند ننچه مدنظر تدوینکند اعمال می

 ( 23: 1370)غالمی، بهادری، « رهبری است را تأمین کند.

 گانه بر همدیگر(اعمال نظارت دولت بر دولت )قوای سه -5-3

 اعمال نظارت قوه مقننه به چهار صورت وجود دارد: الف( اعمال نظارت قوه مقننه:

قانون اساسی نظارت مجلس شورای اسـالمی   23تا  99بر اساس اصول  نظارت استصوابی: -1

های العاده، دادن امتیاز به تشکیل شرکتالمللی، تغییر خطوط مرزی، برقرار حالت فوقبر معاهدات بین

خارجی، دادن قرض و استقراض، استخدام کارشناس خارجی و فروش بناها و اموال دولتی، استصوابی 

 (192: 1325 ت که انجام این امور بدون موافقت ناظر اعتبار ندارد. )هاشمی،اس

ت وزیـران و  ئنظارت مجلس شورای اسالی بر تشکیل هی 133و  29عالوه بر این مطابق اصول 

گیـری قـوه مجریـه اسـت از نظـارت      دادن ریی اعتماد به وزیران که خود نظارت مـؤثری بـر شـکل   

همچنین نظارت مجلس از یریق استیضاح وزیران و رییس جمهور مطـابق  استصوابی برخوردار است. 

 ( نمده استصوابی است.27ننچه در قانون اساسی )اصل 

نظارت مجلس شورای اسالمی بر قوه مجریه از یریـق  : نظارت استطالعی و استرجاعی -2و3

تحقیـق و   نظـارت اسـتطالعی و نظـارت از یریـق     22سؤال از وزیر و رییس جمهور بر اساس اصل 

( به دو صورت استطالعی و در صورت احراز تخلـف و ضـرورت   92 تفح  در تمام امور کشور )اصل

باشد. همچنین نظـارت از یریـق   گیری نظارت استرجاعی و ارسال به دستگاه قضایی میتعقیب و پی

ر کمیسیون اصل نودم به دو صورت است، در مواردی که مربوط به عموم مردم استطالعی اسـت و د 

صورتی که شاکی خصوصی داشته باشد نظارت استرجاعی و ارجاع به دادگاه صالحه برای رسـیدگی و  

 دادن پاسخ کافی به شاکی است.

قـانون اساسـی نظـارت مجلـس شـورای       55و  54و  50بر اساس اصول  نظارت انضباطی: -4

یـوان محاسـبات بـه    اسالمی بر تدوین و تصویب بودجه ساالنه و نظارت بر اجرای بودجه از یریـق د 
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 صورت انضبایی است.

قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای  152اصل  3با توجه به بند ب( اعمال نظارت قوه قضائیه:

 121و  194، 193قوانین از جمله وظایف قوه قضاهیه است. وظیفه نظارتی این قوه بر اسـاس اصـول   

 ان عالی کشور است.برعهده دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دیو

قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان با  194بر اساس اصل  -1

بازرسی از نهادها و اشخاص حقوقی، در صورت کشف تخلف بدون صالحیت رسیدگی، موضوع را بـه  

ی بـه  هـای رسـیدگ  تئـ منظور رسیدگی حسب مورد به نهادهای صالح چون دیوان عـدالت اداری، هی 

دهد. بر ایـن اسـاس صـالحیت نن از    های عمومی ارجاع میتخلفات اداری، دیوان محاسبات و دادگاه

 ( 23: 1320نوع نظارت استرجاعی است. )عمید، 

قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت  121بر اساس اصل  -0

قـانون نیـین    027وان عالی کشور بـر اسـاس مـاده    رویه قضایی بر عهده دیوان عالی کشور است. دی

مجلس شورای اسـالمی، بـه منظـور اعمـال بخشـی از صـالحیت        4/10/70دادرسی کیفری مصوب 

کند و بر اسـاس  نظارتی خود، در صورت کشف مغایرت یک حکم با قوانین، احکام مربوط را نقض می

فرد ریی صادره نقـض و بـدون ارجـاع    قانون یاد شده در صورت احراز مجرم نبودن  492و  427مواد 

است و در صورتی که نقض در تحقیقات منجر به نقض شود به دادگـاه صـادرکننده ریی ارجـاع داده    

شود و در صورتی که عدم صالحیت دادگاه صادرکننده حکم موجـب نقـض ریی شـود بـه مرجـع      می

ت اجرا و البته نهایی از سـوی  شود. این فرنیند حاکی از نظارت همراه با ضمانصالح دیگری ارسال می

 این نهاد دارد. لذا نظارت این نهاد یک نظارت انضبایی است.  

قانون اساسی بخش دیگری از وظیفه نظارتی قوه قضاهیه توسـط دیـوان    193بر اساس اصل  -3

هـا و  نامـه بـر نیـین   193شود. دیوان عدالت اداری از یک سو بر اساس اصل عدالت اداری اعمال می

نمایـد  های دولتی نظارت کرده و در صورت کشف تخلف از قوانین، اقدام به ابطال نن مینامهتصویب

قانون تشکیالت و نیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  12ماده  0و از سوی دیگر بر اساس بند 

 هـای ایـن نهـاد   نظارت بر نرای صادره از مراجع اختصاصی اداری را نیز عهده دارد. صـالحیت  1370

هـای دولتـی و چـه    نامـه حکایت از نظارت انضبایی این نهاد دارد چراکه این نهاد چه در بررسی نیین

ها در شعب، در صورت کشف مغایرت با قانون، اقـدام نقـض ریی و   تئها و هیبررسی نرای کمیسیون

 کند.ها مینامهابطال نیین

ت ئـ ریاست هی»وچهارم،  سیبه موجب اصل یکصدو  :ج( نظارت قوه مجریه و شیوه اعمال آن
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وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر الزم به هماهن  ساختن 

مشی دولت را تعیین و پردازد و با همکاری وزیران برنامه و خطت دولت میئهای وزیران و هیتصمیم

و وظیفـه از یـرف وزیـران بـه ریـیس      بر این اساس ضرورت حسن خـدمت  «. کندقوانین را اجرا می

اساسی بر تمامی مراحل و جزهیات کار وزیران نظارت نمایـد.   دهد که به موجب قانونجمهور حق می

منظور از نظارت در این اصل، حصول ایمینان نسبت به اجـرای صـحیح و دقیـق کارهـا بـر اسـاس       

نیـد ریـیس جمهـور در اعمـال     مـی ( لذا الزم 1325 :072باشد. )هاشمی، های مدوّن دولت میبرنامه

 قانون اساسـی قسـمت قابـل    102نظارت خود از ابزار متناسبی برخوردار باشد که قانونگذار یبق اصل

توجهی از ابزار نظارت را از یریق امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در اختیـار وی  

ـ   قرار داده است. ضمناً مطلق حق نظارت رییس جمهور بر ایـن مکـان را بـرای او     هکار وزیـران زمین

سازد تا به هر یریق ممکن اعمال نظارت نماید و ضمانت اجرای نظارت بر کـار وزیـران و   فراهم می

قانون اساسی نن را به عهـده ریـیس جمهـور     132سایر اعضای قوه مجریه عزل ننان است که اصل 

ساختار قوه مجریه به صورت درونـی و اعمـال   قرار داده است. با توجه به مطالب مطروحه، نظارت در 

 نن بر زیرمجموعه به صورت انضبایی است.

 گیرینتیجه -6

از ننجاکه جمهوری اسالمی ایران یک نظام مردم ساالری اسالمی بـوده و حـق حاکمیـت نن تحـت     

کـه  گذاری گردد بـه صـورتی   اساسی نن بر اساس مبنای اسالم پایهاراده الهی است، الزم است قانون

احکام شریعت اسالمی در همه امور جامعه و رفتار متقابل مردم و دولت دیده شود. به منظـور تحقّـق   

که نظارت احکام اسالمی در همه شئون جامعه، نظارت بر جامعه از اهمیت برخوردار بوده و در صورتی

شده و همـه   جدی، صریح و مؤثر باشد ضامن حسن اجرای قوانین بوده و هم نقاط ضعف ننان پدیدار

هـای نظـارت در   کنند. بر اسـاس ننچـه گذشـت شـیوه    اجزای جامعه در جهت تصحیح نن حرکت می

 توان در شکل زیر به اختصار نشان داد:اساسی و روش اعمال نن را میقانون

 

 مردم بر نظارت

 نظارت استطالعی (2 معروف و نهی از منکر )اصلاز یریق امربه مردم

 دولت

 استطالعی از یریق انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

 از یریــق انتخــاب اعضــای شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا 

 استطالعی
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نظـارت   هـا  پیماییاجتماعات و راه - احزاب – هااز یریق رسانه

 استطالعی

 رهبری

 نظارت استطالعی ( 2نظارت عمومی باشد، )بر اساس اصل 

نظـارت   نظارت خاص باشد، از یریق مجلس خبرگـان رهبـری   

 استصوابی

 رهبری بر 

هـای مربویـه   نظارت بر هر سه قوه از یریق مکانیزم گانه )دولت( قوای سه

 استصوابی

 نظارت استصوابی نیروهای مسلح 

 نظارت استصوابی   های کلی نظام حسن اجرای سیاست

نهادهای خاص حکـومتی شـورای عـالی امنیـت/ سـازمان صداوسـیما )مجمـع        

 نظارت استصوابی تشخی  مصلحت نظام( 

دولت )قوای 

گانه( بـر   سه

 همدیگر

نظـارت استصـوابی/ اسـتطالعی/     مجلس شورای اسالمی                      

 استرجاعی/  

 قوه مققننه            انظبایی   

 نظارت استصوابی شورای نگهبان                        

 قوه قضاهیه
 نظارت استرجاعی سازمان بازرسی کل کشور

 نظارت انضبایی   دیوان عدالت اداری  -دیوان عالی کشور

های زیـر مجموعـه خـود بـه صـورت      نظارت بر تمام بخش قوه مجریه

 نظارت درونی و انضبایی است.

 منابع

 .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -1

 های مجلس شورای اسالمی.، مرکز پژوهشنامه داخلی مجلس شورای اسالمیقانون آیین -2

 مجلس شورای اسالمی. 4/12/22مصوب  ،قانون آیین دادرسی کیفری -3

 واکاوی مفهومی کلید واژگان چند معنا در قانون اساسی مدخل(، 1321) آیینه نگینی، حسیی  -4

 ، تهران، پژوهشکده شورای نگهبان.نظارت
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های حقووقی و نهوادی نظوارت    ررسی چالش(، ب1324اخوان فرد مسعود و اصغری ابوطالب، )-1

، دو فصیلنامه ماالعیاح حقیوش بشیر اسیالمی،      همگانی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران

 .24سال چهارم شماره نهم پاییز و زمستان 

 ، تهران، نشر نی، چاپ چهل و سوم.دیریت عمومیم(، 1321الوانی مهدی )-6

بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی مجلوس شوورای اسوالمی بوا     (، 1332) امیر ارجمند، امیر منصور-7

 نامه کارشناسی ارشد(، دانشگاه تهران.، )پایانهای متداول انتخاباتینظام

 چاپ اول. -، جلد دوم، تهران، نشر دانشگاه تهراننامهلغت(، 1377اکبر )دهخدا، علی-3

 ، تهران، دراک، چاپ دوم.نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی(، 1321راسخ، محمد )-2

، فصیلنامه پژوهشیی در   نظارت بر نظام جمهووری اسوالمی ایوران   (، 1332) اکبیر علیخانی، علی-11

 . 32، پاییز22 دانشگاه امام صادش شماره

 ، تهران، سپهر.2 ، جسیفقه سیا(، 1373) عمید زنجانی، عباسعلی-11

ظارت بور اعموال حموموت و عودالت     (، ن1332زاده ابراهیم )عمید زنجانی، عباسعلی و موسی-12

 ، دانشگاه تهراناداری

، فصلنامه حکومت اسالمی شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات(، 1332عمید زنجانی، عباسعلی )-13

 .31شماره 

، های کلی نظامهوم ماهیت و نظارت بر اجرای سیاستمف(، 1322) غالمی علی، بهادری علیی -14

 .1322 ، بهار1های حقوش عمومی، سال دوم، شمارهفصلنامه بررسی

 ، تهران، میزانهای حقوق اساسیبایسته(، 1371قاضی، ابوالفضل )-11

-آموزشی و پژوهشی امام ، قم، مؤسسهنظارت استصوابی یا استطالعی(، 1321) مرتضایی، احمد-16

 خمینی 

آموزشی و پژوهشی  ، قم، مؤسسهنگاهی گذرا به نظریه والیت فقیه(، 1331) مصباح، محمدتقی-17

 امام خمینی 

، هوای کلوی نظوام   کندوکاوی در جایگاه حقوقی سیاست(، 1331مهرپور، حسی  و دیگران )-13

 .21فصلنامه راهبرد، شماره 

گوی نظارت و کنترل در نظام اداری جمهوری اسوالمی  (، ال1333) میرمحمدی، سید محمد-12
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 ، تهران، سمت، چاپ اول.ایران

، تهران، انتشاراح مدیریت سیاسی از سیاستگذاری تا سیاستگزاری(، 1366) هاشمی، سید محمد-21

 ریاست جمهوری.

، دادگسیتر، چیاپ   2 ، جحقوق اساسی جمهوری اسوالمی ایوران  (، 1332) هاشمی، سید محمد-21

 پنجم

اسوت نوه استصووابی و نوه     « انضوبایی »نظارت شورای نگهبان (، 1333) هاشمی، سید محمد-22

 .32زمستان 4، مجله مدرس علوم انسانی، شماره استطاعی

 -مییزان  -، تهیران 2 ، جحقوق اساسی جمهوری اسوالمی ایوران  (، 1331هاشمی، سید محمید )  -23

 چاپ یازدهم.

 

 





 

 


