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 چکيده
منظور بررسی حیطه اختیارات و قلمرو اقسام نظارت در حقوق عمومی به نیترحقوقی یکی از مهمنظارت 

اصل بهه ابااراهای نظهارتی من مربهو       71  اصل قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 711قوا است. از میان 

. این گرددیمارتی مطرح ی نظارت تصویری با ارائه دو دید حفاظتی و نظااستمیس. در امین اثنا مقوله شودیم

ی مداربسته در ذیل اقسهام  اانیدوربتحلیلی سعی بر من دارد که با معرفی -ی از روش توصیفیریگبهرهمقاله با 

توسه  دوربهین    ریپه  نظهارت ی اعمها   طهه یحدر  جهرائم ی مکانیکی، در جهت پیشهییری وعهعی   اانظارت

و معاونهان، مقهام رایهری، شهورای      جمههور سیرئی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت ادار)مداربسته 

مداخلهه  ) اها نیدوربناپ یر توس  این و موارد نظارت (نیهیان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، خیرگان رایری

، 4، 3ی حکومتی، شورای عالی امنیت ملی و موارد نهاق  اصهو    ااتیصالحدر اصل تفکیک و استقال  قوا، 

ی ااییریدی و لنها موتهورایا در انهواو دوربهین     ااینا یسی مداربسته با اانیربدو، با معرفی (42، 31، 02، 02

و تکنولهویی   WVCW480 ،HD_SDI ،Wi-Fiمداربسته مینیهاتوری، عهدخرابکاری مجهها بهه سیسهتم      

VCR و با ادف جلب رعایت مردم و افاایش  سامانمندی نوین و ااحرکتدر راستای برترین نوو،  عنوانبه

 بپردازد.در تحقق عدالت و صیانت از حقوق ملت در اعما  نظارت بر حکومت  اعتماد مردمی

 

 ی مداربسته، اعمال حکومت، پیشگیری وضعيهانیدوربنظارت، کنترل،    :هاکليدواژه
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 مقدمه
مراقیت در انجام صحیح فعل یا ترک فعهل تعریه     توانیمدر عرف و زبان روزمره، نظارت را 

حوزه فردی و شخصی، مراقیه و نظارت فرد بر فعل یا ترک فعهل خهود    از اینکه در نظرصرفکرد. 

ممکن است، اما در عرصه عمومی مقصود از نظارت، مراقیت فهردی یها سهازمانی بهر اقهدامات یها       

نهوو نظهارت در سهپهر عمهومی زنهدگی اجتمهاعی        نیتهر مههم افعا  فرد یا سازمان دییهر اسهت،   

عمومی یا سیاسی وجهود دارد. سیاسهت، معطهوف بهه      یی است که در حوزه اعما  اقتداراانظارت

خطااهای فهردی در زنهدگی     بهرخالف امر عمومی است و امر عمومی مربو  بهه امیهان اسهت.    

خصوصی که ممکن است ابعاد من تنها دامن فرد خطاکار را بییرد و دامنه من محهدود باشهد، خطها    

که بنا بهه تعریه  امهری اسهت      عرصه سیاسی ترمهمدر عرصه عمومی زندگی اجتماعی و از امه 

ابعاد گسترده و عمق بیشتری داشته باشد و کل جامعهه مجیهور بهه دادن     تواندیممربو  به امیان، 

افرادی کهه دارای اقتهدار عمهومی اسهتند، من را اعمها        کهی سنیین برای خطااایی باشد اانهیاا

و مهدیریت شایسهته در   . وانیهی، یکی از خصایص غیرقابهل انکهار در حکمرانهی خهو      کنندیم

. دو رکن از ارکان ار نظهام حقهوقی،   (721: 7337زاده،)موسیی امروزی، اعما  نظارت است ااحکومت

؛ این ارکان در مجموعه قهوانین من نظهام ذکهر شهده اسهت      سازوکارو  استی و نظارت گ ارقانون

، نظارت بهر قهوا   استم ی عملی مهم در ساختار حاکمیتی یک نظاگ ارقانونکه  گونهامانبنابراین 

اعما  اصل تفکیک قوا و یا استقال  قوا از طریق نظهارت اهر یهک     درواقعنیا حائا اامیت بوده و 

. به عیارتی تفکیک قوا، توازن قوا و تحدیهد قهدرت ناشهی از التهاام و     استاز قوا بر دییری مقدور 

 .  (0: 7331 حسینی،) استعرورت رکن نظارت در ار حاکمیت میتنی بر نظامات حقوقی 

ااداف سیاست جنایی مؤثر، پیشییری از وقهوو جهرم اسهت، امهه تهدابیر       نیترمهماز 

ی واکنشی نیست و بخشی از من جنیهه کنشهی دارد.   ااپاسخجامعه در برابر جرم محدود به 

تا جرم اتفاق افتد و پس از من بها ابهاار سیاسهت کیفهری، بهه       ماندینمجامعه امیشه منتظر 

یرامون مجازات بپردازد، بلکه گاای با توسل به سیاسهت جنهایی و بها اتخهاذ     ی پشیاندچاره

نخستین کسی است کهه پیشهنهاد    7. ساار بکاریاادیخیبرمتدابیر پیشییرانه به مقابله با جرم 

                                                           
1. Cesare Beccaria. 
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ی کیفر و مجازات بااکاران بها تحهو  در   جابه (ییزدا)جرمبرای کااش میاان جرم  کندیم

عه موجیات ارتکا  جرم از میان برداشته شود. در نظهر وی  وعع اقتصادی و اجتماعی جام

: 7313، 7کهن )ااداف یک سیاست جنایی مؤثر پیشییری از وقوو جرم اسهت   نیترمهمیکی از 

بهه افهراد    ماًیمسهتق ی بازدارنهدگی دارنهد و   جنیهه ی نامحسهو  مداربسهته   اانیدورب. (703

ی نامحسهو  کهه توسه  اشهیایی     اانیدوربتحت نظارت استند.  مرتیاًکه منان  فهمانندیم

یک مخیر اطالعاتی بهرای   عنوانبه، اندشدهو... پنهان  ااچراغ، ااساعت، ااعکسنظیر قا  

در این بین ماایای دوربین مداربسته که کااش جرم، ترساندن  کنندیممأموران نظارتی عمل 

ر  اجتمهاعی،  مجرمین از ارتکا  جرم، کمک بهه تحقیقهات پلیسهی، مهدیریت مکهان، کنته      

، منهالیا رفتاراهای   (اعم از تشخیص حرکت، ردیابی، تعقیب اوشمند)ی اطالعات مورجمع

در برخی موارد شهامل نقه  حهریم خصوصهی، دسترسهی بهه         منکهبر معایب  استافراد 

از اطالعهات واصهله از طریهق دوربهین اسهت،       سوءاستفادهاطالعات محرمانه افراد، احتما  

 .(023: 7330زادگان و امکار،  مؤذن) ابدییمارجحیت 

در این مقاله سؤا  تحقیهق ایهن اسهت کهه: میها اعمها  نظهارت بهر حکومهت، توسه            

که اعما  نظهارت   استاست؟ و فرعیه تحقیق بر این مینا  ریپ امکانی مداربسته اانیدورب

 است.   ریپ امکانی مداربسته بر اعما  حکومت اانیدوربمکانیکی توس  

 :  استی تحقیق براسا  موارد فوق هنیشیپبنابراین 

، توسه   «ی نظهارت تصهویری بدانیهد    ااستمیسار منچه که باید در مورد »کتا  

چاپ گشت که در من  7331نژاد در سا  ی واعظیمحمدعلفر و موحدی محمدصادق

یی من در جههان مهدرن،   کهارا با توجه به بس  و توعیح پیرامون نظارت تصهویری و  

بهه چیهونیی نصهب و     اامنی مداربسته و مشخصات اانیوربدعمن توعیح انواو 

ی مداربسهته مطهرح در   اها نیدورب. این کتا  لیستی از پردازدیمنیا  اامنی اندازراه

که این امهر بهر جه ابیت کتها       دادیمسطح جهانی و ایران در اختیار خواننده قرار 

 . دیافاایم

                                                           
1. Kan. 
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زاده و عیاسعلی توس  ابراایم موسی ،«نظارت بر اعما  حکومت و عدالت اداری»کتا  

نویسندگان با تقسیم کتا  حاعر بهه دو  چاپ گشت که در من  7331عمید زنجانی در سا  

دفتر که شامل دفتر نخست، نظارت بر اعما  حکومت و دفتر دوم، عدالت اداری، ابااراهای  

ند و به تفکیک اکنتر  یک نهاد سیاسی ازجمله حکومت و حاکمیت را مورد مداقه قرار داده

جملهه نظهارت   نظهارتی مهن   یاها گانه را با اارمار بخش از این نهاد سیاسی نظیر قوای سه

اند و سپس افقهی در عهدالت اداری   سیاسی و حقوقی و ... پاسخیو و تحت کنتر  قرار داده

 .  افتندیدمیده و در تکاپوی تحلیل مشروعیت و مسئولیت در نظام اداری م

توس  منتهونی منهدون    «ی خصوصیااشرکتی مداربسته در اانیدورب استفاده از»مقاله 

ی، سهاز یخصوصه به بررسی ایهن موعهوو از دیهد مهدیران ارشهد سهازمان        7330در سا  

ی اها نیدوربه ی خصوصی، با توجه به ااهداف وجهودی   ااشرکتکارمندان و مدیران میانی 

ی خصوصهی بها   اها کتشهر ی حفهاظتی در  اها ستمیسحفاظت پیرامونی و با در نظر گرفتن 

 .  دینمایمی مداربسته مطرح اانیدورباز  سوءاستفادهاحتسا  موارد 

وجه تمهایا ایهن تحقیهق بها مهوارد پیشهین، بسه  پیشهینه و مفهاایم و عملکهرد انهواو            

ی پیشرفته با در نظر گرفتن این فناوری در میحث نظارت و چیونیی مداربستهی اانیدورب

ی مداربسهته  اانیدوربحقوقی پیرامون من و  عرورت استفاده از اعما  من با توجه به  مواد 

 ی کنونی است.  جامعهدر 

بها   ژهیه وبهه ی مداربسته اانیدوربی این تحقیق من است که نشان داد استفاده از دغدغه

ی مداربسته، دوربین مداربسته مینیاتوری، دوربهین  اانیدوربدر بین انواو استاندارد مطلو  )

 ، دوربین مداربسته اچ.دی.412 ویدبلرابکاری مجها به سیستم دبلیو.وی.سی.مداربسته عدخ

ی مداربسههته مجههها بههه فنههاوری اههانیدوربههی و دوربههین مداربسههته وای فههای، م .دی.ا 

ی نظارتی حاکم بهر حکومهت، تحقهق اعمها  فراینهد      ااستمیسموجب ارتقای  وی.سی.می(

ی مدرن در بروز دولت مهدرن و  اایناورفی استفاده از سوبه، حرکت سامانمندی اانظارت

افاایش مقیولیت نظام در بین محاد مردم وابسته به افاایش عهریب امنیتهی مراحهل نظهارتی     

 . گرددیم
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و مهوارد   این مقاله در سه محور دوربین مداربسته، عملکرد دوربین مداربسته بر نظهارت 

ه طرح میاحث پیرامون موعهوو  دوربین مداربسته ب لهیوسبهناپ یری ی و نظارتریپ نظارت

 .  پردازدیمتحقیق 

 

 . دوربين مداربسته1

 ی مداربسته:هانیدوربي و تاريخچه شناسواژه. 0-0

کهه در   Closed circuit Televisionوایه دوربین مداربسته برگردان فارسی کلمه انیلیسهی  

، به معنای تلویایون دشویمنامیده  7سی.سی.تی.وی اصطالحبهبین افراد فعا  در این زمینه، 

و مانیتور تشکیل شده است، دوربین  0مداربسته است و از دوربین مداربسته، دستیاه مرکای

ی دریافت تصویر را در شعاو دید خهود دارد و بهر بسهتر کابهل کواکسهیا       فهیوظمداربسته 

یی . معنی لغوی من جعیهه جهادو  شودیم)منتن( به دستیاه مرکای، ارسا ، پردازش و ذخیره 

. دوربین مداربسهته  اندثابتکه در جای خود  شودیمیی گفته اانیدوربمداربسته است و به 

که در محل خود ثابت بوده و تصاویر را به یک یا چند  گرددیمیی اطالق اانیدورببه کلیه 

ی اها سهتم یسدر حفاظهت، نظهارت و    اها نیدورب. از منجا که اغلب این کنندیممحل ارسا  

، اما معنی فنی من گرددیبرم، این وایه بیشتر به امین حیطه رودیمامنیت به کار مانیتورینگ 

گیهرد. امهروزه فنهاوری دوربهین     ی ویدیو تلفن و کنفهرانس را نیها دربرمهی   اانیدوربحتی 

سهاده بهه    کهردن  توریمهان مداربسته از سطح ابتدایی و منهالو  فراتهر رفتهه و کهاربرد من از     

چشم و حتی حس کردن عادات و رفتاراای انسانی تیهدیل شهده   ی هیقرنشناسایی چهره و 

 . (73: 7331کیانفر، )است 

 منظهور بهملمان  3میالدی توس  شرکت زیمنس 7340نخستین سیستم مداربسته در سا  

مسهئو    2نصب شد. یک مهند  ملمانی به نام والتر بروچ 4«وی.دو»مشااده پرتا  موشک 

                                                           
1. CCTV. 

2. DVR. 

3. Siemens. 

4. V2. 

5. Walter Bruch. 
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مهیالدی   7343 در سها  ولهین تیلیهد دوربهین مداربسهته     نصب این سیستم بود. در ممریکا ا

بهه مجهوز دولتهی نیهاز      شهد یمبود که در تیلیغات گفته  7مربو  به محصولی با نام وریکون

را  شهده یمورجمهع ی عی  حلقه به حلقه، امکهان عهی  اطالعهات    ااستمیسندارد. سپس، 

ی داشهت و ایهن فراینهدی    دست صورتبهاما نواراای مغناطیسی نیاز به تعوی  ؛ فراام کرد

. با روی کهار ممهدن ان.وی.مر اها،    (72: 7331سید صهدر،  )دشوار، غیرقابل اعتماد و پرااینه بود 

ی تحهت  اانیدورباولین  و یی با کیفیت باال فراام شداانیدوربی اطالعات از رهیذخامکان 

ی افهاار منهر بها اسهتفاده از پایهه     0میالدی توس  شهرکت مکسهیس   7331شیکه نیا در سا  

 2و مر.تی.ا .پهی  4براسا  اسهتاندارداای اچ.تی.تی.پهی   اانیدوربتولید شد. این  3لینوکس

و شهیکه بهرای ارسها  تصهاویر در قالهب       1طراحی گردیده بود و از اسهتاندارداای می.پهی  

ی اها تیه قابلی تحت شیکه به علت باال رفتن اانیدورب. استفاده از کردیماطالعات استفاده 

 11221مر دسهتیاه ان.وی.  1در حا  افاایش است. سهورون  روزروزبهت به گ شته نسی اامن

معروف میلستون ایکهس   3وی.ام.ا  افاارنرمی با احرفهرا در دسته تجهیاات امنیتی کال  

میاپیکسهل   3دوربهین مداربسهته بها رزولوشهن      722از  تواندیمامراه ساخته و  72پروتکت

پیوسهته بها    طوربهاارددیسک  371بر روی  تواندیمدرتمند پشتییانی نماید. این ان.وی.مر ق

اارددیسهک   12کار نمایهد. در ایهن ان.وی.مر از حهداک ر     77ظرفیتی مناسب در ابعاد فور یو

ترابهایتی یافهت. ایهن ان.وی.مر بها سیسهتمی       1ی اها سکیااردداستفاده نمود و با  توانیم

ایی بها ابعهاد بهار  و نیمهه بهار  بسهیار       ی مسان برای کاربرداااستفادهمطمئن و پایدار و 

 . (71: 7333محمدی، )مناسب است 

                                                           
1. wreck on. 

2. Axis. 

3-Linux. 

4. HTTP. 

5. RTSP. 

6. IP. 

7. Surveon 

8. NVR7800 

9. VMS 

10. Mileston XProtect 

11. 4U 
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ی مداربسته و معرفي انواع برترر ن  برا تو ره بره     هانیدوربی بندمیتقسانواع  . 1-0

 استانداردهای  هاني:

 7نوو سهیینا  شهامل منهالو ، تحهت شهیکه، ااییریهدی       نظر ازانواو دوربین مداربسته 

 .  است )دومنظوره(

سیستم مداربسهته،   اندرکاراندستی معمو  بین گ ارنامو دوربین مداربسته براسا  انوا

، دوربهین مداربسهته   0به شرح فهوق اسهت: دوربهین مداربسهته دام     اانصا و  اادکنندهیتول

، دوربین مداربسته مینیهاتوری  2، دوربین مداربسته اسپید دام4، دوربین مداربسته بولت3باکس

مداربسته زوم، دوربین مداربسته مکعیهی، دوربهین مداربسهته رییهوالر،     ، دوربین 1یا پینهو 

 ، دوربین مداربسته حرارتی.  در شبدوربین مداربسته دید 

حکیمهی حسهینی و امکهار،    )اسهت   1انواو لنا دوربین مداربسته شامل ثابت، متغیر، موتهورایا 

7333 :74) . 

خلی روی دوربهین وجهود دارد   ی دوربین دام، میکروفن و اسپیکر دااامد در برخی از 

بهه شهرکت    تهوان یمه . در ایهن مهورد   باشهند یمه که جهت عی  صهدا یها عمهل پیجینهگ     

ی دارنهد، بدنهه ایهن    صهنعت ریغکاربرداهای   عموماًی دام اانیدورباشاره نمود.  1گرنداستریم

واهوایی نهدارد، بنهابراین اسهتفاده از     شرای  بد م  در برابراغلب مقاومت زیادی  اانیدورب

با برد متوسه  را   در شباغلب دید  اانیدورب. این استی مسق  اا یمحمحدود به  اامن

. یهک  شهوند یمه تقسهیم   72و لنا وریفوکها   3ثابت دسته دونوو لنا به  نظر از. باشندیمدارا 

                                                           
1. Hybrid 

2. Dome Camera 

3. Box Camera 

4. Bullet Camera 

5. Speed dame 

6. Miniature Camera & Pinhole Camera 

7. Motorize 

8. Grandstream 

9. Fixed lens. 

10. Varifocal lens. 
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 یدبهه نهام ای.ام.   0با تولید یک مینی دوربین مداربسته دام می.مر 7شرکت الکترونیکی اورفوکو 

، کیفیهت بهاالی   4داخل خودرو، امکانات فوق را در من قرار داده اسهت: لنها پینههو    برای  3303

اینچی، عدخرابکار بهودن، محفظهه عهداوا     3/7، یک سنسور 12222تصاویر در حد تی.وی.ا  

، دیهافراگم الکترونیکهی   1، حساسیت باالی استارالیت یهک ده اهاارم اف.تی.لهوکس   111می.پی 

، دید در شب با پوشهش بهرد فواصهل طهوالنی، کهااش نهویا       3با سرعت کم دیجیتالی 1خودکار

 .(727: 7330صفوی، ) 77، تعاد  سفید خودکار72ی، کنتر  تقویت خودکاربعدسه

 اانیدورب، این استی باکس برای گرفتن تصویر در زاویه خیلی بسته مناسب اانیدورب

زمهانی کهه بهه     اسهت.  نهور کهم ی اا یمحو مناسب برای   در شبعمومی فاقد دید  طوربه

به دلیل منکه قابلیت مجها شدن بهه انهواو    اانیدورب، این دیاستلنااای غیرمتعارف نیازمند 

 . شودیمتوصیه  داًیاکی زاویه دید را دارند، ریپ انعطافلنااا با توانایی 

ی بیرونی بها  اا یمحی بولت با توجه به عدم  بودن بدنه و شکل خاصشان برای اانیدورب

شهیکه   صهورت بهی متفاوتی ااتیفیک با اانیدوربواوایی مناسب استند، این ت م شرای  سخ

و از نظر کیفیت تصهویر محهدودیتی ندارنهد. بهرد دیهد در شهب ایهن         شوندیمو منالو  ساخته 

 نسهیتاً وابسته است و بها بهرد    اامنبر روی  شدههیتعیاای  70به تعداد و نوو ا .ای.دی اانیدورب

 .  (00: 7331حیدری، ) استار دو نوو لنا ثابت و وریفوکا  مجها  و به استباالیی 

ی اسپید دام )گردان(، قابلیت گردش در جهات مختل  و توانهایی زوم کهردن   اانیدورب

وابسته به اپراتهور   اانیدوربی وسیع را دارد. استفاده از این اا یمحدر یک زاویه خاص در 

                                                           
1. EverFocus. 

2. IR. 

3. EMD332. 

4. Pinhole. 

5. TVL6000. 

6. IP67. 

7. F.T/LUX. 

8. AES. 

9. 32 x sense up. 

10. AGC. 

11. AWB. 

12. LED. 
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 7، امکان تعری  کردن تعداد مشخصی پریسهت اانیدوربی مهم این ااتیقابلاست. یکی از 

که دوربین را طوری تنظیم کنهد   دادیماا به فرد این امکان را است، این پریست اامنبرای 

 ی مشخص را نشان داد.  اامحل، شدهیبندزمانپ یر و برنامه صورتبهکه 

. رودیمه ار مخفی بهه که   صورتبهدوربین مداربسته مینیاتوری برای مقاصد جاسوسی و 

دارای لنا ثابت، رزولوشن باال، قابلیهت عهی  صهدا، قابلیهت دیهد در شهب،        اانیدورباین 

و سهیمی بها    میسه یبه و در دو مهد    اا(مد خودکار، چشمی، شاریر و سایر )داشتن قا  

 . (33: 7334محمدی، ) استقیمت ارزان اما کیفیت پایین  

کهه ایهن   اسهت    4120دبلیو.وی.سهی.دبلیو   دوربین مداربسته عدخرابکاری مجها به سیستم

، عدم ، عدلرزش و دارای فناوری سوپر داینامیهک، دیهد   113سیستم براسا  استاندارد می.پی 

یهک   صهورت بهه ، قابلیت زوم است. سیستم عدرطوبت الکترولیها دوربهین،   عدعربهدر شب، 

ی و انتقها  من بهه   رطوبت داخله  کردن ایالکترولکه براسا   کندیمالکتریکی عمل  کنندهخشک

از غلظت گازاای مرطو  بکااد. سیستم گرمهایی دوربهین،    تواندیمی دوربین محفظهخارج از 

. سیسهتم دیجیتها  دوربهین، بها شناسهایی      کنهد یمکنتر   22تا  32محدوده دمایی دستیاه را بین 

 از یهک  تهوان یمه زنگ خطهر را بهه صهدا درمورد. در ایهن دوربهین،       تواندیمحرکات مشکوک 

 .  (11: 7333)سلیمانی، جهت ثیت تصاویر بهره برد سازرهیذخی فعا  امچون یک دیسک حافظه

، بهها قابلیههت ارسهها  تصههاویر از طریههق کابههل  4یم .دی.ا  دوربههین مداربسههته اچ.دی.

ی در فواصهل کوتهاه، اسهتفاده از کابهل منهالو  بها امهان بسهتر         سازفشردهکواکسیا  بدون 

 .  استدر فضای باز  ی از منریگبهرهی، کشکابل

ی اسمارت می.مر، زمانی که شخص با جسم مورد نظر به دوربین مداربسته اانیدوربدر 

واعهح بهه نظهر     کهامالً  نظهر  مهورد تها سهویه    شودیم، شدت نور می.مر کم شودیمنادیک 

 . (44: 7332)باقری گلاار و امکاران، برسد

                                                           
1-Preset. 

2. WVCW480. 

3. Ip66. 

4. HD_SDI. 
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کهه بها    اسهت  میسه یبه مداربسته  عضوی از خانواده دوربین 7دوربین مداربسته وای فای

، این دوربین به یهک فرسهتنده   کندیمتصاویر و اطالعات را ارسا   میسیباستفاده از شیکه 

، در کنهد یمه . برد ارسا  این دوربین که تحت شهیکه عمهل   شودیموای فای داخلی متصل 

ن دوربهین  ، الیته اگر ایه استمتر  022الی  722متر و در محی  باز  22الی  02محی  داخلی 

در عهمن   و شهود یمباعث افاایش برد  مراتببهاز برد مفید نصب شود  ترکینادیی جا در

 . (703: 7331فر و امکار، )موحدی کندیمی منالو  عمل اانیدورببهتر از 

 

 عملکرد دوربين مداربسته بر نظارت . 2

. گهردد یمه  ی دولت مطرحااحفرهی مقولهبحث نظارت بر فضااای غیرقابل نظارت در 

یی حاکمیت دولت را در قلمرو و ااگونهکه به  شودیمیی گفته اادهیپدی دولت به ااحفره

یها زمینهه را بهرای بهه چهالش کشهیده شهدن         کنندیمبا چالش روبرو  اشییایجغراففضای 

 . (4: 7312)پیشیاای فرد،  مورندیمحاکمیت دولت را فراام 

 از نظر ماایت و جنس:  ااحفرهانواو 

 ی اجتماعی فرانیی،  ااحفره. ال 

 ی اقتصادی  ااحفره.  

  .(07: 7312)ناجا،  استی سیاسی ااحفره. ج

بخشی از محافظت بالقوه دانست. اگر فرد تصهور کنهد کهه در صهورت      توانیمنظارت را 

 گونهه نیه انیها   واقهع بهارتکا  جرم در معرض نظارت و مشااده قرار خوااد گرفت، اگرچه 

زیرا وی در فرایند گه ار از اندیشهه   ؛ ما  ارتکا  جرم توس  وی کمتر خوااد شدنیاشد، احت

و عالئهم تصهرف و نظهارت در     اها نشهانه . سهنجد یمه به عمل، منافع و خطر ارتکا  جرم را 

متوق  کردن فرد در انجام عمل مجرمانه بسیار مؤثر تلقی شده است. نظهارت بهه سهه گونهه،     

. نظهارت طییعهی وقتهی    شهود یمه محقق  افتهیسازمانت نظارت طییعی، نظارت رسمی و نظار

ی بهر  راحته بهه ی طراحی شود که ساکنان داخل محی  بتوانند اگونهبهکه محی   شودیممحقق 

                                                           
1. WiFi. 
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: داردیمه نظارت داشته باشند. جاکوبا بیان  کامالًی و عمومی خصوصمهینفضااای خصوصی، 

ااایی را ایجاد کند که بهتر در معهرض  نظارت طییعی اشاره به این امر دارد که طراحی باید فض

، توس  افرادی که به این کهار گمهارده   افتهیسازمان. نظارت رسمی یا (31: 7337، 7)پوینردید باشد 

نظهارت مکهانیکی بها     .(17: 7330، 0)الیکهوک و مسهتین   شودیممانند محافظان امنیتی انجام  شوندیم

ل اجرا است. یکی از اقسام نظارت مکانیکی، ی مداربسته قاباانیدورببهیود روشنایی و نصب 

توصی  شده است، سراسربین  3نیسراسربشکل مدرنی از  عنوانبهدوربین مداربسته است که 

 . (731 :0273و  امکاران:  4جرمین) شودیمالکترونیکی که در من سویه بدون مشااده شدن دیده 

لی و توجیه منطقهی نصهب شهده    ی قیمطالعهدر صورتی که با  تواندیماین فناوری جدید 

داشهته باشهد    ایه ممتیه موفقی شایسته و به انیام امهراه باشهد، عملکهردی    مداخلهباشد و با 

با افهاایش خطهر دسهتییری     تواندیم. دوربین مداربسته (323 :7311محمودی جانکی و قورچی بییهی:  )

طهر دسهتییری   مجرمان، موجب پیشییری از جرم شود، مجرمان در انیام ارتکا  جرم بهه خ 

، داهد یمه و چون دوربین مداربسته این خطر را افهاایش   کنندیمبیشتر از شدت مجازات فکر 

 . (733 :7331: 2کالرک) در پیشییری از جرم مؤثر باشد تواندیمنصب من 

 کهامالً یی اسهت کهه   اامکانی مداربسته در اانیدوربمعتقد است: بیشترین اثر  1دیکینسون

. اثرات م یت دوربین مداربسهته در  اندشدهقدرت تمرکا باال پوشش داده ی با اانیدوربتوس  

 اها مکهان در مکان دییر ام به وجود مید؛ زیهرا جغرافیهای سیاسهی     تواندینم ناًیعیک مکان، 

: دیه گویم 1که فالیت طورامان. الزم به ذکر است، (1 :0270دیکینسهون:  )متفاوت از یکدییر است

به دلیل وجود دوربین مداربسته در یک مکان، مکان انجام جرم نیها   این احتما  وجود دارد که

با تحقیقی که انجام داد به این نتیجه رسید که توانایی نیرواهای نظهارتی بها     1تغییر یابد، کاپالن

                                                           
1. Poyner. 

2. Laycock and Austin. 

3. Panopticon. 

4. Germain. 

5. Clarke. 

6. Dickinson. 

7. Flight. 

8. Caplan. 
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بهرای شهناخت    ترقیدقو فنون  ااروشی ریکارگبهبررسی تصاویر دوربین مداربسته از طریق 

 .  (0 :0223کاپالن و دییران: )بهیود یابد  تواندیممداربسته، م  نصب دوربین مکان ایده

، اها مکهان شهکل و ماایهت فضهااا و     -0رفتار انسان و  -7منشأ بروز جرائم با دو عامل: 

ارتیا  دارد. از این رو چنانچه بتوان عوامل فضایی و مکانی مؤثر در کااش جرائم و نیا رفتهار  

نظارت و کنتر  درمورد، در من صورت امکان مقابلهه بها   را تحت  اامکانی ساکن در ااانسان

 . (2: 7330مندون، )جرائم اجتماعی وجود خوااد داشت 

دارای خصوصهیاتی ماننهد    سهت یبایمه ، محهی  کالیهدی   7براسا  رویکرد اسهکار نیهومن  

ی خصوصهی تها عمهومی    اها عرصهاز  شده یتعرمراتیی اای نمادین، مرزاا و سلسلهمکانیام

معتقهد بهه ایجهاد ظرفیهت کالیهدی       نیچنه مانه مختل  درک و شناخته شهود، وی  باشد تا په

نظارتی در فضا است تا فرصهت نظهارت بهرای نهاداها ممکهن گهردد. محهی  فیایکهی بایهد          

ی شود تا وقوو جرم کااش یابد و به عیهارتی محهی  ایمهن ایجهاد شهود      داسازمانی اگونهبه

 . (11: 7333شورچه، )

 عنهوان بهه ی مداربسهته  اانیدورب، مینی بر 0  منطقی کورنیش و کالرکبر پایه نظریه انتخا

و  دانهد یمیکی از ابااراای اوشمند نظارت و کنتر ، توان نظارت و کنتر  دولت را افاایش 

 .شوندیمبه این ترتیب، فضااای غیرقابل نظارت به فضااای قابل نظارت تیدیل 

 شامل موارد فوق است: استرمجاز غی مطلقاًیی که نصب دوربین مداربسته اامحل

بهانوان؛ جههت ادای فریضهه نمهاز از من      خصهوص بهنمازخانه یا محلی که افراد،  .ال  

 .  (قانون اساسی 4مغایر اصل ) ندینمایماستفاده 

 گهردد یمه رخهتکن از من اسهتفاده    عنهوان بهرختکن یا محلی که به دلیل کمیود فضا .  

 .  (قانون اساسی 4مغایر اصل )

 .  (قانون اساسی 02مغایر اصل )با ادف استراق سمع  ادشدهنصب مکانیام ی .ج

 

                                                           
1. Oscar newman. 

2. Cornish & Clarke. 
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 دوربين مداربسته لهيوسبهناپذیری ی و نظارتریپذنظارتموارد  .3

 توسط دوربین مداربسته ريپذنظارتموارد . 0-3
 سازمان بازرسي کل کشور. 1-1-3

، 712، 701در اصو    ارگقانون، 11و امچنین بازنیری سا   21در قانون اساسی سا  

چهار قسم نظارت  که یطوربه، قانون اساسی بر نوعی نظارت تأکید داشته است. 714، 713

 را در این اصو  برشمرده است:  

نظارت رئیس مجلس شهورای اسهالمی وفهق     -0نظارت سازمان بازرسی کل کشور،  -7

وان عهدالت اداری  نظارت قضات و نظارت قضایی دیه   -3قانون اساسی.  731و  12اصو  

ی دولهت.  اها مصهوبه بهر   جمهورسیرئنظارت   -4قانون اساسی و  713و  712وفق اصو  

در  تواننهد یمه بها اهدف اعمها  نظهارت،      جمههور سیرئه بنابر موارد فوق رئیس مجلهس و  

 یی که الزم است دستور استفاده از دوربین مداربسته را بداند.  اامحل

ی اداری بهه  اها دستیاهبراسا  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، نظارت قضایی بر 

 :  شودیمی زیر تقسیم اابخش

قانون اساسی،  714اصل  ژهیوبهو  721اصل  3بند  موجببهسازمان بازرسی کل کشور: 

براسا  حق نظارت قوه قضائیه نسیت به حسن جریان امهور و اجهرای صهحیح قهوانین در     

ی اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور، زیر نظهر رئهیس قهوه قضهائیه     ااهدستیا

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیها، نظهارت بهر     0ماده  موجببه. شودیمتشکیل 

و  اها نامهه بخهش ، اها نامهه بیتصهو ، اها نامهه نیهی ماجرای صحیح قوانین و مقهررات شهامل   

رایی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد. برابر با ی اجاادستیاهدر  اادستورالعمل

ی سهازمان بازرسهی   ااتیصالحاجرایی من،  نامهنییم 7قانون تشکیل سازمان و ماده  0ماده 

و ادارات و نیرواهای نظهامی و    اها وزارتخانهه کلیه )از: بازرسی مستمر  اندعیارتکل کشور 

و دفاتر  اامنو مؤسسات وابسته به  اایدارشهری دولتی و ااشرکتانتظامی و مؤسسات و 

یی که تمام یا قسهمتی از  ااسازمانو نهاداای انقالبی و  المنفعهعاماسناد رسمی و مؤسسات 

نظهارت یها    اها منسرمایه یا سهام منان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بهر  

 سهت ا اها منمستلام ذکهر نهام    اامنیی که شمو  قانون نسیت به ااسازمان، دینمایمکمک 
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 العهاده فهوق . بازرسهی  (رنهد یگیمه ی منظم، مورد نظارت ایهن سهازمان قهرار    برنامهبراسا  

، رئیس قوه قضائیه یها درخواسهت   جمهورسیرئمقام معظم رایری یا به دستور  االمر)حسب

یها   قانون اساسی مجلس شورای اسالمی یا بنها بهه تقاعهای وزیهر     32و  11کمیسیون اصل 

یا اهر مهوردی کهه بهه نظهر رئهیس سهازمان عهروری          رب یذی اجرایی اادستیاهمسئو  

. بازرسهی  (مورد نظهارت ایهن سهازمان قهرار گیهرد      العادهفوق صورتبهتشخیص داده شود 

 توانهد یمه ، ار کسی ردیگیمی مردم انجام اااعالمبا ادف رسیدگی به شکایات و )موردی 

بهه سهازمان    اها منیی و کارکنان و اجراان و دستیاه اداری شکایات خود را بر عد ار سازم

یهک   توانهد یمه ی مدلل، رئهیس سهازمان   اااعالمبازرسی تسلیم نماید، به دنیا  شکایات و 

بنابراین استفاده از دوربین مداربسته در (؛ ایأت بازرسی برای رسیدگی اعاام یا مأمور نماید

 .استتوس  سازمان بازرسی کل کشور بالمانع و موردی  العادهفوقاعما  بازرسی مستمر، 
 

 . دیوان عدالت اداری2-1-3

مهوارد   02/3/7330قانون دیهوان عهدالت اداری، مصهو      72دیوان عدالت اداری: ماده 

 :داندیمی اداری را شامل موارد فوق ااسازماننظارت دیوان عدالت اداری بر 

تصهمیمات و اقهدامات   -از: ال رسیدگی به شکایات و اعتراعات حقیقی یا حقوقی  -7

ی دولتهی،  اها شهرکت و مؤسسهات و   اها ازمانسه ، اها وزارتخانهه واحداای دولتهی اعهم از   

، سازمان تأمین اجتماعی، تشکیالت و نهاداای انقالبی و مؤسسهات وابسهته بهه    اایشهردار

ی رسیدگی بهه  اارسیدگی به اعتراعات و شکایات از مرا، تصمیمات قطعی ایأت -0. اامن

ی مالیاتی، ایأت حهل اخهتالف کهارگر و    ااونیسیکمیی مانند ااونیسیکمخلفات اداری و ت

و از حیهث نقه  قهوانین     منحصهراً  اایشهردارقانون  722کارفرما، کمیسیون موعوو ماده 

رسیدگی به شهکایات قضهات و مشهموالن قهانون مهدیریت      -3. اامنیا مخالفت با  مقررات

و مسهتخدمان   7احهداا و مؤسسهات مه کور در بنهد     خدمات کشوری، سایر مسهتخدمان و 

محتهاج ذکهر نهام اسهت اعهم از لشهکری و        اها منمؤسساتی که شمو  این قانون نسیت به 

(. از ایهن  33: 7331زاده و امکهار،  )موسی استکشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی 

لت اداری، در ی مداربسته در جهت اعما  نظارت توس  دیوان عهدا اانیدوربرو استفاده از 
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، سازمان تأمین اجتماعی، تشکیالت و نهاداهای  اایشهردار، ااوزارتخانه، ااشرکتادارات، 

ی دولتهی و در  اها شهرکت و مؤسسهات و   اها سهازمان ، اامنانقالبی و مؤسسات وابسته به 

 ی من بالمانع است.  ااونیسیکمی رسیدگی به تخلفات اداری و ااجلسات ایأت
 

 و معاونان ورجمهسيرئ. 3-1-3

قانون اساسهی   712نظارت قضایی بر مقررات دولتی: اصل  -ی دادگستری: ال اادادگاه

ی دولتهی  اانامهنیمئو  اانامهبیتصواز اجرای  اندمکل  اادادگاهقضات »بیان داشته است: 

که مخال  با قوانین و مقررات اسالمی یها خهارج از حهدود اختیهارات قهوه مجریهه اسهت        

مقررات را از دیوان عهدالت اداری تقاعها    گونهنیاابطا   تواندیمکنند و ارکس خودداری 

با رسیدگی بهه   اادادگاهبر اعما  مأمورین اداری: قضات  اادادگاهنظارت قضات  -.  «کند

نظیر ارتشا، اختال ، تصرف غیرمجهاز در امهوا  و وجهوه    -جرائم ارتکابی مأمورین دولتی 

اعمها    اها مناز این طریق بر  مجازاتو لحاظ من  -معامالت دولتیدولتی و تیانی در انجام 

و معاونهان   جمههور سیرئقانون اساسی، رسیدگی به اتهام  742. بنابر اصل ندینمایمنظارت 

 . ردیگیماو وزیران در مورد جرائم عادی با اطالو مجلس شورای اسالمی صورت 

یان داشته است کهه ایهن دیهوان، در    قانون اساسی ب 772اصل  72دیوان عالی کشور: بند 

را صهادر   اشیقهانون حکم به تخل  از وظای   تواندیم جمهورسیرئمورد وظای  قانونی 

قانون وظهای    73او را عا  کند. براسا  این حق، ماده  تواندیمکند و بر این اسا  رایر 

اتهامات  مقرر نموده است که رسیدگی به 00/1/7312جمهوری مصو  و اختیارات ریاست

در صالحیت دیهوان عهالی    جمهورسیرئمربو  به تخلفات در رابطه با وظای  و اختیارات 

 کشور است. 

و بنهد   742ی دادگستری و با توجه به اصل اادادگاهبنابر اختیارت اعما  نظارت توس  

و بنابر اختیارات اعما  نظارت توس  دیوان عهالی کشهور بها     قانون اساسی 712اصل  « »

-قهانون وظهای  و اختیهارات ریاسهت     73قانون اساسی و ماده  772اصل  72به  بند  توجه

و معاونان من نیها بها اهدف اعمها  نظهارت،       جمهورسیرئی حضور اامکانجمهوری، در 

 ی مداربسته استفاده نمود. اانیدورباز  توانیم



 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 7422ویکم، پاییا امنیت ملی، سا  یازدام، شماره چهلفصلنامه علمی  / 401

 

 مقام رهبری. 4-1-3

قهانون اساسهی در    772 اصهل  موجهب بهه ی خاص مقام رایری ااتیصالحاختیارات و 

کسوت ریاست کشور یا در جاییاه رئیس قوه مجریه، مصون از نظارت قضایی است، زیهرا  

ی وی در جاییاه رئیس کشور ااتیصالحمقام رایری در جاییاه رئیس کشور قرار دارد و 

ی خاص حکومتی میتنی بر قانون اساسهی اسهت. بهه    ااتیصالحو رئیس قوه مجریه، جاو 

قانون اساسی تنهها مرجهع نهاظر بهر مقهام       777صریح اصل  نصت که بنا به امین علت اس

بنابراین اسهتفاده از دوربهین مداربسهته بهرای اعمها       ؛ رایری مجلس خیرگان رایری است

 نظارت بر اعما  رایری باید با کسب مجوز از مجلس خیرگان رایری باشد.  
 

 شورای نگهبان. 5-1-3

مقام رسمی کشور در راسهتای اعمها  نظهارت خهود بهر       نیتریعال عنوانبهمقام رایری 

قهانون اساسهی، بهه عها  و نصهب       772اصهل   1و بند  37اصل  موجببهشورای نیهیان و 

. از این رو رایری در راستای اعما  نظارت بهر شهورای نیهیهان    پردازدیمفقهای این شورا 

 به استفاده از دوربین مداربسته دستور داد.    تواندیم
 

 مجمع تشخيص مصلحت نظام . 6-1-3

قهانون   770در تفسهیر اصهل    04/1/7310تهاریخ   2371شورای نیهیان در نظریه شماره 

ی حهق رد و ابطها  و نقه  و فسهخ     گ ارقانوناز مراجع  کیچیاکه  کندیماساسی تأکید 

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. مصوبات مجمع تشهخیص مصهلحت نظهام    

باید بهه تأییهد رایهری برسهد. بنهابر ر ی       اامنقنینی است و برخی از عمل سیاسی یا شیه ت

ایههأت عمههومی دیههوان عههدالت اداری، جاییههاه مجمههع   71/72/7312مههور   121شههماره 

تشخیص مصلحت میتنی بر قانون اساسی است و صهالحیت من یهک صهالحیت حکهومتی     

دولتهی متفهاوت    و مقهررات  نامهه نیهی مو مصوبات من از نظر موعوعی با  شودیممحسو  

بنابراین استفاده از دوربین مداربسهته در  ؛ است و از شأن باالتر و برابر قانون برخوردار است

جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت اعما  نظارت در مواردی که مرای مجمع 

 .  استممنوو  من از ریغو در  استبه تأیید رایری نیازمند است، بدون مانع 
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 بری خبرگان ره. 7-1-3

ی داخلی مجلس خیرگان رایهری، مرجهع تشهخیص    نامهنییم 3ماده  7تیصره  موجببه

امین  0بنابر تیصره  و دارا بودن شرای  برای فقهای خیرگان رایری با شورای نیهیان است

، اجتهاد منان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی عمناًیا  حاًیصرماده، کسانی که رایر انقال ، 

بنابراین اعما  نظارت بهر عملکهرد   ؛  خیص فقهای شورای نیهیان نخوااد داشتنیاز به تش

 0مهاده   موجهب بهاست.  ریپ امکانخیرگان با استفاده از دوربین مداربسته با دستور رایری 

قانون مدیریت خدمات کشور، این نهاد در حکم مؤسسه دولتی است، بنابراین رسیدگی بهه  

قانون دیوان عدالت اداری، بر عهده  73ماده  3بند  موجبهبشکایات استخدامی کارکنان من 

؛ بنابراین برای نظارت به بخهش اداری ایهن نههاد نصهب دوربهین      استدیوان عدالت اداری 

 .  استمداربسته بالمانع 

 

 دوربین مداربسته توسط ريناپذخألهای قانوني و موارد نظارت. 1-3

سی مدرن، نه اجرای قهوانین، بلکهه من   ی قوه مجریه در حقوق اساااتیصالحبارزترین 

. شهود یمه ی حکومتی یا اعما  سیاسهی یهاد   ااتیصالحچیای است که از من تحت عنوان 

قههانون اساسههی، بهها    733، 731، 732، 734، 703، 701، 701، 701، 702، 12، 13اصههو  

ی ااتیصالحاختیارات و  گانهسهشناسایی اصل تفکیک و استقال  قوا، به ار یک از قوای 

، 12، 13، 11، 20بنابر اصو   و خاصی اعطا کرده است که مصون از مداخله قوه دییر است

قانون اساسی، اعما  عمومی قوه مجریهه کهه نیازمنهد تأییهد مجلهس شهورای        733، 11، 10

ناپ یری برخی اعمها   اسالمی استند، از شمو  نظارت قضایی خارج استند. دالیل نظارت

، مسائل العادهفوقی ااتیوععیارات عمومی به نهاداای خصوصی، دولت شامل: انتقا  اخت

ناپه یری دولهت نیها، اختیهارات یها      . مصادیق اعما  نظارتاستی چندمرکاو موعوعات 

ی( و انعقهاد معااهده   امور نظامامتیازاای ویژه، رواب  خارجی، دفاو از کشور )امنیت ملی و 

اسهتفاده از دوربهین مداربسهته جهاء مهوارد      ، شدهمطرحاست؛ بنابراین در مصادیق و دالیل 

 . گرددیمناپ یر محسو  اعما  نظارت
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ی حکومتی است، اعما  نظارت توس  ااتیصالحبنابراین در میاح ی که مربو  به 

 و دارای خأل قانونی است. گرددیمناپ یر محسو  دوربین مداربسته اعما  نظارت

وظهای  مهرتی  بها     دارعههده ون اساسی قان 711اصل  موجببهشورای عالی امنیت ملی 

ی محسهو   گه ار اسهت یسعمهل   تهاً یمااامنیت ملی کشور است. برخی اعمها  ایهن شهورا    

، تصهمیمات و مصهوبات   سهو کو از صالحیت دیوان خروج موعهوعی دارد. از یه   شودیم

و تمامیت ارعی یک کشور در  تی یح با که منجا ازمربو  به مسائل امنیتی و دفاعی کشور 

یا  است، امواره از حساسیت سیاسی باالیی برخوردار اسهت، بنهابراین دیهوان عهدالت     ارت

. از سوی دییر، مصوبات شورای مابور بایهد  کندینمدر این حوزه ورود  االصو یعلاداری 

منشأ صالحیتی این مصوبات تأییهد مقهام رایهری     که منجا ازبه تأیید رایری برسد، بنابراین 

، از شمو  نظهارت قضهایی دیهوان عهدالت اداری     کندینممن صدق  است و عنوان دولتی بر

دوربین مداربسته بر شورای عهالی امنیهت    لهیوسبهبنابراین برای اعما  نظارت ؛ خارج است

 است.   ریپ امکانملی، با کسب مجوز از رایری 

 امر نظارت با دوربین مداربسته نیاید موجب نق  موارد فوق گردد:

 .  (قانون اساسی 42و  02مغایر اصل )رکنان نق  حریم خصوصی کا .7

قهانون   4مغهایر اصهل   )ی اینترنتهی  اها پرداخهت از پسهورد   سوءاستفادهاحتما   .0

 . (اساسی

مغهایر  )ی کهاری و شخصهی   االیمیااز نام کاربری و رما عیور  سوءاستفادهاحتما   .3

 .  (قانون اساسی 4اصل 

قهانون   02و  3مغهایر اصهل   )مگاای از زنهدگی خصوصهی، بهدون اطهالو فهرد       .4

 . (اساسی

 .  (قانون اساسی 31مغایر اصل )ایجاد حس ناامنی و عدم اطمینان در بین کارکنان  .2

 و  (قانون اساسی 02مغایر اصل )گوش دادن به صحیت افراد بدون اطالو ایشان  .1

 .  (قانون اساسی 42مغایر اصل )اعرار یا تجاوز به منافع عمومی  .1
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 یريگجهينت

دولت در مقایسه با قدمت قدرت سیاسی و حکومت در جوامع، عمهر  نظارت بر ی خچهیتار

قدرتمنهدترین سهازمان اجتمهاعی کهه     ی م ابهه چندانی ندارد. پیدایش و تکوین دولت مهدرن بهه  

مشروو زور فیایکی را دارد و نیا ارتقای جاییاه مردم از رعیهت   یریکارگانحصاری به الحیتص

 وعمها  دولهت   ی اریپه  ن حاکمیهت قهانون، نظهارت   ظهور مفاایمی امچوی نهیبه شهروند، زم

 شیازپه شیپاسخیویی را فراام کرد و عرورت نظارت ارچه بیشتر بر دولت و اعمها  من را به  

عهروری اسهت،    یاار جامعه یاااا و مرمانوجود حکومت برای تحقق ارزش. نمایان ساخت

 ان اتههام نقه  حقهوق   اا امواره در مظاما ار حکومتی ممکن است دچار فساد شود. حکومت

ابااراای حقوق عمومی بهر   یریکارگو باید با به اا اکتفا کردقدر متیقن منبه ستیبایاند و مبوده

حقوقی، اعما  دولتی مصون از نظهارت قضهایی وجهود دارد     یاادر عمده نظام. من نظارت کرد

 داشهته  (اااسهت نا )یها اصهل تخصهیص     (خروج موعهوعی )ریشه در اصل تخصص  تواندیکه م

ناپه یر  باشد. به دییر سخن، مصونیت از نظارت قضایی ممکن اسهت بهه دلیهل ماایهت نظهارت     

برخی اعما  دولت را مشمو  نظهارت   دالیلیگ ار بنا به برخی اعما  دولت باشد، یا اینکه قانون

ر ، برخی از اختیهارات نظیه  ال حقوقی مانند نظام کامن یااقضایی نداند. امچنین، در برخی نظام

گریها اسهتند. در نظهام حقهوقی ایهران،       تاریخی تا حدودی نظهارت  الیلاختیارات ویژه، بنا به د

از  تهاً یو قضهاوت ماا  یگه ار استینظر از اینکه برخی اعما  عمومی دولت نظیر تقنین، سصرف

حکومتی و اعمها  سیاسهی    یااتیشمو  نظارت قضایی خروج موعوعی دارند، برخی صالح

یا که ریشه در قانون اساسی دارند، از نظارت قضهایی مصهون اسهتند )ایهن     مختص قوه مجریه ن

گسهترش  . (دانسهت  الرا شاید بتوان تا حدودی شییه امتیازات ویژه در نظهام کهامن    ااتیصالح

، بر قلمرو اسهت نائات اصهل حاکمیهت قهانون بهر اعمها        سوکناپ یر، از یمصادیق اعما  نظارت

ی افهراد توسه  نهاداهای    اها یمزاد، موجب تحدیهد حقهوق و   و از سوی دییر دیافاایمدولت 

ی ادارهی حهوزه . از ایهن رو، عهمن احتهرام بهه رویکرداهای جدیهد در       شهود یماقتدار عمومی 

کهه اولویهت را بهه عناصهری نظیهر کارممهدی و        (مانند رویکرد موسوم به چهراغ سهیا  )عمومی 

تخییهری مقهام اداری در راسهتای     یاها تیصهالح و بهر   دانهد یماثربخشی اداره و اعما  اداری 
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 وجهه چیاه بهکه توجه به این عناصر نیاید  میفشاریم. بر این موعوو پای دارند دیتأکی امور اداره

است که انر نظام حقوقی در متعهاد  سهاختن    پرواعحبه قیمت قربانی کردن حقوق تمام شود. 

ر نهفته است که با محهور قهرار   ی اموادارهی حقوق اداری و حوزهرویکرداای قدیم و جدید در 

بهه بهار    (برقراری عهدالت و حفهح حقهوق   )حقوق اداری  ژهیوبهدادن ادف غایی نظام حقوقی 

جلهوگیری  )امنیهت   جهاد ینظارت تصویری، ا یبا توجه به اینکه ادف از اجرای سامانه. ندینشیم

بها در نظهر   ته ی مداربسه اها نیو پیشییری از وقوو حوادث است، وجود دوربه  (از وقوو جنایت

اسهت. از دیهدگاه    اعما  قابل ریپ نظارتموارد در ناپ یر فق  و نظارت ریپ نظارتگرفتن موارد 

مهندسی ارزش و معیاراای من اعم از: کاربرد در زمان بحران، قابلیهت اجهرا، قابلیهت انعطهاف و     

ا موتهورایا در اعمها    ی مداربسته با سهیینا  ااییریهدی و لنه   اانیدوربقابلیت اعتیار، استفاده از 

نظارت حائا اامیت اسهت، نقهش طراحهی محیطهی در پیشهییری از جهرم بها توجهه بهه تهأثیر           

ی گوناگون و بها در نظهر گهرفتن    اا یمحی مداربسته  در اانیدوربی طراحی و کارکرد ااوهیش

 شرای  مکانی و فضایی در پیشییری از جرم در من محی  نقش زیهادی دارد. اثربخشهی اسهتفاده   

ی مختله  جغرافیهای سیاسهی و شهرای  زمهانی و مکهانی       اها مکانی مداربسته در اانیدورباز 

ی اها نیدوربه ی مسهتقیم اسهت. از ایهن بها  اسهتفاده از      ارابطهه ی نظارتی در ااستمیسمتفاوت 

حکومت در جمههوری اسهالمی ایهران، رااهی در جههت تحقهق        ریپ نظارتمداربسته بر اعما  

ی نظارتی حاکم بهر حکومهت، قهدمی در    ااستمیستماد عمومی مردم بر عدالت، امنیت، جلب اع

، افهاایش مقیولیهت نظهام و    سهامانمند ی اها نظهارت ی مدرن در فراینهد  اایفناورراستای اعما  

ی نظارتی در اماانیی با نیاز روز جامعه اطالعاتی است. از این با  در مهوارد  ااستمیسارتقای 

ی شهامل مهوارد فهوق    شهنهاد یپخألاای قهانونی( نکهات   )بسته ناپ یر توس  دوربین مدارنظارت

 است:

، 703، 701، 701، 701، 702، 12، 13بازنیری قانون اساسی یها ذکهر تیصهره بهه اصهو        -7

ی اعمهها  اههاوهیشهه، راه را بههرای تمههام 733، 11،  10، 12، 13، 11، 20، 733، 731، 732، 734

از اعمها  نظهارت تصهویری از نظهر کهارایی در       اسهتفاده  نیبه  نیا درو  دینمایمنظارت تسهیل 

 .ردیگیماولویت قرار 
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 ی نظارت تصویری امری عروری است.حوزهتصویب قوانین جدید در  -0

روش، در جهت نیل بهه اهدف نظهارت     نیترراحت عنوانبهکسب مجوز از رایری  -3

 . گرددیماستفاده از دوربین مداربسته توصیه  ژهیوبهتصویری 

ی مداربسته، دوربین مداربسته مینیاتوری، دوربهین مداربسهته   اانیدوربن انواو در بی -4

 .دی.ا  ، دوربین مداربسهته اچ.دی. 412 ویدبلعدخرابکاری مجها به سیستم دبلیو.وی.سی.

ی وی.سی.می دارای فناوری مداربسته مجها به اانیدوربی و دوربین مداربسته وای فای، م

فراد، تعقیب اوشهمند و تشهخیص چههره افهراد، دارای     قابلیت تشخیص حرکت، شمارش ا

بهترین استاندارد جهانی استند که در اعما  نظارت بهر حکومهت توسه  نهاداهای امنیتهی      

 مورد استفاده قرار گیرد. تواندیم، (ی پیشنهادی مقالهدهیا عنوانبهپلیس ) ژهیوبه
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