فصلنامه علمي مطالعات مديريت راهبردي دفاع ملي
سال سوم ،شماره  ،11پاييز  ،1398صفحات 303-324

دکترین نظارت و بازرسي درجمهوری اسالمي ایران بر اساس
گفتمان والیت فقیه
ارسطو

تاريخ دريافت 97/12/18 :

توحیدی1و

مصطفی

مالئی2

تاريخ پذيرش98/4/25 :

چکيده
نظام جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر اصل والیت فقیه رویکردی نو در عرصهی نظاام ساا ی ارائاه هاردت اسات
یکی ا حو ت های اساسی هه ملزم به تأسی ا گفتمان والیت فقیه اسات حاو ت نظاار

و با رسای اسات هاه ا

ا

انقالب اسالمی در قالب اصل  174قانون اساسی تبیین شدت است سا مان با رسی هل هشاور مصصاوع عینیات یافات
این اصل میباشد هماهنگی ،همسوئی و هم افزائی فعالیتهای نظار

و با رسی هشاور ،نیا مناد دهترینایص اصاوع و

قواعدی) مبتنی بر گفتمان والیت فقیه میباشد بنابراین ،تصقیق حاضر با هدف دساتیابی باه دهتارین حاو ت نظاار

و

با رسی بر اساس گفتمان ولی فقیه انجام شدت است
این تصقیق ا حیث نوع تصقیق ،هاربردی و ا جهت ماهیت ،توصیفی ا تصلیلی است روش جمعآوری اطالعاا
به روش هتابخانهای و تصلیل مصتوای هیفی است هه ا نظریا

والیت فقیه در حو ت نظار

و با رسی جماع آوری و

تصلیل شدت است
نتایج تصقیق نشان می دهد اصوع و قواعد یر به عنوان دهترین حو ت نظار

و با رسای هشاور بارای همااهنگی،

همسوئی و هم افزائی فعالیتهای حو ت مذهور ال م است رعایت شوند
 )1شریعت مصوری؛  )2حاهمیت قانون؛  )3دانشمصوری؛  )4مصوریات نظاار

حکومات براماور جامعاه؛ و )5

برنامهمصوری
کليد واژهها :نظارت و بازرسي ،گفتمان واليت فقيه ،دکترين

 1دانشیار و عضو هیت علمی دانشگات عالی دفاع ملّی  arastoo_towhidi@yahoo.com
 2دانشجوی دهتری مدیریت راهبردی دانشگات عالی دفاع ملی و نویسندت مسئوع،

mostafamollaie.rd@gmail.com

مقدمه
نظام جمهوری اسالمی ایران هه مبتنی بر آراء و اندیشههاای اصایل اساالمی و در اداماه
مبار ا

ظلم ستیزانه مردم ایران در چند دهه آنها به رهبری روحانیت مبار شایعه تشاکیل

شدت است قبل ا هر چیز در ی اجرای عدالت اسالمی و رفع تبعیض در جامعه بودت است
ا این روی ،امر نظار

و با رسی یکی ا ارهان اساسی بسترسا و سالمت بخاش فضاای

عمومی جامعه و به ویژت نظام اداری مصسوب شدت و هموار در شالودت فکری بنیانگذاران و
فصلنامه علمی مطالعا

آرمانهای مردم بودت است اگرچه تالشهای فراوانی برای امر نظاار

و با رسای صاور

گرفته است و حتی منجر به نهادسا ی و تشکیل سا مان با رسی در ابتدای دهه  1360شدت
است ،اما برو و ظهور فسادهای متعدد در دهههای مختلف ،بیانگر عدم وجاود یان نظاام
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هارآمد نظار

و با رسی در نظام تقنینی ،اجرایی و قضایی هشور میباشد

یکی ا مواردی هه میتواند نظام با رسی هشور را بهبود بخشد ،وجود دهترین یا اصوع
و قواعد هاربردی در امر نظار

و با رسی است هه باعت هماهنگی ،همسوئی و همافزائی

فعالیتهای با رسی میشود
بدیهی است در جمهوری اسالمی ایران این اصوع و قواعاد را بایاد ا گفتماان والیات
فقیه استخراج هرد هه بر ایه اسالم باب مصمدی ص صلی اهلل علیه و آله) شکل گرفته اسات
بنابراین دغدغه مصقق روشن نبودن این اصوع و قواعد و همان دهترین نظاار

و با رسای

بر اساس گفتمان والیت فقیه است
اهمیت این تصقیق ا این جهت است هه رهبر معظم انقاالب اساالمی مخصوصاا در دت
ساله اخیر ،به طور مداوم در سخنرانی های خود ،نظراتی در چگونگی ادارت ین حکومت بر
اساس ار شهای اسالمی را بیان میهنند هه هر هدام باه تنهاایی مایتواناد در بخاشهاای
مختلف سیاستگذاریها و برنامهریزیها و حتی اجرا ،راتگشا باشد ایان در حاالی اسات
هه موضوع مبار ت با فساد و ضرور
نج ساله اخیر به شد

اصالح نظام اداری و اقتصاادی هشاور مخصوصاار در

در دیدگاتها و نظرا

معظمله بیان شدت است چنین تأهیدی توجاه

عمیق و راهبردی مسئولین و دستگاتهای ذیربط هشور را باه طراحای و اجارای یان نظاام
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هارآمد نظار

و با رسی رهنمون میهناد لاذا تصقیاق ا جهات نظاری داناش نظاار

و

با رسی را بر ایه شریعت اسالم توسعه میدهد و ا جهت عملی به هارگزاران ایان بخاش
همن میهند هه فعالیتهای نظار

این تصقیق هم به جهت مواردی هه در باال بیان شاد هاامال روش اسات و در

واقع اگر با ین تصقیق علمی دهترین حو ت نظار

و با رسی مبتنی بر گفتمان والیت فقیاه

روشن نشود ،اصوع و قواعد امر مبهم و نا مشخص خواهد ماند
براین اساس تصقیق با هدف :دستیابی به دهترین حاو ت نظاار
گفتمان ولی فقیه است و این سؤاع هه  :دهترین حو ت نظار

و با رسای بار اسااس

و با رسی هشاور بار اسااس

گفتمان ولی فقیه هدام است؟ به انجام رسیدت است

پيشينه تحقيق
تصقیقی با عنوان نقش نظار

و با رسی در توسعه اقتصادی و فرهنگای هشاور توساط

واعظیص )1382و به روش یمایش انجام شدت است ژوهش در نتیجاه گیاری خاود نشاان
دادت است هه بین دیدگات دستاندرهاران تدوین برنامه سوم و افراد ستادی سا مان با رسای
تفاو

وجود دارد در حالی هه دست انادرهارن برناماه ،مولفاههاای مارتبط باا نظاار

و

با رسی را عالی و خوب ار یابی هردتاند ،افراد ساتادی ساا مان آنهاا را ضاعیف وناهاافی
دانستهاند در واقع این تصقیق نشان دادت است در تدوین برنامه ساوم توساعه یان شاکاف

و با رسی درجمهوری اسالمی ایران بر اساس گفتمان والیت فقیه

پيشينه و مبانی نظری تحقيق

مقاله ژوهشی :دهترین صاصوع و قواعد) نظار

ضرور

و با رسی را بهبود بخشند

نگرشی عمیق بین تدوینگران و افراد ستادی وجود دارد هه میتواند عملکارد برناماه را در
خصوص نظار

و با رسی تصت تأثیر قرار دهد

اخوان هاظمیص )1391در ژوهشی با عنوان نظار
خود هه با روش هتابخانهای انجام شدت است ،نظار

و مبانی آن در نظام و اندیشة علاوی
در سایر علاوی باا اتکااء باه مباانی

قرآنی و سیر نبوی ،مسئولیتی دینی و در ذیل فریضة امر به معروف و نهی ا منکر قلماداد
شدت است هه خود ا ظرفیتهای بازر

و گساترد نظاام اساالمی در اصاالح سیاسای و

اجتماعی در هلیة حو تهای فردی و جمعی باه شامار مای رود در نظاام سیاسای علاوی،
نظار

بیرونی بر قاعد اساسی نظار

درونی استوار است؛ اما همزماان باه ایان حاد نیاز
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خاود هنترلای رهباران و هاارگزاران سیاسای ،ا

هفایت نشدت و عالوت بر تأهید بر ضرور

سا وهارهای متنوع ،متطور و مترقی در با رسی و نظار
مجموع تصقیقا

همگانی استفادت شدت است

مختلف نتوانسته اند باا اساتفادت ا اسالوب روششاناختی و ذیرفتاه

شدتی امرو ی ،چارچوبی مناسب برای حو ت نظار

و با رسی ا دیدگات ولی فقیاه ارائاه

هنند؛ چیزی هه این تصقیق به دنباع آن است و سعی مایهناد بادان دسات یاا د بناابراین
تصقیق حاضر با استفادت ا روشها و تکنینهای تصلیل هیفی اطالعا  ،دهترین نظاار
فصلنامه علمی مطالعا

با رسی جمهوری اسالمی ایران را ا منظر والیت فقیه ارائه میهند
مفهوم نظارت و بازرسي:
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نظار

در اصل ،ین واژت عربی است هه ا مادتی «نظر» به معنای نگات توأم باا تأمال و

اعتبار آمدت است و بیشتر به معنای حاصل مصدر یعنی به رأی صادرت ا سوی ناظر باه هاار
میرود

صعمید نجانی و همکاار)14 :1389 ،

همچنین نظار

را به معناای نگریساتن در چیازی باا

تأمل  ،چشم انداختن ،حکومت هردن میان مردم و فیصله دادن دعاوی ایشاان ،یااری دادن و
مدد هردن و نیز به معنای چشم بصر ،دیدت ،فکر ،اندیشه ،تفکر ،رویاه ،دقات ،تأمال ،تادبر،
خیاع ،وهم و اعتراض آوردت و همچنین آن را به معنای نظار هاردن و نگریساتن باه چیاز،
مراقبت و در تصت نظر و دیدت بانی داشتن هاری ،نگرانی ،دیادت باانی باه ساوی چیازی و
مباشر

معنا هردت اناد

صدهخادا)233 :1385 ،

همچناین نظاار

اصطالح به معنای هسی هه بر هار دیگری نظار
صور

گیرد معنا هردتاند

برای معادع واژت نظار

صاصی
در باان

monitoring ,overseeing, inspection ,control, stewardship,

 supervision reviewو بیان شدت است
در اصطالح ،نظار

را عمال نااظر ،و نااظر را در

می هند تا عمال او باه صاور

صجعفری لنگارودی ج )3651 :1381 5

انگلیسای واژت هاایی چاون:

صاخوان هاظمی)29 :1391 ،

به مجموع عملیاتی گفته می شود هه طی آن ،میزان تطابق عملکارد

اشخاص با قوانین و مقررا
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و

سنجیدت می شود تا ا این طریق ،به مطابقت نتایج عملکرد باا

هدفهای مطلوب ،اطمینان به دست آید

صاخوان هاظمی)31 :1391 ،

نظار

در حقوق اساسی نیز بررسی و ممیزی و ار شایابی هارهاای انجاام شادت یاا در

حین انجام و انطباق آنها با تصمیما

اتخاذ شدت و همچنین ،قاانون و مقاررا

مفهوم حقوقی ،عبار

بهطاور خالصاه ،نظاار

است ا با رسی ،سنجش و ار یابی اقداما

در

مجریاان و نااظر هسای

است هه به منظور چنین با رسی و ار یابی و سنجشی تعیین می شاود

صعمیاد نجانی و همکاار،

)15 :1389

مختلف در تعریاف مای تاوان یافات آنکاه نظاار

آنچه در مجموع نظریا

در هماه

عبارتی ،نظار

مقایسه ضمنی بین آنچه هست و آنچه باید باشد و انجام اموری در راستای

رسیدن به هدف مطلوب است
در موضوعا

صایزدهی 6:1391 ،و سیدنورانی و همکاران)1390 ،

این نظار

میتواند

مختلف یا به شیوتهای گوناگونی اعم ا یشاینی یاا ساینی ،استصاوابی یاا

استطالعی ،مستقیم یا غیرمستقیم ،نهان یا آشکار و بسیاری انواع دیگر اعماع گردد
لذا نظار

در مفهوم هلی به معنای بررسی این موضوع اسات هاه هماه چیاز بار طباق

قوانین و دستورهایی هه قبال تعیین شدت بود ،انجام میشود یا خیر؟

صهوی و میکسل)57 :1376 ،

با رسی در لغت «به معنی تفتیش و هاری است هه با رس بعهدت دارد و با رس یعنی هسای
هه مأمور

رسیدگی به هارهای ین فرد یا یان مؤسساه و ادارت اسات» صمعاین ،1382 ،ج )316 :1

باه

فرایند مرور و بررسی و با نگری عملکرد فرد یا سا مان به منظور شناسایی نقاط قو و ضاعف
و بکارگیر اقدام اصالحی ،با رسی
هارهنان دولت به منظاور احارا
با رسی عبار

گفته میشود صرضائیان)41 :1374

و با رسی درجمهوری اسالمی ایران بر اساس گفتمان والیت فقیه

تعاریف ،نظار

را نوعی آگاهی و اطالع ا آنچاه در حااع وقاوع اسات ،دانساته اناد؛ باه

مقاله ژوهشی :دهترین صاصوع و قواعد) نظار

جلوگیری ا انصراف افراد تعریف شدت است

صقاضی)352 :1383

در جهات

با رسی یعنی رسیدگی باه امار

درساتی یاا نادرساتی عملکارد آنهاا صطبرساا)193 :1380

بناابراین

است ا فرایند تصقیق علمی در مورد موضوع مورد با رسی تا با جمعآوری

و تجزیه و تصلیل اطالعا

بتوان نتایجی را جمعبندی هرد هه اساس این نتایج ،امار هنتارع

و در نتیجه نظار

را تسهیل میهند به عم فارسیجانی ص ،)1386با رسی ،یش ا هر چیاز

دارای مفهوم نظار

است در حقیقت با رس یاا ساا مان با رسای هننادت باه ناوعی معتماد

درخواست هنندت با رسی بودت ،به علت نیا او و یا قوانین ویژت هه هار با رسی را ملازم مای-
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هند ،به اجرا در میآید با رسی یش ا هر چیز ،ین نمونه برداری تصادفی است تا مشاخص
شود تا چه میزان معیارهای یش خواسته شدت برآوردت شدتاند
به طور خالصه میتوان گفت هه با رسی عبار

صفارسیجانی)231 :1386 ،

است ا فعالیتهای منظم و هدفدار بر

اساس مأموریت قانونی و سا مانی نسبت به دستگاتهای مشموع با رسی ا طریق :بررسای
آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می گرفت ،تجزیه و تصلیلال عملکارد گذشاته و حااع،
تشخیص و تعیین موارد اختالف و انصراف بین وضعیت موجود و مطلوب
فصلنامه علمی مطالعا

هدف از نظارت و بازرسي
هدف ا نظار

و با رسی نه تنها مباار ت باا انصاراف مجریاان ،بلکاه حفات و ارتقاای
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هارایی است به بیان دیگر نهتنها مصصوع و خروجی نظام اجرا مهام اسات بلکاه ساالمت
فرآینااد هاام اهمیاات دارد
با رسی و نظار
اعماع نظار

ص التااو و التااو)343-359 :20091،

ابراهیماایص ،)1384ا جملااه اهااداف

هارآمد را موارد یر میداند:
بر تصمیما

و اقاداما

شارهتهاا و ساا مانهاای دولتای در راساتای

صیانت و حفت بیت المااع و تضامین رشاد و توساعه هماه جانباه اقتصاادی و اجتمااعی؛
یشگیری ا حاهمیت مقاماا

ناهارآماد ،ناساالم و غیار متخصاص در واحادهای اجرایای

حکومتی و جلوگیری ا تضییع و حیف و میل امواع مردم؛ اعماع هنترعهای متعادع جهات
همن به تصقق اهداف ا یش تعیین شدت طرحهای عمرانی و غیر عمرانی دولت و رعایات
قوانین و مقررا
نظار

ال ماالجرای هشوری توسط مقاما

صابراهیمی)1384 ،

همیشه به طور یکنواخت و یکسان اعماع نمیشود بلکه انواع متفااوتی دارد هاه

در ادامه به آن رداخته میشود
انواع نظارت و بازرسي
معموال ،تقسیمبندی انواع نظار
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صور

با توجه باه دیادگاتهاایی هاه بار آن اسااس ،نظاار

میگیرد ،انجام میشود به طور هلی ،انواع نظار

را میتوان به نظار های درونای
1

. Plutto & Plutto

و بیرونی تقسیم هرد البته این نظار
نظار

با توجه به فرآیند و جریان نظاار

و موضاوعی هاه

میشود ،به دستهبندیهای جزئیتری میرسد مثال در بصث مدیریت ،نظار هاا بار
و هنترع راهبردی هه در آن ،اهداف هلی و بلندمد

الف) نظار

سا مان در نظر گرفته

میشوند؛
و هنترع مدیریتی هه برای نظار

ب) نظار

میزان اجرای راهبردهای مورد نظر به هاار

میرود؛
ج) نظار

و هنترع وظیفه ای برای اطمینان ا اینکه وظاایف ساا مان باه طاور ماؤثر و

این نظار ها هه در چارچوب ین سا مان و برنامههای آن تعریف میشاود ،در ساط
مدیریت هالن هشور نیز قابل اجرا است در این حالت ،نظار های درونی و بیرونی ،به دو
دسته هلی قابل تجزیهاند:
همگانی هه ا طرف مردم ،جامعه و نهادهای مدنی بر عملکرد دولتمردان

الف) نظار

و شیوت ادارت جامعه صور
ب) نظار

میگیرد؛

حکومت هه به وسیله حکومت و دستگاتهای وابسته به آن بر امور مختلاف

اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و اجتماعی اعماع میشود
نظار

حکومتی هه هر سه مرحله هنترع راهبردی ،هنترع مدیریت و هنترع وظیفاهای را

دربردارد ،شامل نظار

و با رسی درجمهوری اسالمی ایران بر اساس گفتمان والیت فقیه

مناسب انجام شدت است

صرابر

و دیگران)726 :1382

مقاله ژوهشی :دهترین صاصوع و قواعد) نظار

اساس فرآیند هنترع ،به سه دسته تقسیم میشوند:

سیاسی ،قضاایی ،اجرایای و ماالی اسات در ضامن ،نظاار هاای

همگانی نیز ا طریق احزاب و تشکلها ،رسانهها ،تشکیل تجمعها ،رات یماییها و انتخاباا
صور

میگیرد

صهستیانی)14 :1380

برخی دیگر ا صاحب نظران سه نوع نظار

ساا مانی را

مطرح میهنند؛ اداری ،اجتماعی و خودنظارتی
نظار

اداری :نظار هایی ا نوع حسابرسی به عنوان مادع هالساین هنتارع در طبقاه

اداری جای میگیرد؛ امّا این نوع نظار
نظار
منعک

در ساعهای اخیر ابعاد متفاوتی یافته است

اجتماعی :این نوع نظار ها در نگرش های اجتماعی و الگوهای تعامل اجتماعی
شدتاند ا نظر ماهیت ،نظار

اجتماعی به تعریف ضوابط روشهاای انجاام دادن
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هار به وسیله افراد می ردا د البته این نوع ضوابط به هنترعهای اداری نیاز همان مایهناد
بنابراین بدون توجّه به الگوهای تعامل اجتماعی و هنجارها نمیتوان به هنترعهای ساا مانی
دست یافت
خودنظارتی :یکی دیگر ا صاحب نظران بر جنبههای رفتاری و اجتماعی تأهیاد دارد ا
به عنوان وظیفه اساسی و بنیادی برای ایجاد اطمیناان ا رفتارهاای درسات

این نظر نظار

افراد سا مان مطرح می شود واژت خودنظارتی برای وظیفه مدیریت باه هاار مایرود و ایان
فصلنامه علمی مطالعا

مفهوم شامل نفوذ در رفتار انسان نیز میشود بنابراین ،این ناوع نظاار
هارهنان مطرح میشود هه خودنظارتی و نظار
نظر به اهمیت بسیار یاد دو گونه نظاار

اجتماعی را در بر میگیرد
الکترونیان و نظاار
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مدیریت ،در اینجا ال م است شرحی ا این دو گونه نظار
نظار
اطالعا

باا عناوان نظاار
همگاانی در ادبیاا

ارائه شود؛

الکترونین1ا جمله تکنینهای جدید عرصه نظار

است هه مبتنی بار فنااوری

است؛ در این روش ،با استفادت ا شبکههای اطاالع رساانی دساتگاتهاای اداری و

ارتباط آن با ین مرهز واحد ،میتوان بر نصوت اجارای اماور و قاوانین باهصاور
نظار

نمود

صمرادی و خسروی)1392 ،

در ین تعریف هلی ا «نظار
اطالعا

صاصی

الکترونیکی» میتاوان آن را «دسترسای الکترونیکای باه

و اسناد مورد نظر برای ایش تکالیف ،فرآیندها ،برنامهها و فعالیاتهاای دساتگات

اجرایی بر اساس اهداف ساالنه ،میان مد  ،بلند مد

و تکاالیف ذاتای دساتگات» تعریاف

نمود صحسینی و فوالدی طرقی)1389 ،

نظار

الکترونیکی شامل گردآوری اطالعا

یا اقداما

اطالعااتی ا طریاق ابزارهاای

الکترونیکی است این شیوت نظارتی دارای مزایایی نظیر فراهم شادن فرصات بیشاتر بارای
تجزیااه و تصلیاال دادتهااا و ااردا ش آنهااا در خصااوص علاال و عواماال فساااد ،هاااهش
تصدیگری ساا مانهاای نظاارتی و با رسای در اعمااع نظاار  ،توساعه و تعمیاق نظاام
خودهنترلی و جلب مشارهت بیشتر مردم ا طریاق ارتباطاا

شابکهای و رایاناهای اسات

صصفرخانی)1388 ،
310
1
. E-monitoring

نظار

الکترونیان در فضاای مجاا ی در ارتبااط باا

دیجیتاع به عنوان رهاورد نظار

دولت الکترونین و اتوماسیون اداری با هدف استفادت و بکارگیری تجهیازا

بر عملکرد دساتگاتهاا مطارح مایباشاد چنانچاه

گسترش رو افزون شبکههای رایاناهای و اساتفادت ا فضااهای مجاا ی سابب یادا شادن
رات های جدید در بصث نظار

دیجیتاالی گردیادت اسات مزایاا و ویژگایهاایی همچاون:

وضوح و شفافیت ،ا بین بردن مینههای رانت و فساد ،دسترسی آسان و نزدین شهروندان
و ا طرفی هاهش هزینههای نیروی انسانی و امکان هیفای و اثربخشای ایان ناوع نظاار ،
قابلیت اجرای آن را دوچندان هردت است؛ ا این مهمتر علمی و فنایتار شادن شایوتهاای
هوشمندی و نظاماتین نمودن نظار

و سرعت و دقت در تجزیه و تصلیل نتاایج عملکارد

میباشد عالوت بر مزایای بیشمار نظامهای دیجیتاع و استفادت آسان و هارآمد ا اتوماسایون
در بخشهای مختلف ،نف

بکارگیری این نظام ،خود یکی ا راتهای شفافیت ،سالمسا ی،

توسعه و تصوع در مبار ت با فساد است هه این موضوع اهمیت اتوماسیون را در دستگاتهای
نظارتی و ضد فساد دوچندان میهند به گونهای هه اتوماسیون به عنوان ین شاخص ،خاود
دلیلی بر بهبود ،ارتقاء و رشد و توسعه به حساب میآید عالوت بر ویژگیهای بیان شدت ،ا
اهداف اصلی نظار

دیجیتاع؛ مدیریت مان ،افزایش بهرتوری ،هارآمد هاردن اایشهاای

برنامهای و نظاممندی و عملی نمودن فرایند نظاار
دیگر ا انواع نظار  ،نظار
نظار

اسات

صفتااحی اردهاانی)134 :1391 ،

یکای

و با رسی درجمهوری اسالمی ایران بر اساس گفتمان والیت فقیه

نظار  ،هاهش ابهاما  ،دغدغهها و اعماع سالیقههاای شخصای ،ایجااد وحاد

رویاه و

مقاله ژوهشی :دهترین صاصوع و قواعد) نظار

سخت افزاری جهت سهولت در نظار

نارمافازاری و

همگانی است

همگانی دارای دو بُعد نظار

همگانی به معنای اعم؛ شاامل :نهادهاای نظاارتی

حاضر در سه عرصه دولتی ،خصوصی و مدنی و نظار

همگانی به معنای اخاص؛ شاامل:

مشارهت نظارتی شهروندان بر عملکرد نهادهای فعاع در حو تهاای مختلاف و نمااد بُعاد
تعاملی روابط شهروند و مجموعههای مسئوع در هشور است

صعطار)1390 ،

ا منظار نظاار

همگانی« ،نظار » ا عناصر و ابعاد حق شهروندی و به تعبیری ،وجاه باار ی ا مشاارهت
شهروندی است

صمنوچهری)32-33 :1387 ،
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همگانی بسترسا شتیبانی وسیع مردم ا نظام و عملکردهاای آن خواهاد باود

نظار

درستی این گزارت ،در هشورهای مختلف نیز تجربه شدت اسات تأهیاد بار توساعه درون ا،
بومی و مردمی بودن آن ،دقیقا ا همین مبنای نظری و تجربه عملی استخراج شدت است در
توسعه بومی و درون ا ،این اصل مصوری ذیرفته شدت اسات هاه چنانچاه اقشاار مختلاف
مردمی فعاالنه در برنامههای توسعه دخالت داشته باشند ،نسبت باه اماور توساعه احسااس
مسئولیت هنند و در این مسیر ،نظار

مصلی و ملی بر عملکردها و سیاستهای جااری در

فصلنامه علمی مطالعا

هشور داشته باشند ،این مشارهت توأم با نظار  ،سبب حمایت و شتیبانی آنهاا ا نظاام و
توسعه ،مدنظر نظام خواهد شد

صغفاری و نیا ی)106-107 :1386 ،

بر اساس فعالیتهای انجام شدت در سا مان با رسی ،با رسی به سه دسته با رسایهاای
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مستمر ،مورد و با رسی های فوق العادت تقسیم می شود با رسای مساتمر راجاع اسات باه
انجام با رسی در قالب برنامهای مدون و منظم ساالنه در این نوع با رسای وضاعیت هلای،
ساختاری و تشکیالتی ،نصوت مدیریت ،رفتار هارهنان و عملکرد دساتگاتهاای مشاموع ،باا
توجه به مواد  66و  46آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سا مان با رسی هال هشاور حساب
مورد ،بررسی می شود
با رسی فوق العادت حسب دستور و درخواست مقاما

مذهور در بناد ماادت  2قاانون

تشکیل سا مان با رسی هل هشور انجام میشود؛ اجرای این نوع با رسیهاا در مصادودت
موضوع خاص ارجاعی و در خاارج ا برناماه هاای ماان بنادی شادت ساا مان صاور
میگیرد
با رسی موردی شامل اعالما
سوء جریانا
میگیرد

یا نقض قوانین باشد ،در مصدودت موضوع اعالم شادت ماورد رسایدگی قارار

صآئین با رسی سا مان با رسی هل هشور)1395 :

مفهوم دکترين
312

و شکایا

مقرون به دلیل هه دایر بار وقاوع تخلفاا

و

در فرهنگ معین ،دهترین1به معنی نظریه ،اندیشه و فکر آمدت اسات در ادبیاا

فارسای

بجای آن تا هنون ا واژتهای متفاوتی مثل آمو ت ،آیین ،اصوع ،مکتب ،نظام فکاری ،رهناماه
بنیادین معتبری گفته میشود هه هدایت هنندت اقدام در شتیبانی ا سیاستها و برنامههاا در
جهت تامین اهداف بودت و به هاربردن آنها مستلزم درک مقتضیا

و تصمیم گیری صاصی

و منطقی می باشد در تعریفی دیگر ا دهترین آمدت است «اصوع و قواعدی هه در هار یان
ا شاخههای علوم و یا درمیان یروان ین آیین مورد تصادیق و اعتقااد باشاد» باه عباار
دیگر اصوع ین فلسفه ،نظام فکری یا سیاست و خط مشی را دهترین میگویند در فرهنگ
«نظریه ،اصوع یا قواعد بنیادین معتبری است هاه هادایت هننادت اقادام در شاتیبانی ا
سیاستها و برنامه ها در جهات تاأمین اهاداف باودت و باه هاار باردن آنهاا مساتلزم درک
مقتضیا

و تصمیمگیری صصی و منطقی میباشد»

صتوحیدی)73-71 :1393

آقابخشی و همکاران در ین تعریف هالن ا دهترین آوردت اند« :اصاوع و قواعادی هاه
در هرین ا شاخههای علوم و یا در میان یروان ین آیین ماورد تصادیق و اعتقااد باشاد»
صآقابخشی و همکاران)195 :1383 ،

ا نظر منصورنژاد« ،دهترین به اصاوع ،اصاوع عقیادت ،تعلایم،

آمو ت ،مکتب و حتی سیاست ترجمه شدت و در اصطالح حداقل در چهاار معناا تعریاف و
مطرح شدت است  -1اصوع و قواعدی هه هرین ا شاخههای علوم و یا میان یاروان یان
آیین ،مورد تصدیق و اعتقاد باشد  -2مجموعهای ا عقاید هه دستگاهی ا نظریا

و با رسی درجمهوری اسالمی ایران بر اساس گفتمان والیت فقیه

استراتژی دهترین این چنین تعریف شدت است:

مقاله ژوهشی :دهترین صاصوع و قواعد) نظار

و استفادت شدت است در اصطالح ،دهترین به نظریه ،اصوع ،عقیدت ،آیین ،مکتب یا قواعاد

دینی و

فلسفی یا سیاسی را تشکیل دهد  -3مجموع عقایدی هاه در بااب توجیاه ،بیاان و تفسایر
قواعدی ا علمای فن اظهار شدت است  -4اصوع ین فلسفه ،نظاام فکاری یاا سیاسات و
خطمشی»

صمنصاورنژاد)11 :1384 ،

گری شفیلد ا د ارتمان مطالعه دفاعی هاالج هیناگ لنادن و

دانشکدت فرماندهی و ستاد انگلستان تعریف جی اف سی فولر ا دهترین نظامی را بهعناوان
«هدف اصلی ین ارتش» توصیف میهند

صشفیلد)165 :2005 2،

1
. Doctrine
2
. Sheffield
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علی بابایی و آقایی در تعریف دهترین نوشتهاند« :دهترین ،نوعی ا جهانبینی اسات هاه
برنامه های سیاسی براساس آن ،ایه و بنیاد گرفته باشد یا مجموعاهای ا نظاامهاای فکاری
است هه بر ایه اصوع معینی مبتنی باشد همچنین به تنظیم اصولی هه بر طبق آن ،دولتهاا
مشی خود را بهویژت در روابط بینالمللی تعیین میهنند ،اطالق میگردد»
)270 :1365

صعلای باباایی و آقاایی،

ا نظر عیسینیا« :دهترین ،دارای سه ویژگی است هه عبارتناد ا  1 :مفااهیم باه

هار گرفته شدت در آن ،گویایی هافی را داشته باشد؛  2با واقعیتهای اجتمااعی و تااریخی،
فصلنامه علمی مطالعا

تناسب واقعی داشته باشد؛  3قابلیت بههارگیری در شرایط خاص را دارا باشد؛ چراهه نباود
هرین ا این عناصر ،مینه و عاملی در تباهی دهترین به شمار میآید»

صعیسینیا)7 :1387 ،

هاالینز ،دهتارین را قواعااد بنیاادی ماایداناد هااه هادایت هنناادت عملیاا

در شااتیبانی ا
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سیاستهای ملی میباشند هرچند هه این قواعد معتبر هستند ،اماا نصاوت اساتفادت ا آنهاا باه
قضاو

صصی نیا مند است در عصر جدید اصطالح دهترین نخستین بار در ماان ریاسات

جمهوری جیمز مونروئه ،نجمین رئی

جمهور آمریکا به هار رفت دهترین مونروئاه هاه در

بعضی ا منابع سیاست انزوا طلبی تعبیر گردیدت اسات ،دهتارین ماذهور مبتنای براصال عادم
مداخلااه هشااورهای ارو ااایی در قااارت آمریکااا و متقااابال عاادم مداخلااه آمریکااا در ارو ااا و
مستعمرتهای آن است هه البته بعد ا جنگ دوم جهانی بند دوم آن عمال رعایت نشدت است
دهترین ،اصوع و قواعدی هاربردی و هدایت گر هستند هه باعث همااهنگی ،همساویی
و اقداما

و هم افزایی تصمیما

در سلسله مراتب مایشاوند دهتارین بار اسااس ساابقه

تاریخی معموال توسط رهبران عالی جوامع بشری و بر ایه خالقیتهای فاردی و ساا مانی
اتخاذ و اعالم شدت اند

صتوحیدی)73-71 :1393،

روش شناسی تحقيق
این تصقیق هاربردی ا توسعه با روش تصقیق توصیفی ا تصلیلای انجاام شادت اسات و
دادتهای تصقیق به روش هتابخانهای ا سخنرانیها ،یامها و احکام حضر
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امامصرت) و مقاام

معظم رهبریصمدظله) با ابزار فیش برداری هه به صور

تمام شمار اسناد مربوطه و تا حاد در

دسترس ،جمعآوری شدتاند تجزیه و تصلیل اطالعا

با روش تصلیل مصتاوا و اساتفادت ا

نرمافزار مکسکیودا بودت هه امر جسجو بر اساس هلید واژتهایی است هاه مارتبط باا حاو ت
نظار

و با رسی هه با نظر خبرگاان حاو ت انتخااب شادند ا جملاه یافتاههاای تصقیاق

آنها 35 ،مورد با تعریف عملیاتی مرتبط با دهترین بود هه در  5قضیهاساسای مفهاوم ساا ی
شدند
بنابراین در تعریف عملیاتی دهترین ،باید گفت هه اصوع و قواعد بنیادین و هدایتگار
میباشند هه مبتنی بر فلسفه و آرمانهای اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران بودت و بر ایه
اندیشههای حضر

امام خمینیصرحمتاهلل علیه) و حضر

امام خامنهایص مدظلهالعاالی) در شاتیبانی

باعث هماهنگی و همسوسا ی تصمیمگیریها و هدایت طرحها و برنامهها و فعالیاتهاای
نظارتی است هه در جهت تصقق اهداف یشبینی شدت ،می باشد
تجزیه و تحليل اطالعات و یافتهها
در این بخش با تصلیل مصتوای آراء و نظرا

ولی فقیه هاه ا ارهاان اصالی نظاار

و

با رسی هشور است ،نتایج در قالب جدوع تصلیل مصتوا گزارش شدت اسات ال م باه ذهار
است هه نصوت جستجوی در بیانا

در ابتدا بر اسااس یان لیسات توقاف1باود هاه هلیاد

واژت های نظار  ،با رسی ،هنترع ،هنترع فساد ،مبار ت با فساد بودت اسات؛ ساس

در داخال

و با رسی درجمهوری اسالمی ایران بر اساس گفتمان والیت فقیه

ا اهداف و سیاستهای ملی مورد باور و قبوع عامه قرار گرفته است این اصاوع و قواعاد

مقاله ژوهشی :دهترین صاصوع و قواعد) نظار

شناسایی  183گزارت هه

ا حذف موارد تکراری  108گزارت مرتاب و باا مقولاه بنادی

متن نیز با مفاهیم جدیدی برخورد شد هه به لیست اضاافه شاد؛ بارای مثااع مای تاوان باه
مفاهیمی چون مراقبت ،عدالت ،امنیت هشاور ،حسابرسای ،دساتگات قضایی،تجسا  ،آگاات
سا ی ،اصالح ،شاخص ،نظار

مردمی ،شفاف سا ی ،مشارهت مردمی ،نقاد و نقاادی و

اشارت هرد عالوت بر این متن سخنرانیهایی هه میهمانان آن قوت قضاائیه ،هارهناان ساا مان
با رسی و قوت مجریه و مجل

بودتاند ،مالک تصلیل قرار گرفتهاند در مجموع این بیاناا

مورد تصلیل مصتوای هیفی قرار گرفتند هه جدوع خالصه تصلیل به شرح یراست
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1
. Stop list

با توجه به جدوع تصلیل مصتوای یر 35 ،مورد گزارت و مقوله ا آراء و نظریا

والیت

فقیه استخراج گردیدت است این تعداد تشکیل دهندت  5قضیهی مهم و اساسای اسات ایان
قضایا شامل شریعت مصوری ،حاهمیت قانون ،مصوریت نظار
مصوری و در نهایت برنامه مصوری است این قضایا ا جن
دهترین حو ت نظار

حکومت بر جامعه ،داناش

دهترین هستند به بیاان دیگار

و با رسی این نج مورد هستند

فصلنامه علمی مطالعا

جدول تحليل محتواي آرائ و نظريات واليت فقيه در بعد دکترين
دیف
1
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گزاره

مقوله

عمل هم این باشد هه روی طریقهی اساالم عمال

انجام امور بار اسااس

بکنیم تجاو نکنیم تقصیر هم نکنیم

موا ین شرع مقدّس

قضيه

ماهيت

نماینااادگانمجلا ا شاااورایاساااالمیبایاااد در
انتخااابمساائوالنو نظااار
2

و با خواسااتا آنهااا

بااادونمالحظاااهاشاااخاصو گاااروتهاااا ،تنهاااا
به ادای تکلیف الهی و اسخگوییدر برابر روردگاار
بیندیشند و فقط وامادار ساوگند شارعیخاود در

تکلیااااف گرایاااای و
اسا گااویی در براباار
روردگار

مجل باشند
3
4
5

اسااالمی بااودن همااه

توجه بکنید هه هارها همه اسالمی باشد

هارها

معیار و فارق صالح و فساد این است هاه آیاا ماا
آن هار را برای رضای خدا انجام میدهیم ،یا نه
ال م است طرحهاایی هاه در مجلا

مایگاذرد

مخالف با احکام مقدسهی اسالم نباشد

شریعت

توجه به رضایت الهی
ضرور

مصوری

دهترین

صدور قوانین

اسالمی در مجل

اگر تمام مردم دنیا ین طرف بودند و شاما دیدیاد
6

هه همهی آنها حرفی می نند هه بر خاالف حکام

اجرای احکام الهی

قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید
نماایشااود ،یاان هااار خالفاای را بااا یاان هااار
7
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انجاام اماور

خااالفتااری مااا بخااواهیم جلااویش را بگیااریم،

ضرور

موا ین دارد ،نهی ا منکار ماوا ین دارد ،امار باه

طبق اصوع شرعیت

معروف موا ین دارد
8

در امر نظار

باید قانون و موا ین مالک و معیاار

نظااار هااا بایااد باار

حاهمیت

دهترین

گزاره

دیف

مقوله

باشد و نه مذاقها و سالیق شخصی

قضيه

حسب قوانین صور

ماهيت

قانون

بگیرد
هند قانون ،یکی ا ابزار نظار

است

مقاله ژوهشی :دهترین صاصوع و قواعد) نظار

9

قوت ی قضائیه بایساتی ا نظاار

قاانون اساتقباع

قااانون اباازار نظااار
است

اگر بخواهید ا ابزارهای نظارتی اساتفادت هنیاد ،هماهی
تااالش خااود را باار ایاان قاارار دهیااد هااه ارتباااط بااا
10

ارتبااااط گیاااری باااا

دستگاتهای اجرایی و تصات نظارتتاان ،قاانونی باشاد

دستگاتهاا بار اسااس

بعضاای ا ارتباااطهااای مخاادوش ،مطلقااا بااه ضاارر

ضوابط

شماست
هیچ ه

حق ندارد هسی را بادون حکام قاضای

11

یا احضار نماید ،هر چند مد

توقیف هام باشاد

توقیف یا احضار به عنف ،جرم اسات و موجاب
تعزیر شرعی است.
تخطی ا این قوانین ،در مواردی مشاکل بازر فسااد
12

اقتصادی و فساد دستگاتهای مسئوع را به وجاود مای-
آورند و یا موجب تعارض بین دستگاتهای مختلاف و
تشتت و بگومگوهای مضر و مفسدت انگیز می شود

13

معیار عبار

است ا مقررا

و قانون

نظار

و با رسی درجمهوری اسالمی ایران بر اساس گفتمان والیت فقیه

هه ا روی موا ین شرعیه باید باشد توقیاف هناد

احضااار و توقیااف در
باید باا حکام

قاضی باشد

عدم توجه باه اجارای
قانون برخای موجاب
برو فساد است
معیار باودن قاانون در
اجرای امور

ایشان امانت داری هامال با رساان را در انعکااس
14

مسائل ،امری هامال ضاروری و میناهساا جلاب
اطمینان دساتگاتهاا و ماؤثر شادن گازارشهاای

توجه به امانت داری

با رسی توصیف هردند
15
16

برای با رسها امانت ا امور بسیار ال م است.
بنااابراین نظااار

بیروناای ا اهامّ مسااائل تمااامی

جوامع بشری است

لزوم امانت داری برای
با رس ها
ضاارور

نظااار

باار

نوع انسان

نظار

اگار دساتگات نظاارتی نباشاد ،اگار هنترلای ا سااوی
17

نمایندگان مردم نباشد ،اگر دساتگات قضاایی مقتادری

فقدان نظاار

نباشد ،بله؛ حرهت به سامت دیکتااتوری ا جاهاای

دیکتاتوری است

هوچکی آغا میشود و به جاهای بزرگی میرسد

مصوریت

مقدماه

حکومت

دهترین

بر امور
جامعه
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دیف
18
19

گزاره
همیشه در هنار ماردم نااظر بار اوضااع هساتم و

اصل نظار

رهبری

اشخاصی هم باشند هه در این امور یان نظاارتی

ضااارور

تشاااکیل

داشته باشند.

دستگاتهای نظارتی

وظیفة ارشادی خود را انجام میدهم

دولت باید ا اختیارا

فصلنامه علمی مطالعا

20

مقوله

خاودش اساتفادت بکناد و

نگذارد هه مستضعفان و مظلومان امااع بشاوند و

نظار

این همان اختیاراتی است هاه باه دولات اساالمی

هدف توا ن بخشی به

دادت شدت؛ یعنی قدر
هنترع و نظار

قضيه

ماهيت

حاهمیت اسالم هه باید باا

بر امور مالی با

جامعه

همهی فعالیتها انجام بگیرد

بااه هرحاااع یاان دسااتگاهی در ناادگیهااا ،در
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21

اجتماعا  ،در جواماع ال م اسات وجاود داشاته
باشد هه این دستگات نظار

هند بر اجرای قاانون

ساا ماندهی

ضرور

در امر نظار

و این قانون اجرا بشود
22

هسانی هه در رأس هستند اشخاص ناظر بفرستند،

ضااارور

همه جا را تصت نظر بگیرند

نظامی

نظار و هنترع دقیاق دساتگات حاهمیات را هام بار
23

همهی اینها ال م دانسته یعنی باید دساتگات حکومات
مراقب باشد هه ا این آ ادیها سوء استفادت نشود

نظار

نظاااار

بعنوان بن امر

حاهمیتی

حکومت اسالمی است و حاهم اسالمی حاق دارد
هه نظار

خود و هنترع خود و حسابرسای خاود

باار هیفیاات اسااتفادت ا ساارمایه و ااوع و ماااع و
24

مصرف آن را حفات هناد و ایان تکلیاف دولات
اسالمی است و دولت اسالمی باید این تکلیف را
انجام بدهاد و باه نفاع عماوم ماردم ،مخصوصاا
طبقا

نظااااار

و هنتاااارع

جریانهای ماالی یان
وظیفه برای حکومات
است

ضعیف و مستضعف است

اما در هنار ایان حاق و اختیاار بارای ماردم یان
25

اختیار و حقی هم برای دولت اساالمی و قادر

نظااار

حاهم بر جامعهی اسالمی قرار دادت شادت اسات و

اسالمی است

آن حق هنترع و نظار
26
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27

حااق حاااهم

و مراقبت است.

البته باید با عقالنیت و با مدارا همرات باشد ،بادون

نگات نقادانه و عقالیای

افراط ،بدون رخاشگری؛ اما نگات نقادانه

به امور

باارای جاارمیااابی ،واقعااا میش اود متاادلوژی آنرا

قاعاادت منااد بااودن در

دنباعهرد این ،ا جملهی هارهای ماست

هشف جرائم و مفاسد

دانش
مصوری

دهترین

دیف
28

30

31

گزاره
تکیه بر هار هارشناسی

تکیه بر هار هارشناسی

من گفتم بعضی ا بخشها دربارت فساد مطالعاا

داناااش مصاااوری در

عمیق هنند.

مبار ت با فساد

باید فساد آنها را به طور سالم باا برهاان ا باین

بکااارگیری منطااق در

برد ،نه با جنگ و جداع

مبار ت با فساد

حما

گذشته شما باه تادریج ثمار مایدهاد و

امکانا

در هشور در حاع افازایش اسات چناین

موسمی همیشه و در همه تاری  ،موسم خطرناهی

توجااه بااه جریانااا

بودت است موسم ورود آدمهای سوء استفادت هان

اجتماااعی و اقتصااادی

و فرصاات طلااب و هااج دساات و بااددع و ساایات

هشور

مقاله ژوهشی :دهترین صاصوع و قواعد) نظار

29

مقوله

قضيه

ماهيت

ا غفلتها سوء استفادت میهنند
مهم این است هه در مقام بیان مسائل ورد مسائل،
32

انتقاد و تکذیب ،به آنجا نرساد هاه قاوتی عقلیاه
هنار ،و با قوتی غضبیه انسان وارد میدان بشود

33

همه این موارد باید با مدارا و عقالنیت همرات و ا
افراط و تفریط بدور باشد.

عقالنیاات در بیااان و
هردار
نظاااار

همااارات باااا

عقالنیااات و بااادون
تعدی و تفریط

در دنباع گیری مشکالتی هه در جامعه وجاود دارد،
واقعا اهمو مهمی درستهنیم یعنی هیأ رئیساهو
34

سیاستگذاران دستگات قضاایی ا هار مجموعاه یای

اولویت بندی در امور

هه هستند ا بنشینند موارد را «االهم فیاالهم » هنناد

مصوری

و مهمترینآنها را دنباعنمایند
نقشهی رات ،سند چشماندا است سند چشماندا را
35
هیچ نبایستی مورد غفلت قرار داد

برنامه

دهترین

و با رسی درجمهوری اسالمی ایران بر اساس گفتمان والیت فقیه

روساات هااه وارد ماایشااوند و اگاار توانسااتند،

ضروری دانساتن نقاش
رات و چشماندا
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فصلنامه علمی مطالعا
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نمودار خروجي مکس کيودا در تحليل محتواي بعددکترين

نتيجهگيری و پيشنهاد
در مجموع یافتههای تصقیق نشان میدهد هه ا منظر گفتمان والیت فقیاه انج اصال و
قاعدت یر به عنوان دهترین نظار
شوند تا فعالیت های نظار

و با رسی جمهوری اسالمی ایاران ال م اسات رعایات

و با رسی ا هماهنگی ،همسوئی و هام افزائای بار خاوردار

شوند:
 -1شریعت مصوری
-2حاهمیت قانون
 -3مصوریت نظار
 -4دانش مصوری
320

 -5برنامه مصوری
پيشنهاد

حکومت بر امور جامعه

به نظر می رسد در چهار دهه اخیر با توجه به استقرار و اساتمرار نظاام والیات فقیاه در
جامعه ،اصوع شریعت مصوری و نظار

حکومت بر جامعه مورد ذیرش جامعاهی ایرانای

یر ارائه میشود:
 -1با توجه به استخراج حاهمیت قانون باه عناوان یکای ا اصاوع نظاار
یشنهاد میشود هه این اصل در تمام برنامههای نظار
تأهید سیاستگذاران نظار

و با رسای

و با رسی باه طاور برجساته ماورد

و با رسی قرار بگیرد

 -2همچنین اصل حاهمیت قانون ا سوی قوت قضائیه مستمرا در فضای عمومی هشاور،
 -3ا دیگر دهترینهای استخراج شدت ا این تصقیق داناشمصاوری و برناماهمصاوری
است بنابراین بر متولیان امر نظار
خود را بر ایهی مطالعا

و با رسی ال م است تاا هماهی فعالیاتهاای نظاارتی

و ژوهش های عمیق و جدی استوار نماید و ا ساوی دیگار در

سیاستگذاری و برنامهریزی جهت انجام وظایف نظار
دانش را اساس فعالیتهای خود قرار دهند

و با رسی ،برنامهمصوری مبتنای بار

و با رسی درجمهوری اسالمی ایران بر اساس گفتمان والیت فقیه

قوت مجریه ،قوت قضائیه و افکار عمومی و رسانه های جمعی تبلیغ و تبیین گردد
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قرار گرفته است ،لذا برای تصقق دیگر اصوع دهترین حو ت نظار

و با رسی یشانهادهای
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