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 1پاسخگویی در نظام حقوق اساسی

 ييبسگسجي يزَن َریانيعلي

 محمی   سن ن 

 سیبنيمسضی  سلماني 

 چكی ه 

بر اااس اصل حاكميت رانون، هم  مقامات و نهادها  حاكم در تصوص اردامات و 

باشند. در مقابل مردم و نهادها  ناظر ميتصميمات توي ، موظف ب  پااخگويي 

تفاده ، اانهادها  و اطراد برتوردار از ردرت ايااي عملکردتواند بهبود ميپااخگويي 

جلوگير  از انحراف و طساد را برا  جامع  ب  ارمغان مورده و  بهين  از منابع عمومي،

ها و تعديات اصحاب ردرت در رهياطت ب  دموكرااي مانع از تودار  ها، تودكامگي

ي بند  حقورچارچوبچنانچ  موضوع اصلي حقوق ااااي نسبت ب  شهروندان گردد، 

در  پااخگوييو نيم اجرا و ااتقرار ردرت ايااي مستقر باشد،  ها  اياايپديده

تضميح پااخگو بودن زمامداران و  ب  دنبال من اات تا بانظام حقوق ااااي 

ير نهادها  حکومتي، كارگماران عمومي در ربال اعمال و تصميمات تود در مقابل اا

ها و انت از مزاد يعني صياهداف مورد نظر رانون ااااي، تحقق ها، مردم و راان 

حفظ منفعت عمومي، و حصول ايمينان از باري ماندن اردامات ياد حقوق شهروندان، 

در نظام حقوق ااااي پااخگويي  را تضميح نمايد. شده در حدود و ثغور رانوني

تواند ب  صورت پااخگويي ايااي، پااخگويي عمومي، پااخگويي مامي و حتي مي

تواه از  بر اااس نوع  رابط  پااخگو و پااخپااخگويي رضايي متجلي شود. 
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پااخگويي عمومي در كنار پااخگويي عمود )ب  باال( و پااخگويي اطقي ب  عنوان 

 .اندنامبردها  شکل اصلي پااخگويي 

-حقوق ااااي، دومت، حکومت ، تفکيک روا، مردم ويي،گپااخ ويژگان يلی و 

 ااالر  ، نظارت عمومي
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 مق م  

يکي از موضوعات مهم در يول تاريخ انديش  حقوق  ،نمودن زمامدارنپااخگو     

در نخستيح كتابچ   ايصد اال ربل از ميالد مسيح، ٢كاتيليا عمومي بوده اات.

نويسد: ارشت انسان ب  ااتفاده از ثروت عمومي برا  نيل راهنما  بوروكرااي مي

ا امي را ك  رو  توان عسل ييور ك  نميهمان» ب  اهداف شخصي گراي  دارد.

كح تتواند داك  با پول دومت اروكار دارد نيم نمي طرد  زبان ررار گرطت  نچشيد،

توان طهميد ماهي چ  ورت مب يور ك  نميهمان» .«ا  از ثروت شاه را نچشدذره

هايي ك  در اتتيار منان اات والن چ  ورت از پولوتوان طهميد مسنمي نوشد،مي

 «توج  ب  پااخگويي مقامات» ويژگي دومت متح،از ديد و   8.«كنندميااتفاده اوء

انوني رب  بي پااخگويي مقامات اات و عدم پااخگويي، ول،ومس كليد دومت» بود.

ده بار در اال اردامات تود را ب  مجلس  بايستميبديح منظور، مقامات  «.انجامدمي

 كرد،أييد مجلس را كسب نميتوضيحات ت اگر ايح .دادندميشهروندان گمارش 

ها و پااخگو شدن دومت 5.شدندمي مقامات محاكم  و در صورت مموم محکوم

ها  مردم ااالر و ها  تودكام  ب  حکومتزمامدارن حاصل گذر از دوران حکومت

حت ا  ك  اطراد تميان طرمانروايان و طرمانبردارن اات. در جامع  گفتماننيم تغيير در 

تود در طرميند حکمراني مشاركت داشت  و ب  عنوان شهروند و ن   ،حاكميت دومت

ها  تضميح شده در رانون ااااي برتوردارند، ديگر حاكمان از حقوق و مزاد  ،رعيت

منفعت »اردام در جهت و يا « اعتماد عمومي»برتوردار  از توانند ب  بهان  نمي

 .داطوق و بالمنازع دات يابنشده و ب  مورعيتي م، مصون از پااخگويي تلقي «عمومي

نهادها  ايح باور مورد تأكيد ررار گرطت  اات ك  حقوق ااااي مشروي ، در ايده 

در ربال اردامات و تصميمات يک حکومت دموكراتيک بايد  در، حکومتي و زمامداران

  هيچ كحکومتي اات  ،بنابرايح حکومت مبتني بر رانون ااااي .تود پااخگو باشند

نهاد برتوردار از ردرت ايااي، مصون از پااخگويي نبوده و يرق نظارت شخص يا 

بر منها و ضمانت اجرا  تخطي از مقررات و تجاوز از صالحيت در رانون ااااي پي  

ها  ديکتاتور  و حکومت اتوكراتيک، ها و بديح ترتيب از حکومتباشد  بيني شده

                                                                                                     
٢ Kautilya 

، محمد راامي و اطشيح تاكباز، ترجم  «پاادخگويي مامي در بخ  عمومي »، مريگاپود  پريمچاند 8
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 همان 5



 
 1828ستان تابو  بهاردهم/ يازدوطصلنام  حقوق ااااي/ اال 

 

 

٠5 

 

ها بايستي نسبت امروزه دومتس، بر هميح ااا .گرددميمتفاوت ومتمايم  ،كام تود

هر دومتي نيازمند يک ايستم پااخگو  .ها و ارداماتشان پااخگو باشندب  تط مشي

ها  نهاداات و الزم  دموكرااي، داشتح يک ايستم پااخگويي منااب اات. 

بايست در برابر منها پااخگو شوند و ميدومتي، ب  وايل  مردم و برا  مردم ايجاد مي

وندان، ايستم پااخگويي را شکل ايح مفهوم رابط  بيح دومت و شهر باشند. در

ا  ك  برا  تحقق من تشکيل ويژه ها  عمومي كاردهد ك  ب  موجب من، اازمانمي

دهند و شهروندان از يريق نهادها  اند و نيم وظايف مربوط ب  من را انجام ميشده

پااخگويي دومت و زمامدارن دهند ك  ايح وظايف انجام شوند. گذار  اجازه ميرانون

ااالر ها  حکمراني توب بوده و هم از ملمومات تحقق حکومت مردمهم از مؤمف 

اات. پااخگويي در حقوق ااااي با توج  ب  ماهيت مقامات و نهادها  پااخگو و 

يرد. اممام ايح گاي، رنگ و بو  متفاوتي ب  تود ميبرتوردار  منها از ردرت ايا

در ايح نوشتار، مفهوم ا  اات. ها  ويژهپااخگويي نيازمند ابمارها و روش نهادها ب 

پااخگويي در نظام حقوق ااااي با تاكيد بر پااخگويي دومت موردمطامع  ررار 

شوند. اهميت پااخگويي يرح مي ها  مختلفي گيرد. در ايح تصوص پرا مي

ب  وجود  و با چ  راهکارهايي چگون حقوق ااااي در نظام پااخگويي  و چيست؟

ي ابتدا ب  تعبير و تفسيرهاي من بوده،در پي  رو  ينوشتار پبرهميح اااس،  ؟ميدمي

 اشاره نموده و اپس ك  از زوايا  مختلف نسبت ب  پااخگويي انجام گرطت  اات

ق وضمح بيان اهميت پااخگويي و نيم اازوكارها  تحقق پااخگويي در نظام حق

 بپردازد.شده  ب  اؤاالت مطرحدر حد توان،  ااااي

 مفه م پاسخگ یي  .1

دهندۀ نظام حقوق ااااي مطلوب يا نظام ها  تشکيلاز مؤمف  6پااخگويي

ويي شرط اصلي يا جمء مؤمف گپااخ در وارع ااالر اات.مشرويۀ مردم حقوق ااااي

 و برشمردنتعريف پااخگويي حکومت عادالن  يا نظام حقوق ااااي نويح اات. 

ا  ك  همواره در ميان   چام  برانگيم بوده اات ب  گون ااشکال من همواره مسام 

گويي و بيان طراواني را در جوامع علمي در تصوص تعريف پااخ مباحثاهل نظر، 

پااخگويي  درباره اتير هاىنوشت  در و از هميح روايم. شکال مختلف من شاهد بودهاَ
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 تنوع بر دالمت يرطي از ك  5اات شده مطرح گويياخپا بحران عنوان تحت مفهومي

 ناظر ديگر يرف از و داشت  دانشگاهي و علمي طضا  در عرض  شده مفاهيم تعدد و

 در ك  مفهوم ايح مختلف وجوه بر دومتي نيم مقامات و كارگماران ك  اات ايح بر

 ب  توانمى را از ديدگاه توصيفي، پااخگويي ٧.نمايندمي تاكيد ،اندمواج  من با عمل

 تشريح، تبييح جهت كارگمار يک من، اااس بر ك  دانست، اجتماعي رابط  يک عنوان

ديگر  برتى بونم و مارك .نمايدمى تعهد احساس ديگران ب  نسبت رطتارش توجي  و

 اظهار منها .٠كنندتشريح مى را رويکرد ايح از بيشتر  انديشمندان جمئيات از

 ا  رابط اات، تواه پااخ با پااخگو ميان ارتباط معنا  ب  پااخگويي ك  دارند،مى

 تصميمات  حتي و اردامات كلي  توجي  و تشريح برا  پااخگو من اااس بر ك 

 در تواند مى تواه پااخ يرطي از و نمايند مي تعهد تواه احساس پااخ ب  نسبت

 هاىپااخ برابر در و نموده او اؤال از را ابهامات كلي  پااخگو، توضيحات برابر

تح ول ااتودر تعريفي ديگر بيان شده اات؛ پااخگويي، مس .2نمايد رضاوت پااخگو

اطراد  مشخص اات ب  منظور تضميح انجام وظايف محوم ، در زمان معيح و يبق 

دميل  همچنيح، پااخگويي را 1٨.ها و معيارها  مورد تواطق يا مقرر در رانونروش

                                                                                                     
6 Mulgan R. G. , 'Accountability': An Ever-expanding Concept? Australian 

National University, 2000, p. 555 

٧ Dowdle, Michael W.  Public Accountability: Conceptual, Historical, and 

Epistemic Mappings  Cambridge, UK: Cambridge University Press,2006, 

p. 210 
٠ Terri L. Orbuch, Peopl e' s Accounts Count : The Soci ol ogy of  

Accounts Vol. 23 August 1997 p. 455 

مطالعات م یسیت  مجل ، «مدل پاادخگويي ا  بعد  » محمد صدادق مزمنديان،  و رضدا  واعظي، 2

 181-165، صص182٨بهار، 1اال ششم؛ شماره ،ينتظامي
10 Nicholson Nigel , The Blackwell Encyclopedia of Management and 

Encyclopedic Dictionaries, The Blackwell Encyclopedic Dictionary of 

Organizational Behavior Hardcover – September 28, 1995 
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در ايح تعريف،  11.كنندشده تعريف ميموردن و دميل توااتح برا  كارها  انجام

وجود حق پرا  برا  طرد، گروه يا اازماني تاص مفروض اات؛ بنابرايح، اااااً 

فهوم م كند.پرا  مبتني بر حق اات و هميح حق، ديگر  را وادار ب  پااخگويي مي

ها ب  مديريت و ات و از حفاظت از داراييپااخگويي در يول زمان تکامل ياطت  ا

ها  وهگرت. همچنيح ب  پااخگويي در برابر اردامات و نتايج تبديل شده اا اپس

 گويي طرد  در برابر پادشاه ب خاند و از پااويي نيم تغيير كردهخگمخايب پاا

ر د ب  پااخگويي مسئوميت در برابر نمايندگان مردم و در حال حاضر عالوه بر من،

 .رايده اات برابر تود مردم

تي و نيم تضميح حوزه حقوق ااااي ك  ب  تنظيم روابط ميان روا  حکومدر 

عبارت اات از تضميح پااخگو بودن پااخگويي ، پردازدحقوق شهروندان مي

وميح عمومي در ربال اعمال و تصميمات تود در مقابل ااير نهادها  حکومتي، ومس

  منظور تضميح اهداف مورد نظر حکومت، حفظ منفعت ب ها،و راان  شهروندان

 ييب  جوابگو، ها. در وارع در ايح تعريف پااخگوييعمومي، و بهبود اعمال حکومت

وع ايح ن. شوددر برابر يک شخص يا اازمان، ب  تاير عملکرد مورد انتظار تعبير مي

 در زمامدارانميد ك  اعمال، تصميمات و كاركردها  پااخگويي زماني ب  وجود مياز 

باشد و ايالعات كاطي در تصوص ايح  عمومتواهي معرض نظارت، راهنمايي و پااخ

ازمند گويي نيخبنابرايح تحقق پاا. شده و در داترس باشداعمال و تصميمات طراهم 

هميح رو باشد. از وجود شفاطيت در حوزه عمومي و نيم نظام انتشار ايالعات مي

تعريف نظارت، با ايح وصف مغاز پااخگويي رو  ديگر نظارت اات،  ؛توان گفتمي

توان ب  معنا  تطبيق عملکردها، گفتارها و رطتارها با رواعد، نظارت را مي شود ك مي

 ظارتن ك  كنيممي تأكيد رانون حاكميت اصل در. كرد تعريف ااتانداردها و اهنجاره

 ذيرپنظارت درباره كلي راعده يک ايح باشد، داشت  مطلق جنب  امکان حد تا بايد

اات. هم  نهادها  ايااي و هم  زمامداران  حکمراني اعمال و زمامدار  اركان بودن

تاييد  رابل كارها  نظارتي ررار گيرند. اصل ايح موضوع كامالًوبايد تحت حاكميت ااز

زمامدار  تعميم ياطت  و اات ك  در يک دومت رانون مدار نظارت ب  تمامي اركان 

                                                                                                     
11 Munro Rolland & Mouritsen Jan, Accountability: Power, Ethos and 

the Technologies of Managing  International, Thomson Business Press 

1996, pp. 225-7 
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هم  نهادها  ايااي و تمامي ارباب ردرت  .گريم از نظارت ب  حدارل يا صفر براد

ارت يک نظ» همچنيح د.وميت پذير و پااخگو باشوبايد تحت نظارت ررار گرطت  و مس

و از منجا  1٢«امي  يا متعلق من بودمفهوم مضاف اات ك  هميش  بايد در پي مضاف

ق ااااي متعلق نظارت ارداماتي اات ك  از او  نهادها  حکومتي ك  در نظام حقو

توانيم از روا  مقنن ، مجري  و رضائي  ها  حقوري مدرن ميشود، در نظاماعمال مي

يم مفهومي ن توان گفت ك  پااخگوييبنابريح ميعنوان متعلقات نظارت نام ببريم.  ب 

ا  هيابد. ماهيت متنوع و متکثر حوزهتر ميامي  تعريفي دريقمضاف اات ك  با مضاف

ا  تعريف، مختصات در هر حوزه اخگويينمايد ك  پاروابط اجتماعي انسان ايجاب مي

ها  ويژه تود را داشت  باشد. در ايح ميان پااخگويي ايااي ب  محاظ ماهيت و شيوه

 ممتفاوت ردرت ايااي و روابط ايااي، مفهوم و ابمارهايي متفاوت از ااير ارسا

نهاد پااخگو نهادها  حاكم  باشد. در ايح نوع از پااخگويي چونگويي دارا ميپااخ

گويي و ضمانت اجرا  من رنگ و باشد، نحوه پااخمي و برتوردار از ردرت ايااي

گويي عبارت اات از اممام حکومت، گيرد.  ايح نوع از پااخبو  ديگر  ب  تود مي

ها  الزم در تصوص ب  ارائ  ايالعات و داده وميح عموميوكارگماران حکومتي و مس

ا  ك  امکان ارزيابي كاركرد منها ت تود ب  نهادها  نظارتي ب  گون اعمال و تصميما

ر ب  رطتا و تطبيق من با معيارها  رانوني را ايجاد نمايد. و ضمانت اجرا  من، پااخ

اشد. يا كيفر  ب تواند يک بازتورد ايااي، ادار  ومتخلفيح اات ك  ايح پااخ مي

ا را هادر صورتي ك  اردامات و تصميمات اطراد يا ارگان ،ك  نهاد ناظر بتواند نحو ب  

 .تالف رانون ببينند يرف متخلف را مجازات و رطتار تخلف مميم را اصالح نمايند

ايده حکومت محدود و پااخگو، متضمح من اات ك  شهروندان طرصت و امکان 

ها  منااب ها و جبراني را داشت  باشند و بتوانند از حمايتانتقاد از مقامات عموم

در مقابل اشتباهات حکومت ك  بر منها تأثير نامطلوب داشت  اات، برتوردار شوند. 

ل توضيح، اعما همچنيح ايده ممبور متضمح من اات ك  حکومت، مکلف باشد با ارائ 

اشتباهات تود را جبران  و اردامات تود را توجي  كند، ب  اعتراضات پااخ دهد و

وجود  روند.پااخگويي و جبران، دات در دات يکديگر ب  پي  مي كند. بنابرايح

و پااخگويي نيم عنصر ضرور  در انواع نظامها  جبراني، الزم  پااخگويي اات 

 ب  هاات. بنابريح پااخگويي ها و برتوردار  از حمايتبدات موردن انواع جبران

ف ب  حساب پس دادن، پااخ دادن ب  اؤاالت، ارائ  توضيح و توجي  تکلي -معني: امف
                                                                                                     

 16ص، انتشارات دراك، چاپ اول، نظارت و تعاي  ير نظام  ق ق يساسيرااخ، محمد،  1٢
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ربول پيامدها،  -)پااخگويي توضيحي(، و ب اات اتخاذ شده ها اردامات و اياات

جبراني(. بديح -)پااخگويي اصالحي ها و جبران اشتباهات ااتتحمل ارزن 

ند، ائوال ررار بگيركند مقامات عمومي بتوانند مورد ترتيب پااخگويي ارتضا مي

ها از پرده بيرون بيايد، مجبور ب  ارائ  توضيح شوند، بپذيرند ك  بايد اشتباهات من

هايي ها  وارد شده ب  مناشتباهات تود انجام دهند و مايب ارداماتي را برا  جبران

تواند در ح مراحل دوگان  ب  يور توأمان مياي 18.اند جبران كنندرا ك  صدم  ديده

ازمان ب  يوركلي يک ا يار يک نهاد  يا جداگان  در اتتيار دو نهاد و يا بيشتر باشد.اتت

ثير ها تأيا مؤاس  ب  كساني پااخگو تواهد بود ك  تصميمات يا اردامات و  بر من

 16و حاكميت رانون 15تواند بدون شفاطيتگذارد. بنابريح پااخگويي هرگم نميمي

   ن يابد، كيک نظام دموكراتيک زماني تحقق مي. در وارع پااخگويي در تحقق يابد

عامي ايااي  طقط شات  اجرايي حکومت بلک  هم  اركان و ابعاد حکومت و مقامات

گو ل و پااخووو رضايي نسبت ب  يکديگر و مراجع مستقل و جوامع مدني و مردم مس

چند  يدموكراتيک، پااخگوي توان گفت پااخگويي در نظامباشند. ب  ايح جهت، مي

وميت پارمماني ب  مردم و مقامات عامي حکومتي نسبت ب  يکديگر، ومس وجهي اات:

گذار  و نمايندگان مستقيم ب  يکديگر، رانون وميت پارمماني ب  مجلسومس

 ااتفاده از پااخگويي رضايي ب  مقامات و محاكم رضايي برحسب تخلف و اوء

  مسؤوالن و مديران اجرايي و ادار  وميت ادارورانوني، مس ها اتتيارات و صالحيت

صل تفکيک و تعامل روا ب  عنوان يک اصل اازماني ي در وارع .عامي ايااي ب  مقامات

 ها بوده و با توزيع و ارشکح نمودن ارتدار ايااي،بشر و مزاد  در تدمت حقوق

 نمايد ك  حاصل من حکومت پااخگو،نظام پااخگويي و نظارت متقابلي را ايجاد مي

در رانون ااااي جمهور  ااالمي ايران گرچ  از واژه  15.شفاف و رانونمند اات

مقامها  « ول بودنومس»ااتفاده نشده اما در اصول متعدد  بر « پااخگويي»

ومي وجود وحکومتي تأكيد شده اات. در جمهور  ااالمي ايران هيچ مقام غيرمس

 مردان ايح امر بر تمامي دومتوميت، پااخگويي اات، ورو ك  الزم  مسندارد و از من
                                                                                                     
18 Le Suer,Andrew and Sunkin,Maurice, "Public Law'', Longman, 

1997,pp.359-360 
15 Transparency 
16 The Rule of Law 

مجلا  تحقیقات   ،«حداكميدت و حکومدت در ايران    ،حکمراني توب»زارعي، محمدد حسددديح،   15
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 ا  ازرو ك  تضميح برتي از حقوق ملت و عملي شدن پارهاز من. ااي  اطکنده اات

د باشگان  تارج ميول يا يک روه از روا  ا وتکاميف دومت، از عهده و توان يک مس

و ب  كليت يک نظام ايااي و اشتراك مساعي هم  روا  حکومتي مربوط اات، 

 باشد. هرگاه در رانونمي« نظام»اره ايح حقوق و تکاميف نيم متوج  پااخگويي درب

وج  ت« پااخگويي»تريح منبع حقوق ااااي( ب  مسأم  مهم ااااي )ب  عنوان مهم

كنيم: رانون ااااي ب  عنوان كنيم، دو محور كلي رابل مطامع  و ارزيابي مشاهده مي

را برا  مردم ب  راميت « قوريح»گاه  تريح اند حقوري و ايااي يک نظام، هرمهم

ح مردان تعيي شناتت  اات و يا هر زمان ك  وظيف  و تکليفي را برا  دومت و دومت

كرده اات، پااخگويي درباره احقاق ايح حقوق و انجام دادن ايح تکاميف را نيم مد 

نظر ررار داده اات. دومتي، دومت پااخگو اات ك  پااخ دهد، تا چ  ميمان ايح 

محترم شمرده و تا چ  اندازه در انجام دادن وظايف و تکاميف توي  موطق حقوق را 

انواع  15٨و  1٢٢ور در اصل رانون ااااي درباره مقام رياات جمه 1٧.تبوده اا

رئيس جمهور در حدود اتتيارات » 1٢٢كند. مطابق اصل ها را پي  بيني مينظارت

ب  عهده دارد در برابر ملت و  و وظايفي ك  ب  موجب رانون ااااي و يا روانيح عاد 

 عمومي ها دادگاه 15٨و مطابق اصل « ول ااتورهبر و مجلس شورا  ااالمي مس

رد جرايم مو وزيران در و او معاونان جمهور، رئيس اتهامات ب  توانندمي دادگستر 

در دوران تصد ، با ايالع مجلس شورا  ااالمي رايدگي نمايند. بديح  حتيعاد ، 

 رگذابنيان روه  شود ك  در هيچ اصلي از اصول رانون ااااي،حظ  ميترتيب، مال

 نظارتي نهادها  يعني. ااتنشده  رائل مصونيت اجرايي مقامات از يک هيچ برا 

توانند، در رااتا  انديش  االمي ب  مااني ميا شورا  مجلس و رضائي  روه از اعم

و عمل ايح مقامات، از يريق مهار ردرت و نظارت و تعادل، ب  تعقيب يا ااتيضاح 

 ها ووميتوها، مساازوكارها  پي  بيني شده، بپردازند. انواع ايح نظارت

 اات. شده بينيپي  وزرا و جمهور رئيس برا   هاپااخگويي

 

 يهمیت پاسخگ یي .1

، االراپااخگويي عالوه بر منک  شاتصي اات برا  تشخيص يک حکومت مردم
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  شود كميد. اهميت پااخ گويي از منجا ناشي ميشمار ميز اركان ااااي من نيم ب  ا

تواند بهبود كاركرد كارگماران دومتي و مواسات عمومي، ارزيابي مستمر امور مي

ااتفاده بهين  از منابع عمومي، جلوگير  از انحراف و طساد را برا  جامع  ب  ارمغان 

ها و تعديات اصحاب كامگيها، تودمورده و در رهياطت ب  دموكرااي مانع از تودار 

حقوق بشر معاصر، هر رژيم ايااي ك   در نظامردرت نسبت ب  شهروندان گردد. 

اوز و تعد  دطاع نمايد و يور مؤثرتر  از حقوق بشر و شهروندان تود در مقابل تجب 

ها  مؤثر حقوري، ايااي و اجرايي در اتتيار شهروندان ررار دهد و تود را مکانيمم

ول و پااخگو بداند ب  همان ميمان ب  حکمراني توب، شايست  يا ومنان مس نسبت ب 

ب   چنانچ  نقض حقوق بشر و شهروند  تر تواهد بود. ب  عکس،مطلوب نمديک

ها    گروهمند و يا ب  وايل يور نظام  اازمانها و نهادها  حکومتي ب وايل 

يور ها ب اعي و يا ارليتها  ديگر اجتماجتماعي و ايااي علي  اطراد و گروه

كاطي و مؤثر رضايي و  ها و تضميناتتر  اتفاق اطتد و شهروندان از مکانيمموايع

حکومت از مفهوم حکمراني توب  ايااي و اجرايي محروم باشند، ب  همان ميمان

گيرد و ب  عنوان حکومت نااليق، ناكارممد و يا حکومت تودار، تودكام  طاصل  مي

جلوگير  از  . همچنيح پيشگير  از طساد احتمامي،1٠شودو شناتت  مييا غيرپااخگ

  و احقاق گذارريم  و ايااتتضييع منابع و امکانات، انتخاب بهتريح شيوه در برنام 

 .توان از داليل ضرورت پااخگويي در نظام ايااي برشمردحقوق شهروندان را مي

 كارممد را ضرورت انکارناپذيردر وارع بسيار  وجود يک نظام پااخگويي پويا و  

يابد ك  دانند. نظامي ب  رشد و پيشرطت دات ميرشد و تواع  در جهان امروز مي

يک رابطۀ امروزه اوء ااتفاده از ردرت و اتتيارات يا ب  عبارت ديگر طساد ادار ، 

رود و دانشمندان، يکي از معضالت كشورها  جهان، ب  ويژه جهان اوم، ب  شمار مي

ريح عامل بهبود مديريت در نظام ادار  را، پااخگويي بيشتر دومت ب  جامع  تمهم

ها  زدايي از دومت، ك  ب  بهبود شيوه دانند؛ زيرا پااخگويي، با تمركممي

ها و كند ك  تدمات دومت مطابق تواات شود، تضميح ميگير  منجر ميتصميم

تمامي ابمارها   بتوان گفتدر وارع شايد ب  يور تالص   12.تقاضاها  جامع  باشد

                                                                                                     
  155صهمان  1٠
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ااااي و چ  در حقوق ادار ، ااتت  و پرداتت   حقوق عمومي چ  در شعب  حقوق

شدند تا مرارب دومت باشند، مقامات عمومي را كنترل كنند، ارتدار منها را مهار نمايند، 

 پناه در مقابلمنها را در مقابل مردم پااخگو كنند و بديح ترتيب از شهروندان بي

 .حمايت كنند تي ك  ذاتا تجاوزگر و ماهيتا مستعد طساد اات،دوم

جلوگير  از طساد ادار  و مامي، تويشاوندگمار  و رطتارها  نامطلوب در 

ات ك  ضرورت وجود نظامي ا چارچوب اوء ااتفاده از ردرت هم  و هم  از موارد 

تفاده اوء اااازد. طرض بر ايح اات ك  يک نظام پااخگو از شکارتر ميمپااخگو را 

مديران از ردرت عمومي واگذار شده ب  منها جلوگير  نموده و راهکارهايي برا  

تواند مورد. همچنيح پااخگويي ميكااتح از طساد ايااي و ادار  ب  وجود مي

راهکار  باشد برا  بهبود امور، ب  ايح معني ك  پااخگويي ن  تنها نظارت، بلک  

ول دغدغ  بيشتر  برا  ود ب  همراه دارد. اطراد مسپيشگير  و اصالح را نيم با تو

شان و نيم منطبق ااز  اعمال و ارتقاء عملکرد تود و اازمان تحت مديريت

تصميماتشان را با معيارها  رانوني تواهند داشت. ب  يور مثال انتشار گمارش مربوط 

 ه برول يک اازمان تواط نهادها  ناظر عالووب  تحقيق و تفحص از يک مقام مس

اازمان شود موجب  منمنک  ممکح ابب مشکار شدن تخلفات صورت گرطت  در 

گردد تا بسيار  از مقامات يا اازمان ها  ديگر روي  تود را اصالح و عملکردشان مي

پااخگويي همچنيح حفظ يا اطماي  مشروعيت عمومي حکومتها را  را ارتقاء بخشند.

تواند از يريق اطماي  اعتماد عمومي و مي با تود ب  همراه تواهد داشت. ايح طرميند

ترميم شکاف بيح شهروندان و طرمانروايان صورت گيرد. در بسيار  موارد همچون 

ار تواند با مشکها  ايااي، پااخگويي ميها  ملي، حوادث يبيعي و نا مراميبحران

  منمودن زوايا  تاريک حوادث از يک بحران ملي پيشگير  نموده و يا ب  من تات

دومت  ب  اعتماد ميمان ك  كند مى پيدا بيشتر  اهميت زماني مسئل  دهد. ايح

 نمود پااخگويي كاركرد از بخ  ايح ك  اات وضعيت ايح در .باشد ياطت  كاه 

 شفاطيت ايجاد با پااخگويي اازد عالوه بر ايح مي گرجلوه را تود و اهميت كرده پيدا

حاكميت  و كنندگان يا حاكميت و مردم و وميحومس ميان شکاف رطتح بيح از موجب

 تحقق برا  ابمارى عنوان ب  پااخگويي ك  اات معتقد شود هارمومى شوندگان

 اجتماعي و ايااي انسجام نهايت در و وكيل اصيل و ميان بيشتر نمديکي و مشاركت
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 جلوگير  و تثبيت را پااخگويي ااااي كارويژه ٢1شيلمانم و . ميجر٢٨نمايد مى عمل

 هاى گروه وجود ك  چرا ،دانندمى امروز در دنيا  ايااي هاىنظام تمممل از

 و مدني نهادها  و مستقل ها گروه تواط بيروني مستقل هاىارزيابى و شهروند 

 نيم اطماي  و اازان تصميم و مداراناياات ب  بازتورد ارائ  موجب شهروند محور

 گردد.مي منان مشروعيت

 شكا  پاسخگ یي يَ .8

 -1ها  مختلفي بهره برد: توان از انج شکال پااخگويي، ميشنااايي اَ برا 

بر اااس نهاد  ك  بايد ب   -٢تقسيم بند  بر اااس شخصي ك  بايد پااخگو باشد، 

بر اااس موضوعي ك  بايد نسبت ب  من پااخگو بود. چنانچ   -8من پااخگو بود. و 

شخص مورد ارزيابي از نهادها   بخواهيم معيار اول را برگمينيم بر ايح اااس ك 

با تکي   .باشدبخ  عمومي و يا تصوصي اات پااخگويي ب  دو گون  رابل تقسيم مي

  توانيم از منظر  ديگر، ايعني نهاد  ك  بايد ب  من پااخگو بود، مي دومبر معيار 

اخ ا: اول،  پااخگويي رو ب  باال ك  ب  مقام باالتر پشنااايي كنيمپااخگويي را  نوع

تراز يا اطقي ك  ب  مقام نسبتا هم اطح پااخ داده شود، دوم، پااخگويي همداده مي

 تر مثالپاييح ها شود و اوم، پااخگويي رو ب  پاييح، ك  ب  نهادها يا گروهمي

و ارانجام چنانچ  از معيار اوم ااتفاده كنيم،   ٢٢شودكنندگان پااخ داده ميمصرف

توان ب  ا  گروه شود را ميدر جهت تحقق منها انجام ميهايي ك  پااخگويي ارزش»

ها  ها  ارتصاد  )از جمل  صدارت مامي و ارزش پول(، ارزشتقسيم نمود: ارزش

)از ها  ثبات و امنيتبرابر  و رانوني بودن(، ارزش اجتماعي و مييني )از ربيل انصاف،

معيار اوم با توج   بر اااس ٢8.«تدمات همگاني و ايمني ربيل همبستگي اجتماعي،

کال مختلفي از ب  تعدد و تنوع موضوعاتي ك  زمامدارن با من روبرو هستند، اش

را ب   گوييپااخ بند  جديدتر،پرمچند نيم در يک دات شود. پااخگويي ايجاد مي
                                                                                                     
٢٨ Harlow, Carol (2009) Transparency in the European Union: weighing the 

public and private interest In: Wouters, Jan and Verhey, Luc and Kiiver , 

Philipp, (eds.) European Constitutionalism Beyond Lisbon. Intersentia, 

Mortsel, Belgium ,pp.  209-238. 
٢1 Meijer & Schillemans 

،  ٠شماره  هداوند، مهد ، مهار ردرت و تحول من در حقوق ادار ، مجل  حقوق ااااي ٢٢

 8٨5صفح ، 18٠5تابستان
 8٨٧همان صفح  ٢8
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ند  ك  منمايد. ايح تقسيگويي اطقي تقسيم ميگويي عمود  و پااخنوع پااخدو 

ر باشد. دتأكيد مي شهروندانو  زمامدرانرتبايي بيح دومت و مبتني بر امگوها  ا

عريف گون  تبند  تواع  بخشيده و ايح برنام  تواع  اازمان ملل نيم ايح تقسيم

ك  از يريق بخشها  ا  گان  كالايک ردرت دومت،  گويي اطقيگردد: پااخمي

و در مقابل،  .كندميحکومت اعمال  هايي را بر اوء ااتفاده يا ناكارممد كنترل

ا كنندگان يحاكم منتخب را ب  انتخاب گويي عمود  يا عمومي طرميند ، ك پااخ

راد تقسيم بند  صورت ب  نظر مي .٢5نمايدكنند را مشخص ميمي شهروندان متّصل

ارت نمودن نظ ظب  دميل محا ن اشاره شد،مگرطت  بر اااس نهاد ناظر ك  پيشتر ب  

كنار رابط  اطقي روا و نظارت عمومي مردم و نيم محور ررار دادن السل  مراتبي در 

تر  را از گفتمان رابط  طرمانروايان و طرمانبران در تقسيم بند  تود، ديد منااب

 .دهدها ب  دات ميحاكم بر حقوق ااااي نسبت ب  ااير تقسيم بند 

 )پاسخگ یي يييرو(  عم يو رو ر  راال . پاسخگ یي1.3

 اازمانها، ميان ك  اى مراتبى السل  نظام مبنا  بر پااخگويي ازرسم  ايح 

 ميان ارتباط اااس ايح بر .گيردمى شکل اات برررار دومتي مؤاسات و نهادها

 السل  ارتباط نوع از دارند ررار رضائي  و مقنن  مجري ، روه در ك  دومتي هاىاازمان

 كارگماران و هااازمان ك  اىگون  اات ب  شده ايجاد رانون موجب ب  ك  اات مراتبى

-اازمان و برا  نهادها تود اردامات و تصميمات درباره پااخگويي ب  موظف دومتي

 شکل رانون موجب ب  اينک  دميل ب  گون  از پااخگوييايح .باشندمى ولومس هاى

 پااخگويي برتوردار ديگر شق ب  نسبت ترىروى اجرايي ضمانت از گرطت  اات

 و منفي پيامدها  با پااخگويان يا پااخگو تخطي، صورت در ك  اىگون ب   اات،

 روابط اااس بر دومتي هاىاازمان مديران مثال ب  عنوان شوند.مى مواج  تنبيهي يا

 ارداماتشان و تصميمات برابر پااخگويي در ب  موظف حاكم مراتبي السل  و رامي

 ب  رانون موظف موجب ب  نيم وزير و هستند مربوي  وزير و ارشد مديران ب 

 رضائي  روه در ولومس هاىاازمان و مجلس نمايندگان جمهور، رئيس ب  پااخگويي

 ررار پااخگويي نوع ايح زمره مراتبي در السل  اازماني، هاىپااخگويى. باشند يم

 .گيرندمى

                                                                                                     
ها  دومتي، ميراپااي، ناصر و محمد رضا باررزاده، مايب شنااي نظام پااخگويي در اازمان ٢5

 ٠، ص18٠6، تابستان٧ش  ،مجل  پژوهشگر
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  (  عم يو رو ر  پایی )پاسخگ یي عم مي . پاسخگ یي1.3

  شود،ك  از من ب  پااخگويي عمومي هم تعبير ميدر ايح رسم پااخگويي 

ها و نهادها  مدني ب  دنبال وادار ااتتح كارگماران حکومتي ب  شهروندان، راان 

 ب  پااخگويي پااخگويي، از نوع باشند. ايحانجام امور بر اااس معيارها  رانوني مي

 و غيردومتي اىهناازما مدني، جامع  نهادها  ها،روزنام  و ديجرا جمعي، هاىراان 

 شامل را احماب ايااي همچنيح و غيرانتفاعي و اممنفع  عام مؤاسات نهاد، مردم

حکمراني  امگوها  تقويت و مدني جامع  گير شکل وااط  ب  پااخگويي .شودمى

 برتوردار روزاطموني اهميت از شدن، جهاني چون مفاهيمي گسترش و ااالر مردم

 كاه  و عمومي حوزه ااتتار  تحول وااط  ب  پااخگويياز  نوع ايح. ااتشده

 .ااتگرطت  شکل مدرن دنيا  در  تقسيم كار طماينده رشد و هادومت عمل حوزه

 مگاهي اطح و ارتقاء ارتبايات گسترش و رشد ااالر، مردم و نويح حکمراني اممامات

 نمايد.مى طراهم را اطقي پااخگويي اجرايي ضمانت دات، ايح از موارد  و عمومي

در حامي ك  پارممان نوعا ب  عنوان يک نهاد مهم در پااخگويي اطقي در نظر گرطت  

تواند بسيار حائم اهميت باشد، شود نق  ايح نهاد در پااخگويي عمومي هم ميمي

ها  جامع  مدني، در هنگام نارضايتي از اعمال ا  ك  شهروندان و گروهب  گون 

حکومتي از يريق نمايندگان منتخب توي  ب  دنبال اصالح  كارگماران و نهادها 

امور و رطع مظامم باشند ايح اازوكار در رانون ااااي ايران در چارچوب كميسيون 

ها  جا ك  شکايت از عملکردِ ارگاناز مناات. مورد توج  ررار گرطت  ٢6اصل نود

نهادها  رضايي نيم ممکح اات و شکايت از  ديوان عدامت ادار  در دومت وابست  ب 

ات. طلسف  وجود  ايح اصل ا با رجوع ب  مراجع باالتر روه رضائي  رابل پيگير 

 بخ  و يا ممکح نبوده و شخص ب  كليتِمربوط ب  زمانيست ك  شکايات اطراد نتيج  

تواهيِ  رطتار  يک روه معترض باشد. در وارع ايح اصل ب  عنوان متريح راه تظلم

                                                                                                     

هركس شکايتي از يرز » :ااتايران ممده رانون ااااي جمهور  ااالمي ايران در اصل نود ٢6

مجلس شورا   تواند شکايت تود را كتباً ب داشت  باشد، مي روه رضائي  يا روه مجري  اي مجلس كار

عرض  كند. مجلس موظف اات ب  ايح شکايات رايدگي كند و پااخ كاطي دهد و در موارد   ااالمي

ك  شکايت ب  روه مجري  و يا رضائي  مربوط اات رايدگي و پااخ كاطي از منها بخواهد و در مدت 

 «.متنااب نتيج  را اعالم نمايد و در مورد  ك  مربوط ب  عموم باشد ب  ايالع عام  برااند
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گيرد و شکايت از نهادها  وابست  ب  گان  را در بر ميروا  ا شکايت از يرز كار 

 در .دشده در رانون صورت گيربينيها  پي دومت يا روه رضائي  بايستي در داتگاه

 ب  مردم وارع در. شوديم انجام انتخابات يريق از عمومي پااخگويي جوامع اغلب

 كاركنان و ايااي مديران ك  دهندمي را اتتيار ايح مقنن  روه در نمايندگان تود

 ايااي نمايند. و مديران پااخگو مميم  و نظارتي و كارها  ااز يريق از را دومتي

 چنيح هم و وميتومس و اتتيار مراتب راه السل  از را تود طرودات مأموران نيم

دارند.همچنيح مي نگ  پااخگو برابر رانون در را مجريان نيم، ادار  محاكم و هادادگاه

-ها  عمومي نق  بسيار مهمي را در پااخگويي عمومي بر عهده دارند ب  گون راان 

و « شفاطيت»ااالر، ها  راان  ها در جوامع مردمويژه تريح كارا  ك ، يکي از مهم

توان عناصر اصلي پااخگويي عمومي يح ب  يور تالص  ميااات. بنابر«پااخگويي»

 را اينگون  تقسيم بند  نمود:

ررن در  ٢٨جامع  مدني از مفاهيمي اات ك  بي  از جامع  م ني  .1.1.3

حيات ايااي، اجتماعي انسان دارا  نق  و كاركرد بوده و در هر زمان و مکان 

هويت و حقيقتي متفاوت ياطت  اات. اما هنوز ب  يور كامل و جامع تعريف 

ها  مصداقها، ها و دومتواحد  از من نشده و انديشمندان، مفاهيم مجما و ملت

ها و ب  مجموع اازمان جامع  مدني .اندعيني متفاوتي از من ب  جا  گذاشت 

پويا را پي  ا جامع  ا  اشاره دارد ك  بنياننهادها  مدني و اجتماعي داويلبان 

بودن، در تضاد با ااتتار تحميلي حکومت)جدا  از  ريمند و از نظر داويلبان مي

شمار  ها  بيتعريف .بازرگاني و بازار هستندها  نوع حکومت(و مواس 

ك  مركم  برا   مدرا  ارتصاد مندن وجود دارند. تعريف«جامع  مدني»از

جامع  مدني ب  بستر  از  :پژوه  در مورد جامع  مدني اات، گوياات

ها  مشترك گفت  كردارها  مشترك غير تحميلي، حول مناطع، اهداف و ارزش

ن  من با دومت، تانواده و بازار متفاوت هستند. هرچندك  ها  نهاديشود. رامبمي

دومت، جامع  مدني، تانواده و بازار پيچيده، نامشخص و محل  در عمل مرز ميان

ها  نهادين  در جامع  مدني عموما تنوعي از طضاها، عامالن و رامب.منارش  اات

ردرت ررار ها  مختلفي از تشريفات، ااتقالل داتلي و تود دارد ك  در درج 

ها  تيري  ها  مدني اغلب ب  وايل  نهادهايي مثل مواس دارند. جامع 

ها  زنان، ها، اازمانها  گروهها  غيردومتي تواع ، انجمحشده، اازمانثبت

ها  كارگر ، ها  متخصصان، اتحادي محور، انجمح ها  عقيدهاازمان
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ها پر صنفي و ائتالفها  ها  اجتماعي، انجمحها  توديار ، حركتگروه

جامع  مدني را در چهار گروه تعاريف ارائ  شده از  توانميشوند. ب  يوركلي مي

 ند  نمود:بدات 

چنيح عرص  اِعمال امف: جامع  مدني حوزه ا  عمومي ميان دومت و شهروندان و هم

ه )دومت و جامع (را راعدب باشد ك  اَعمال ايح دو رطردرت ب  وايل  شهروندان مي

كند و هر طرد در جامع  ب  شرط حفظ حقور ، امتيازات و حقوق و رانون تعييح مي

 .٢5كندتود را ب  طرد يا گروه ديگر  تفويض مي

بخ  اصلي جامع  كل)ارتصاد، اياات، طرهنگ و  چهارجامع  مدني حائل بيح  ب:

در  اات ك  در من انجمح ها  داويلبان ، احماب و گروه ها نق  محور  را(اجتماع

 ٢٧.كنندابعاد ايااي، اجتماعي و غيره ايفا مي

شود و با تفکيک روا صورت جامع  مدني از محق بودن و اتتيار مردم مغاز مي ج:

 .شودگيرد و اپس با كثرت گرايي در جامع  تکميل ميمي

ها  صنفي، اجتماعي و اياايِ ا  از نهادها  طعال و تشکلجامع  مدني، مجموع  د:

ها  اطراد جامع  ب  نظام ايااي مستقل اات ك  منعکس كننده ديدگاهرانونمند و 

باشد. ايح نهادها ضامح نهادين  شدن حاكم اات و وااط  بيح دومت و مردم مي

باشند ك  در مهار ردرت تودكام  نق  ااااي را مزاد  و بسط مشاركت مردمي مي

 ٢٠.كنندايفا مي

ا  برا  تنظيم و تسهيل رابط  عرص توان گفت ك  جامع  مدني، ب  يور كلي مي

كند ها  مردم راب  دومت منتقل ميميان دومت و جامع  اات ك  از يک او، ديدگاه

 .٢2كندو از او  ديگر وظايف و اَعمال مورد انتظار دومت را ب  جامع  منعکس مي

                                                                                                     
نسبت يی  و جامع  م ني، جامع  م ني و ، و جمعي از نويسندگانايد محمد علي  ،اياز  نگا: ٢5

 18٠٧، ، نشر ذكر، تهرانيیسين يمسوز
 .٢٠٠ص، 1821، نشر ني، تهران، جامع  شناسي نظممسعود،  ،چلبي ٢٧

  ٢8/٧/٠1هاد  ، راان  تواع  نياطت ...، روزنام  اعتماد،  ،تانيکي ٢٠
ها  داويلبان  تصوصي مردم نهاد، اازمان ها  غير دومتياازمان ها  از جامع  مدني:مثال ٢2

(povاازمان ،)ها  ميانجي برا  بخ  داويلب و ها  اجتماع محور، اازمانها  تلقي، اازمان

ها  اتحادي ، ها  شهر ها  تواع  رهبر  اجتماع، باشگاهغيرانتفاعي،بنيادها  اجتماعي، برنام 

ها، ها  ورزشي و اجتماعي، تعاونيها، باشگاهها  جنسيتي، مذهبي، طرهنگي، تيري گروه تجار 

، ها  مموزشي وپژوهشي، نهادها  ارتصاد ها  متخصصان، محيطمحيطي، انجمحها  زيستگروه
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ها  احماب ايااي از اجما  ضرور  و جدايي ناپذير حکومتي زيب   .1.1.3

ميند. در وارع احماب را ب  مفهوم و اتون طقرات دموكرااي ب  شمار ميجديد بوده 

توان از تاثيرگذارتريح دهي انتخابات ميوارعي با توج  ب  نق  برجست  در شکل

تريح نيروها در گذار جامع  از ااتتارها  انتي و بدو  ها  اجتماعي و رو گروه

ماي  ي ديگر احماب را ب  عنوان جانب  ااتتارها  صنعتي و جديد ناميد. يا ب  عبارت

توان وج  بارز و نمود مشخص تفاوت دو مفهوم جماعت با جامع  تلقي دموكرااي مي

نمود ك  روابط اجتماعي و ايااي در اومي مبتني بر احسااات و عوايف بوده و در 

دومي متکي ب  عقالنيت و تکليف گرايي اات. امروزه احماب نق  بسيار مهم و 

ا  در طرميند نوشدن جامع  و تواع  ايااي و ارتصاد ، باالتص از يريق برجست 

ايااي  ك  يک تشکلبرا  من كنند.شود ايفا ميانتخاباتي ك  در اطح ملي برگمار مي

 توانتريح منها را ب  ايح صورت ميمهم را حمب ناميد بايد واجد طاكتورهايي باشد،

الت دائمي ك  نشانگر ااتمرار و دوام حمب بيان داشت: برتوردار  از اازمان و تشکي

و تفاوت من از گروه ها  مقطعي و زودگذر باشد، طعاميت در اطح ملي ك  حمب را 

زد، اااز پارممان ك  طارد تشکيالت مستقر در اطح ملي و محلي اات متمايم مي

رصد مگاهان  رهبران ملي حمب جهت رايدن ب  ردرت و ن  اعمال نفوذ ك  من را از 

كند و متريح طاكتور جلب حمايت عمومي و همگاني ها  طشار و ذينفع مجما ميروهگ

از يريق انتخابات اات مفهوم حمب ب  معنا  دات  و گروه ايااي محصول دنيا  

مدرن بوده و برا  نخستيح بار در اوايل ررن نوزدهم در ممريکا پديدار شدند. اگر چ  

 كنند ومي بسيار  بر ايحمريکا برراي ميبرتي ريش  نخستيح احماب جديد را در م

عقيده اند ك  نخستيح احماب ايااي در بريتانيا ظهور كرده اند. احماب ب  يرق 

ر مستقيم د ب  يوتوانميتوانند در پااخگويي عمومي موثر باشند. ايح تاثير طراواني مي

. ي گرددتواط حمب صورت گيرد يا از تاثير من بر اطکار عمومي و جامع  مدني ناش

 برتي از ايح كاركردها عبارتند از:

 ها  ايااي شهروندانامف: ترويج و ارتقاء مگاهي

ها  حمب ب: ابهام زدايي ، روشنگر  و ايالع رااني پيرامون اهداف و برنام 

                                                                                                     
ها  مذهبي، ها ميليشيا  شهروندان، اازمانكنندگان، راان ها  مصرفنهادها  ايااي، اازمان

 هاها  اجتماعي، باشگاهها  شهر ، اازمانگروه
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 يا ردرت ايااي موجود.

 ها و هيأت حاكم.ج: امکان مقايس  ، تحليل و نقد راهبردها  گروهها، جمعيت

 ها و مطامبات شهروندان. نمودن امکان پيگير  تواات طراهمد:

 اجتماعي -ها  مشاركت شهروندان در امور اياايه: طراهم شدن زمين 

احماب ايااي اااااً در انتخابات ب  هدف رايدن ب  ردرت ب  يور كلي گرچ  

كنند، اما منها در دوران مبارزات انتخاباتي تود در جهت مگاهي اشتراك مي  ايااي

اجتماعي  ها  ايااينق  مردم در برنام   دهي ب  مردم در رابط  ب  دموكرااي،

پردازند. از ايح دهي مردم ميكنند و بديح گون  ب  مگاهيايالعاتي را نيم ارائ  مي

كنند. مدني هدف مشترك را دنبال مي ها  جامع نقط  نظر احماب ايااي با نهاد

ها  يکي از برنام   ها  مدنياتفاده از مموزشدهي ب  مردم با ابرا  من ك  مگاهي

هميشگي جامع  مدني اات. احماب ايااي در مبارزات انتخاباتي تود نيم ب  چنيح 

اجتماعي مشنا  –منها مردم را با يک رشت  از مفاهيم ايااي كنند.كار  اردام مي

 كند واز عملکرد دومت نظارت مي  پيوات   در جهت ديگر احماب ايااي .اازندمي

دارند تا در ها  انتقاد  تود و راه انداز  تجمعات دومت را در بر من ميبا ارائ  يرح

ها  توي  ب  نفع مردم تعديل ب  چارچوب رانون عمل نموده و در اياات

 دهند. مورد. ايح تود نوعي پااخ تواهي اات ك  احماب ايااي انجام مي  عمل

جهان اجتماعي ما ب  كار توميد، بازتوميد  ها  جمعي دراان رها  رسان  .3.1.3

ها  معني دار و رابل و توزيع معرطت ب  معنا  وايع من يعني نمادهايي يا مرجع

ميد، بر مي «media »يور ك  از واژهتجرب  در جهان اجتماعي اشتغال دارند. همان

 .ندكنها نق  ميانجي بيح وارعيت عيني اجتماعي و تجرب  طرد  را ايفا ميراان 

و « شفاطيت»ااالر، ها در جوامع مردمها  راان تريح كارويژهيکي از مهم

كار  و پااخگويي ب  اات. شفاطيت مستلمم عينيت و عدم پنهان« پااخگويي»

داتراي شهروندان ب  ايالعات و مگاهي ياطتح در مورد نحوۀ  معنا  ب  راميت حق 

حق نظارت منان بر نهادها و  ايفا  تکاميف نمايندگي اجما  حکومت و پذيرش

اازمانها  حکومتي اات. در يک حکومت مردم ااالر، مردم بايد پيوات  در جريان 
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ذرد، گااالر  ميها و جمئيات منچ  در داتگاه ديوانگير چگونگي و چرايي تصميم

ااخگو ااز  و پررار گيرند و راان  نخستيح و مؤثرتريح نهاد  اات ك  وظيف  شفاف

ها  اجتماعي را ب  عهده دارند. ا  ركح بنياديح جامع  دموكراتيک، زمانكردن اا

ها  شفاطيت كن »، «مشاركت طعاالن  شهروندان در طرميندها  اجتماعي»

ح ترياات. بارز« پذير  حاكميتپااخ»ف ، و ااتقرار ااز و كارهايي با هد«حکومت

صل مهم مقدم بر مثال شفاطيت، داتراي شهروندان ب  ايالعات اات. امبت  ا

داتراي ب  ايالعات، مگاهي شهروندان از وجود ايالعات موردنظر و چگونگي 

داتراي ب  من اات. هر ردر داتراي ب  ايالعات و چگونگي ااتفاده از من در يک 

بر بودن(ب  همان نسبت از ميمان شفاطيت بر و همين جامعۀ مفروض دشوار باشد)زمان

ركت طعال نيم مستلمم من اات ك  داتراي ب  شود. مشادر جامع  كاات  مي

ااز  شهروندان برا  مشاركت در طرميندها  ارنوشت ااز  ايالعات ب  توانمند

اجتماعي بينجامد. ب  بيان ديگر ايالعات موردنظر بايد بر ظرطيت تجمي  و تحليل، 

 ها طهم و ب  عمل درموردن ايالعات از يريق طرميندها  ارتبايي بينجامد. جلس 

همگي  غيرهيي و اگفت و شنود مشاركتي، ابراز نظري ، مذاكره، ميمگرد، گردهم

مثامها  ااز و كارها  داتراي، تجمي  و تحليل و طهم ايالعات و ب  اشتراك نهادن 

نظرات بر پايۀ ايالعات هستند. الزمۀ پااخ پذير  و اعتماد نيم توج  كردن ب  نظرات، 

ها والن  منها و يراحي و اجرا  ايااتوربست مسها  مردم و كاها و نگرانيدغدغ 

پذير  متضمح پااخگو بودن حکومت در برابر مردم و در ربال پااخ هاات،و روي 

يابد ك  مردم در جريان هاات ايح امر تنها هنگامي تحقق ميها و كن اياات

 ها ررار بگيرند.ها و كن ايالعات مربوط ب  اياات

 . پاسخگ یي يرقي 3.3

ول همچون مجري  و مقنن  وديدگاه غامب من اات ك ، پااخگويي نهادها  مس

بايد در مقابل نهادهايي باشد ك  ب  صورت مستقل و در عرض منها ررار دارند. ايح 

عقيده از همدمي بيشتر  با نظري  تفکيک روا برتوردار اات. تفکيک روا نخستيح 

ح امقوانيح مطرح گرديد. بي  از هركسي مرهون منتسکيو اات،ك  دركتاب رو

تجرب  هميشگي بما » تبييح اصل تفکيک روا ايح اات: ارچشم  طکر او برا 

  منقدر ب ردرتي ب  اوء ااتفاده از من گراي  دارد. نماياند ك  هرانسان صاحبمي
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برا  منک  نتوان از ردرت ااتفاده نامطلوب كرد   ....تازد تا بحد و مرز برتوردجلو مي

مقصود بايد   پس برا  رايدن ب.«8٨ردرت،ردرت را متورف كند بايستي ك 

ديگر مرز تورف يک الًي دارا  وارعيت حقوري و ايااي شکل بگيرند و متقابيهاردرت

منستکيو در جا  ديگر  .مردم تأميح گردد« امنيت»تا بديح وايل  را رام كنند،

روه مقنن  با روه  از مقامات، ا هنگامي ك  در يک شخص يا در مجموع »گويد:مي

مزاد  ديگر وجود نخواهد داشت، زيرا بيم من هست ك  الطان يا  مجري  جمع شود،

اگر »يا اينک  «81بمورع اجرا گذارند ا  وضع كنند و با تودكامگيانا روانيح تود كام 

وج  وجود نخواهد  هيچ  روه رضاوت كردن از روه مقنن  و مجري  جدا نباشد مزاد  ب

و نجبا يا تعداد  از مردم هر ا  روه را  ا  از تواصر يک طرد يا مجموع اگ داشت...

بنابريح برميند تفکيک روا بر اااس نظري   .8٢دارا باشند،هم  چيم بخطر تواهد اطتاد

و  وجود روايي هم اطح و برابر اات ك  هيچ بر ديگر  تفوق و برتر  مطلق نداشت  

دارند. ايح روا در عيح ااتقالل و برابر  در ها  مختص ب  تود را و هركدام كارويژه

و نيم نظارت  88موارد بسيار  چون حق پارممان برا  ااتيضاح وزرا و رييس دومت

در برابر همديگر پااخگو تواهند بود.  85،ها  ديگرمحاكم بر اجرا  رانون در داتگاه

اوء  ردرتبرا  انک  نتوان از » بير  باشد بر رويا  مونتسکيو ك گون  تعتا ايح

وند ك  ردرت، ردرت را متورف ها  حاكم يور  تنظيم شااتفاده كرد، بايد داتگاه

                                                                                                     
شم طضل ش ،، مترجم علي اكبر مهتد ، تهران، انشارات امير كبيرروح يلق ينی نگا: منتسکيو،  8٨

 551-851، صص1866كتاب يازدهم، 
 همان 81
 يينشك ه  ق ق و عل م سیاسي  مجل، شأن نمول تعادل روا و نمول شأن من، راضي،ابوامفضل 31

 ٧8-1٨٠، صص186٨، بهار6شماره ،يينشگاه تهسين
 غيرمستقيم صورت ب  پااخگويي از نوع ايح هلند، و انگلستان همچون تاريستى پارممان هاىدرنظام 88

 نياز صورت در ربط، ذى وزير ب  پااخگويي بر عالوه دومتي مديران .شودمى اعمال وزير از يريق و

 هاىنظام در اما .دهندمى ارائ  را الزم هاى پااخ نمايندگان، اؤاالت ب  و كرده پيدا پارممان حضور در

 كشورها از بسيار  و ااتراميا امريکا، متحده اياالت ايران، مثل جمهور  رياات بر دموكراتيک مبتني

 باشند.مى پااخگو مردم نمايندگان ب  مستقيم صورت ب  نيم وزراء و وزراء ب  هامديرانسازمان ديگر،
 شانعملکرد درباره توضيحات ارائ  ها برا دادگاه تواط اات ممکح وزراء حتي و هااازمان مديران 85

. باشد مى هامن اازماني عملکرد هم و طرد  عملکرد شامل هم عملکرد ايح امبت  .شوند طراتوانده

 ممکح يا و دارد وجود درانگلستان ك  منچ  مثل باشند،  حقوري هاىدادگاه توانندمى هادادگاه ايح

 وجود هلند و بلژيک طرانس ، كشورها  در ك  مديريتي هاىدادگاه مثل ويژه  هاىدادگاه شامل اات

 .باشند دارد،
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ر بش صل تفکيک و تعامل روا ب  عنوان يک اصل اازماني در تدمت حقوقا 86.«كند

 نظام پااخگويي و نظارت ها بوده و با توزيع و ارشکح نمودن ارتدار ايااي،و مزاد 

 شفاف و رانونمند اات. ك  حاصل من حکومت پااخگو،نمايد متقابلي را ايجاد مي

دارد و ااتتارها   بديح محاظ حکمراني توب پيوند وثيقي با نوع ااتتار حکومت

 .دمکراتيک از شرايط پيشيني حکمراني توب اات

بايد توج  داشت ك  تفکيک روا ب  ويژه برا  وصول اهداطي ك  مونتسکيو و 

ها و حقوق طرد  جاد حکومتي معتدل، حفظ مزاد )اي ااير متکران در نظر داشتند

بدون ايجاد ايستم تعادل و توازن روا معني  از تجمع ردرت در يد واحد( و جلوگير 

وارعي تود را از دات تواهد داد. بنابرايح بايد ب  ايجاد ابمارها و واايلي پرداتت ك  

وانند يک بت گون  هرايح تا ها روا در مقابل يکديگر پااخگو بوده وبا ااتفاده از من

اد  ب  امنيت و مز روا  ديگر را ب  تبعيت از تفکيک و تعادل وادارند تا ب  ايح وايل 

در نگرش جديد ب   .مخايره نياطتد و تودكامگي و ااتبداد بر جامع  مستومي نشود

ر  باشند ك  نيرو  برت اصل تفکيک روا، روا  منفصل شده بايد در اطحي از موازن 

رانوني بر روه ديگر، تنثي گردد. زيرا در  ها با واايل تعبي  شدهدام از منك يلبي هر

از هم ايح امر ب غير ايح صورت، هميش  غلب  با يرف نيرومندتر اات ك  نتيج  نهايي

در عامم . ركم  تواهد بود ك  نظري  پردازان كالايک از من هراس داشتندهمان تم

نظر و ب  يور كالايک دو نوع برداشت از تفکيک روا وجود داشت  اات: در برداشت 

اول ك  همان تفکيک مطلق رواات، اعتقاد بر ايح اات ك  هريک از روا دارا  وظايف 

 در رانون حدود مرزها  تعبي  شده منجم و مشخص هستند و هيچ يک از روا نبايد از

توازن و تعادل روا هنگامي  ااااي، طراتر روند و در وظايف روا  ديگر مداتل  كنند.

مقدور اات ك  روا ب  وايل  ديوار نفوذ ناپذير  از هم جدا باشند. ايح ديدگاه مورد 

نس  طرا 1٧21 امريکا و واضعان رانون ااااي 1٧٠٧ توج  نويسندگان رانون ااااي

با ايح وجود، تفکيک روا ب  صورت مطلق در هيچ جا وجود ندارد و  ررار گرطت  اات.

ار ااتت توانمينحو  از همديگر متأثرند. نمون  ايح برداشت را در عامم وارع  روا ب 

اياالت متحده امريکا،  ايااي اياالت متحده ممريکا دانست. واضعان رانون ااااي

وشني وضوح و ر نتسکيو و جان الك، اصل تفکيک روا را ب ها  موتحت تأثير انديش 

اند و برا  نيل ب  منظور توي ، صرطا در متح رانون ااااي مورد پذيرش ررار داده

                                                                                                     
 ، طصل ششمپيشيحمونتسکيو، نگا:  86
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 بسنده نکردند، بلک  در عمل نيم هركدام را مأمور و موظف ب  جدايي تئوريک ا  روه

اطات مستبدان  احتمامي ديگر  ااتتند تا جلو  انحر بر عمليات85«نظارت و تعادل»

گاه در ممريکا تفکيک مطلقي در عامم وارع هيچ. 8٧هريک از ا  روه ب  نحو  اد گردد

ميان روا وجود نداشت  اات. روا  ا  گان  در ايح كشور از راهها  گوناگوني بر هم 

 ، در باشند.ب  عنوان نمونتاثير گذار بوده و در مقابل يکديگر ملمم ب  پااخگويي مي

طراتد و تصويب موارد ا  ب  كنگره ميت متحده رئيس جمهور  پيام ااالن ايال

تواند ب  اكثريت دو اوم، مصوباتي را ك  تواط كند؛ كنگره ميتاصي را پيشنهاد مي

شده اات، تصويب مجدد نموده و ب  رانون تبديل كند؛  «وتو تعليقي»رئيس جمهور 

)يعني  ري (، رياات مجلس انا)يعني معاون رئيس روه مج معاون رئيس جمهور

حق دتامت در برتي از امور  را بر عهده دارد؛ مجلس انا، رياات رسمتي از كنگره(

مقامات عامي اجرايي و ديپلماتيک مانند وزراء، افرا،  مثال انتصاب اجرايي را دارد.

ك  از اتتيارات رياات جمهور  اات، بايد با  ها و رضات ديوان عامي طدرالكنسول

أييد و مواطقت مجلس انا انجام گيرد. در رانون ااااي ممريکا روا  مختلف از ت

در ذيل، ب  برتي از موارد  ها  گوناگوني درمقابل هم ملمم ب  پااخگويي هستند.راه

  :كنيمنفوذ و تداتل متقابل روا با يکديگر اشاره مي

 رس ق ه مجسی  )ينگسه( . نف ذ و ت يخل ق ه مقنن 1.3.3

و برراي كلي  موايح مامي و مامياتي و تصويب روانيح و مقررات رايدگي  .1

 8٠.مربوي  در كنگره

تعييح ميمان  .تصويب يا عدم تصويب بودج  پيشنهاد  رئيس جمهور .2

 اام  رياات جمهور  5 مقرر ، داتممد و حقوق رئيس جمهور برا  دوره

ان وتأييد يا عدم تأييد انتصابات رئيس جمهور در تصوص وزرا، رضات دي .3

 82هاعامي كشور، افرا و كنسول

                                                                                                     
85 Check and Balance 

ها  تفکيک روا در ا  كشور ايران، امريکا، مسيح، تفکيک روا در عمل، نگاهي اجمامي ب  مدلبهنيا،  8٧

 5٧، ص18٠5، بهار55شماره ،مجل  مجلس و پژوهشو طرانس ، 

 مييح نام  داتلي مجلس نمايندگان كنگره اياالت متحده امريکا (16) و (15) مواد 8٠
 ياالت متحده امريکامييح نام  داتلي مجلس انا كنگره ا (81) ماده 82
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رئيس جمهور و ااير مقامات عامي اجرايي؛ در ايح  5٨«تعقيب و محاكم » .4

حقيق ها  تبا مجلس نمايندگان از يريق تشکيل كميت  مورد، ابتکار اتهام

اات و محاكم  و رايدگي و صدور حکم با مجلس اناات. در جلس  

س ااتثنائا رياات جلس  با رئي رايدگي ك  با حضور اكثر اعضا  انا اات.

 .ديوان عامي كشور اات

 رس ق ه قضا،ی  )ينگسه( . نف ذ و ت يخل ق ه مقنن 1.3.3

تأييد يا عدم تأييد رضات پيشنهاد  رئيس جمهور برا  عضويت در ديوان  .1

 عامي كشور 

ها  مستقل اجرايي ها و مژانسا  اتتيارات رضايي ب  كميسيوناعطا  پاره .2

 .گذار و رانون

 . نف ذ و ت يخل ق ه مجسی  رس ق ه مقنن 3.3.3

حق و تو  مصوبات مجلس؛در ايح تصوص رئيس جمهور از حق و تو   .1

 .برتوردار اات51رانوني و تأتير 

تهي  و پيشنهاد موايح مختلف رانون ب  كنگره  اراال پيام ااالن  ب  كنگره، .2

حضور در صحح علني  بودج  ااالن  كل كشور و نيم اجازه و پيشنهاد اليح 

 .مجامس كنگره در موارد ضرور 

ها  اعمال نفوذ غيرمستقيم ايااي از يرق مختلف از جمل  واگذار  پست .3

ا  هها و نيم مساعدتوابستگان اعضا  كنگره برا  جلب حمايت من مهم ب 

ها  نمايندگي نمايندگان نمايندگي)كمک ب  حوزه ها مامي در حوزه

 متنفذ در كنگره(

 رس ق ه مقنن  )يی ين عالي يش ر( نف ذ و ت يخل ق ه قضا،ی  .1.3.3

 )ينگسه(

                                                                                                     
5٨ Impeachment 
51 Pocket Veto 
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 حق حضور رضات ديوان عامي كشور در مواد مموم در صحح مجامس كنگره، .1

تفسير رانون ااااي و اعالم مغايرت يا عدم مغايرت روانيح مصوب كنگره 

 ااااي، با اصول رانون

كم  رئيس جمهور يا ااير رياات رئيس ديوان عامي كشور در جلس  محا .2

 اجرايي در كنگره، مقامات عامي

رايدگي ب  شکايت ايامتي ك  داويلب نمايندگي من پس از پيروز  در  .3

  .اش مورد تأييد مجامس كنگره ررار نگرطت  ااتنام  انتخابات، اعتبار

اما برداشت دوم يعني تفکيک نسبي روا،بر ايح انديش  ااتوار اات ك  تفکيک 

وا، ن  ممکح اات و ن  مصلحت، و اصوال توازن و تعادل روا ب  معنا  ديوار ر مطلق

. باشندگان  مظاهر مختلف حاكميت ملي ميچرا ك  روا  ا  نفوذ ناپذير نيست؛

گردد تا كارها بر وطق منطق طرمانروايي پي  بنابرايح همکار  و رايب  روا باعث مي

يگر  گام بردارد و مصلحت نيم چنيح رود و هريک از روا در مسير تکميل وظايف د

كند ك  ارتباط يبيعي بيح روا رطع نشود. ايح نوع همکار  ميان روا را ايجاب مي

نمون  تحقق ايح امگو كشور طرانس  اات ك  ااتتار ايااي  .تفکيک نسبي گويند

دو  باشد.در طرانس  روه مجري من تا حد زياد  منطبق بر امگو  تفکيک نسبي روا مي

رئيس جمهور ك  مستقل از پارممان اات و از نظر ايااي، در  ي اات: ركح اول،ركن

ول وپارممان مس ول اات و ركح دوم، نخست وزير ك  در مقابلومسمقابل پارممان، غير

كند؛ زيرا در رژيم ريااتي، رژيم طرانس  را از رژيم ريااتي متمايم مي اات. هميح امر،

جمهور در عيح ايح ك  رئيس كشور اات،رياات  روه مجري  يک ركني اات و رئيس

در رژيم  .دومت را بر عهده دارد و دومت صرطا در مقابل رئيس جمهور مسئول اات

 روه مجري  در» روه مقنن  و روه مجري  با يکديگر همکار  دارند. پارمماني طرانس ،

 ذار گرانون گذار  از راه پيشنهاد موايح رانوني و شركت در مذاكرات مجلس، دررانون

 لنمايد و با وااينيم بر اعمال دومت نظارت مي )مجلس ملي( كند و پارمماندتامت مي

. اازدوزرا را عمل و بر كنار مي رانوني ك  در اتتيار دارد از راه ااتيضاح و اانسور،

پارممان نيم حق اعالم  تواند مجلس ملي را منحل كند و در مقابل،رئيس جمهور مي

ارمماني نيم  پ -دومت را دارد نظام ايااي طرانس ، عمال يک نظام نيم  ريااتي انحالل

شود و هم ايستم تعادل و توازن روا در من ديده مي اات ك  هم همکار  روا در من

 همکار  وجود دارد. پااخگويي متقابل روا در طرانس  بر دواااس ااتوار اات امف:
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جا ك  نظام طرانس  مبتني بر اصل تفکيک نسبي تعادل و توازن روا  از من  روا و ب:

وضوح رابل مشاهده اات و روا  مجري  و مقنن   همکار  و روابط ميان روا ب  رواات،

ب  صورت كامل از يکديگر متأثر و در مقابل يکديگر بايد پااخگو باشند، ايح همکار  

 گردد از جمل :و پااخگويي از يرق متعدد  اعمال مي

اتتيارات روه مقنن  ب  يور  رانون ااااي، (8٧) و (85) ب  موجب اصول .1

محدود شده اات و ب  هميح جهت دات روه مجري  باز  ا رابل مالحظ 

 ب  وضع مييح توانند در چارچوب اصول رانون ااااي،بوده و رؤاا  من مي

 .نام  و نظامات دومتي بپردازند

ها    اجرا  برنام تواند برادومت مي» رانون ااااي (8٠) مطابق اصل .2

داتور »كسب اجازه نمايد تا برا  مدتي محدود از يريق تود از پارممان

  همچنيح ب «.اصوال در حکم رانون باشد تصميماتي اتخاذ كند ك  ،«امعمل

ها و موايح دومت در طرايند تصويب يرح همان رانون، (82) موجب اصل

مطابق  ب  عالوه اات.-رانونيعني پيشنهاد -دارا  حق ابتکار رانوني،

باشد و بعد از دومت دارا  حق پيشنهاد اصالحي روانيح مي (،55اصل)

ا  ك  ربال ب  كميسيون ارائ  اصالحي  تواند با برراي هرمذاكرات مي شروع

يک  . چنانچ  ب  علت عدم تواطق دو مجلس،5٢نمايد مخامفت شده اات،

نخست وزير اتتيار تشکيل اليح  يا يرح رانوني ب  تصويب نراد، 

كميسيون مشتركي را از اعضا  دو مجلس ب  تعداد  برابر دارد و در نهايت 

 تواند از مجلس مليدومت مي چنانچ  يرح يا اليح  ممبور ب  تصويب نراد،

 .بخواهد ك  نظر تود را ب  صورت رطعي اعالم كند

توانند در ت مياعضا  دوم رانون ااااي، (81) ب  موجب اصل بر ايح،عالوه .3

اظهاراتشان شنيده  دو مجلس حضور يابند و هرگاه درتواات كنند،

 .برتوردار گردند توانند از همراهي كارشنااان دومت نيم،منان مي شود.مي

در مقابل، پارممان نيم با مداتل  و نظارت در امور اجرايي و ادار  و رهبر  

                                                                                                     
 ،گذيرو يیسين و رسخي يش رهاو جهانمطالع  تطبیقي مجالس قان ن زارعي، محمد حسيح، 5٢

 تهران، ها  مجلس شورا  ااالمي،ها  حقوري مركم پژوه دطتر برراي پژوهشدي، -مطامعاتي يرح

 18٠8تيرماه
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جمل  موارد مداتل  و نظارت پارممان كند. از اياات دومت، با روه مجري  همکار  مي

اعالن جنگ با اجازه پارممان صورت »دارد:اات ك  مقرر مي انون ااااير (86) اصل

تر تمديد حکومت نظامي بي » همان رانون، (85) و همچنيح مطابق اصل «گيردمي

 رب  عالوه مسئوميت نخست وزي «.بايد با تصويب پارممان، صورت گيرد از دوازده روز،

. در رژيم 58همکار  بيح رواات گر نوعيو هيأت وزيران در مقابل پارممان نشان

د تواننواايلي را در اتتيار دارند ك  از يريق من مي هر يک از روا، ايااي طرانس ،

ابمار  ايح نسبت ب  روه ديگر اعمال نفوذكننده و ديگر  را ب  اياعت از رانون وادارند.

برابرند و هميح امر ابب شده ك  روا  حکومتي تا حد زياد  با با يکديگر  و واايل،

از من جايي ك  در ايح  55.ها بر ررار گردديکديگر متوازن شوند و تعادل الزم بيح من

ابمار  ك  ب  روه مقنن  داده شده، امتيازاتي معادل من نيم  در مقابل هر نظام ايااي،

برابر  برتوردار  ردو روه از امتيازاتا  ك  هب  گون  ب  روه مجري  اعطا گرديده،

رانون  زيرا اگر چ  اند.داده«56پارممانتاريسم عقالني يا منطقي»ب  من مقب باشند،

 حق نظارت بر روه مجري  را اعطا نموده و نخست وزير و وزيران ااااي ب  پارممان،

 اانسور در تواند از حقوميت دارند و پارممان ميودر مقابل پارممان مس )هيأت دومت(

در مقابل ب  رئيس جمهور نيم حق انحالل مجلس  اارط نمودن كابين  ااتفاده نمايد،

همچنيح رئيس جمهور طرانس  از حق وتو  تعليقي برتوردار . ملي اعطاگرديده اات

شود اجرا  مصوبات پارممان، تا برراي مجدد و تجديد مي اات ك  ايح امر موجب

 تعويق اطتد. ب ي تواط پارممان، نظر احتمام

  

                                                                                                     
 .همان 58
 .1٢1ص ،18٠٨نشر ميمان، حقوق ااااي، منوچهر يبايبايي مؤتمني، 55

56 Reasonable Parliamentarism 
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 نتیج  گیسو 

اصل پااخگويي ب  عنوان يک اصل مسلّم ايااي و حقوري، برا  هر حکومتي 

د، كنا  اات ك  ادعا ميپااخگويي مبنا  هر جامع  .شودبمر  محسوب مي يمميت

 .ريم  شده ااتو بر مبنا  حاكميت رانون و حاكميت مردم پاي  ااالر ااتمردم

و  تواند بدون شفاطيتنمي پااخگويي .حکمراني توب اات پااخگويي شرط اصلي

مذا دومتها بايستي يک ايستم پااخگويي ايجاد كنند ك   .حاكميت رانون تحقق يابد

يرطي ديگر در مقابل  از يک يرف پااخگو بودن دومت را در مقابل شهروندان و از

يشكا  متفاوتي  گیسو يز معیارهاو متفاوترا رهسه .نهادها  نظارتي، مهيا اازد

ش ي. ر  ط ر همزمان نهايهاو  ايم و مقامات يز پاسخگ یي نیز  اصل مي

ممك  يست را پاسخگ یي عم مي، پاسخگ یي مالي، پاسخگ یي قضایي، 

پاسخگ یي سیاسي  و غیسه م يج  راشن . تضمی  يص   يم يسيسي، 

  ايمییت قان ن، يستقسير تناوب و ت يرن ق رت مستلزم پاسخگ  ر ين

هایي يست ي  ير آن رس يشخاص رسخ ريير يز ق رت سیاسي ير هم  زمین 

يساس يصل نماین گي و ر  رهان  رسخ رييرو يز يعتماي عم مي يست ر  

نماین . نتیج  منطقي يصل نماین گي زنن  یا تصمیماتي يخذ مييق يماتي مي

ين و نیز همی  يمس يست ي  نماین گان ير قبا  هم  يعما  خ ي ر  شهسون 

يشخاص منتخم يز س و يیشان پاسخگ  راشن . ير هس جامع  سیاسي وج ي 

راش . رسهنگ نظام پاسخگ  نیازمن  وج ي رسهنگ پاسخگ یي نیز مي

خ يهي يز س و شهسون ين. رس همی  پاسخگ یي ير ریم زمام يرن و پاسخ

 هاو و ي زيب مستقل و نیز جامع  م ني منسجم يز يلزيماتيساس وج ي رسان 

 ش ي.نیل ر  یک يولت پاسخگ  تلقي مي
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