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 1؛ يک بررسي انتقادينظارت برحسن اجراي سياستهاي كلّي نظام
 

 

 2محسن خليلي

 

 چکیده
سياست های کلي نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گيری کلي کشور در همه عرصه های جکومتي است که از سوی رهبری به 

پيوندی بين اصول و اهداف نظام با وظایف موجب بند اول از اصل یکصد و دهم قانون اساسي تعيين مي شود و همجون حلقه 

 دستگاه ها و نهادهای حکومتي نقش ایفا مي نماید.

 

 اساسي. ننظارت، سياست های کلي نظام، قانو کلیدواژه ها:
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 مقدمه:

موضوع بند دوم ازاصل یکصد و دهم قانون اساسي جمهوری نظارت بر حسن اجرای سياستهای کلي نظام، 

اصل یکصد ودهم قانون اساسي به موضوع تعيين سياستهای کلّي نظام توسط  ایران است . نخستين بنداسالمي 

بازنگری دانيم دریافته است. چنان که مي صمقام رهبری پس ازمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام اختصا

سال  اساسي مصوب موضوع تعيين سياستهای کلّي نظام که درقانون ،درقانون اساسي هجری شمسي 1163سال 

ق بایست از طریبه مقام رهبری اختصاص یافت که مي، ازآن ذکری به ميان نيامده بود هجرس شمسي  1133

صل ب واعالم کند. ازآن جا که طبق ایصوت ارنو بنيادی به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام آنها  مشورت با نهاد

وان پذیرفت تميدر بدو امر پنجاه و هفتم قانون اساسي، والیت مطلقه فقيه برقوای سه گانه نظارت واشراف دارد 

 انه وگ سه بایست مورد پذیرش واجرای تمامي قوایکه سياستهای کلّي نظام به محض تصویب واعالم مي

 یبایست براجرا ویاحسن اجراپذیرفتني است که مي، گيرد. ازدیگر سو زیرمجموعه های ساختاری آنان قرار

ها انواع نظارت نظارتي هم وجود داشته باشد. درقانون اساسي جمهوری اسالمي ایران سياستهای کالن مصوب،

 ه برک این توان را داده است کارهاوبه کليه ساختارها و ساز و در نظر گرفته شده نهادها قوای سه گانه وسایر در

از آنها درقبال کيفيت اقتداراتي که به موجب قانون  تمامي نهادهای صاحب قدرت نظارت کنند و یکارکردها

به آنها اعطا شده است مسئوليت بخواهند. قانون اساسي جمهوری اسالمي دست کم درمتن مکتوب خود مشحون 

ي مجلس نظارت تصویب انتخابات مجلس،نظارت استصوابي وعام شورای نگهبان بر :ازانواع واقسام نظارتهاست

برتغيير خطوط  –براستخدام کارشناسان خارجي  –در ممنوعيت مطلق دادن امتياز تشکيل شرکت به خارجيان 

 -برفروش نفایس ملي -عاوی مالي دولتدبرصلح  -های ضروریبرحالت فوق العاده ومحدودیت -مرزی 

آیين بر نظارت اطالعي مجلس؛  الملليوقراردادهای بينبرمعاهدات  -های بالعوضقراض وکمكستبرقرض وا

ي مجلس سيسا، نظارت تاتنظارت شورای نگهبان برمصوبات مجلس، نظارت قضایي برانتخاب های دولت،نامه

 صدابر  رتنظا ،حضايت وزرا، نظارت سياسي مجلس به صورت تذکر وسؤال واستابرتشکيل وتغييرات درهي

نظارت برحسن اجرای قوانين  ،نظارت برحسن اجرای قوانين برقوای سه گانه، نظارت مقام رهبری وسيما،

 ،  نظارت قانوني وشرعي وقضایي بر آیينحلينظارت برحسن جریان امور، نظارت شوراها برامور م درمحاکم،

ظارت ن رهبری، نظارت مجلس خبرگان بر شوراهای محلّي، برکار های دولت، نظارت قضایي برانتخابات ونامه

شوراها توسط شورای  امور مجمع تشخيص مصلحت نظام برتصميمات مهّم موقت رهبری، نظارت وهماهنگي

ت تحقيق برتشکيالت رهبری، نظارت مردم بردولت، نظارت همگاني و متقابل مردم انظارت هي لي استانها،مح

که درقانون اساسي جمهوری  توان گمان کردنمي 2 1نظارت برحسن اجرای سياستهای کلّي نظام. دولت و و

وجود داشته باشد که درآن نتوان ازقيد  اسالمي ایران هم ازجنبه فرمانروایانه وهم ازحيث فرمانبرانه زمينه ای

                                                 
مجتمع آموزش علي قم وميزان و  ،حقوق اساسي جمهوری اسالمي ایران:حاکميت ونهادهای سياسي . قم وتهران (،سيدمحمد)هاشمي 1

. 113-116و 692-692. صص1111،دادگستر، جلد دوم، چاپ سوم

،صص 1113،چاپ دوم جلد اول،،ميزان ودادگستر ،تهران،حقوق اساسي جمهوری اسالمي ایران: اصول ومباني کلّي نظام (،سيدمحمد)هاشمي2

26-231 .
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 دهد که مقوله نظارت برتماميتصورت وظاهر متن مکتوب قانون اساسي نشان مي ،نظارت سخن گفت بلکه

آن ساری وجاری است. مقام رهبری نيز تاکنون بارها باتعبيرهای آمده ازها ونهادهای برقانون اساسي وقوه

گوناگون ازمجمع تشخيص مصلحت نظام خواسته است که سازوکاری برای نظارت برحسن اجرای سياستهای 

 اندیشيده وپياده شود : ي،حکلّي نظام طرّا

الغي رابر عهده مجمع تشخيص قانون اساسي، نظارت برحسن اجرای سياستهای اب 111اصل  هاینجانب با توجه ب»

ه یگزارش نظارت خود را به اینجانب ارا ام و آن مجمع موظف است با سازوکارمصوب،مصلحت نظام نهاده

  3«کند.

 نشان ازآن دارد که مقام رهبری، شودبهره گرفته مي 6«رتعيين وتثبيت سياستهای کلّي کشو»هنگامي که ازعبارت 

  :کلّي مصوب استبهينه سياستهای کردن پياده خواستار نظارت بر مصرانه

آخرین نکته مورد نظر مسأله نظارت برا جرای سياستهاست . این بسيار مهم است... ما نباید دل خود رابه این »

ينيم درعمل کنيم، امّا بعد مالحظه کنيم و ببشينم یك سياست کلي را برای کشور تصویب ميبنخوش کنيم که 

د یا حتي رونیي قوای سه گانه وبخشهای وابسته به اینها هرکدام به راه دیگری ميهای گوناگون اجرا دستگاه

بخشي دیگر باید با پي  …حتماَ باید نظارت شود ،شودازآن سياستهای کلي زاویه داشته باشند . این که نمي

عنای باید هم نظارت به م …مناسب پيش برود   با یك ساز وکار گيری ویا با تصدیگری مجمع تشخيص و

اط نشود وهم رهبری درجریان بيات به معنای خاص اجرایي شدن از آن استنئاجرا واقعي باشد هم دخالت در

پایان  نتظرشود مقرار بگيرد یعني حقيقتاَ رهبری بداند که این سياستها کجاها اجرا شد وکجاها اجرا نشد. نمي

دولت وسياستهای  مصوبات این سياستها باید درقالب قانون،برنامه بود تا ببينيم آیا این برنامه اجرا شد یا نه. حضور 

  1«شود محسوس باشد .اجرایي که اتخاذ مي

نظارت  زا این خواسته مقام رهبری مبني برنظارت برحسن اجرای سياستهای کلّي نظام به دفعات تکرار شده و

رده شده مراحل تنظيم واجرای برنامه نام باین نهاد نوبنياد به منظور اطمينان یابي از پياده شدن سياستهای کلي در

ای هبيني وسيل پيش به مجمع تشخيص مصلحت نظام برای آن را مبنای توصيه مؤکد خود همچنين 3.است

درخودآن مجمع برای نظارت براعمال سياستهای مصوب دربرنامه ها و مقررات کشوری قرار داده تا درواقع 

ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز براین  ،ازدیگر سو 9باشد.ای برای تضمين اجرای آن مصوبات مقدمه

ل نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام پي جوی راه ح ،فرمان وتوصيه مقام رهبری بنابرنکته پای فشرده است که 

 نهایي است :

                                                 
ص  ،1131 ،ماءصدف س ،تهران ،گفتگو با هاشمي رفسنجاني : پيشينه وکارنامه مجمع تشخيص مصلحت نظام ،}به اهتمام{(عباس)بشيری  3

33.
.113همان،ص  6
.139-16همان،صص  1
 .111-112همان،صص  3
.131 ، ص1131، تابستان 21شماره  ،راهبردام،کندوکاوی درجایگاه حقوقي سياست های کلّي نظ،و دیگران(حسين)مهرپور 9
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خودش برای نظارت آگاه تر است. لذا  رهبری نظرشان این است که چون این سياستها را مجمع تعيين کرده،»

نظارت را به مجمع واگذار کردند. البته پيش نویس آیين نامه نظارت توسط یکي از کميسونهای کارشناسي 

ه شده است. وحاال باید این آیين نامه درسطح مجمع مطرح و پس از بحثها و بررسيهای یارا و تهيهمجمع

گيرد. االن  نظارت صورت  کارشناسي الزم به مناسب ترین شکل تنظيم نهایي و تصویب شود وبعد براساس آن

  11«ما آیين نامه نظارتي نداریم .

رحسن خير درتدوین آیين نامه نظارت بتاآن چه که سبب  ر این، از دیدگاه ریاست مجمع تشخيص مصلحت،بنا ب

 شراه حلهای مناسب برنظارت وچگونگي وسيله سنج پيدا کردن روشها و ،اجرای سياستهای کلي نظام شده

مبنای فرضيه خود قرار  در اندیشه راناهمانندی  همين ده به گونه ای دیگر مي اندیشد وولي نگارن 11.است

 رداختپبه این نکته مهم واساسي  ،ماهيت سياستهای کلّي نظامدر مورد چيستي دهد. مي توان با طرح پرسش مي

مي ایران هوری اسالکه جایگاه سياستهای کلّي نظام درساختار سلسله مراتبي قوانين درنظام حقوق اساسي جم

گمان مي رود که ماهيت مبهم مفهوم سياستهای  .مي توان نوع وجنس آن را مشخص کرد هکجاست وچگون

توان جایگاه دقيق وعيني وقانوني برای آن درسلسله مراتب قواعد وقوانين به این معنا که کمتر مي –کلّي نظام 

 ؛فاقد کيفيت جلوه خواهد داد را نيز مبهم و ی خوداجرا حسن عقالَ ومنطقاَ نظارت بر –کشور درنظر گرفت 

ریح روشن و ص ها،ه زیرا هنگامي مي توانيم برسياستها وقوانين مصوب اعالم شده نظارت کنيم که آن مصوّب

ه باشند، قابليت تعریف عملياتي و عيني داشت وموجزباشد،ز منج ،چند معنای دو پهلو را افاده نکنند، دقيق  باشند،

در سلسه مراتب قواعد حقوقي از جایگاه  کرد و های آماری وعددی آنها را کّميداده پذیر باشند، بتوان با اندازه

ها اجرای سياستهای کلّي نظام، فاقد کيفيت نسحنظارت بر  مرود مفهوومنجّزی برخوردار باشند. گمان مي معين

ون شاید به همين دليل باشد که تاکن .ر استدقيق وعيني از آن برخوردا ،واصولي است که هر نوع نظارت مفيد

حّدذاته در خود في فني وعملياتي شدن را زیرا توان عيني، –اند هم سياستهای کلّي نظام عيناً ودقيقاً پياده نشده

 ،توان بر پياده شدن آنها نظارت کردهم نميو   -اندفاقد قابليتهای اجرایيو  ندارند وانبوهي از واژگان مطنطن

وحدت رویه گشته است و هم از  شا از یك سو هر کسي از ظّن خود یار سياستهای کلّي شده و مانع پيدایزیر

اجرایي نشدن و  گام درگشتن، نخستينوانتزاعي مبتني اثيری وهم آلود،دیگرسو باید پذیرفت که برفضاهای

 است.نظارت ناپذیری سياستهای کلّي 

 

 آن اجراينظام و نظارت برحسن هاي كلّيسياستاره در بيي گفتاريک( پرسشها

 

اگر ازسياستهای  ای داشت واز آن کمتر پيشينهعبارت پردازی کامالً نوپيدایي بود که پيش «سياستهای کلي نظام»

 های عملقانون اساسي و شيوه دست کم به متن، آمدهای عمومي سخني به ميان مي کلّي دولت یا خط مشي

 و مخصوصاًرقابتهای انتخاباتي ریاست جمهوری شدت یافتهکه 1113شد. در سالداده ميگانه ارجاع سهقوای

نوین ها، هویتها و مفاهيمشدکه این باردست کم مؤلفهگمان حدس زده ميبي، ماه به اوج رسيده بوددر اسفند
                                                 

.39بشيری، منبع پيشين،ص  11
.116همان،ص  11
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ب ني نخواهد بودکه مطلوهمادر قوه مجریهانتخاباتي است وبه احتمال فراوان وضعيتهایدر حال ورود به عرصه

که جمهوری اسالمي به این نتيجه رسيدندمقامات نظامترینرتبهبنابراین عالي .ومورد نظر است

ازهمه ظرفيتهای قانوني خود استفاده کند و تمامي مسئوليتها را بردوش گيرد. این عبارت پردازیها بایستميمجمع

رین وتعيين ای قدرت آفشمایلي نوین وکارویژه« آنبرحسن اجرای تعيين سياستهای کلّي نظام ونظارت»مفهوم به 

دو قوه  م برکرا دستمجمعچيرگي، موجباتمصلحتو تعيين سياستهای کلي عنصر زیرا دو بخشيد.ميکننده

 مبين توان پرسشهایي را مطرح کرد که همگيد. در باب سياستهای کلي نظام ميکرو مقننه فراهم ميمجریه

مستدل  و آن است. هرکدام از این پرسشها، پاسخهای مکفيقانوني و جایگاه حقوقي وچرایي ماهيتچوني 

در متن قانون اساسي جمهوری اسالمي اشاره کرد و آن را نمود عقالني، هایيبه جمله توان تنهاخواهند و نميمي

راتر از متن ي فیپاسخها، پرسشها قانوني و حقوقي بودن وجود عبارت تعيين سياستهای کلي نظام دانست. این

 :آنها رادر فلسفه حقوق و فلسفه علوم اجتماعي یافتبایستطلبند که ميقانون اساسي و نيز متون حقوقي مي

 نظام چيست؟ماهيت سياستهای کلي-1

 سياستهای کلي در حکم قانون اساسي است؟ آیا-2

 قانون اساسي باشد؟ اشرع یتواند خالفسياستهای کلي نظام مصلحتاً مي آیا-1

 وقانون اساسي کيست؟سياستهای کلي با شرع وعدم مغایرتانطباقتشخيصمسئول-2

 چيست؟شورای نگهبانبا تفاسير سياستهای کلي نظامارتباط-3

 چيست؟ایرانگيریدرنظام تصميمنظامجایگاه حقوقي سياستهای کلي-6

 گيرد؟مي صورتچگونهمسياستهای کلي نظا موضوعي وقلمرویبندیطبقه-1

 کنند؟پيدا مي چه سرنوشتيباسياستهای کلي نظاممغایر قوانين-3

 دارند؟اجرایي و قضایي، های قانونيیگيرباتصميم سياستهای کلي چه ارتباطي-9

 مصوبات مجلس ودولت با سياستهای کلي چه مرجعي مسئول رسيدگي است؟ انطباقدرزمينه-11

 تکليف چيست؟ ،ودرحال اجرای مجلس مغایر با سياستهای کلي مصوب بودلي باگر مصوبات ق-11

 آیا سياستهای کلي نظام در حکم قانون است؟ -12

 شود؟مي قانون اساسي باسياستهای کلي نظام چه 2اصل  تکليف-11

 لي کيست؟باسياستهای ک مصوبات اجرایي و قضایي وتضميني به تعارض کليه تشخيص ورسيدگيمرجع-12

 

ا یرا از یك سوتز ؛را با خود همراه مي آورد ینيز پرسشهای چند نظارت برحسن اجرای سياست های کلّي نظام

وله وازدیگر سو، خود مق ماهيت مفهوم سياستهای کلي روشن نشود نظارت برحسن اجرای آن امری بيهوده است

اهيم به ویژه آن که بخو ؛ها تعميم دادتوان به همه زمينهنظارت به تنهایي حاوی ویژگيهایي است که آن را نمي

 :باالترین سطح قانون اساسي پياده کنيم چنين نظارتي را در

 پذیرد ؟با چه تشکيالتي انجام مي نظارت برحسن اجرای سياستهای کلي نظام چگونه و -1

 ارتباط این نهاد نظارتي کالن با دیگر سازمانهای نظارتي چگونه است ؟ -2
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يش ابتدا به ساکن وپ، ام که مصوب مجمع تشخيص مصلحت هستندآیا خود سياستهای کلي نظ -1

 ؟ مي باشند قانون وشرعنيازمند نظارت از حيث انطباق با  ازتصویب واجرا 

 هم شرعي وهم قانوني است ودیگر نظارتي اگر مقام رهبری سياستهای کلي نظام را تصویب کندآیا  -2

 خواهد؟مبني برانطباق آن برشرع وقانون اساسي نمي

نظارت برحسن اجرای سياستهای کلي را ازطریق نهادهای مصرح  ،آیا مجمع تشخيص مصلحت -3

های دادگستری،  ي کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاهالسازمان بازرسي کل کشور، دیوان ع –درقانون اساسي 

 ؟گيرد یا خود به تنهایي اقدام مي کندپي مي –دیوان محاسبات 

نيني که خالف سياستهای کلي ققضایي وت، آیا ردّ همه مصوبات اجرایي، 111اصل  2با توجه به بند  -6

 شود؟با مقام رهبری است ویا ازطریق سازوکارهای مصرح درقانون اساسي دنبال مي ،نظام اعالم شود

قضایي  ،به این معنا که کليه مصوبات اجرایي ،سازوکار نظارت پيشيني بهره گرفت توان ازآیا مي -1

 به مجمع احاله شوند تا مغایر با سياستهای کلي نباشند؟ ،ندبکه صورت قانوني بيا نيني پيش از آنقوت

 

 گفتار دو ( نظارت برحسن اجراي سياستهاي كلي نظام درشوراي بازنگري قانون اساسي 

تشکيل شد تا بنا به حکم مقام  هجری شمسي 1163سال در شورای بازنگری قانون اساسي جمهوری اسالمي 

عهده دار تجدیدنظر درقانون اساسي شود. دربند یك حکم بازنگری که موارد  –م خميني)ره(  وقت رهبری اما

استفاده شده وهيچ دستورالعمل منجزی مبني برچگونگي « رهبری»واژه کلي  از ،داداصالح وتتميم را نشان مي

قيه به قانون اساسي مقام والیت ف -ه نشده بود. ازآن جا که بحث افزون شدن اختيارات فرایوچيستي بازنگری ارا

 ،خميني قرار گرفته بود …مطرح شده ومورد حمایت قدرتمندانه آیت  1166شکل والیت مطلقه فقيه ازسال 

بایست اختيارات واقتدارات مقام رهبری بسيار افزون نيز این تصور وجود داشت که مي 1163دربازنگری سال 

بدان تصریح شده است. به همين دليل واژه  هجری شمسي  1133آني باشد که درقانون اساسي مصوب  تر از

هده مقام عبر مطلقه به اصل پنجاه وهفتم افزون شد، تعيين سياستهای کلي نظام ونظارت برحسن اجرای آن 

ي قانون اساسي نيز درعداد اختيارات ول توسل به اختيارات فراتر ازبا  رهبری گذاشته شد وحلّ معضالت نظام

نيز  بازنگری درقانون اساسي عالي درزمينه امنيت ملي و ياقتدارات مقام رهبریافزون برآن . درآمد مطلقه فقيه

سبت به ن غيير و تحوليکسب کرد. فضای عمومي شورای بازنگری درباب اقتدارات مقام رهبری چنان بود که ت

 شد :محسوب مي هجری شمسي  1133خبرگان 

ای کردند گرفتار جوّهایي بودند وعجلهبرگان اول قانون اساسي تنظيم ميحاال قانون اساسي در آن زماني که خ»

 برای اینکه یك مقدارسرعت عمل بود لي مقامي درآنجا بودندکه به این حمایت توجه داشتند وا، والّا فقهای ع

داشته رن نشد. این نقص هم به این جهت بيطوری که باید وشاید اختيارات والیت فقيه درقانون اساسي تبي آن

  12«شد.

                                                 
ورای بازنگری قانون اساسي  جمهوری اسالمي صورت مشروح مذاکرات ش ،اداره کل امورفرهنگي وروابط عمومي مجلس شورای اسالمي 12

.631،ص1169، مجلس شورای اسالمي،تهران،ایران
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به زعم فقيه شورای بازنگری، اعطای اختيارتعيين سياستهای کلي نظام به ولي فقيه هم جنبه عقلي داشته است » 

ند ممکن است رهبر سياستگذاری بک ]اجرا بدین خاطر است که[ وهم جنبه شرعي. اعطای اختيار نظارت برحسن

این را دارد ومي بایست هم رهبر نظارتي برکليات داشته  اما به این سياستها درمقام عمل توجه نشود. فلذا حق

یه، سياستگذاری واهداف کلي که تعيين شده درقوه مجر باشد که ازآن خط مشي کلي نه جزیيات تصميم گيری،

تواند اقدامات الزم را انجام دهد وبه دنبال همين قوه قانونگذاری انحراف شده یا نشده ؟ که قهراَ اگر بود مي

نظارت دارد اگر تشخيص داد که دریك زماني مجلس بدون توجه از آن سياست کلي خارج شد  جهت که

اعتنا  ،تواندکند. ولي اگر دید که در حدّی مجلس بي اعتنا است که نميمي، قهراَ ارشادی را که باید بکند

رهبر دادیم که اگر شود دربند چهارم حق منحل نمودن مجلس را به کند به ارشادات ورهنمودهایي که مينمي

رود حق دارد منحل دید ازآن سياستهای اصيل اسالمي که برایش تعيين شده وخط مشي مشخص کنار مي

  11«بکند.

 هاینوزارت خانه ها وسازما به شکل تعيين نماینده ازسوی ولي فقيه در نهادها، دتواندامنه این نظارت مي

 12.ميزان ونوع حدود اختيارات نماینده رهبری نيز به عهده خود مقام باشدبا این نکته که تعيين ،گوناگون باشد

ازنگری در شورای ب انهروندهای زماندار دیگردرباب نظارت ولي فقيه برحسن اجرای سياستهای کلي نظام ونيز 

لهای الدگيری از نوع استهسازی عنصر فقه وبابهردونوع نگرش وجود داشته است. از یك سوبرخي با برجسته

زیرا در  .بایست در اختيار ولي فقيه قرار گيردبودند که تماميت اقتدارات زمامدارانه ميباور رسيده این ي بههفق

شود به همان ترتيب هم الیق تمامي اقتدارات ترین فرد محسوب ميشایسته دیدگاه آنان همان گونه که او

های ها وروشهای زمامداری دیگران ونيز تجربهگرفتن از شيوهتدالل از بهرهواختيارات است.آنان در این نحواس

احاله  کردنددانستند وگمان مينيازميداری از منظر توان اجرایي مدیریت هماهنگ کشوری، خودرا بيکشوری

هم ااست خود به خود موجباتي را فر الیق يهمه ومطلقه به کسي که منطبق با استداللهای فقتااختيارات 

 سامان گردد. ولي گروه دوم از منظر مدیریت اجرایي و کشورداری به قضيهه اداره امورکشور ب که خواهدکرد

 بایست نقش یك نفر را آن چنان برجسته کرد که در دادن اختياراتبراین گمان بودند که نمي و نگریستندمي

. شودداری یك تنه از محاالت محسوب ميم آنان کشورعزیرا به ز .کسي شك به خود راه ندهد ،مه به ویتا

 گروه اول به تنيدن فقه پيرامون رهبری یك نفره تام االختيار ومقتدر مشغول بودند وچنين باورهایي داشتند:

هایي بود که ذکر آن و مشخص کردن آن های کلي نظام یکي نکتهنظارت برحسن اجرای سياست»  -1

این قدرت و امکانات را داشته باشد که ید زیرا حتماً مقام رهبری با .آمددر جایگاه واقعي رهبر الزم به نظر مي

  13.شود یا خيرمشي وسياست کلي تعقيب وپياده مي آیا آن خط

وبندی نداشته باشد ودر مواقع رهبر برای حکومت اسالمي اصالً این است که قيد فلسفه ولي و -2

 نجا خيليای نباشد و متأسفانه ایمنتظرهغيرالت ضروری ومعضالت بتواند برخورد کند وتصميم بگيرد وهيچ ح

                                                 
.631همان، ص  11
.631-631همان، صص  12
.666همان،ص  13
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هایش را بامشورت با مجمع مصلحت قيد کرده اند. مقام رهبری برای نظارت برحسن اجرای سياستهای کلي 

 16خواهد.نظام بازوی اجرایي مي

رهبری که نتواند نماینده داشته باشد ونظارت نيز نتواند بکند ونتواند ازجریانهای جاری کشورمطلع  -1

  11باشد مشکل خواهد داشت .

قهراَ  ه نيست وليرنظارت رهبری باید باشد ولي نمي خواهد اوضاع را فلج کند. این نظارت بالمباش -2

  13ای تعيين خواهد کرد.مقام رهبری برای انجام نظارت نماینده

منظور ازنظارت برحسن اجرای سياستهای کلي این نيست که برای مقام رهبری تشکيالت وسيعي    -3

اشته ولي اگر رهبر اختيار تعيين سياستها رادارد باید اختيار هم د .ست بشود که دربرابر تشکيالت دولت باشدرد

کند، گاهي بنابراین گاهي اوقات نماینده تعيين مي .شود یا خيرباشد که متوجه شود آیا این سياستها اجرا مي

نه  19.گيردخواهد و سپس تصيميم ميالزم را ميدهد و پرونده و اطالعات ای را تشکيل مياوقات هيات ویژه

ان امور مثالً حتي نظارت بر حسن جری .باید باشد هست که تنها نظارت رهبری باید باشد بلکه گسترده از آني

  21ه است.هم وظيف و که از وظایف قوه قضایيه است هم باید به رهبری سپرده شود. نظارت برای رهبری هم اختيار

نيست که مقام رهبری وارد کارهای ریز وجزیي  رای سياستهای کلي به این معنانظارت بر حسن اج -6

ه آیا خواهد مطمئن شود کایجاد تشکيالت مفصل باشد بلکه مي شود که مستلزم تداخل در امور اجرایي وبا

  21شود یاخير؟سياستهای کلي منصوب وی اجرا و عمل مي

مئن باید بتواند نماینده داشته باشد تا ازطریق آنها مط مقام رهبری باید نظارت کامل داشته باشد و حتي -1

مشکالت  شودی رهبر برای نظارت سبب ميوداشتن نماینده از س 22شود یا خير؟شود که آیا سياستها پياده مي

بهتر  شود وليتر و مستقيم به رهبر منتقل گردد و تداخل و مزاحمت مدیریت دیگران هم محسوب نميدرست

  21رات آنها معلوم گردد.است حدود اختيا

وان تی رهبر. نميواز س هم نظارت بر حسن اجرای سياستهای کلي درست است وهم داشتن نماینده -3

گان رهبر سبب تشتت در امور اجرایي و اداری رویهای ابتدای انقالب را دليل گرفت وگفت که نمایند زیاده

رگاه الزم بداند با تعيين نماینده در هر کجا که خواسته شوند. این اختيار را باید به مقام رهبری بدهيم که همي

  22نظارت و دخالت کند.

                                                 
.611همان،ص  16
.693همان،ص  11
.699همان،ص  13
.1123همان،ص  19
. 1126-1121همان،صص 21

.1121-1123همان،صص  21
.1123-1129همان،صص  22
.1122همان،ص  21
.1112همان،ص  22



 
9 

اختيارات نماینده رهبر برای نظارت بگذاریم و بنوسيم جهت ترویج  بهتر است قيدی برای حدود -9

اداری مدیران هم پدید  دخالت در امور اجرایي و هرعایت موازین شرعي و اخالقي تا شبه دین و نظارت بر

  23د.نيای

بهتر است قيد پس از مشورت رهبری با مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تعيين نماینده در جایي  -11

  26«داند حذف شود زیرا مقام رهبری است و نباید وی را منوط به مشورت کرد.که رهبری نظارت را الزم مي

 

نهایت  در ه فوقاندیش که بودند معتقد. این گروه نددآورداری شاهد و مثال ميگروه دوم از مدیریت و کشور    

ی از حيث قدرت ادار نهادها وسازمانهای کشور که در پرتو آن سایر منصبي خاص مي شودبه فربه شدن منجر 

 را ذیال مرور مي کنيم:. باورهای این گروه دچار اختالل مي شوندو اجرایي 

بشوند و  ای در آن جمععده و تشکيالت نظارت مشخص نيست که چيست ولي نباید کانوني تشکيل شود» -1

  21ساز گردند.مسأله

نبایستي یك بازرسي جداگانه برای مقام رهبری در کنار بازرسي کل کشور پدید بياوریم. تعيين نماینده -2

  23شود.رهبری در همه نهادهاوسازمانها منجر به لوث شدن مسئوليتها و مدیریتها مي

دوغلط است ونيازی به آن نداریم زیرا آن همه هر سن اجرای آنها هم تعيين سياستهای کلي وهم نظارت برح -1

 29افتد.های موجود در تضاد مي خواهد که با دستگاهدفتر و دستك و تشکيالت مي

 11اختياری دستگاه اجرایي و موجب فلج کامل کشور خواهد شد.نظارت سبب بي-2

برحسن اجرای آنها نظارت کند نيازمند  وهم را تدوین کند کليمقام رهبری اگر بخواهد هم سياستهای -3

، ور سکاری است. از دیگدودستگاه عریض وطویل است که با فربهي بيش از حددستگاه دولتي، نوعي ازبي

د نوعي برقراری نظارت مجد خود قانون اساسي مکانيزمهایي را برای نظارت بر قوای سه گانه تعبيه کرده است و

  11.رسدکاری بيهوده به نظر ميدوباره

هم افکار و، زیرا از یك س .دارد وهم مقدور نيست ایجاد یك تشکيالت بزرگ برای نظارت هم دردسر -6

تواند از طریق آن عمومي وهم نهادها و تشکيالت مختلف به انحا مختلف در کشور وجود دارد ورهبری مي

 12از دیگر سو ایجاد تشکيالت موازی قطعاً برای کشور مشکالتي ایجاد خواهدکرد. نظارت کند وهم

                                                 
.1119همان،ص  23
.1122همان،ص  26
.639همان،ص  21
.619-63همان،صص  23
.631همان،ص  29
.692همان،ص  11
.1113-1116همان، صص  11
.1123همان، ص  12
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مضحك است اگر بگویيم رهبر حق نظارت دارد زیرا وی واقعاً حق نظارت دارد و نيز مناسب نيست که قيد  -1

این  ند بنابرظارت کزیرا اگر قيد هم نکنيم نهایتاً وی این اختيار را دارد که ن .کنيم این اختيار مقام رهبری است

  11بهتر است. ،حذف بشود  2بند اگر

نظارت نيازمند تشکيالت است ولي گزارشهای روزمره این تشکيالت سبب درگيری با مسئولين اجرایي -3

  12.آوردشود و کيفيت مدیریت را پایين ميمي

جرای داشته باشد زیرا معلوم اهای ای دردستگاهرهبری، وی نمایندهتوان برای پياده سازی نظارت مقامنمي -9

شود آیا نماینده رهبری در چارچوپ قانون است یا نيست؟ آیا مسئوليت مازاد دارد و وزیر هم متوجه نمي

شود که باالخره چه باید بکند زیرا اگر تشخيص داد که کاری باید صورت گيرد و نماینده رهبر نظر دیگری نمي

 13شود.اجرا کرد واین تداخل سبب انجام نشدن کليه کارها ميشود نظر کدام را باید داشت معلوم نمي

ست، هم خالف قراردادن نماینده مقام رهبری برای نظارت هم لوث مسئوليت است، هم تداخل در کارها -11

طلقه وهم خالف م دنامام خميني است که در ارتباط با دستگاه اجرایي و قضایي اصرار روی تمرکز داشت نظر

گویيم وی باید این کار را انجام دهد اگراو خود خواست که انجام ت زیرا به چه حقي ميبودن والیت اس

  16دهد.مي

اضافه کردن یك نماینده دریك نظام اداری با همه بدیهيات مدیریت مخالفت دارد و خالف عقل هم   -11

 اشند. نماینده مقاممرجع در یك دستگاه نماینده ب که از دو شودهست وهيچ تزی هم در مدیریت یافت نمي

کند. شيطنتها و شرح وظایف تلقي مي نامهرهبری متصل به یك منبع انرژی باالتری است و خود را باالتر از آیين

ظارتها ن مکند. وانگهي با وجود انواع و اقساشود وخود مدیریت هم احساس حقارت ميو دودستگيها نيز زیاد مي

شود زیرا معلوم ساز لوث مسئوليت مياز نوعي دیگر نيستيم که خود سببدر قانون اساسي دیگر نيازمند نظارت 

 « 11؟که از کدام شخص بایستي مسئوليت بخواهيم؟ از وزیر یا از نماینده مقام رهبرینيست

ولي درتعریف مبهم ونامشخص نظارت بر حسن  ,ن مطرح استگوبيرون ازشورای بازنگری نيز باورهای گونا

ي اصالً به چنين موضوعي نپرداخته و به نحوی بسيار کلهاشميمحمداجرای سياستهای کلي نظام مشترکند. سيد

از کنار موضوع تعيين سياستهای  –است  که حاکي از مخالفت عميق ودرست وی باچنين مفاهيم مبهمي –گویانه 

محمدیزدی نيز نتوانسته است تعریف  13.است نظارت بر حسن اجرای آن گذشته کلي نظام و نحوه وکيفيت

 به کلّي گویيهایي اکتفا کرده که اصالً از قبل در قانون اساسي موجود بوده ونياز بيابد و این مفهومجدیدی برای 

 شکل نبوده است: این قانون اساسي به ميمتاصالح و ت به

                                                 
.1126همان، ص  11
.1121همان، ص  12
.1111همان، ص  13
.1112همان، ص  16
.1113-1116همان، صص  11
.32-39، صص حقوق اساسي جمهوری اسالمي ایران:حاکميت ونهادهای سياسي هاشمي، محمد، 13
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کلي با هرطریقي که مایل باشند با کمك گرفتن از سازمان بازرسي نظارت بر حسن اجرای سياستهای » 

ا و ه های بازرسي موردی وفصلي با گرفتن اطالعات الزم از مسئوالن دستگاه گروه با تشکيل ،کشورکل

زل و جابجایي تنبيه، ع رسيدگي به شکایات افراد و  شخصيتهای حقوقي و برخورد با متخلفان در شکل تذکر،

  19.«گيردم ميانجا افراد

افراد  ولي آیا ،عملياتي برای مقام رهبری مرسوم بوده است های معمول کشور ما چنين شيوهاز یك سو در رویه

 اجرایي و قضایي و تقنيني با سياستهای کلي مصوب توانند از عدم انطباق هر گونه مصوبهحقوقي وحقيقي مي

ود تواند به فرا خور دریافت خو هر کس ميظمي است مصداق بارز بي نشکایات کنند؟ اگر چنين باشد که 

برداشتي کلي از مفهوم سياستهای کلّي داشته باشد. وانگهي متخلف اگر یك وزارت خانه بود شيوه عزل، تنبيه 

جلس ویا به م دستور عزا فالن وزیر را بدهدتواند به ریيس جمهور یا جابجایي او چگونه است؟ آیا رهبری مي

را  ریيس قوه قضایيه تنبيه وی تواند ازی عدم اعتماد دهد؟ آیا مياکند وبه او ر يضاحوی را استدستور دهد که 

ریيس جمهور بخواهد که وی را تعویض کند؟  تواند خود رأسا اقدام به جابجایي وی کند یا ازبخواهد وآیا مي

 محمد حسين زارعي معتقد است:

ری است ونباید سطوح پایين تر را مّد نظر قرار داد. نظارت درسيستم قانونگذا دردرجه اول سياستهای کلي» 

برحسن اجرای سياستهای کلي مربوط به انطباق آنها با قوانين مصوب است. پس ازاین که انطباق قوانين با 

  21«شود.ستهای کلي خاتمه یافته تلقي ميمين گردید مسئله نظارت برحسن اجرای سيااسياستهای کلي ت

شود خالف قانون اساسي است زیرا مصلحت سنجي مجمع تشخيص مصلحت نظام وقتي شروع ميولي این روند 

که ميان مجلس شورای اسالمي وشورای نگهبان اختالفي اتفاق افتاده باشد وقادر به حلّ وفصل اختالف خود 

ادی ایشان پيشنه رساند. سازوکارومصوبه مورد اختالف را به سرانجام مي کرده گریآنگاه مجمع ميانجي ،نباشد

را ازحيث انطباق یا عدم انطباق ومغایرت  مصوبات خود هختم خواهد شد که مجلس شورای اسالمي کلي به اینجا

ابت ازمقام رهبری که به ني -ابتدا به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد ،یا عدم مغایرت با سياستهای کلّي نظام

 -اجرای سياستهای کلّي نظام را برعهده گرفته است وطبق تفویض اختياری که شده اکنون نظارت برحسن

یا اصالّ پيشاپيش، مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس شورای اسالمي  وسپس به شورای نگهبان ارسال شود. 

ت وزرا وتشخص ریيس جمهور نيز اکه مستلزم دستوردهي مجمع به هي –دستور دهد که فالن طرح والیحه را 

خالف صریح  ،ها رویه و هاراههمه این  موردتصویب قراردهد. اذعان داریم که به گونه ای خاص  -شودمي

تفسير  دونوع اب قانون اساسي است. محمد جواد ارسطا نيز مفهوم نظارت بر حسن اجرای سياستهای کلي نظام را

به مجلس صوانطباق م از مفهوم نظارت، مسالهموسع  ایشان در تفسير مضيق مورد تحليل قرار داده است.موسع و

باق نظارت برحسن اجرا شامل مرحله بعد ازانط آن، ضيقم تفسير ودرر قرار مي دهد مّد نظ نيز را با سياستهای کلّي

سيرموسع هم تف باید گفتاست.  را اختيارنکردههای دوگانه  گزینهاما این نویسنده، هيچيك از 21.باشدقوانين مي

                                                 
 .331-332،صص 1113،اميرکبير ،تهران ،ن اساسي برای همهوقان،یزدی ، محمد19
.191،منبع پيشين،صو دیگران(حسين)مهرپور 21
.212همان، ص 21
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ستهای کلّي نظام مشکالت ویژه خود را دارند که کم بيش تا نظارت برحسن اجرای سيا يق ازضوهم تفسير م

 شده است.  رهکنون بدان اشا

 

 اي برتئوري نظارت ازجنبه علم مديريت سه ( مقدمهر گفتا

 هماهنگي، های مدیریت مانند برنامه ریزی، سازماندهي،سایرمؤلفه نظارت یا کنترل پيوند بسيار نزدیکي با

که  است رسد کسب دستاوردهای مفيد ومطلوب مشروط به آنزیرا به نظر مي .رهبری دارد کارآموزی و

ني ا واقع بيبهای اجرای عمليات مذکور برنامه ریزی شده ونيز شيوه کردارهای الزم برای رسيدن به هدفهای

 تقسيم کار طبق اصول علمي انجام گرفته وکردارهای واحدهای گوناگون هرچه بيشتر پيش بيني شده باشد،

ترین ایي، نظارت یا کنترل یکي ازمهمهنيز به هنگام استناج ن ای وچنين پروسهدر اتمام  22.هماهنگ شده باشد

زیرا نظارت یا کنترل عبارت از تالش منظمي است در جهت  »، بایست انجام دهدعملياتي است که یك مدیر مي

يش های از پقایسه اجزای واقعي با استانداردم راحي سيستم باز خورد اطالعات،طرسيدن به اهداف استاندارد، 

ه حداکثر ديرنتعيين شده و سرانجام تعيين انحرافات احتمالي و سنجش ارزش آنها برروند اجرایي که در برگ

  21«کارآیي است.

لکه کامالً پذیرفتني ب ي نيستگزاف باور، نه تنها این باور که مدیریت خوب به داشتن نظام کنترل مؤثر بستگي دارد

ا با بينيها ر هستها، مطلوبها را با موجودها، پيش با آن است که بایدها رازیرا تمام مدیریت عبارت از 22،است

دهد تا وی متوجه شود تا چه حّد و تصویر واضحي را در اختيار یك مدیر قرار مي23کندعملکردها مقایسه مي

ویژه مهم نظارت توفيق آميز  کار عقب مانده است. نقش و ،آن را دادهبهاش قول رسيدن از آن چه که در برنامه

یك مدیر کار آمد تنها از طریق نظارت  26گذارد.آن است که اثر الزم را از نظر تصحيح سيستم بر جای مي

تواند از منابع و فعاليت اعضای یك سازمان در یك سيستم، حّداکثرکارآیي واثر بخشي را درجهت است که مي

 واهد برد.بيني خود پي خنيل به اهداف سازمان به دست آورد. فقط با نظارت است که برنامه ریز به صحت پيش

و کنترل  شودای بدون نظارت به درستي اجرا نميبه همين دليل است که باید این نظر را پذیرفت که هيچ برنامه

که  این است که اگرمطمئن باشد که هروظيفهبایستگي نظارت به آ 21یابد.نيز بدون برنامه مفهوم ومعني نمي

شود درواقع به کنترل نياز نخواهد داشت ولي این مورد به ندرت اتقاق ارجاع مي کنيد به طور کامل انجام مي

وت بسياری انگيزش وصحت عمل تفا يها،ایافراد ازنظر توان .شوندها به وسيله افراد اجرا ميمي افتد. بيشتر برنامه

  23د. از این گذشته طرحهای کهنه نيز نياز به تجدید نظر دارند.با هم دارن

                                                 
.231،ص 1111،مولوی،چاپ بيست و چهارم،تهران، سازمان ومدیریت : سيستم ورفتار سازماني (،علي محمد)اقتداری 22
.213،ص 1111،چاپ سومسمت، ،تهران ،اصول مدیریت(،علي)رضایيان  21
.261،ص 1111،مؤسسه بانکداری ایران،تهران،تاعمل سازمان ومدیریت ازتئوری(،پرویز)ساسان گهر (ومهدی)ییزپارایران نژاد  22
.33،ص 1116،ني ،تهران ،مدیریت عمومي(،سيد مهدی)الواني 23
.111،ص 1163،مرکزآموزش مدیریت دولتي ، چاپ سوم ،تهران،ترجمه اصغرزمردیان وآرمن مهروژان ،اصول مدیریت(،لئونارد)کازمایر26
 .211(،منبع پيشين،ص علي)رضایيان 21
.163،ص 1111،قومس، جلد دوم،چاپ سوم،تهران ،مباني مدیریت ، ترجمه داود مدني (،گری)دسلر 23
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ر تواند به یك مدیر در تصحيح مسيکه برگزیده شود مي يدليل نظارت نيز انواعي دارد ولي هرکدام ازآنها به

باز مي  ه گذشتهبد ازمکانيزم بازخور یگيریعني مدیربابهره ؛کمك کند. گاهي اوقات کنترل گذشته نگراست

 یابد وبه اصالحات مي پردازد. وليپردازد، انحراف را ميگيری ازاطالعات گذشته به مقایسه ميد وبا بهرهگرد

نترل به همين دليل ک. دوای پدید آید پيشگيریهای الزم انجام شگاهي اوقات الزم است قبل از آن که نتيجه

رخي کنترل زیرا ب .پردازدیج مورد نظر ميآینده نگر به پيشيگری وانجام اصالحات قبل از اجرا برای حصول نتا

ند که به دهنگر را پيشنهاد مياند وبه همين دليل کنترل آیندهگذشته نگر را نوشداوری بعد ازمرگ نام نهاده

ند پردازد. ازدیگر سو حساسيت فرایآید که قبل ازوقوع اشتباهات به  جلوگيری ازآنها ميصورت نظامي درمي

کنترل براساس اطالعات حاصل اززمان  کند که یك مدیر ازکنترل زمان وقوع یایجاب ميها ابرخي از برنامه

يات ریزی شده را درهمان لحظاتي که عملگيرد تا بتواند اطالعات مربوط به عمليات یك پروژه برنامهواقعي بهره

 اند:ای دیگر نيز تقسيم بندی کردهروشهای کنترل ونظارت را به شيوه 29دریافت کند. ،شودواقع مي

عمل که روشي است که درآن پيش از انجام یك عمل یا یك اقدام، مدیر  پيش نظارت یاکنترل پيش از – 1

 یکند. جدول زمان بندی شده برای انجام کارهانسبت به وجود منابع مالي، انساني ومواد اوليه اطمينان حاصل مي

 شود وسپس برای انجام کارها مدت زمان الزم برآورد مي شود.مشخص تدوین مي 

پيش از آن که  و آینده نگر نيز این توان را دارد که موارد انحراف از استاندارد را تعيين کندیا  سينيپ کنترل -2

تواند ي ميي تنها زماناندار کشتکج ناگواری بينجامد درصدد اقدامات اصالحي برآید. مدیر مانند یك سیبه نتا

مؤثر واقع شود که درباره تغييرات محيطي وپيشرفت وپسرفت کارها درجهت هدف مورد نظر اطالعات دقيق و 

 بهنگامي را به دست آورد.

ازاقدامي که باید  های خاصيکنترل بلي یا خير ویا کنترل رفتن یا نرفتن فرآیندی است که بدان وسيله جنبه -1

 مشخص خواهد شد.  ،یيد گرددایط خاصي که پيش از ادامه کار باید تشرا تصویب شود یا

آید وعلت کنترل بعد ازعمل نوعي از نظارت است که درآن نتيجه کارهای انجام شده به سنجش در مي -2

تفاده سیا استاندارد مورد نظر تعيين مي شود و نتيجه این اقدام برای فعاليتهای مشابه آینده مورد ا برنامه انحراف از

  31رند.گيگيرد. ازاین نوع کنترل برای پاداش وترغيب وتشویق عوامل اجرایي بك برنامه بهره ميقرار مي

ك حال اگر هری. دهد که ازوقوع یا تکرار انحراف جلوگيری کندیك مدیر تنها به این دليل نظارت انجام مي

يز توزیع ن ی سنجش نتایج عمليات انتخاب کنيم وموازیني برا ،از فعاليتهای انواع سازمانها را تعيين هدف کنيم

اطالعات را به نحوی انجام دهيم که بتوانيم نتایج عمليات انجام یافته را با هدفهای پيش بيني شده بسنجيم 

کند،  دررهبری تجدید نظر را بهبود بخشد، وسایل انجام کار یك مدیر باید بتواند شرایط و ،ومقایسه کنيم

نترل را های اوليه را تعدیل بخشد. فرایند کهدفها ونقشهیا  ریان ونيز تعليم آنان بازنگری کنددرشيوه انتخاب مج

 توان طّي چهارگام انجام داد:مي

 برای نظارت  استاندارد یا ضابطه ،تعيين معيار -1

                                                 
.39-92(، منبع پيشين،صص سيد مهدی) الواني 29
مؤسسه مطالعات  ،تهران،ترجمه سيد محمداعرابي وعلي پارسایيان ،ریزی وسازماندهيبرنامه مدیریت : (،ادوارد)فریمن(وجيمز)استونر31

 .1262-1266،صص 1113،وپژوهشهای بازرگاني
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 سنجش عملکرد دربرابر معيارها -2

 تشخيص انحرافات وتحليل دالیل وعلل آنها  -1

  31اقدامات اصالحي . -2

ي معلوم گردند. درحقيقت آن چه مّبه این است که اهداف به صورت مقادیرک بيش منوط و پذیری کم نظارت

گيرد بررسي درباره این مسأله است که آیا نتایج عمليات با هدفها و معيارهای که موضوع نظارت قرار مي

نحوی محسوس  سازمان بهبيني شده تطبيق مي کند یا خير؟ بدیهي است چنانچه مقاصد فعاليتهای مختلف پيش

زیرا دراین صورت مالك  ؛گردداجرای نظارت غيرممکن مي ،معلوم نباشد -مقادیر کمّي –و قابل سنجش 

  32.شخصي برای مقایسه نتایج عمليات وجود نخواهد داشت

 ا،هدر سنجش عملکرد واقعي با توجه به معياری است وازدیگر سو ازیك سو برقراری معيار نيازمند مقادیر کمّي

مشاهده  بنابراین اگر با معيار ناپذیری و 31.ترین راه انجام آن استترین ومتداولمشاهده شخصي عبارت ازساده

يز وجود نخواهد داشت. اندازه پذیر بودن ن ها مواجه شویم باید بپذیریم که نظارتي نيزناپذیری مفاهيم وبرنامه

 ست :نظارت ا معيار بسيار مهم دیگری درانجام بهينه امر

شود. عملکرد واقعي را شامل مي به آوری اطالعات مربوطگيری فعاليت مستمری است که جمعاندازه»

درصورتي که عملکرد باید برحسب واحدی که قبالَ به عنوان معيار تعيين شده است سنجيده شود. بنابراین واحد 

طول قابل تشخيص باشد. همچنين باید درای روشن تعریف شود وبه سهولت گيری باید به گونهیا معيار اندازه

  32«یکدستي وتجانس باشد. یك دوره زماني دارای ثبات،

هنگام تدوین ب باید به موقع و ،پيامد هرگونه انجام عمليات نظارت تدوین گردددر گزارشهایي نيز که مي بایست 

اطالعات گيری ازنظارت را تسهيل کند وبا بهره زشود، حاوی کلي گویي نباشد وبتواند به نحوی موجز ومنج

یك مدیر درحين اجرای تصميمهای ناشي ازپياده سازی یك برنامه  33.دقيق عددی وآماری تنظيم گردد

 ،وندشوند وپيش مي ربایست نظارتي مدام ومفيد داشته باشد وبنگرد که آیا امور طبق برنامه انجام ميمي

ار آیا کارطبق انتظ ،ثيرات درون محيطي دارداك تصميم رخ مي دهند چه ترویدادهایي که درنتيجه اجرای ی

د مشکالت م مترصیروبرو مي شود وباید پيوسته ودا یبه طور خالصه یك مدیر با فرایند مستمر .رودپيش مي

ام داد انج را اندازه پذیر، مشاهده پذیر وگزارش پذیر نظارت ولي اگر نتوان به طرز عيني، 36.جدید باشد ومسائل

 توان انتظار داشت. به طور کلّي کنترل مؤثرو مفيدی را نمي

                                                 
.291(،منبع پيشين،ص علي)رضایيان  31
.232-231پيشين،صص  (،منبعمحمد علي)اقتداری  32
.111-112،منبع پيشين،صص دسلر، گری 31
.261(،منبع پيشين،ص پرویز)ساسان گهر (ومهدی)ایران نژاد پارنری 32
.236-231(،منبع پيشين،صص علي محمد)اقتداری  33
 ،تهران ،ترجمه علي پارسایيان وسيد محمد اعرابي ،مدیریت .(،دانيل . آر)گيلبرت (و ادوارد)اف فری من آر. ای،(وجيمز)استونر 36

.216-211،صص 1119،دفترپژوهشهای فرهنگي
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ویژه را دارند که سبب شوند هرگونه برنامه  ویژگيها و معيارها ی نظارت متفاوت است ولي همگي این کار

نظارت پذیر ودرنتيجه قابل پياده شدن وعملياتي شدن باشد. بازبيني اثربخش یا کنترل مؤثر نيازمند  ریزی،

سيستم کنترل حتماَ  31.توان نظارت کردای ذهني و آرماني نميزیرا به گونه  ،دقيق استو  عيارهای عينيم

ریزی را بایست به طرزی قابل لمس خاصيت بازخواني داشته باشد تا بتوان نتایج کردارهای ناشي ازبرنامهمي

ز عيني درراه تصحيح انحرافها شود مدیر به طرگزارش پذیری نظارت سبب مي 33.درمحيط عملياتي سنجيد

تها زیرا درقياس ميان هس. گيری بودن یکي دیگر ازشروط نظارت مؤثرومفيد استآماری وقابل اندازه 39.بکوشد

ها باید مشخص ودارای معني داستاندار 61.های عيني ونه ذهني دراختيارباشدبایست شاخصها و سنجهوبایدها مي

ميان تصميم گيران ومسئوالن اجرایي اجماع ووفاق وجود داشته باشد. این باب پذیرش آنها  ومفهوم باشند ودر

نافع بيشتر م تعبيروتفسير هدفهای کلي مانند تعليم وتربيت بهتر یا ،زیرا بيان .استانداردها باید قابل اجرا باشند

 …ن شوند گيری بيا. هدفها باید تا آنجا که ممکن است برحسب واحد قابل اندازه…شود موجب ابهام مي

بهبود روابط اجتماعي استقرار انضباط یا خالقيت به صورت کمي  چنان چه بيان هدفها مانند افزایش روحيه،

امکان پذیر نباشد باید سعي کرد که مفهوم این هدفهای کيفي به وضوح فهميده شوند ومکانيسم کنترلي طرح 

  61.گيری عملکرد کمك کندریزی شود که درشرایط مزبور به اندازه

 زیراست : به طور کلّي ویژگيهای نظارت کار آمد ازقرار

 دقيق بودن اطالعات  -1

 دهي  به موقع بودن گزارش -2

 تکيه برهدف وبرنامه مشخص  -1

 معقول وقابل درك بودن  -2

 مقرون به صرفه بودن -3

 انجام کنترل درنقاط راهبردی یك برنامه   -6

 عيني ودقيق بودن کنترل مؤثر -1

 یریانعطاف پذ -3

 ویژگيهای فردی  بر قابليت انطباق -9

 وجود خاصيت کاشف انحرافها  -11

 تناسب کنترل با مناصب سازمان -11

                                                 
مرکز آموزش مدیریت ،تهران،ترجمه محمد علي طوسي} ودیگران{ ،اصول مدیریت ،هانسو بهریخ و سيریل، کونتر، ها اودانل ،31

 .213،ص 1111،دولتي
.199همان، ص  33
.22،ص 1113،پيشبرد ،تهران ،ترجمه حسين عبده تبریزی وفيروزه مهاجر ،نظریه وعمل اصول مدیریت :(،ارنست)دیل  39
.91(،منبع پيشين،ص سيد مهدی)الواني 61
.262-263(،منبع پيشين،صص پرویز) ساسان گهر (ومهدی)ایران نژاد پارنری 61
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  62معيارهای نظارت. هقابليت تجدید شوند -12

مدیری  نشان ازوظایف هفتگانه هر 61،که توسط لوترگوليك ابداع شده است POSDCORBواژه جعلي 

 62«يچدوتيغه یك قي»الح طاند که ازاصهمدیگر پيوسته ه ریزی دراین ميان آنقدر بولي نظارت وبرنامه .دارد

 بهره گرفته ونشان داده شده است که :

خوانند. کنش برنامه ریزی ونظارت کردن ازهم جدا ناشدني هستند. آنها را همزادهای سياسي مدیریت مي» 

رراستای درست دتوان نظارت کرد: زیرا نظارت کردن به معني پابرجا نگهداشتن فعاليتها ریزی نشده را نميبرنامه

معيارهای نظارت راهم  برنامه ریزی ، ...ها روی داده است. راه تصحيح کردن کج رویهایي است که دربرنامه از

  63.«آوردفراهم مي

 اگرفرایند تصميم گيری را حاوی پنچ گام بدانيم :

 توان کرد؟چه مي -1

 چه باید کرد؟  -2

 چه کاری باید درنظر گرفته شود؟ -1

 اختيارانجام دادن آنچه که درنظر گرفته شده است داده شود؟به چه کسي  -2

  66چگونه اجرا شود؟ -3

چند  ولي بسياری ازمدیران به دالیلي .نيك متوجه خواهيم شدکه کليه گامهای پنجگانه نيازمند نظارت هستند

نفر دیگری ه ب نظارت عمليات ، مسووليتتفویض اختيار این . مطابقکنندرا تفویض مي اختيارات نظارتي خود

وقت بيشتری  شود. با تفویض اختيار، مدیران مي توانند مسئوليتهای بيشتری را ازمقامات باالتر بپذیرند،اعطا مي

خاذ منجر به ات این امر د ونبخشخالقيت زیردستان را بهبود مي صرف امور مهم و سرنوشت ساز مي کنند، را

ولي درتفویض  61.از با سرعت باالتری اخذ مي شودگردد وتصميمهای مهم وسرنوشت ستصميمهای بهترمي

زیرا درپایان کارکسي که به اوتفویض اختيار مي شود دردرجه  .کردبازتوان مسئوليتها را از سرخود اختيار نمي

ناب گيری اجتدهد ونيز ازتصميماز دست نمي گيرد؛ مدیرکنترل خودرا براموردوم ازنظر مطرح بودن قرار مي

 راین رهنمودهای کالسيك درامرتفویض اختيار ازاین قرار هستند:بناب 63.کندنمي

مشخص  باید به صورت دقيق وروشن ،ترین مقام ادامه یابدمسير اختيارات که ازباالترین مقام تا پایين -1

 باشد.

                                                 
.223-226(،منبع پيشين،صص علي)رضایيان  62
.19(، منبع پيشين،ص ارنست)دیل  61
.133،منبع پيشين،ص هانسو بهریخ وسيریل، کونتر، ها اودانل  ،62 62
.166همان، ص  63

 مرکز آموزش مدیریت ،تهران،ترجمه ابوالحسن فقيهي و حسين وزیری سابقي ،سازماندهي : پنج الگوی کارساز(،هنری)منيتزبرگ 66 

. 136،ص 1111،دولتي

.131-131 (،منبع پيشين، صصادوارد)فریمن (و جيمز)استونر 61
.131همان، ص  63
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ل بایست درمقابباید هرگونه ابهامي را ازبين برد، ازاصل وحدت فرماندهي عدول نکرد وهرنفر مي -2

 گو باشد.یك مقام جواب

 ترین مقام سازماندهي محول نمایند.انجام برخي ازکارهای خاص را به پایين -1

 دستان اختيارات کافي داده شود تا بتوانند کارهای واگذارشده را انجام دهند. یرباید به ز -2

انجام بهينه  که مسئول شود تفهيم کردکه به آنها تفویض اختيار مي یا کساني دستان یرباید به ز -3

  69.کارهایي هستند که به آنان واگذار شده است

 

تواند بعضي ازوظایف واختيارات خود را به شخص طبق آخرین  جمله اصل یکصد ودهم قانون اساسي رهبر مي

مقام رهبری نظارت برحسن اجرای سياستهای کلّي نظام راکه خود وی پس  . بنابرایندیگری تفویض کند

به خود مجمع تشخيص مصلحت ارجاع  ،کند ام تعيين وتصویب ميازمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظ

اجرای وظایف ر دپذیریم که تفویض اختيار به هيچ نحو رافع مسئوليت شخص صالحيت دار البته مي .داده است

 قانوني نيست.

 

 هاي كلّي نظام: امكان يا امتناع؟ ( نظارت برحسن اجراي سياست مراگفتارچه

قانون اساسي تعيين سياستهای کلّي نظام را پس ازمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام  111بند نخست اصل 

 به عهده مقام رهبری گذاشته است . بنا به قولي :

ما در دوره سوم مجمع که پنچ سال آن به اتمام رسيده یك کارطوالني کردیم ومواردی را که باید سياستهای » 

مورد بود. اینها را خدمت رهبری فرستادیم وایشان آن  121حدود  کلي را برای آن بنویسيم تهيه کردیم که

ميسيون ک یيد کردند وبه ما برگرداندند وگفتند که شما نظر مشورتي به ما بدهيد. ازآن به بعد چنداموارد را ت

 ي،سياس قتصادی،ا کميسيونهای، این کميسيونها دربخشهای مختلف تشکيل دادیم تا کارکارشناسي انجام بدهند.

  11«فرهنگي هستند. زیربنایي و قضایي، امنيتي،

درستي نخستين دل  بيانگر 11انواع واقسام سياستهای کلي نيز که تاکنون تصویب و برای اجرا ابالغ شده است

 که اعمال نظارت بر حسن اجرای سياستهایمعتقد بودند  نگراني مهمي است که بسياری ازنخبگان داشتند و

 یکصد و بيست مورداعمال نظارت بر . یجاد دستگاهي عریض و طویل وموازی خواهد شدکلي نظام منجر به ا

 های نظارتي نهادهایيکه آرام آرام وظيفه است دستگاه اداری واجرایي بزرگي نيازمند یكکلي  سياست

ه يقوه قضای ،دیوان محاسبات ،سازمان بازرسي کل کشور، ی اسالميرامجلس شو، همچون دیوان عدالت اداری

چنين نهادهایي برای نظارت  این امر بدان خاطر است که اصوال .بازرسيهای ویژه را زایل خواهد کرد وحراست و

ندازه ا مشاهده ناپذیری و چون معيارناپذیری، يسياستهای کلّي را به دالیل ازدیگر سو اند وپدیده آمده بوده

درنتيجه غيراجرایي نيز خواهد کرد. بنا به تعریفي که خود مجمع از سياستهای کلي  و نظارت ناپذیر ناپذیری،

                                                 
.132همان، ص  69
.31(، منبع پيشين،ص عباس)بشيری  11
.132-133،112-113،163 -163 همان،صص  11



 
18 

ست بایولي درقياس با آرمانها مي .شوده کرده است این سياستها براساس آرمانها واهداف طراحي ميینظام ارا

ولت بلکه عامه مردم دنه تنها  باید بازتاب صحيح وعملي ارزشها باشند، يلي وتشریحي شان بيشترباشد،صجنبه تف

 راهنمای عملي ومعيار باید ونبایدها درتعيين را مد نظر قرار دهند. این سياستها باید آرمانها باید و نيروهای جامعه

اگرنگاهي  12.منابع وامکانات کشور را باتوجه به اولویتها بيان نمایند عاولویتها باشند واصول کلي تخصيص وتوزی

وتعبيرهای  واژگان که از خواهيم دید ،بيندازیم هجری شمسي 1212اسالمي درافق  جمهوری به سند چشم انداز

 اندازه پذیر ه پذیر،مشاهد عيني، دقيق،آنها یدی وانتزاعي بهره گرفته شده است که تعيين رتج بسيارکلّي گویانه،

 ودرنتيجه غيراجرایي نظارت ناپذیر ، مسائلي مانند مواردمذکور در ذیل،بنابراین نمي باشد.معيارپذیر و 

 وغيرعملياتي نيز خواهد شد:

 مقتدر با سامان دفاعي مناسب وپيوستگي مردم وحکومت. مستقل و ،نام  *

د مستحکم نها، توزیع مناسب درآمد، فرصتهای برابر، مين اجتماعيات، امنيت غذایي، رفاه، از سالمت برخوردار *

 محيط زیست مطلوب. مند ازبهره ازفقر وفساد وتبعيض و به دور خانواده و

روحيه تعاون ، انضباط، وجدان کاری از برخوردار، رضایتمند، مؤمن، ایثارگرر، مسئوليت پذی، فعال  *

    11.به ایراني بودن نظام اسالمي و شکوفایي ایران ومفتخر، متعهد به انقالب، وسازگاری اجتماعي

مطراق است های پرطگویانه همانند یك مانيفست اعالم برنامه ها وتعبيرهای کلّيمفصل ومشحون ازواژهاین بيان 

که هيچ کدام ازمعيارهای یك برنامه قابل اجرا ونظارت پذیررا درخود ندارد. هيچ کدام از واژگان وتعبيرها 

 يودقيق نيستند بلکه هرکدام به تنهایي با توسل به زیبایي شناس عيني مشاهده پذیر، نسخه پذیر، اندازه پذیر،

نامه توسعه نخستين بر، هندسي کلمات درکنارهم قرار گرفته اند. وانگهي برمبنای سند چشم اندازبيست ساله

شود که مجمع تشخيص مصلحت نظام طّي پنجاه وشش بند به تعيين سياستهای کلّي حاکم برآن طرّاحي مي

 پرداخته است. حال به عنوان نمونه به این واژه ها وعبارتها دقت کنيم:

  اعتال وعمق بخشيدن به معرفت -1

 تقویت وجدان کاری وانضباط اجتماعي  -2

 قناعت ودرستکاری ، تالش کارآفریني، تقویت روحيه کار، -1

 سالم سازی فضای عمومي، رشد آگاهيها وفضایل اخالقي -2

 بسيج امکانات وظرفيتهای کشور جهت کسب وتوليد علم سازماندهي و -3

 گيری به منظور تسهيل ونهادینه کردن مشارکت مردمتصميم و اصالح فرایند تصميم سازی -6

 تالش درجهت تحقق عدالت اجتماعي -1

 مين اجتماعياتربيت اسالمي واستقرار نظام جامع ت -3

 اداری  قضایي و ،يایجاد محيط مناسب حقوق -9

 تقویت نهاد خانواده وتالش درجهت شکوفایي توانایيهای زنان -11

                                                 
.132(،منبع پيشين،ص حسين)مهرپور 12

11   www. Mporg. Ir/barname h4/ch-4.jpg 
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 يت عمومي اصالح نظام اداری وقضایي وتوسعه نظم وامن -11

 الملليای وبينگسترش همکاریهای دوجانبه ومنطقه -12

 های کم درآمد  مين مسکن گروهاحمایت ازت -11

 توانمند سازی بخشهای خصوصي وتعاوني وتوجه جدی به مشارکت مردم درسازندگي کشور -12

 

ير اجرایي غاند که طراحي شدهطوری ازنخستين گام  واژه ها وترکيبهای واژگاني به نظر مي رسد که این چنين

زیرا به معيارهای کمي وعيني دقيق ومشاهده پذیر واندازه پذیر تبدیل  .چون آنها هم نظارت ناپذیرند ،باشند

های راهنما های هادی یا خط مشياند. حتي نمي توان نام آنها را برنامهدرعالم انتزاعيات رها شده و شدهن

درحالي که تمامي آنها به نحوی ازانحا درمتن مکتوب  .زیرا دراین صورت چه نيازی به آنها داشتيم ،گذاشت

ن داد نویسي آنها تحت عنوان سياستهای کلي نظام هدردوباره، قانون اساسي جمهوری اسالمي موجود است

یگر دو به ندارند  را توان اجرایي شدن ازهمان آغاز «سياستهای کلّي نظام»رسد شود. به نظرميمحسوب مي زمان

 کند.عاید کسي نميرا منفعتي  آنها، « برحسن اجراینظارت »، سخن

 

 


