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چکیده

نظارت سیاسی به دلیل اهمیتی که در حفظ نظم عمومی و نیز عدالت میان منطقهای و جغرافیا یی دارد دارای اهمیت بسزا یی است.
یپذیرد .سوال اصلی مقاله حاضر این است که ابزارهای
این نوع نظارت از طریق مردم و همچنین مجلس شورای اسالمی صورت م 
نظارت سیاسی در نظام حقوق جمهوری اسالمی ایران کدام اند و این ابزارها چه تاثیری بر عدالت جغرافیا یی بر جای گذاشتهاند؟

روش این مقاله توصیفی تحلیلی است .یافتههای این مقاله نشان می دهد که ابزارها یی که مردم برای اعمال این نظارت در اختیار
دارند شامل نظارت همگانی (امر به معروف و نهی از منکر) ،مطبوعات و رسانههای جمعی ،احزاب و تشکلهای سیاسی و تجمع و
یباشد و ابزارهای مجلس شورای اسالمی شامل تذکر ،سؤال ،استیضاح ،اصل  09قانون اساسی و تحقیق و تفحص
راهپیما یی م 
یباشد .همچنین یافتههای این مقاله نشان می دهد که یکی از مهم ترین ابزارها برای بهبود وضعیت عدالت جغرافیا یی در ایران
م 
ابزارهای نظارت سیاسی است زیرا عدالت جغرافیا یی در ایران گرفتار عدم تعادل و عدم تواز است .در این مقاله به تشریح این نوع
یشود.
نظارت و ابزارهای اعمال آن و تأثیر آن بر عدالت جغرافیا یی در کشور پرداخته م 
واژگان کلیدی :احزاب سیاسی ،مطبوعات و رسانههای جمعی ،نظارت ،نظارت سیاسی ،نظارت همگانی.

( -1نویسنده مسئول) khparvin@ut.ac.ir
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مقدمه
نظارت در جوامع سابقهای طوالنی دارد از زمانی که زندگی اجتماعی آغاز شد کنترل و نظارت مطرح گردید .در ابتدا
نظارت و کنترلها نسبت به امور جزئی صورت م 
یگرفت ،نظارت ریشه در تاریخ بشر دارد و همواره با تشکیل اولین
گروههای انسانی در قالب خانواده ،عشیره و طایفه پا به عرصه گذاشت و هدف از اعمال آنها جوابگویی و
جلوگیری از فساد ،تقلب و سوء استفاده بوده همچنین قلمرو نظارت در حقوق عمومی بسیار برجسته و گسترده
است .مسئله مشروعیت نظام سیاسی ،اعمال حکومت و رفتار نهادهای حکومتی ،در حوزه نظارت حقوق عمومی
قرار دارند و بحث نظارت با انواع مختلف و شیوههای گوناگون آن در حکوم 
تهای مختلف مطرح بوده است .در
زمان هخامنشی و در زمان پادشاهی کوروش و داریوش تفتیش و نظارت جزء مشاغل اداری محسوب م 
یگشته است
( .)Pirnia, 2010: 462مسلمانان با الهام گرفتن از آیات کریمه قرآن و سنت پیامبر گرامی (ص) و اهل بیت (ع) در
زمینه نظارت و کنترل پیش کسوت و برای این امر تشکیالت اداری بزرگی مانند دیوان الخراج ،دیوان العظیمه برقرار
کرده بودند و موضوع نظارت و بازرسی در حکومت و مدیریت حضرت علی (ع) که الگوی کاملی از دولت اسالمی
یآیند نیز جمله مقوال یتیت
به حساب م 

است که به دفعات و تناوب مورد توجه ایشان بوده است ( Amid Zanjani,

.)Musa Zadeh, 2010: 20
اهتمام به این موضوع به کشور یا نظام حقوقی خاصی اختصاص ندارد .چنان که در ایران بحث نظارت ویژه
جمهوری اسالمی و قوانین پس از انقالب نیست ،بلکه در قوانین پیشین کشور از جمله قانون مدنی و تجارت و
قانون اساسی مشروطه سابقه دارد و در ایران برای نخستین بار ،قانون اساسی مشروطه نهاد نظارتی معروف به طراز
اول را مطرح ساخت .نهاد نام برده به دلیل ابهامات و فقدان آیی 
ننامه اجرایی ،در مرحله نظر متوقف ماند و هرگز
یشک موضوع نظارت از جمله مباحث مهم و تأثیرگذار در حقوق عمومی به صورت عام و در حقوق
عملی نشد .ب 
یباشد ،حقوق اساسی که تعیین کننده چارچوبهای حکمرانی است در این خصوص
اساسی به طور خاص م 
تدابیری از جمله اصل تفکیک قوا ،حاکمیت قانون و نظارت و تعادل که در اکثر قوانین اساسی کشورها پیش بینی
شده به دنبال تعدیل و توزیع مناسب قدرت و پیش بینی ضمانت اجراهای مناسب برای جلوگیری از تجاوز حاکمان
به حقوق مردم م 
یباشد .با عنایت به آیات قرآن کریم و سیره و کالم پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) که توجه ویژهای
به امر نظارت شده است و اینکه در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که این قانون را بر اساس اصول و
ضوابط اسالمی بنا نهاده شده است و اینکه ویژگی بنیادی این انقالب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سده اخیر
مکتبی و اسالمی بودن آن است اهمیت این امر پر واضح م 
یباشد که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و
قوانین عادی نیز به این مسئله توجه شده است و نظارتهای گوناگونی مانند نظارت سیاسی ،نظارت قضایی و
نظارت مالی تعبیه شده است .در این مقاله ابتدًاًا به بحث مفهوم و فلسفه نظارت به صورت عام و نظارت سیاسی به
یشود و در ادامه به این پرسش که ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی
طور خاص پرداخته م 
یشود.
ایران چیست؟ پاسخ داده م 
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رویکرد نظری
عدالت مفهوم پیچیدهای دارد و در ارتباط با آن تعریف واحدی در میان اندیشمندان وجود ندارد ،ولی مفهوم آن در
لغت به معنای دادگری کردن و استقامت است و به معنی مستقیم در مسیر حق ماندن و بهسوی ستم تمایل نداشتن و
به مساوات نیز تعبیر میشود .البته معانی عدالت به موارد کاربرد آن بستگی دارد ( .)Rahimi et al., 1998عدالت
فضیلتی اجتماعی و اصلی بنیادین در زندگی انسانها است که هر کسی سعی در برآورده کردن آن در زندگی خویش
دارد .این واژه در سادهترین معنای خویش به دو مفهوم به کار برده شده است .الف ـ حق هر انسانی را به او دادن؛
ب ـ تالقی خطا ،خواه از طریق جبران زیان کسی که قربانی خطای دیگری شده است و خواه از راه مجازات خطا
کننده ( .)Pirbabai et al., 1998عدالت مفهومی است که هیچ کس نسبت به اصالت و حقانیت آن تردیدی ندارد و
دستیابی به آن ،به عنوان ی یک

از اساسیترین اصول نظامهای اجتماعی ،طی دورههای مختلف حیات فکری و

اجتماعی بشر مطرح بوده است .به طوری که کمتر جریان فکری و جنبش اجتماعی را میتوان سراغ گرفت که این
واژه را در شعارهای خود مطرح نکرده باشد ( .)Jangjoo et al., 1998در طول تاریخ ،فالسفه همواره سعی کردهاند
تا بهترین تعریف ممکنه را در زمینه عدالت و اجرای آن ارائه دهند .به همین دلیل الگوهای فکری گوناگونی تالش
کردهاند با تمرکز بر مقوله عدالت در ابعاد مختلف آن ،جامعترین الگو را برای تبیین این مسئله ارائه دهند
( .)Ghorbani et al., 1989به هر حال از آن رو که بحث عدالت در سرشت خود بحثی تجریدی ،تحلیلی و نظری
فنظرها همراه بوده است .این تنوع خصوصًاًا از آن بعد بیشتر دیده میشود که
است ،همیشه با تنوع دیدگاهها و اختال 
عدالت در تمامی جنبههای فردی ،خانوادگی ،ابعاد کالن اجتماعی و نهادها و سازمانهای دیگر ،در حقوق و قضا ،در
فلسفه و سیاست و ...حضور و بروز جدی دارد .و این امر بر پراکندگی هر چه بیشتر آرا در بحث عدالت و تعاریف
و محدودهها برای آن میافزاید .در زیر برخی از این پراکندگی از دیدگاه پرلمان آورده شده است .او چند معنای
یناپذیر واژهی عدالت را مطرح نموده است .اینکه به هر کسی چیزی یکسان تعلق گیرد ،و یا متناسب با
آشت 
شایستگیاش و یا متناسب با نیازهایش و یا متناسب با طبقه اجتماعیاش چیزی تعلق بگیرد و یا اینکه طبق آنچه
یسازند
قانون برای فرد در نظر گرفته است ،چیزی به او تعلق یابد ،همگی معانی هستند که نظریهها را از هم جدا م 
( .)Oqbaei and Matof, 2019او معتقد است که در حول هر کدام از معانیای که در باال برای عدالت آورده ،نظریه-
ها و ایدئولوژیهای متفاوتی شکل گرفته است که گاهی در مقابل با هم قرار میگیرند .برخی از تعاریفی که برای
عدالت آمده است در زیر تشریح میگردد .ایان مک لین در فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد عدالت را در حوزه
سیاست ،وجود تعادل مناسب و در حقوق ،بیانگر کاربردهای مفهوم تعادل میداند .یعنی محاکمهای منصفانه که از
جمله میان توان مدعی علیه اثبات بیگناهی و توان پیگرد قانون برای اثبات جرم تعادل صحیحی برقرار باشد
( .)Ghorbani et al., 2019در کتاب جمهوری اثر افالطون لغت یونانی ایکاین به عدل یا عدالت ترجمه شده دارای
معنای بسیار وسیعتری است از جمله راستگویی ،درستکاری ،انجام وظیفه ،رعایت حقوق دیگران ،حقشناسی،
انصاف و خالصه حسن اخالق به وسی 
عترین معنی کلمه ( .)Koushan et al., 2019عدله و عدالت در فارسی به سه
معنا آمده است؛ دادگری ،میانجیگری و برابری ( .)Ghayehi et al., 2019والزر در ارائه تعریف برای عدالت میگوید
که با در نظر گرفتن مطلوبیتها و نیازهای متفاوت ،برابری محض این نیست که با همه به مانند هم برخورد شود،
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شنامه خویش عدالت را اصلی حقوقی و سیاسی میداند
بلکه هدف برآوردن نیازهاست .داریوش آشوری نیز در دان 
که به موجب آن در همه امور اجتماعی باید با همه یکسان رفتار شود ،مگر در آنجا که برای رفتار استثنایی در مورد
برخی افراد و گروهها دالیل کافی و خاص وجود داشته باشد ( .)Zare and Amirahmadi, 2019در قرآن کریم نیز
به کرات به واژهی عدالت اشاره شده است از جمله خداوند نگهبان عدل و درستی است (،)Al Imran, verse 18
خداوند آن کسی است که میزان را در عالم وضع نمود ( .)Rahman, verse 70در آیه  90سوره نمل نیز خداوند به
عدل و احسان فرمان میدهد ،همچنین در آیه  7سوره حشر میفرماید که ثروت نباید نزد گروهی اندک تجمع یابد و
طبقه غنی ایجاد شود .این آیات نشان دهنده میزان اهمیتی است که خداوند به امر عدالت به عنوان زیربنای تعالی
جامعه و تضمین کننده سعادت انسان قائل شده است (.)Panahi and Polladi, 2018
در تب يي ن عدالت ،محققان از منظرهاي مختلف آن را مورد كنكاش قرار دادهاند و مفاهيمي چون عدالت اجتماعي،
عدالت فضايي ،عدالت جغرافيايي و عدالت محيطي متأثر از چندبعدی بودن اين واژه است .ليكن در عموم
یها و نظريات ،عدالت را به دو گونه عدالت افقي و عدالت عمودي تقسيم نمودهاند .عدالت افقي به معني
تقسیمبند 
برخورد برابر با افراد در موقعیتهای نابرابر مث ًالًال توزيع كوپن مواد غذايي به صورت سرانه و يا نظاير آن ،اما عدالت
عمودي به معني برخورد نابرابر اما متناسب با افراد در موقعیتهای نابرابر است .مث ًالًال وضع ماليات تصاعدي بر درآمد،
نوعي عدالت عمودي است ( .)Amini Nejad et al., 1977آدامز عدالت را به دو نوع عدالت تخصيصی و توزيعي
تقسيم كرده است (رسولی و همکاران .)7931 ،وي معتقد است كه عدالت اجتماعي بايد در برگيرنده عدالت توزيعي
یتوان منفعت عمومي ،نيازها و استحقاق شهروندان را بدون معيارهاي توزيعي و تخصيصي
و تخصيصي باشد .زيرا نم 
در نظر گرفت .بنابراين هرگونه برنامهریزی شهري كه مبتني بر عدالت اجتماعي در شهر باشد ،بايد بتواند هم در توزيع
نيازها ،منافع عمومي و استحقاق وهم در تخصيص آنها مؤثر باشد .البته در اين بين ،ايلكان و فيليپز نشان دادهاند كه
عگرا مثل چين بر برابري خواهي و
بين فرهنگها از نظر عدالت اجتماعي تفاوت وجود دارد .فرهنگهاي جم 
فرهنگهاي فردگرا مثل آمريكا بر فردگرايي اقتصاد و دیدگاههای مبتني بر تناسب تأکید میکنند .رويكرد مبتني بر
تناسب شامل دو مؤلفه فردگرايي اقتصادي و انصاف و رويكرد برابري خواهي شامل دو مؤلفه نياز و تساوي است
شها و نگرشهای ايرانيان ،تصور در مورد
( .)Keikhosravi et al., 2017كاظمي پور در موج دوم پيمايش ملي ارز 
عدالت اجتماعي در  51درصد مردم را توزيع امكانات به صورت مساوي ،در  21درصد برحسب نياز و در 28
یتوان
درصد مردم مفهوم عدالت اجتماعي را بر حسب توزيع امكانات بر حسب شايستگي گزارش دادهاند .پس م 
نتيجه گرفت كه توزيع امكانات به صورت مساوي ،نگرش عمومي شهروندان ايراني را نسبت به عدالت اجتماعي
تشكيل م 
یدهد (.)Delayi milan & Khaireddin, 2017
مفهوم عدالت از منظرهای مختلف قابل تأمل است و مفاهیمی چون عدالت اجتماعی ،عدالت فضایی ،عدالت
جغرافیایی و عدالت محیطی نیز متأثر از چند بعدی بودن این مفهوم است .اما مطلب حائز اهمیت این است که
اساس هرگونه تغییر در سازمان فضایی ،در روابط اقتصادی و اجتماعی و توزیع درآمد در جامعه اثر مستقیم می-
گذارد و مسلمًاًا استفاده از مکانیسمها و برنامهریزیهای مختلف میتواند تأثیرات ضد و نقیضی در برقراری عدالت
ایفا کند ( .)Bagheri et al., 2016موضوع عدالت فضایی در طی دو دهه گذشته توسعه زیادی یافته ولی تاکنون
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برنامهریزان از ارائه یک ارزیابی کامل و همه جانبه از عدالت فضایی ناتوان بودهاند ،زیرا که عدالت فضایی تاکنون به
آسانی عملی نبوده است ( .)Lotfi and Shakibibai, 2013از طرف دیگر مطالعات علمی اندکی بر روی عدالت
فضایی صورت گرفته است و مطالعات صورت گرفته نیز بیشتر بر توزیع تسهیالت عمومی و عمدتًاًا بر یک نوع
واحد متمرکز شدهاند ( .)Manager and Hosseini, 2013عدالت فضایی به زبان ساده ،ترکیبی از فضا و عدالت
اجتماعی است .همان طور که هنری لوفور اشاره میکند که جامعه انسانی فضا را سازماندهی میکند و زمانی که این
فضا را وارسی کنیم ،عدالت و بیعدالتی را در ساختار ملموس و ذهنی میتوان مشاهده کرد (Ahedinejad et al.,

 .)2013به طور کلی باید گفت که عدالت فضایی یک نقطه ثقل در زمینه برنامهریزی و تأسیسات شهری و یک شاخه
از عدالت اجتماعی است .دیویدهاروی به عنوان یک شخصیت شناخته شده در این زمینه به عدالت اجتماعی به
عنوان یک مفهوم اصلی اشاره دارد که باید از طریق روشهای تجزیه و تحلیل جغرافیایی صورت پذیرد .برهمین
اساس ،عدالت شهری یک مفهوم اخالقی و سیاسی است که شامل توزیع نابرابر درآمد و ثروت ،جدای گزینی
فضایی مسکن ،تخصیص نابرابر کاالها و خدمات عمومی و مدنی نابرابر در میان طبقات ،نژاد ،قومیت و جنسیت در
چهارچوب جوامع ،شهرها و نواحی شهری است .بنابراین محققان بر نابرابریهای اجتماعی و فضایی ،فقر،
نژادپرستی ،تبعیض جنسی و ...در شهرها تمرکز میکنند .واژه عدالت فضایی ،محدود به زمان خاص نشده است و
تا زمانی که از آن استفاده میشود کاربرد دارد ،به گونهای که امروزه در بین جغرافیدانان و برنامهریزان نوعی گرایش
به آن به منظور جلوگیری از بیعدالتی و جستجو برای عدالت و دموکراسی در جوامع معاصر وجود دارد .این مفهوم
عمدتًاًا در ادبیات اخیر مورد توجه قرار گرفته است که سعی در بررسی مفاهیم و عملکردهای عدالت از دیدگاه
جغرافیایی دارد و تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی نشان داده است که ساختار فضایی شهر بر پایهی مجموعهای از
تجارب متنوع تفسیر شده است .بنابراین در عدالت فضایی جنبههای فضایی که بر موقعیت عدالت تأثیر میگذارند
موضوع اصلی بحث هستند .همراه با عدالت فضایی بیعدالتی فضایی یا نابرابری فضایی نیز مطرح میشود .نابرابری
فضایی در شهر میتواند هم به عنوان یک نتیجه و هم به عنوان یک فرایند در نظر گرفته شود .برای مثال میتوان از
الگوهای پراکندگی که به صورت عادالنه و ناعادالنه پخش شدهاند ،نام برد.
ابزارهای اعمال نظارت سیاسی
یتوان برای آن یک تعریف واحدی انجام داد و همین امر
یباشد که نم 
نظارت از جمله موضوعات و مفاهیمی م 
یشود در واقع نظارت یک مفهوم مضاف است که همیشه باید در پی مضاف الیه یا متعلق آن
باعث سردرگمی م 
بیاید .)Rasekh, 2011: 15( .در حقوق عمومی نظارت حوزه گستردهای دارد که نه تنها شامل نظارت بر نهادهای
تشکیل دهندهی حکومت و دولت است ،حتی به طور خاص نظارت بر مشروعیت حکومت و دولت را هم در بر
یگیرد به این معنا که فراتر از نظارت بر اعمال حکومت ،نظارت بر مشروعیت اصل نظام سیاسی هم مورد توجه و
م
یگیرد ،پس از این رو نظارت نقش تعیین کنندهای را در حکومت و دولت ایفا م 
بحث قرار م 
یکند (Amid Zanjani
.)and Musa Zadeh, 2020: 13
یباشند تا بدین طریق بتوانند مطابقت دهند این نتایج
در فرایند نظارت به دنبال میزان تطابق عملکرد افراد با قوانین م 
را با اهداف سازمان تا اطمینان الزم حاصل گردد در نتیجه نظارت به معنای دقیق کلمه ،عبارت از کنترل و بررسی
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اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهادی دیگر است که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن
اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی است ( .)Rasekh, 2190: 21نظارت سیاسی از یک طرف با مباحث
یتوان گفت نقطه مشترک و نقطه تالقی دو
حقوقی مرتبط است و از طرف دیگر با علوم سیاسی به عبارت دیگر م 
یرود .از یک سو نفس نظارت یک عمل حقوقی است و از سوی دیگر زمانی که
حوزه سیاست و حقوق به شمار م 
یشود ،با اندیشههای سیاسی ربط پیدا م 
این نظارت در قالب سازمانبندی سیاسی حکومت مطرح م 
یکند و فلسفه
یعدالتی م 
نظارت سیاسی ،جلوگیری از طغیان و سرکشی است که به استبداد و ظلم و ب 
یانجامد .خطیرترین نوع
نظارت همین نظارت م 
یباشد ( .)Javan Arasteh, 2005: 162بنابراین به هر کاوش و نگرش درباره مجموعه اجزای
حکومت از جانب هر عنصر باصالحیت سیاسی نظارت سیاسی گفته میشود .در نتیجه این تعبیر ،نظارت همگانی
یشود و لذا
مردم نیز نوعی نظارت سیاسی است ،زیرا هر شهروند دارای حق رأی در حقیقت یک فرد سیاسی تلقی م 
یرود و شیوهها و
نظارت سیاسی در اینجا حوزه کالنی است که در آن از حق شهروندان در برابر دولت نیز سخن م 
یشود (Javan Arasteh, 2005:
ابزارهای الزم جهت تحقق نظارت شهروندان بر کار حکومت اندیشیده و مطالعه م 

 .)162در مفهوم عام نظارت سیاسی باید به آن توجه کرد این است که شم سیاسی بر شم حقوقی غلبه دارد به این
یها و
طمش 
معنا که چه بسا روشهای کنترل و نظارت مبتنی بر معیارهای صرف حقوقی نباشد و بر اساس خ 
یهای سیاسی صرف باشد .از آنجا که در نظارت سیاسی سازمانبندی قدرت به طور مستقیم در متن
تصمیمگیر 
یگیرد ،چه بسا بسیاری از تصمیمگیر 
نظارت قرار م 
یهایی که از جمله مکانیسمهای نظارت سیاسی به حساب
طمش 
یآید ،مانند عزل و نصبها بر اساس خ 
م
یهای سیاسی صرف و صالحدید مقام ناظر باشد.
اما نظارت سیاسی در معنای خاص نظارتی است که در نظامهای پارلمانی و در پاسخگویی مقامات قوه مجریه در
توزیران در اقدامات و تصمیم
برابر قوه مقننه مطرح است .در این نوع نظارت مقامات قوه مجریه مانند وزرا و هیئ 
گیرهای خود باید پاسخگو به قوه مقننه باشند .ضمانت اجرای این نوع نظارت سیاسی حسب مورد رأی عدم اعتماد
و در نهایت برکناری وزیر است و در نظارت سیاسی به طور عام نیز نوعی عزل و برکناری وجود دارد؛ اما تفاوت آن
با نظارت سیاسی در معنای خاص این است که ماهیت و شم صرفًاًا سیاسی ندارد ،بلکه معیارها و مکانیسمهای
شهای رأیگیری در پارلمان برای اخذ رأی اعتماد و عدم اعتماد
حقوقی نیز در این معنا وجود دارد ،به طور مثال رو 
بلکه قانونگذار مشخص کرده است.
ابزارهای مردمی
-1نظارت همگانی (امربهمعروف و نهی از منکر)
نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر از بزرگترین محور دین و مسئله مهمی است که برای آن خداوند
تمام پیامبران را برانگیخت .چنانکه اگر بساط امر به معروف و نهی از منکر برچیده و از منظر عملی و علمی مجمل
یشد ،بدون تردید بازسازی و تعالی شخصیت معنوی آدمی،
یگشت و دیانت نابود م 
گذارده شده بود ،نبوت بیهوده م 
هدف اصلی همه رسوالن الهی بوده است و به دلیل اهمیت این مهم اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی
از منکر را در میان مردم و به شکل متقابل میان مردم و دولت به عنوان یک وظیفه همگانی در جمهوری اسالمی به
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یداند و هدف نظارت همگانی انجام معروف و
رسمیت شناخته و مبنای این حکم را نیز دستور صریح قرآن کریم م 
مبارزه با منکر به منظور پاکی و سالمت جامعه است.
یدارد:
اصل هشتم قانون اساسی بیان م 
در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر ،امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده
مردم نسبت به یکدیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دول 
ت .شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین
یکند« .و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»
م
یکند دو مطلب است:
آنچه که در این اصل مهم ،جلب توجه م 
ی یک این که امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه عمومی و همگانی شمرده شده است؛ و دیگر این که
وظیفه عمومی ،فقط مختص به عموم مردم نیست بلکه ،هم مردم و هم ارگانهای دولتی را موظف م 
یکند که در
یگیرد.
اجرای این اصل کاربردی کوشا باشند و بنابراین ،همه اشخاص و سازمانهای حقیقی و حقوقی را در برم 
 -2مطبوعات و رسانههای جمعی
یروند که تأثیر
مطبوعات و رسانههای گروهی ،ی یک از وسایل مؤثر نظارت بر امور عمومی و حکومتی به شمار م 
فراوانی بر ساماندهی و هدایت افکار عمومی و رشد و شکوفایی جامعه که موجب پیشرفت کشور خواهند شد
یشود که رسانههای گروهی از آزادی بیان برخوردار باشند اگر
( )Mahmoodi, 2008: 166و این امر زمانی تحقق م 
رسانهها از آزادی و حمایت قانونی الزم برخوردار باشند به نحو مؤثرتری این کارکرد را در جامعه ایفا خواهند کرد.
یتوان گفت نقطه آغاز استفاده از رسانه گروهی به شکل امروزی در نظام حقوقی ایران را در زمان انقالب مشروطه
م
جستجو نمود و نقش انکار نشدنی علما و وعاظ دینی از طریق سخنرانی و افشاگریها علیه حکومت در مساجد و
منابر بوده است و نقش روشنفکران مشروطهخواه از طریق آشنا کردن ملت با افکار سیاسی و اجتماعی نوین از طریق
سایر رسانههای گروهی ،بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت باشد ،به طوری که عمده فعالیت روشنفکران در به ثمر
رسیدن نهضت مشروطه از طریق نوشتهها ،تماس حضوری و کتبی ،اقدامات اصالحی و اجرایی و نوشتن روزنامهها
یگرفت و آنچه پیداست این است که گروه روشنفکران در این انقالب با توسل به ابزارهای مختلفی چون
صورت م 
بنامه ،بحث و گفتگو ،تشکیل جلسات تصمیمگیری در بیداری و تهییج اقشار مختلف جامعه در مبارزه با
روزنامه ،ش 
استبداد و استعمار کوشش فراوانی نمود (.)Farmer Shokri & Farhadi, 2011: 189
مطبوعات جایگاه ویژهای در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران دارند و در قانون اساسی به صراحت از مطبوعات
یاد شده است و برای دست اندرکاران آن تکالیف و حقوق ویژهای معین گردیده است لذا در مقایسه با مشاغل دیگر،
تهای مطبوعاتی را نمیتوان صرفًاًا یک حرفه دانست ،بلکه باید آن را بخشی از ابزار اعمال حقوق عمومی
فعالی 
مندرج در قانون اساسی تلقی کرد (.)Bordbar, 2001: 41
یدارد:
قانونگذار در اصل  24قانون اساسی در مورد آزادی مطبوعات مقرر م 
(نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد .تفصیل آن را
قانون معین م 
یکند).
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مبنا قرار دادن این اصل و همچنین قانون مطبوعات در جمهوری اسالمی در عمل سرنوشت آزادی مطبوعات را در
یداند که اکثریت اعضای آن را نمایندگان قدرت عمومی
گرو مجوز اعطایی از سوی هئیت نظارت بر مطبوعات م 
یدهند .تصمیمات هیئت نظارت قطعی است .البته این امر مانع از شکایت افراد ذینفع در دیوان عدالت
تشکیل م 
اداری نخواهد بود ( .Hashemi, 2011: 364).آزادی مطبوعات و آزادی بیان یک اصل غیرقابل انکار است اما نکته
قابل ذکر این است آزادی بیان باید وسیلهای در راه رشد و شکوفایی افراد و اجتماع در ابعاد فرهنگی ،سیاسی،
یکنند خواه اقدامات آنان از
اجتماعی و اقتصادی باشد نه مورد سوء استفاده افرادی که در جهت خیر مردم حرکت نم 
روی عمد و آگاهی یا از روی ب 
یمباالتی و ناآگاهی باشد و به همین خاطر است در راستای حفظ امنیت ،تمامیت
عرضی ،سالمت و نظم عمومی ،باورهای دینی و اخالقی ،محافظت از حیثیت و حقوق سایر مردم و نظایر اینها
تها فقط میتوانند حق بیان و آزادی مطبوعات را محدود نمایند .ازاینرو قانون اساسی ایران در اصل بیست
حکوم 
و چهارم ضمن تصریح این حق که نشریات و مطبوعات در جریان مطلب آزادند )...تنها به تعیین حدود آنها
یپردازد و اضافه میکند مگر اینکه مخل به مبنای اسالم و حقوق عمومی باشد .تفصیل آن را قانون معین میکند
م
(.)Bordbar, 2001: 43
یباشد که در این صورت اصول توحید ،نبوت و معاد به عنوان مبنای
منظور از مبنای اسالم مرز میان اسالم و کفر م 
یآید که عناوینی همچون توهین به مقدسات
دین خواهد بود و اما از مذاکرات خبرگان قانون اساسی چنین بر م 
اسالمی و شعائر دینی ،نشر کتب مضله مبنی بر رد خدا و پیامبر و تضعیف عقاید مردم از موارد اخالل به مبنای
اسالم بوده است و اصطالح حقوق بیشتر ناظر به عمومی ،است که به دولت مربوط م 
یشود اما در مفهومی دیگر این
اصطالح مربوط به شخصیت انسان و ناظر بر روابط دولت و مردم و به عبارت بهتر ناظر بر حقوق بنیادین بشر
یباشد.
م
یآید که عناوین مخالف با عفت عمومی ،افترا و تعرض به شرف و
از مذاکرات خبرگان قانون اساسی چنین بر م 
یگردد ،فاش کردن
حیثیت انسانی و هتک حیثیت اشخاص ،ترویج فساد ،انتشار مطالبی که موجب گمراهی مردم م 
اسرار نظامی ،مطالب مخل به امنیت عمومی ،نشر اکاذیب و توطئه و تحریک مردم علیه حکومت از موارد اخالل به
حقوق عمومی م 
یباشد (.)Hashemi, 2006: 368
 -3احزاب و تشک 
لهای سیاسی
لگیری و توسعه آنها
احزاب سیاسی ،ی یک از مشخصههای اصلی حیات سیاسی در کشورهای معاصر هستند و شک 
یگردد .احزاب سیاسی را به عنوان ی یک از شاخصههای اصلی حکومت و پل ارتباطی
به قرون نوزدهم و بیستم بر م 
یتواند دوام
یبرند .بدون تردید ،دموکراسی تنها با حضور مستمر و فعال احزاب م 
ملتها با حکومتهای مدرن نام م 
یابد .احزاب سیاسی در کشورها و رقابت بین آنها برای به دست گرفتن قدرت ،باعث میشود تا هر حزبی سعی
کند تالش بیشتری برای کسب رضایت مردم خود انجام دهد تا بتواند قدرت را به دست گیرد و یا در قدرت باقی
یکند و به این طریق از
بماند و حتی احزاب مخالفی که قدرت را در اختیار ندارند ،همانند یک دولت سایه عمل م 
یکند.
انحرافات دولت تا حدود جلوگیری م 
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دربارهی حزب تعاریف زیادی ارائه شده است و اکثر دانشمندان علم سیاست آن را تعریف کردهاند؛ اما دربارهی
تهای علمی و یافتههای تجربی خویش آن
یشود و هریک از بر اساس برداش 
تعریف آن اتفاق نظر چندانی دیده نم 
یتوان گفت :تشکل سیاسی عبارت است
را تعریف کردهاند؛ اما قبل از پرداختن به تعریف آن ،در یک تعریف کلی م 
یآیند تا در جهت تحقق آرمانها و اهداف
مجموعه افرادی که بر مبنای تفکری مشترک در تشکیالتی گرد هم م 
مشترک بر اساس خ 
طمشی واحد و برنامههایی مشخص فعالیت نمایند.
در ایران در دهه قبل از انقالب مشروطه انواع جمعیتهای سیاسی و فرهنگی در ایران تشکیل شد که ایدههای اولیه
اصالحات و حکومت مشروطه برای اولین بار در این جمعیتها مطرح گردید .مدارس جدید ،کتابخانههای عمومی،
نشاه و آغاز پادشاهی
یروند و بعد از مرگ ناصرالدی 
اتحادیههای تاجران و غیره نمونههای از این مجامع به شمار م 
تهای
مظفرالدین شاه در ایران فضای نسبتًاًا باز و آزادی به وجود آمد ،مظفرالدین شاه سلطنتش را با اتخاذ سیاس 
لیبرالی آغاز نمود ،از جمله اینکه تشکیل انجم 
حطلبان و آزادی
ینمود .اصال 
نهای صنفی و تشکیالتی را تشویق م 
خواهان با مشاهده این وضعیت فرصت را غنیمت شمرده و کمکم دورهم گردآمده و مجامع مختلفی تشکیل دادند
یتوان بررسی کرد که در فواصل این دورهها
( .)Abrahamian, 1997: 97احزاب سیاسی ایران را در چند دوره م 
یرسد رونق و کسادی فعالیت احزاب در ایران با
مقاطع صعود و رکود و توقف تحزب دیده میشود که به نظر م 
یارتباط نیست .دوره اول تأسیس اولین مجلس مشروطه تا استقرار
میزان مردمساالری و دیکتاتوری بودن حکومت ب 
سلطنت رضاشاه را شامل میشود :در همان دوره اولین مجلس قانونگذاری شاهد شک 
لگیری برخی جریانات
سیاسی در قالب احزاب هستیم ،لکن مشاهده میکنیم که سنت حزب گرایی از همان ابتدا با مشکل روبهرو بود و
احزاب تحمل افکار یکدیگر را که از لوازم مردمساالری است نداشتند و بهطور کلی ایران فاقد هر نوع حزب سیاسی
با معیار کشورهای مغرب زمین بود .در مجلس گروههای مختلفی وجود داشتند لکن فاقد هر نوع تشکیالت به جز
یک نفر لیدر بودند و کار آنها اصو ًالًال به احزاب سیاسی شباهتی نداشت (.)Sadeghi Neshat, 2015: 267
بعد از پیروزی انقالب اسالمی در سال  1357وقتی که پرده ظلمانی استبداد کنار رفت هزاران روشنفکر و عالم و
صدها انجمن ،حزب و تشکیالت سیاسی که همه خواهان تغییر اوضاع بودند ظاهر گشتند و دست برادری به
یکدیگر دادند و همگی برای به دست آوردن و پاسداری از حکومت اسالمی در زیر پرچم استقالل ،آزادی و
جمهوری اسالمی جای گرفتند .)Mahmoudi, 2008: 57( .در اواخر سال  1357گروهها و احزاب زیادی با
برنامههای متفاوت پا به عرصه وجود گذاشتند که برخی از آنها اجازه راهیابی به دولت را نیز یافتند .البته برخی از
یباشد.
این گروهها جدید التاسیس نبوده بلکه مربوط به دوره قبل از انقالب م 
قانونگذار فعالیت احزاب و گروهها را آزاد کرده است البته رعایت شروطی به طوری که در اصل بیست و ششم
نهای اسالمی یا
ب ،جمعیتها ،انجمنهای سیاسی و صنفی و انجم 
قانون اساسی به شرح ذیل که آمده است :احزا 
ی ،وحدت مل 
اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند ،مشروط به این که اصول استقالل ،آزاد 
ی ،موازین اسالمی و اساس
چکس را نم 
جمهوری اسالمی را نقض نکنند .هی 
یتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در ی یک از آنها
مجبور ساخت .پس از اصل مزبور ،اصل سوم قانون اساسی ،دولت جمهوری اسالمی ایران را موظف نموده که همه
امکانات خود را برای اموری به کاربرد که از جمله آنها بند  7اصل سوم قانون اساسی :تأمین آزادیهای سیاسی و
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اجتماعی در حدود قانون و بند  8اصل سوم قانون اساسی :مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش :و نیز اصل نهم قانون اساسی آورده ( ...هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ
یهای مشروع را ،هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند) با توجه به
استقالل و تمامیت ارضی کشور ،آزاد 
اصول مذکور ،با صراحت آزادی احزاب پذیرفته شده ولی مشروط به اینکه اصول استقالل ،آزادی ،وحدت ملی،
موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند؛ و نیز فعالیت سیاسی مردم در قالب احزاب به عنوان یک
حق به رسمیت شناخته شده است .لذا از نظر قانون اساسی وجود حزب در نظام جمهوری اسالمی ایران پذیرفته
شده است .قانون احزاب در سال  0 36 1با  81ماده توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید که این قانون بر
یکند.
نهای اسالمی و اقلیتهای دینی شناخته شده نظارت م 
فعالیت احزاب سیاسی ،اصناف ،انجم 
 -4از راه تجمع و راهپیمایی:
آزادی اجتماع عمومی ،عبارت است از گردآمدن موقت گروهی از افراد بر حسب قرار یا دعوت قبلی در محل معین
به بیانی دیگر ،آزادی اجتماع عمومی عبارت است از اینکه افراد بتوانند برای تبادل افکار و یا دفاع از منافع خود در
اجتماعی مانند سخنرانی ،میتینگ ،مارش (راهپیمایی) و تظاهرات خیابانی که برای این منظور از طرف اشخاص معین
ترتیب داده میشود ،آزادانه شرکت کنند ( .)Tabatabai Moteni, 1991: 91این قسم آزادی که به دنبال (آزادی عقیده
و بیان) مطرح م 
یشود ،ی یک از ابزارهای مهم نظارت ملت بر تصمیمات و اقدامات دولت .بدیهی است اگر وسعت
یها زیاد باشد به طوری که بخشی وسیعی از مردم در آن شرکت کنند ،حکومت چارهای
این اجتماعات و راهپیمای 
جز تمکین در برابر نظرات آنها نخواهد داشت و در صورت مقابله با آنها ندید گرفتن خواستشان زمینه را برای
انقالب مهیا خواهد کرد ( .)Sadeghi Neshat, 2015: 148البته آزادهای افراد ،از جمله آزادهای گروهی همچون
آزادی تشکیل اجتماعات عمومی باید ضابطهمند باشد و در چارچوب قانون اجرا گردد ،وگرنه به هرجومرج منجر
یشود .قانون ،مبین حاکمیت و اراده ملی است و اوصاف عمومی و غیرشخصی خود فرمانروایان و فرمانبران را به
م
یشود و راه بر
یآورد .بر همین اساس حقوق و آزادیهای مردم تضمین م 
گونه برابر تحت تبعیت ثابت و معین در م 
یشود (.)Hashemi, 2006: 88
یهای زمامداران بسته م 
خودکامگ 
تأثیر راهپیمای 
یها مخصوصًاًا در زمان اوج انقالب اسالمی به قدری بود که مجلس شورای ملی با نمایش اظهارات تند
یاعتمادی عمومی نسبت به مجلس و
و انتقاد آمیز از دولتها سعی در تعدیل حرکتهای انقالب داشت که به دلیل ب 
نمایندگانش کاری از پیش نبرد و نه تنها جلوی حرکت انقالب را نگرفت به آگاهی مردم نسبت به فساد دوران
حاکمیت افزود (.)Ibid., 2006: 370
تجربه نشان داده است که اکثر اجتماعات خودجوش و مردمی به منزله اخطار به دولت درباره امور اجتماعی و
یباشد برخی از سیاستها و اعمال دولت که ممکن است عواقب سوئی را
حقوق جمعی مردم در زمینه خاص م 
نگونه اعتراضات جمعی در
یگیرد ،ای 
بهجای گذارد ،اصو ًالًال مورد اعتراض همگان مردم و یا گروهی از آنان قرار م 
واقع یک نوع اعالم بیزاری نسبت به خدشهدار کردن حقوق مردم بوده و م 
یتوان از آن تلقی به نهی از منکر نمود و
اگر نهی از منکر دولت را واجب بدانیم شک نیست که تعاون و اجتماع مردم بدان منظور ضروری خواهد بود .در
تحریر الوسیله امام خمینی نیز آمده است :اقامه امر واجب و باز داشتن از منکری که بر اجتماع عدهای در امرونهی
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یشود و اجتماع به
متوقف باشد تنها با قیام جمعی از مسلمین ،مادام که به حد کفایت نرسیدهاند از دیگران ساقط نم 
حد کفایت واجب است ،اگر عدهای کمتر از حد کفایت اجتماع کردند و بقیه جمع نشدند و اجتماع ممکن نگردید،
هر چند که وجوب ساقط نمیشود ،اما کسانی که از انجام این امر مهم تخلف نمایند گناهکار خواهند بود؛ بنابراین
یتوان اجتماعات و راهپیماییهای مردم را که قانون اساسی به عنوان حقوق ملت مقرر داشته ،از باب امر به معروف
م
به عنوان یک وظیفه شرعی همگانی تلقی نمود .از طریق این حق اجتماعی و تکلیف شرعی م 
یتوان به عنوان ابزار
قدرت مهار کننده ،علیه گرایش دولت به استبداد استفاده کرد و بدین وسیله سالمت هئیت حاکمه را بیشتر تضمین
نمود (.)Hashemi, 2006: 260
ابزارهای قانونی مجلس شورای اسالمی
اصل مسئولیت ،به عنوان یک اصل سیاسی و حقوقی مخصوص دول 
تهایی است که بر مبنای حاکمیت مردم و
حاکمیت قانون پایهریزی شده است که این مسئولیت به حقوقی و سیاسی تقسیم میشود .مسئولیت حقوقی شامل
مسئولیت مدنی و کیفری م 
یباشد که جنبهی قضایی دارند؛ اما مسئولیت سیاسی با مسئولیت مدنی و کیفری متفاوت
یشود.
است و ماهیت قضایی ندارد .بلکه به علت عدم تفاهمی است که از اعمال سیاسی دولت ایجاد م 
آیین مسئولیت سیاسی بدین صورت است که در نظام تفکیک قوا ،اصو ًالًال قوه مقننه در مقام نظارت بر اعمال قوه
یگیرد؛ بهعبارتدیگر در رژیم پارلمانی و نیمه پارلمانی که مجلس
مجریه و ضرورت پاسخگویی این قوه قرار م 
مظهر اراده ملت و مرجع نهایی قانونگذاری است .ی یک از مهمترین وظایف این نهاد اعمال نظارت و کنترل اعمال
قوه مجریه است زیرا عدم کنترل م 
یتواند موجب انحراف ،اشتباه و احیانًاًا فساد گردد .از جمله مهمترین ابزارهای قوه
مقننه به منظور نظارت بر اعمال قوه مجریه بعد از تذکر ،سؤال و استیضاح است.
 -1تذکر:
تذکر را م 
یتوان ی یک از ضعیفترین ابزارهای نظارتی مجلس دانست البته در مقایسه با دیگر ابزارهای که مجلس در
یکند که شروعی شود برای استفاده از اهرمهای
اختیار دارد و ضمانت اجرای این نوع نظارت زمانی خود را نمایان م 
یباشد.
قوی نظارتی دیگر مثل سؤال و استیضاح که از تذکر شدیدتر م 
صبغه این نوع نظارت در کشور ما به دوره مشروطه بر م 
یگردد به این صورت که در قانون اساسی مشروطیت اصل
یدارد :مجلس در هر
 27قانون اساسی که مصوب چهاردهم ذی العقده  1324ه.ق تذکر را به این صورت نگارش م 
جا نقصی در قوانین و یا مسامحه در اجرای آن مالحظه کند ،به وزیر مسئول در آن کار اخطار خواهد کرد و وزیر
مزبور باید توضیحات الزمه را بدهد.
واژه اخطار در متن مذکور به معنای تذکر در قوانین امروزی م 
یباشد.
ننامهی داخلی مجلس آن زمان این اصل از قانون اساسی مشروطه را به این صورت تبیین م 
همچنین در آیی 
ینماید:
در صورتی که نمایندهای اصالح اندیشهایی داشته باشد و یا در ی یک از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و یا
یشود یا هر نوع سازمان و موسسه که بعضًاًا یا ک ًالًال از وجوه
مؤسساتی که با کمک یا سرمایه مالی دولت اداره م 
عمومی اداره میشود عملیات مخالف اصول یا برخالف قانون مقررات قانونی مشاهده نماید .یا از سوء جریان
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توزیر کتبًاًا تذکر
ادارهای اطالع پیدا کند حق دارد راجع به آن موضوع توسط رئیس مجلس ،به وزیر مسئول یا نخس 
بدهد:
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در هیچ اصل بهصراحت به بحث تذکر اشاره نشده است اما از اطالق اصول
دیگر قانون اساسی از جمله اصول ( 8نظارت همگانی امر به معروف و نهی از منکر) ،اصل ( 76حق تحقیق و
تفحص) و اصل نود (رسیدگی به شکایاتهای راجع به طرز کار قوای سهگانه) برداشت نمود ( Razavi Nejad,

.)2009: 64
اگر هم نتوان این اصول را مبنای حق تذکر نمایندگان شناخت ،به خاطر آنکه قانون اساسی در این خصوص مورد
نداشته و دولت در برابر مجلس مسئولیت دارد (اصل  ) 122قوانین عادی میتوانند مسئله تذکر را شکل دهند و برای
آن شرایط و حدودی قائل شوند (.)Madani, 1991: 202
تذکر عالوه بر آن که جنبهی سازندگی و کتبی باید داشته باشد نمایندگان تذکر دهندهی مجلس نیز بایستی با
حساسیت به دنبال اخذ پاسخ از مقام مربوط باشند و در صورت عدم پاسخ از سوی آنان مراتب را به اطالع عموم
نمایندگان مجلس برسانند تا از این طریق آنها در جریان امور قرار گرفته و زمینه سؤال و استیضاح از آن مقام
اجرایی را فراهم آورند.
 -2سؤال:
یباشد .نمایندگان مجلس در برابر
سجمهور و وزراء سؤال م 
ی یک از ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس بر روی رئی 
یباشند به همین دلیل حق دارند در تمام مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر
آحاد ملت مسئول و پاسخگو م 
نمایند و حق سؤال ناشی از همین سمت نمایندگی م 
یباشد.
سؤال از وزیر:
در قانون اساسی مشروطه و متمم آن به طور واضح از این نوع نظارت حرفی به میان نیامده است .شایان ذکر است از
یتوان این ابزار نظارتی را برداشت نمود طبق اصل شصتم متمم قانون اساسی
اصل شصتم متمم این قانون اساسی م 
مشروطه :وزراء مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف ی یک از مجلسین احضار شوند ،باید حاضر گردند
و نسبت به اموری که محول به آنها است ،حدود مسئولیت خود را منظور دارند.
با توجه به اینکه که مسئول در اصل فوق معنی لفظی آن یعنی پاسخگو اراده شده است ،باید اذعان نمود که این اصل
یباشد .همچنین اصل چهل و دوم قانون اساسی وزراء را مکلف به
راجع به حق نمایندگان در سؤال کردن از وزراء م 
جواب دادن به مجلس شورای ملی در مقابل توضیح خواستن از آنها نموده است ،نیز بر ثبوت همین حق حمل
یباشد که قب ًالًال
ننامه مجلس سنا ،سؤال وقتی قابل طرح م 
ننامه مجلس شورای ملی و آیی 
نمود .بر اساس موادی از آیی 
به طور صحیح و با رعایت اختصار و کتبًاًا به وسیله مجلس برای وزیر مربوط ،فرستاده شده باشد و دولت مکلف
است از تاریخ ابالغ سؤال ،ظرف یک هفته آمادگی خود را برای جواب سؤال اعالم کند .واال باز خواست میشود،
مگر در مورد مطالبی که دولت استتار آنها را الزم بداند ،در این صورت در جواب سؤال ،لزوم استتار را در ظرف
یکند.
یدارد و از دادن پاسخ خودداری م 
همان مدت اظهار م 
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یدارد:
اصل  88قانون اساسی جمهوری اسالمی مصوب  368 1اشعار م 
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسالمی از رئیسجمهور و یا هر یک از نمایندگان
از وزیر مسئول ،درباره ی یک از وظایف آنان سؤال کنند ،رئیسجمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و
به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیسجمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به
تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسالمی.
سجمهور:
سؤال از رئی 
طرح سؤال از رئی 
سجمهور در بازنگری قانون اساسی در سال  368 1در متن قانون اساسی اضافه گردید با توجه به
اینکه حقوق و تکالیف نخست وزیر به رئیسجمهور انتقال یافته است .در قانون اساسی اسبق مجلس میتوانست از
یباشد که
یرسد به خاطر افزایش اختیارات وی م 
نخست وزیر سؤال کند و طرح سؤال از رئیسجمهور به نظرم 
قانونًاًا به وی محول شده است.
ننامه داخلی مجلس شورای اسالمی:
ماده  212آیی 
بر اساس اصل  88قانون اساسی ،در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره ی یک از وظایف
رئی 
سجمهور سؤال کنند ،باید سؤال خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضاء و به رئیس مجلس
تسلیم نمایند .رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع م 
ینماید .کمیسیون موظف است
حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیسجمهور و نماینده منتخب سؤال کنندگان تشکیل جلسه
دهد.
پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (که سؤال را امضاء نمودهاند) از سؤال خود
منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال آنان را قرائت و فورًاًا برای رئی 
سجمهور
یگیرد
ارسال کند .این سؤال ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار م 
 -3استیضاح:
استیضاح شدیدترین نوع نظارتی است که مجلس نسبت به اعضای قوه مجریه اعمال مینماید .فرایندی است که به
موجب آن رأی اعتماد اعطایی گذشته مجلس به اعضای هیئت دولت ،پس گرفته میشود و نتیجه آن عزل اعضای
قوه مجریه است و به طور کلی استیضاح زمانی صورت میگیرد که سوء مدیریت و یا اقدامات و اعمال سیاسی
نامناسب و نسنجیده از وزراء یا وزیر مربوط سرزند و یا رئی 
سجمهور در اداره مسئولیتهای خود کفایت الزم را
نداشته باشد و با توجه به جایگاه فو 
قالعاده مهم قوه مجریه به ویژه وزراء که نقش به سزایی در اجرای قانون اساسی
یشود.
و اداره بخشی از امور کشور دارند ،نظارت و کنترل مجلس نسبت به آنان اجرا م 
در قانون اساسی مشروطه مصوب  1285هجری شمسی از واژه استیضاح استفاده نشده است .این در حالی است که
م
یتوان از اصل  42این قانون که عبارت (توضیح خواستن مجلس شورای ملی از وزیر مسئول) را به کار برده ،مسئله
استیضاح را برداشت نمود.
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همچنین اصل  67متمم قانون اساسی ،اثر حقوقی استیضاح را در صورت عدم رضایت مجلس شورای ملی یا مجلس
توزیران یا وزیر مربوط ،عزل آنان پیشبینی نموده است .این قانون طرح استیضاح را به خواست مجلس
سنا از هیئ 
شورای ملی در مورد هر امری که آنان بخواهند مجاز شمرده است و دقیقًاًا مشخص نکرده است چه تعداد از
یتوانند وزرا را استیضاح نمایند ،ولی از آنجا که اصل  66متمم قانون اساسی مشروطه تعیین این
نمایندگان م 
چگونگی را به عهده قانون نهاده است و تا قبل از بازنگری قانون اساسی در سال  368 1در خصوص سؤال از وزراء
موضوع اصل  88این قانون و استیضاح مقرر در اصل  89اصالحی ،سخنی از رئیسجمهور وجود نداشت ،بدین
سجمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت
ترتیب بر اساس اصل  122قانون اساسی ( 358 1رئی 
یکرد.
مسئول) بوده که نحوی رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین م 
استیضاح وزراء:
یدارد( ( :نمایندگان مجلس شورای
بند  1اصل  89قانون اساسی در خصوص استیضاح وزیر یا هیئت وزیران مقرر م 
اسالمی میتوانند در مواردی که الزم م 
یدانند هیئتوزیران یا هر یک وزراء را استیضاح کنند ،استیضاح وقتی قابل
طرح در مجلس است که با امضای حداقل  01نفر از نمایندگان مجلس تقدیم شود).
یتوانند در مواردی
یشود به همین دلیل نمایندگان م 
با توجه به اینکه موضوع استیضاح به مواردی خاصی محدود نم 
یدانند از حق خود جهت استیضاح استفاده نمایند.
که الزم م 
با عنایت بر اصل  137قانون اساسی (هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در باربر رئیسجمهور و
مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران م 
یرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست)
مجلس شورای اسالمی میتواند یک وزیر یا تعداد بیشتری از وزراء را استیضاح نماید همچنین مسئولیت فردی و
یتواند از حق خود
سجمهور و مجلس شورای اسالمی لذا مجلس م 
جمعی برای وزراء وجود در مقابل شخص رئی 
یباشد استفاده نماید .قانون اساسی حضور وزیر در مجلس را یک وظیفه تکلیفی دانسته و تأکید
که همان استیضاح م 
ینماید وزیر باید در مجلس حاضر شود ولی این احتمال هم وجود دارد که وزیر در جلسه استیضاح حاضر نشود
م
لذا صرف عدم حضور وزیر را نم 
یتوان دلیلی برای رأی عدم اعتماد به وزیر دانست و قانون اساسی مقرر داشته
یدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعالم رأی عدم اعتماد
نمایندگان درباره استیضاح توضیحات الزم را م 
خواهد کرد ،اعالم رأی اعتماد یک رأی با نظر قطعی نیست که به صرف عدم حضور وزیر در مجلس صادر شود
یباشد و این احتمال نیز وجود دارد
بلکه منوط به توضیح نمایندگان استیضاح کننده و امتناع وجدان جمعی مجلس م 
که رأی عدم اعتماد نشود زیرا در چنین وضعیتی نمایندگان تکلیفی در دادن رأی عدم اعتماد ندارد.
استیضاح رئی 
سجمهور:
در قانون اساسی مصوب سال  358 1سخنی از استیضاح رئیسجمهور به میان نیامده بود و در بازنگری این قانون در
سال  368 1با عنایت به حذف و نبود پست نخستوزیری و واگذاری اختیارات این پست به رئیسجمهور و افزایش
سجمهور ،استیضاح رئیسجمهور و پاسخگو بودن او در مقابل مجلس را در قانون اساسی اضافه
تهای رئی 
مسئولی 
گردید.
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ینماید:
بند  2اصل  89قانون اساسی مقرر م 
یکه حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسالمی رئیسجمهور را در مقام اجرای وظایف
(درصورت 
سجمهور باید ظرف مدت یک ماه پس
مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند ،رئی 
از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد .در صورتی که پس از
بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئی 
سجمهور ،اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیسجمهور
کصد و دهم به اطالع مقام رهبری م 
رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل ی 
یرسد).
با عنایت به شأن و مقام رئیسجمهور و جایگاهی که در نظام اجرایی کشور دارد استیضاح وی دارای شرایط ویژهای
یباشد.
م
تقاضای استیضاح رئیسجمهور وقتی قابل طرح در مجلس است که حداقل به امضای یک سوم کل نمایندگان
مجلس رسیده باشد؛ بنابراین بیش از  97نمایندگان باید خواهان استیضاح رئیسجمهور باشند تا موضوع استیضاح
قابلیت طرح در مجلس را داشته باشد.
 -4تحقیق و تفحص
در حقوق اساسي تمام ملل متمدن نيز اين اصل پذيرفته شده كه مجلس نمايندگان هر ملتي ،نماينده و مظهر ارادهي
ملي است و ملت ميتواند به وسيلهي نمايندگانش در كار و رفتار تمام اشخاص حقيقي يا حقوقي چه حقوق عمومي
و بعضي موارد در حقوق خصوصي و همچنين بر دستگاهها نظارت داشته باشد براي آنكه از شيوهي عمل آنها
زياني متوجه كشور نشود .به اين ترتيب هيچ شخصي نميتواند مدعي شود كه از ملت بزرگتر و از قوانين مصوب
مجلس نمايندگان مردم باالتر است و با توجه به این که تحقیق و تفحص از مؤثرترین ابزارهای نظارت پارلمان بوده
و قانون اساسی با ذکر عبارت (تمام امور) اختیارات بسیار وسیعی را در این رابطه قائل شده و عبارت مذکور در
مفهوم مادی همه مسائل داخلی و بی 
نالمللی و در مفهوم سازمانی تمام ،تمام سازمانها و مقامات را مشمول اصل
نظارت مقرر در اصل  76قانون اساسی نموده است (.)Hashemi, 2007: 172
یداشت:
شنویس قانون اساسی جمهوری اسالمی مقرر م 
اصل  67پی 
( (مجلس شورای اسالمی حق تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور دارد)
اصل  67قانون اساسی از جمله اصولی است که بدون رأی مخالف و تقریبًاًا به اتفاق آرا تصویب شده است.
در جریان قرائت اصول مصوب قانون اساسی و امضای نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی عبارت ( (در
هر یک از امور کشور)) به عبارت (در تمام امور کشور) تغییر یافت .تا جلوی محدود شدن صالحیت مجلس در امر
تحقیق و تفحص گرفته شود .اصل  67قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به صراحت قلمرو صالحیت مجلس
شورای اسالمی را تمام امور کشور م 
یداند و استثنایی را هم قائل نشده است ولی تفاسیر شورای نگهبان به مرور آن
قلمرو را محدود کرده است.
-5کمیسیون اصل 90
ی یک از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسالمی در نظام حقوقی ایران کمیسیون اصل  90قانون اساسی است که
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یکند .اصو ًالًال شکایات
تحت نظر مجلس شورای اسالمی به شکایات مردم علیه طرز کار قوای سه گانه رسیدگی م 
مردم و رسیدگی به آنها ماهیتی قضایی داشته و قوه قضاییه مسئول احقاق حقوق افراد متضرر از تخلفات و
یتوانند پاسخ مورد قبولی را از
یشود که بسیاری از اشخاص نم 
یباشد ،ولی با این وجود مشاهده م 
خسارات م 
نجهت باید در عمل نهادهای دیگر نیز باشند تا مردم اعتراض خود
دادگاهها کسب و نفس خود را راضی نمایند بدی 
را از مسئولین ردهباالی کشوری باألخص مسئولین خود قوه قضاییه که رأسًاًا مسئولیت برقراری عدالت در جامعه را
بر عهده دارند ،به گوش آنها برسند ( .)Hashemi, 2007: 165رسیدگی به شکایات در مجلس دارای ماهیت خاص
پارلمانی و اصو ًالًال متفاوت با رسیدگی قضایی است ،بدین معنی که مراجع قضایی برای هر شکایت موظف به
یباشند در حالی که اقدامات مجلس ،پس از بررسی در موارد فردی (ارائه پاسخ
رسیدگی و صدور حکم الزماالجرا م 
کافی) و در مواردی که مربوط به عموم باشد (اطالع عامه) است .با این وصف میتوان چنین استنباط نمود که
یگذارد
اقدامات مجلس بیشتر جنبه سیاسی و معنوی دارد و اثر روانی بر جامعه و اثر ارشادی بر دستگاهها به جای م 
( .)Hashemi, 2007: 168این کمیسیون ی یک از شعبههای داخلی مجلس شورای اسالمی محسوب میشود که اعتبار
خود را از اصل  90قانون اساسی به عاریه گرفته است .اصل  90قانون اساسی ،در واقع تقلیدی از ماده  32قانون
یتواند عرض حال یا ایرادات و شکایات خود را
یداشت (هر کس از افراد ناس م 
اساسی مشروطه است که بیان م 
کتبًاًا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد .اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد ،جواب کافی به او خواهد داد و
چنان چه مطلب راجع به ی یک از وزارتخانههاست ،بدان وزارتخانه خواهد و ستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی
بدهند) الزم به ذکر است که ماده  32قانون اساسی مشروطه ترجمهای از قوانین اساسی کشورهای اروپایی است که
گفته میشود این ماده ترجمه ماده  21قانون اساسی بلژیک است (Guardian Council Research Center, 2010:

.)1
قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع و گسترده است بدین معنی که هر کس میتواند از طرز کار تمام قوای حاکم
(مققنه ،مجریه ،قضاییه) و همه سازمانهایی که به هر نحو زیر نظارت این قوا هستند شکایت کند .مکاتبه با مراجع
مورد شکایت ،دعوت از مقامات مسئول آن مراجع ،اعزام هیئت تحقیق ،بررسی تحلیل قضیه برای شناخت مراتب
تخلف و ارائه جواب کافی ،مجموعه اقدامات گستردهای است که مجلس را به محض وصول شکایت درگیر
م
یسازد (.)Hashemi, 2006: 167
اصل  90قانون اساسی و ساز و کار ناشی از آن را م 
یتوان نوعی نظارت عمومی بر قوای سه گانه تلقی کرد که به
واسطه مردم اعمال م 
یرسد مکانیسم نظارت مستقیم مردم بر نهادهای قدرت
یشود ( .)Rasekh, 2011: 88به نظر م 
سیاسی از طریق شکایات مردمی به کمیسیون اصل  90مجلس ،ی یک از طرق مطلوب نظارت همگانی است زیرا
یتوان با آگاه کردن نمایندگان مجلس و منعکس شدن
عالوه بر احیای حق تظلم و شکایات مردم به مراجع قضایی م 
یهای
یآورد که مردم به حقشان برسند ،همینطور از طریق شکایات ،نمایندگان به نارسای 
آن جو خاصی به وجود م 
حوزه انتخابیه خود اطالع پیداکرده و این امر مقدمه سؤال و استیضاح را فراهم م 
یسازد .این نهاد مشروعیت خود را
از باالترین سند قانونی کشور ،قانون اساسی ،دریافت میکند و بنابراین مجلس میتواند برای اعمال نظارت بر قوای
سهگانه از آن استفاده کند .کمیسیون م 
یتواند به نظارت اشخاص علیه سوء مدیریت یا سوء عملکرد در طرز کار
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قوای سهگانه رسیدگی کند و نهادها و سازمانهای تحت صالحیت خود را مجبور به پاسخگویی کند .با رسیدگی به
یتوان از آن در جهت اعمال نظارت سیاسی
یگیرد که م 
شکایات ،اطالعات بسیار مفیدی در اختیار مجلس قرار م 
خود در قالب سؤال و استیضاح مقامات قوه مجریه اقدام کرد و یا به شناسایی خألهای موجود در زمینههای مختلف،
نقطه شروعی برای وضع قوانین مناسب و مساعد در پارلمان گردد .نمایندگان حاضر در کمیسیون اصل  90نیز اختیار
بازرسی ،احضار مسئولین متخلف ،بررسی و تحلیل قضیه و ارسال پرونده به مراجع قضایی را دارند ( Amid

.)Zanjani, 2006: 113
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
یباشد که حول آن تفاسیر
از جمله بحثبرانگیزترین مفاهیم در طول تاریخ اندیشه سیاسی ،مفهوم عدالت و برابری م 
و نظریهپرداز 
یهای فراوان صورت گرفته است .عدالت به عنوان مفهومی عامهپسند و محبوب از مفاهیمی است که
همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است که هر کدام درباره عدالت اجتماعی و فضایی نظرهای گوناگونی ابراز
یداند و م 
یعدالتی و نابرابری م 
کردهاند .ویل دورانت ریشه از پا افتادگی و نابودی تمدنها را در ب 
یگوید :تمدن را
نم 
یشود با فتح و غلبه از میان برد ،تمدن تنها از درون تخریب میشود ،مدنیت در جامعه با رعایت تساوی حقوق
یخشکاند .میتوان گفت از زمانی که نابرابری بین انسانها به
یشود و تبعیض ریشه آن را م 
انسانها شکوفا و بارور م 
وجود آمده ،اصطالح برابری و تالش برای برقراری عدالت نیز شکل گرفته است .اگر در جامعهای عدالت و برابری
نباشد ،بعید است که در آن صلح ،پاسداری کافی از محی 
طزیست ،ریشهکنی فقر ،حمایت از کار ،رشد آزاد هویت و
دانش تحقق یابد .از سوی دیگر اگر مردمان احساس امنیت نکنند ،دشوار است که از مزایا و امتیازهای اجتماعی
یگوید :با وجود نابرابری و بیعدالتی صلحی
نباره پترکروپوتکین آنارشیست م 
عادالنه که دارند چشم بپوشند .درای 
وجود نخواهد داشت .مطالعه نابرابریها در نواحی جغرافیایی ی یک از کارهای ضروری و پایهای برای برنامهریزی و
اصالحات در جهت تأمین رشد اقتصادی و اجتماعی است.
اصطالح عدالت فضایی یا برابری فضایی تا چند سال گذشته تحت تأثیر مفاهیم مرتبطی مانند عدالت سرزمینی،
یهای شهرنشینی میشد .اعتقاد بر این است که با پذیرش شرایط اجتماعی و محیطی و
یعدالت 
عدالت محیطی ،ب 
مطرح کردن آنها در چارچوب فضایی ،عدالت فضایی میتواند ظرفیتی برای وحدت جنبش عدالتخواه زیر چتری
مشترک تلقی شود و در آینده به برنامه ریزان و سیاستگذاران در پیدایی جوامع عادالنهتر و پایدارتر کمک کند.
برای برخی ،عدالت فضایی فقط دسترسی مساوی به تسهیالت عمومی اساسی در فاصلهای معین مانند دسترسی به
مدرسه ،امکانات بهداشتی و یا فعالیتهای فرهنگی و غیره است .در برخی تحقیقات ،عدالت فضایی معنا و مفهوم
وسی 
عتری دارد .در مفهوم برنامهریزی تسهیالت عمومی ،عدالت فضایی به معنی جدایی یا مجاورت فضایی به
تسهیالت عمومی در بین ساکنان است.
امروزه از عوامل اصلی بحرانهای جوامع بشری ریشه در نابرابریهای فضایی -اجتماعی و فقدان عدالت دارد و
ی یک از مهمترین بخشهای این نابرابریها در نواحی شهری است؛ که وجود چنین نابرابری و عدم تعادل فضایی در
ساکنان نواحی مختلف یک شهر بههی 
چوجه پدیدهای جدید در هیچیک از شهرهای جهان نیست .اما در کشورهای
در حال توسعه به دلیل فاحش بودن تفاوتهای اجتماعی -اقتصادی و نابرابری و عدم تعادل در دسترسی به خدمات
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و امکانات عمومی شهری و تفاوت فضایی شهرها تشدید شده است .این تفاوت فضایی در شهرها جدا از موقعیت
جغرافیایی و ساختار اقتصادی و سیاسی خود به صحنهای از ناسازگاری اجتماعی بدل شده است .نابرابری فضایی
موجب میگردد تا از فضا استفاده بهینه به عمل نیامده و تراکم جغرافیایی فقر و تشدید محرومیت برخی از مناطق
افزایش یابد ،تخصیص بهینه و داوطلبانه نیروی انسانی بهویژه نیروی انسانی متخصص در شهر بهدرستی صورت
نگیرد و باعث تشدید مهاجرتهای بیرویه شده و توزیع بهینه جمعیت و فضا را غیرممکن میسازد و به طور
خالصه نابرابری فضایی امکان بروز فقر ،بیکاری ،حاشیهنشینی ،مهاجرت ،جدای گزینی اجتماعی ،تخصیص امکانات
لگیری اقتصاد شهری دوگانه و بیعدالتی را افزایش میدهد .نابرابری در
و خدمات عمومی به برخی مناطق ،شک 
فرصتهای زندگی تأثیر مستقیمی روی چیزی که مردم میتوانند باشند و چیزی که آنها میتوانند انجام دهند،
تواناییهای بشر دارند .بچههایی که در خانوادههای فقیر متولد میشوند به علت فقر خانواده با خطراتی نظیر مرگ و
فرصتهای کمتری جهت درک و شکوفایی توانایی و استعدادشان مواجه هستند .معایب باطنی نابرابری ،مفهوم
عدالت اجتماعی را زیر سؤال برده و خدشهدار میکند .بنابراین دالیل ابزاری برای مفهوم نابرابری وجود دارد.
نابرابری وسیع مبتنی بر ثروت ،جمعیت ،نژاد جهت رشد و توسعه شهر برای دموکراسی و انسجام اجتماعی مضر
یها در
است .همچنین نابرابری مشروعیت سیاسی را تضعیف و مدیریت شهری را به سوی زوال میبرد .نابرابر 
تواناییهای بشری و درآمد و در قدرت سیاسی خود را منعکس میکند .در شهرهای کشورهای جهان سوم مسئله
عمده توزیع نابرابر درآمد شهری است ،که نتیجهاش دوگانگی اقتصادی شهر و تشدید جدای گزینی اجتماعی در
شهرهاست .نابرابری در ابعاد و مقیاسهای مختلف نظیر نابرابری در سطح جهانی ،ملی ،ناحیهای ،شهری و روستایی
و جزء آن ظهور میکند .این امر هم در کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه در تمامی ابعاد تداوم
داشته و وجود دارد .نابرابری در تمام اشکال و سطوح آن میتواند پیامدهای ناگواری داشته باشد .اینکه نابرابری در
جامعه خوب است یا بد؛ بحثهای طوالنی را میان اندیشمندان رشتههای مختلف به وجود آورده است .بنابراین
حصول برابری کامل عملی نیست به این دلیل که افراد پایگاههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی متفاوتی دارند و
توزیع خدمات ،امکانات ،درآمد و شغل و حتی منطقه مسکونی بر اساس همین تفاوتها صورت میگیرد .آنچه مورد
تأکید عدالت فضایی است پرهیز از نابرابریهای شدید و جلوگیری از ایجاد شکاف در شهر است نه دستیابی به
برابری کامل .آثار و پیامدهای نابرابری بهطور خالصه؛ افزایش شکاف طبقاتی ،تردید در مفهوم عدالت ،افزایش
مهاجرت ،برهم خوردن ساختار جمعیت و اشتغال ،تخریب محیطزیست شهر و به مخاطره افتادن توسعه پایدار،
لگیری جامعه طبقاتی ،جایگزینی اجتماعی ،فقر ،بیکاری ،حاشیهنشینی ،تخصیص نابرابر امکانات و شک 
شک 
لگیری
اقتصاد دوگانه شهری میتوان بیان کرد.
تبندی شده و
یدهد مفهوم نظارت سیاسی که از زمان مشروطه در نظام حقوقی ایران صور 
نتایج این بررسی نشان م 
تدریجًاًا قوام و دوام یافته و بلکه در قانون اساسی انقالب اسالمی ایران تحولیافته است ،بهطورکلی در دو شاخه
یباشد .نظارت سیاسی مردم
ابزارهای نظارت مردمی و ابزارهای نظارت سیاسی مجلس شورای اسالمی قابل تحلیل م 
که اساس جمهوریت نظام و مبانی جمهور را تشکیل میدهد ،از جمله به وسیله طرز کارهای نظارت همگانی (امر به
معروف و نهی از منکر) ،الگوهای فعالیت مطبوعات و رسانههای جمعی و سازمانبندی و تحرک احزاب و
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ییابد که البته
لهای سیاسی و النهایه شیوههای عمل اجتماعی جمعی مانند راهپیمایی و تجمعات امکان ظهور م 
تش ک 
در این بخش با توجه به واقعیت بیان کلیات اصول و ارزشها در قانون اساسی و ارجاع تفصیل و دقایق امور به
قانونگذاری عادی ،در صورتی که قوانین مدون و کارآمدی در مجلس شورا در خصوصی اسالمی در موارد فوق
یتواند سرخوردگی سیاسی ناشی از عدم
یگردد م 
الذکر تدوین نگردد ،عالوه بر اینکه باعث ناکارآمدی این ابزارها م 
امکان استفاده بهینه از این ابزارها را تقویت نماید .بدیهی است که عدم امکان توسل به این ابزارهای نظارتی به دلیل
عدم شفافیت یا جامعیت قوانین عادی در جهت تحقق اهداف قانون اساسی و یا عدم ایجاد بستر مناسب برای
یتواند باعث کاهش ابزارهای مشارکت سیاسی و در بدبینانهترین فرضها ،ناامید شدن
اجرایی شدن این قوانین ،م 
مردم بهنظام سیاسی کشور و امکان اصالح و بهبود و تحول آن در چارچوب قانون اساسی گردد که ریسک ایجاد
خسارات جبرانناپذیری را به همراه خواهد داشت .در خصوص ابزارهای نظارت سیاسی مجلس شورای اسالمی از
جمله تذکر ،سؤال ،استیضاح ،تحقیق و تفحص و مکانیسم رسیدگی به شکایات مردم در کمیسیون اصل  90نیز
لانکاری به ساختار سیاسی
عبندی نمود که این بخش از نظارت به طرز اجتنابناپذیر و غیرقاب 
یتوان اینگونه جم 
م
دولت و مجلس و روابط متقابل ایشان وابسته م 
یباشد .بر همین اساس در صورت همگن بودن دولت و مجلس
ینماید و متقاب ًالًال در فرض تعلق هر یک از این ساختارها به اتکا
احتمال استفاده از این ابزارهای نظارتی کاهش پیدا م 
به ی یک از جریانهای مهم سیاسی ،میتواند نظارت سیاسی و غایات نظارتگرانه آن را بازیچهی رقابتهای سیاسی
لتوجهی از تنش را برای نظام سیاسی کشور ایجاد نماید اما به هر حال م 
میان احزاب نماید و سطوح قاب 
یتواند
سطحی از تعادل را ف 
یمابین قدرت اجزای گوناگون نظام سیاسی ایجاد نماید .سخن آخر اینکه برای بهبود و پیشرفت
دموکراسی در سطح جامعه میبایست تقویت نظارت سیاسی بی 
شازپیش مدنظر مردم و باألخص دولتمردان قرار
بگیرد.
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