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  چکیده

مـردم پاسـخگو   چنانچه تحت نظارت و کنترل نباشد و خود را در برابـر  قدرت، بشر نشان داده که ۀ امروزتجرب
یک  ساالر،نظام مردم کی دریحّتحکومتی هايدستگاهلذا نظارت بر. کشیده خواهد شدجرم به فسادنداند، ال

دسـتگاه قضـایی    ةنخست بـر عهـد   ۀاین امر در درج.عمال شودکه درچارچوب قانون باید ا استنیاز ضروري 
موجب گردید  آنخم پیچ ورها در راهروهاي پدادرسی ۀاطالومحاکم قضاییحاکم برا پیچیدگیام ،باشدمی

بـه   زمـان غیرقضـایی و درکوتـاهترین    ةکشورها اقدام به تشکیل سازمانهایی نمایندکه بتواننـد بـه شـیو   که برخی
امـروزه آمبودزمـان بـا تـدارك     .این سازمانها تحت عنوان آمبودزمان نام گرفتند. شکایات مردم رسیدگی کنند

علیه مقامات و دستگاههاي اجرایی، به عنوان یک قسمت غیـر  هاي شهروندان  آسان بررسی فراقضایی شکایت
عا کرد انتظار تحقّق توان اداي که میبه گونه ،شودی میحمایت از حقوق شهروندان تلّققابل انکار از روشهاي

ایـن  بـر . بـود مستقل، دور از ذهن خواهدیافته بدون داشتن آمبودزمانی کارآمد وساالر و توسعهیک نظام مردم
نهادینـه کـردن    رد ،هایی که براي آنها متصور استها و قابلیتتوانند از رهگذر کارویژهآمبودزمانها می ،اساس
محور مسئلهاین مقاله در تالش است در رویکردي .کننده ایفا نمایندو تحکیم اصول آن نقشی تعیینساالريمردم

بپـردازد کـه    مسـئله ساالري بـه واکـاوي ایـن    و مردم ی، ضمن تبیین رابطۀ آمبودزمانلیتحلی ـ  فیتوصو با روش 
.ساالري بپردازدتواند به گسترش مردمیی میرهاآمبودزمان ، تحت چه شرایطی و با چه ابزا   

  فساد، حفظ حقوق شهرونديساالري، نظارت غیرقضایی، مبارزه باآمبودزمان، مردم :واژگانکلید
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مهمقد  
انـد، هرچنـد کـه در    نسان را مبناي تشکیل حکومت دانسـته اندیشمندان سیاسی، نوعاً طبع مدنی ا

ات اما با گذشـت زمـان بسـیار و تجربیـ    . شودیمنحوة ادارة آن اختالف نظرهاي عمیقی مشاهده 
ساالر بـر   ي مردمها حکومت، اینک 2»فردساالر«و 1»خودکامه«هاي  تلخ جامعۀ بشري از حکومت

ساالري به عنوان  مردم. اندمورد استقبال قرار گرفته ، بیش از پیش3ي اندیشۀ قرارداد اجتماعیمبنا
فرآیند درازمـدت   انی و اصولی استوار است که در طییک شیوة زندگی سیاسی در جهان بر مب

جوهر ایـن اصـول   . اندهاي توتالیتر و ایجاد حکومت دموکراتیک تکوین یافته مبارزه با حکومت
الت حاکمیـت مـردم و تأکیـد برحقـوق طبیعـی و      در اصالت فرد، اصالت قـانون، اصـ   توانیمرا 

ساالري، حقِّ حکومت براي همیشه به فرد یا گروهی واگذار نشـده   در مردم. ها یافتمدنی انسان
. بـه عنـوان برتـري فکـري یـا ذاتـی بـر دیگـران حکومـت کنـد           توانـد ینمـ است و هیچ گروهی 

سـاالري   در مـردم . ی اسـت مشروعیت قدرت تنها بر رضایت مـردم در پیـروي از حکومـت مبتنـ    
رضایت تابع حکومت هسـتند   فرض بر این است که مردم نه از روي ترس و اجبار، بلکه از روي

  .)244: 1381بشیریه، ( کارهایی براي تضمین این رضایت وجود داردو و ساز
ساالري نیازمند بنیادي است  مردم. حد و حصر در جامعه نیستبیساالري حاکی از تنوع  مردم

هاي مشترك را شامل باشد که مردم به آن نظام سیاسی متعلّق به خودشان احساس  ه نه تنها ارزشک
همچنین ضروري است که هیچ اقلیتی این . ها و پیامدهایش اعتماد کنندوابستگی نمایند و به شیوه

س احساس را نداشته باشد که پیوسته از قدرت و نفوذ سیاسی محروم شده است، بلکه باید احسا
، با بقیه حقّ برابر گذارندیمگذاري عمومی کنند که از لحاظ تأثیري که در پیامدهاي یک سیاست

دارند و این پیامدها باید مظهر چیزي باشد که مردم به عنوان منافع عمومی جامعه و نه صرفاً منافع 
  ).1385:123آربالستر، (دهندیمیافته تشخیص گروههاي مشخّص یا سازمان

ساالري نیز مانند سایر اشکال حکومت دچار مفاسد گوناگون نگردد و  راي اینکه مردماما ب
اي بر مردم تحمیل نشود و عمالً اي استبداد و خودکامگی عدهساالري گونه زیر ظواهر مردم

محدود و  ،اقتدار حکومت هایی از مردم جامعه زیر سیطرة زمامداران قرار نگیرند، بایدگروه
حقوق اساسی  ۀمانند ابزارهاي حقوق عمومی چه در شعب(باید ابزارهایی . ت شودکنترل و نظار
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ساخته و پرداخته شوند تا مراقب ارکان حکومت باشند، مقامات عمومی ) و چه در حقوق اداري
از  ،را کنترل کنند، اقتدار آنها را مهار نمایند، آنها را مقابل مردم پاسخگو کنند و بدین ترتیب

 است، )ضروري شّر(فساد  پناه در مقابل حکومت و دولتی که ماهیتًا مستعدشهروندان بی
ها عبارتندعی براي کنترل اقتدار حکومت وجود دارد این روشهاي متنوروش. حمایت کنند

  :از
  .)هه و قضائیمجرینه،مقّن(تفکیک قوا میان نهادهاي متعدد یک حکومت ـ 
.1یمات مرکزي و محلّفدرالیسم یا تقسیم قدرت میان مقاـ 
.2پاسخگویی مقامات حکومتی و اداريـ 
 ییهقضـا  ةقـو «یـک   ۀوسـیل ههاي حکـومتی بـ  بازنگري قضایی اقدامات و تصمیمات سازمانـ 

  .»مستقل
).1386:278هداوند، (است4که یکی از اصول مکتب دستورگرایی3حاکمیت قانونـ 

ــ  رســدیبــه نظــر مــ ــت قــانون ،دکــه از روشــهایی کــه اشــاره ش ترین و مــؤثّر،اصــل حاکمی
است که اعمـال و   آنمنظور از این اصل . کارآمدترین روش براي کنترل قدرت حکومت است

م ی باشد که مردم در یـک نهـاد منطقـی و مـنّظ    رفتار زمامداران بر اساس معیارها و موازین خاص
آن، نه بر مبناي خودخـواهی و  که بر اساس  کنندیو زمامداران را هدایت م کنندیآن را تنظیم م

تحدیـد و مهـار قـدرت     ،و هدف از اصل حاکمیت قانونامور بپردازند ةسالیق شخصی، به ادار
مسـتلزم   ،ی حاکمیـت قـانون  اعمـال اصـل مترّقـ    .)257: 1381،هاشـمی (شـکل آن اسـت  در هـر 

5نظـارت قضـایی   آنها را بـه  توانیاست که مبینی انواع ابزارهاي نظارتی در دولت قانونمندپیش

در نظارت غیرقضایی بر خالف نظـارت قضـایی مقـام یـا نهـاد      . قسیم کردت6ییو نظارت غیرقضا
هـاي رسـیدگی   تهاي به کار رفته نیز داراي محـدودی شیوه. ناظر یک مقام نوعاً غیرقضایی است

رسی دیگر تشریقات آیین دادقضایی از قبیل منع تحصیل دلیل، تعیین وقت، دعوت به حضور و
  .)Lombard.M et Dumont.G, 2007: p.626(نیست

                                                                                                                                                     
1. Federalism
2. Accountability
3. Rule of  Law
4. Costitutionalism
5. Judicial Review
6. Non-judicial Review



  92بهار و تابستان ، 39دهم، شمارهپانزپژوهش حقوق عمومی، سال  هفصلنام  132

ویـژه  هاز اقسام نظارت غیرقضائی است کـه بـ  ) مقام ناظر مستقل(نظارت از طریق آمبودزمان 
در واقـع،  . هـاي حقـوقی مختلـف قـرار گرفتـه اسـت       مـورد توجـه نظـام    1950هـاي  پس از سـال 

هـاي   ررسـی فراقضـایی شـکایت   با تـدارك آسـان ب  آمبودزمان به عنوان شاخص توسعۀ سیاسی،
شهروندان علیه مقامات، ادارات و دستگاههاي اجرایی و حمایت از مردم در برابر نقض حقـوق،  

مـدیریت   يمـدیریت بـه منظـور ارتقـا    و سـوء سوء استفاده از اختیارات، اشتباه، فسـاد و انحـراف  
  .یل شده استجهانی تبدة هاي عمومی به یک پدید کردن حکومت و مقامعمومی و پاسخگو

که مردم از توان نظـارت   شودیمساالر زمانی محقّق  نظام مردم کهمقاله آن است  نیایۀ فرض
گــذاري و اجــرا بــه درون فرآینــدهاي سیاســت هــا بــر عملکردهــاي حکومــت و انتقــال خواســته

ه نوبـۀ خـود   اش، بهاي بالفعل و بالقوهبا اعمال قابلیت تواندیمبرخوردار باشند و نهاد آمبودزمان 
هاي مشروع شهروندان اسـت و توسـعه و تحکـیم مبـانی     در تأمین سالمت عمومی که از خواسته

ي مختصـر فیـ تعر، ابتدا هیفرضنیاي اثبات راستادر . ایفا کند اي کنندهنقش تعیینساالري مردم
سـاالري   مآمبودزمـان و مـرد   نیبی رابطۀ اجمالنییتب، سپس به شودیماز مفهوم آمبودزمان ارائه 
ــه   ــه ب ــه و در ادام ــل نقــش و واکــاوپرداخت ــتي و تحلی ــاي   قابلی ــا در توســعه و ارتق آمبودزمانه

.شود ساالري پرداخته می مردم
  

  1ـ تعریف و کارکرد آمبودزمان1
» معتمد«یا چیزي شبیه » نمایندة شاکی«یا » کننده به شکایتطرف رسیدگی«آمبودزمان به مفهوم 

درآمده و به کشورهاي دیگر راه » طرف در اعمال دولتداور بی«ت است که به تدریج به صور
کـه معنـی اجـزاي     باشدیم)Umboth mather(این واژه در اصل یک کلمۀ سوئدي . یافته است

اللّفظـی آن بـه معنـاي    است و معنـاي تحـت  )Umboth(وکمیسیون ) mather(آن به معنی انسان 
شـود یمـ یاد » کندیمکسی که از دیگران دفاع «آن بهکه در معناي حقوقی، از  باشدیمنماینده 

)Duhamel.O et Meny.Y, 1992: p. 675 .(سۀ بینایـن نهـاد را چنـین     2آمبودزمانالمللی مؤس
ها، اَعمال یـا  هاي شهروندان راجع به تصمیم شخصیت یا نهادي که شکایت«: تعریف کرده است

و نقش و جایگاه آن حمایت از مردم  دهدیمقصورهاي مدیریت عمومی را مورد رسیدگی قرار 
استفاده از اختیارات، اشـتباه، غفلـت، تبعـیض، تصـمیم غیرمنصـفانه و      در برابر نقض حقوق، سوء
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مدیریت به منظور ارتقاي مـدیریت عمـومی و شـفّاف نمـودن اَعمـال حکـومتی و پاسـخگو        سوء
  ).www. IOI.org(هاي عمومی در برابر اعضاي جامعه است  کردن حکومت و مقام

آمبودزمـان را بـدین صـورت     IBA(1(المللی  همچنین کمیتۀ آمبودزمان درکانون وکالي بین
نهادي که بر پایۀ قانون اساسی یا به موجب قانون مصـوب مجلـس تشـکیل    «: تعریف کرده است

ارلمـان  رتبۀ دولتی مستقل قرار دارد و در مقابل قوة مقنّنـه یـا پ  شده و در رأس آن یک مقام عالی
یـا   کنـد یمهاي دولتی، مقامات و کارمندان را دریافت پاسخگوست و شکایات مردم از سازمان

و داراي اختیار انجام تحقیقات، توصیه، اقدام اصـالحی و گـزارش    دینمایمبه ابتکار خود عمل 
و  گفت آمبودزمان به معنی نظارت و کنترل قانونی توانیمتر، به تعبیر روشن. »موضوعات است

هاي اجرایی و اداري کشور و حمایت از حقوق افـراد در مقابـل سـوء    دولتی بر عملکرد دستگاه
  .ي مزبور استها جریانات اداري با هدف ایجاد عدالت در دستگاه

هاي طور کلّی، آمبودزمان در پی یک شکایت عمومی، از اختیار کافی براي انجام بررسی به
کن است بر خالف قانون یا غیرمنصفانه باشد، برخـوردار  الزم دربارة یک عمل حکومتی که مم

بـدون وجـود   بـا ابتکـار خـویش و   در بسیاري از موارد نیز آمبودزمان قـادر اسـت رأسـاً و   . است
عـدالتی باشـد،   مدیریت و بـی ی شود و چنانچه بررسی نشانگر سوءشکایت، وارد جریان رسیدگ

  .دینمایمفع تخلّف یا نارسایی صادر اي به بخش مربوطه جهت رنامهآمبودزمان توصیه
اول اینکه توصـیۀ  : ها و رهنمودهاي آمبودزمانها چند نکته قابل توجه استدر رابطه با توصیه

اساساً مغایر با قانون باشد؛ چرا که آمبودزمان به موجب موارد دیگر ملتزم  تواندینمها آمبودزمان
آمبودزمان آن است که در جـایی کـه اجـراي     هدف. باشدیمقانون و انصاف به اصل حاکمیت

، بتوانـد در چـارچوب قـوانین موجـود بـه      شـود یممنصفانه اي غیرخشک مقرّرات منجر به نتیجه
دوم ). Amirarjmand, 2008: p.21(صورت یک میانجی و مصلح راه حلّی میانه را ارائـه دهـد   

هــاي میمات و توصــیهبــرخالف تصـمیمات و احکــام دادگاههـا یــا محـاکم قضــایی، تصـ    اینکـه  
تصـمیم یـا    توانندینمآمبودزمانها . نیست و قدرتی براي دستور دادن ندارندآورآمبودزمانها الزام

نامه صادر کنند و یا  توصیه توانندیمعمل مورد اعتراض را ابطال کنند یا از آن لغو اثر نمایند و تنها 
تفـاوت آمبودزمـان بـا دادگاههـاي     تـرین  ماین امر مه. گزارش تخلّف یا نارسایی را منتشر نمایند

نکتۀ دیگر اینکه همانگونه که گفتـه  ). Buijze,Langbroek, 2010: p.99-100(باشدیمقضایی 
گري و وساطت بنـا نهـاده شـده    شد، قدرت ترمیمی آمبودزمان بیشتر بر مبناي یک روند میانجی

                                                                                                                                                     
1. International Bar  Association



  92بهار و تابستان ، 39دهم، شمارهپانزپژوهش حقوق عمومی، سال  هفصلنام  134

هاي درگیر حلّ دوستانه را بین طرف بنابراین، اولین وظیفۀ آمبودزمان این است که یک راه. است
آور نیست، در صورتی که نهـاد یـا   حال باتوجه به اینکه تصمیمات آمبودزمان الزام. جستجو کند

هـاي آمبودزمـان را رد کنـد و اجـرا نکنـد، در عمـل و بـه صـورت رسـمی          ادارة مربوطه توصـیه 
ش خـاص بـه پارلمـان و انتقـاد     هیج اقدام دیگري فراتر از صدور یک گزار تواندینمآمبودزمان 

البتّه این فقدان قوة قاهره و قـدرت قـانونی   . ها انجام دهدکردن از مقامات مربوطه از طریق رسانه
هاي آن نباید منجر به این تصور شـود کـه تالشـها و     آمبودزمان و نبود ضمانت اجرا براي توصیه

و بیهوده است؛ چراکه در نهایت،  هاي آمبودزمان جهت پاسخگویی به تظلّم مردم، باطلبررسی
هـاي   ؛ در سطح خُـرد پیگـرد شـکایت   دهدیماقدامات آمبودزمان در دو سطح خُرد و کالن ثمر 

ها،  و در سطح کالن و گسترده کنکاش و پیگیري دهدیمخاص، تصحیح خطاهاي فردي را نتیجه 
هـاي  هـا و گـزارش  نامـه  یههمچنین توصـ . انجامدهاي حاکم میهاي پارلمانی و رویه به تغییر آیین

  باشــدیمــهــا بســیار مــؤثّر آمبودزمــان در اثبــات مســئولیت اداره یــا مقامــات عمــومی در دادگــاه
)Craig, 201: p.845 .(تعالوه بر این، این نهاد جهت حلّ نارساییهاي اداري و ها و سوء مدیری

ارایی نشان داده که توانسته ویژه در سی سال گذشته به نحوي از خود کاحقاق حقوق شهروندان به
  .شان جلب کنداعتماد شهروندان و مردم را به عنوان سازمان حامی حقوق

تـر  ها و روشهاي منعطف که آیین دهدیماین فرایندها و روش رسیدگی به آمبودزمان اجازه 
اي تحـت عنـوان   قـاموس آمبودزمـان واژه  در. تـري را بـراي حـلّ اخـتالف اعمـال کنـد      و وسیع

تـا   خواهـد یمـ نفـع  هـاي ذي اسـاس آن، آمبودزمـان از طـرف   وجود دارد که بر1»لت مالیمعدا«
شــفّافیت را درمــذاکرات خــود پذیرفتــه و تمــایلی را در انجــام یــک مــذاکرة چندبعــدي ایجــاد  

 ,Diamandouros(، لذا قدرت آمبودزمان بیشتر بر اساس متقاعدکردن اسـت تـا التـزام    دینمایم

2006: p.8-9.(
کـه نهـاد متـولّی     دهـد یمـ هاي مختلـف حقـوقی نشـان     بی کارکرد آمبودزمانها در نظامارزیا

چنانچـه  . باشـد یمـ ها داراي دو کـارکرد تعقیبـی و اصـالحی    عدالتیآمبودزمان در برخورد با بی
هایی مواجه گردد که ناشی از جرایم یـا تخلّـف اداره  هاي خود با نارساییآمبودزمان در بررسی

ز انجام وظایف قانونی باشد، در این صورت، چون این امـور از حیـث قضـایی و    وکارکنان آن ا
، امـا در  کنـد یم، متخلّفان به دادگاه یا مراجع انتظامی صالح معرّفی باشدیمانتظامی قابل پیگیري 

به عنوان مثال اگـر بـه   . ها از طریق قضایی و انتظامی قابل پیگیري نیستعدالتیاکثر موارد این بی
                                                                                                                                                     
1. Gentle Justic
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دزمان شکایت شده باشد که عمـل یـک مـأمور اداره منطبـق بـا قـانون اسـت، ولـی وي در         آمبو
اي رعایت اصول مدیریتی و استانداردهاي الزم اداري قصور کرده است، هیچ دادگاه یا محکمه

یـا ناکارآمـدي    کـه ناشـی از سـوء مـدیریت     در مواردي از این دسـت . صالح به رسیدگی نیست
آمبودزمـان راهکارهـاي مناسـب را جهـت اصـالح عملکـرد اداره و یـا         قوانین و مقرّرات است،

صـالح پیشـنهاد   هاي اداري، بـه مراجـع ذي  طور کلّی اصالح مبنایی نابسامانی اصالح قوانین و به
آمبودزمـان  . دراین فرض، کارکرد آمبودزمان اصالحی است). Hood, 1987: p.653(دینمایم

هاي قانونی، عملکرد اداره را اردادن مبانی فراتر از حداقلدر کارکرد اصالحی خود با مالك قر
و آنچـه را بـه زعـم او منشـاء ناکارآمـدي اسـت، بـه مراجـع          سـنجد یمـ در ابعاد مدیریتی و فنّی 

  .کندیمصالح پیشنهاد ذي
در حدود صالحیت و اختیارات قانونی خود بـراي رفـع منازعـات    » هاآمبودزمان«به هرحال، 

اما باید گفت هدف اصلی سازمان آمبودزمان این نیست که حکومت در راسـتاي  . دکننیماقدام 
تحقّق اهداف خود به دور از هر گونـه مشـکالت اداري و حکـومتی گـام بـردارد، بلکـه هـدف        
اصلی آن این است که حکومت در مسیر اعمال حاکمیت خویش حقوق افراد را محترم شـمارد  

هاي آنان و تجاوز کردن به حریم حیـات و  فراد و تضییق آزاديو در این مسیر از تضییع حقوق ا
بـه همـین دلیـل اسـت کـه بیشـترین وقـت بازرسـان آمبودزمـان بـراي           . آزادي افراد امتناع نمایـد 

 شودیمو موارد کمی مشاهده  شودیمرسیدگی به شکایات اشخاص خصوصی از دولت صرف 
  ). 1379:35محمدنبی، (هادهاي دولتی بزند که آمبودزمان به ابتکار خود دست به بازرسی از ن

ها در سراسر جهان  این وظایف و اختیارات، جزء وظایف و کارکردهاي مشترك آمبودزمان
که به دلیـل فرهنگهـاي سیاسـی، قـوانین اساسـی و       دهدیمبا وجود این، واکاویها نشان . باشدیم

. نهاد آمبودزمان وجود ندارد ساختارهاي حکومتی گوناگون، ماهیت مشخّص و یک شکلی براي
هاي عمومی یا اهداف حکومتی که ناشی از در واقع، نهاد مزبور در هر کشور با توجه به خطّ مشی
مثالً در .کندیمگیري و عناوین مختلف پیدا شرایط تاریخی خاص است، ساختار، جایگاه، جهت
 2008اصالحات قانون اساسی که در طرح (فرانسه مدیاتور جمهوري و مدافع حقوق شهروندان 

، در انگلستان کمیسر پارلمانی، در اسپانیا مدافع مردم، در پاکسـتان  )جایگزین مدیاتور شده است
در برخـی از  » المحقّـق فـی الشّـکاوي   «در فیلیپـین،  » تانوبایـان «در چـین،  » یوآن«وفاقی محتسب، 

هسـتند کـه وظیفـۀ نظـارت      ادهـایی در ایران، نه» سازمان بازرسی کلّ کشور«کشورهاي عربی و 
  ). 111، ص 1378ساتیاناند، (قضایی و صیانت از حقوق شهروندان را بر عهده دارند غیر
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  ساالري ها و مردم ارتباط متقابل آمبودزمانـ2
باید گفت که یکـی از خصـایص مشـترك کشـورهایی کـه      ساالري در رابطۀ آمبودزمان و مردم

سـاالري   که شیوه و حکومت آنها نوعـاً مبتنـی بـر مـردم    اند، این است داراي آمبودزمان گردیده
بـه  . ، به تأسیس چنین نهادي درکشورهاي خود اقـدام نمودنـد  1960است که عمدتاً پس از سال 

سـاالر چـارچوبی    هـر نظـام مـردم   . ساالري است بیان دیگر، نهاد آمبودزمان نشانی از وجود مردم
قیقت، یکـی از دسـتاوردهاي جنـگ جهـانی دوم،     در ح. دینمایمبراي اعمال حقوق افراد تأمین 

آگاهی عمومی از حقوق بنیانی و سرشتی بشر بوده است و اینکه سرشت انسانی و حقوق بنیادین 
مفهـوم  . انسان را نه فقط باید تبیین نمود، بلکـه بایـد بـه طـوري بسـیار مـؤثّر آن را تضـمین نمـود        

ساالر وارد شد؛ زیرا آنها  هاي مردم امآمبودزمان در طول زمان کوتاهی در چارچوب حقوقی نظ
نیاز به یک سـازمان جهـت کنتـرل حقـوق پایـه و تضـمین حقـوق مـردم از همـان آغـاز اعمـال            

آمبودزمان یک حلقۀ ارتباط بین مردم و دولت است و حالت یک داور را . ساالري داشتند مردم
. کنـد یمـ درتمنـد حمایـت   و از ضعیف در برابر ق دهدیمدارد که منافع مردم و دولت را سازش 

گونـه گسـترش   کی به قانون اساسـی ایـن اسـت کـه هر    ساالر مّت هاي مردم ترین اصل در نظام مهم
حفظ این توازن آشکار متّکـی بـه   . قدرت بایستی با تقویت امکانات کنترل و نظارت همراه باشد

  .موازنۀ بین جامعه و دولت است
درونی نیز در کار آمبودزمان هست و در هر  همراه با توسعۀ مفهوم آمبودزمان یک نوع رشد

بـه همـین جهـت،    . آیـد جایی که شرایط آمادة دریافت آمبودزمان باشد، این نهاد به وجـود مـی  
توسـعۀ فراگیـر کنتـرل از طریـق     . جوامع متعدد براي مبارزه با فسـاد بـه ایـن نهـاد متوسـل شـدند      

ربوط به سوء مـدیریت و مرحلـۀ دوم   مرحلۀ اول م: آمبودزمان در دو مرحله صورت گرفته است
آمبودزمـان   کنـد یممربوط به کنترل موارد نقص حقوق بشر بوده است که به همین دلیل ایجاب 

) . Ayeni, 2009: p. 2-3(از سیاسـت میـانجیگري و سـازش میـان دولـت و مـردم پیـروي کنـد         
همراه با مشـکالت غیـر   هاي فقدان کارایی را که علل و ریشه کندیمدرواقع ، آمبود زمان سعی 

ساالري ، سوء مدیریت ، تقلّب و فساد در حکومت را برطرف سازد و به سـطوح  ضروري دیوان
  .باالي اخالقی و کارایی با توسل به تدابیر پیشگیرانه برسد

هاي مناسبی جهت برخـورد بـا اقـدامات    راه حل توانندینمشهروندان عادي کشورها همواره 
و در واقـع، خودشـان قربـانی آن هسـتند،      شـود یمـ زور و قدرت دولت اجرا دولتی که به اعتبار 

از این بابت، نقش آمبودزمان از لحاظ کنترل و بازرسـی، یـک پایـۀ اساسـی جهـت      . مقابله کنند



137  ساالري  ها در توسعه و ارتقاء مردم نقش آمبودزمان

تمـاس بـا واقعیـات روزانـه و     . شـود یمـ حلّ مسائل ملّی و اداري در کشورهاي مربوطه محسوب 
هـاي ناشـی از   عـدالتی که آمبودزمان درصورتی که شاهد بیشودیمنارضایتی شهروندان باعث 

بینانـه و  تفاوت نباشد و به صورت نهادي واقـع سوءاستفاده از اختیارات باشد، نسبت به این امر بی
اي هـاي جدیـد و وجـود پـاره    سـاالري  به خاطر وضـعیت موجـود در مـردم   . طرف عمل نمایدبی

ساالري و اتّخاذ راهکارهـایی   دن به آرمان مطلوب مردمها براي رسیها و آفتازنقایص، نارسایی
هـا نیـاز دارنـد کـه از حمایـت جامعـۀ        اصوالً همـۀ آمبودزمـان  براي رسیدن به حکومت شایسته، 

عالوه بر این، براي اینکه آمبودزمان بتوانـد کارکردهـا و   . المللی آمبودزمانها برخوردار شوند بین
رساند و تظلّـم شـهروندان در مسـیر مناسـبی پـیش رود،       وظایف خود را به نحو مطلوب به انجام

دهـی و  گونـه جهـت  بـه نحـو مـؤثّري تضـمین گـردد و هـیچ       ضروري است که استقالل این نهاد
ویـژه در کشـورهایی    این امر به. دستوري از سوي مقامات عمومی یا حزب خاصی دریافت نکند

، بـا توجـه بـه    باشـد یمـ عالی قوة مجریه  مثل فرانسه و انگلستان که انتصاب آمبودزمان با مقامات
تضـمین  . رسـد یمـ ارتباطات آمبودزمان با ادارة تحت صالحیت خـود، بسـیار ضـروري بـه نظـر      

هـاي قـانونی و یـا غیـر قابـل عـزل بـودن ایـن مقـام          در شکل مصونیت تواندیماستقالل این نهاد 
,Verdussen(صورت گیرد  p.36, 1995.(  

سـاالر   یافتـه و مـردم  بودزمان یـک سـازمان تجملّـی در جوامـع توسـعه     حال، امروزه آمبه هر
در واقع، . هاي مؤثّر حمایت از حقوق مردم است نیست، بلکه یک قسمت غیرقابل انکار از روش

سـاالري در   المللی و گسترش نهاد آمبودزمان با گـذار بـه مـردم    ادعا کرد که توسعۀ بین توانیم
سـاالري و نهـاد    بـا اشـاره بـه پیونـدگاه مـردم     ) IOI(لمللی آمبودزمان ا مؤسسۀ بین. باشدیمپیوند 

سـاالري و سـاختارهاي مردمـی     گـذار بسـیاري از کشـورها بـه مـردم     «: داردیمـ بیـان  آمبودزمان
حکومت، در طول دو دهۀ گذشته منجر به ایجاد نهادهاي آمبودزمان بسیار زیادي در طـول ایـن   

ساالري که همـراه بـا اصـالح سـاختار حکومـت و ایجـاد        ماین گذار به مرد. دوره گردیده است
.»باشدیمویژه در کشورهاي در حال توسعه آشکار  نهادهاي آمبودزمان بوده، به

  
  ساالري ها در گسترش و ارتقاي مردم ـ قابلیت آمبودزمان3

دین امروزه تقویت نهاد آمبودزمان یک کار اساسی است کـه بـراي دفـاع از حقـوق و آزادیهـاي بنیـا      
و مطابق با سایر تدابیر مربوطه است که در جهـت صـلح و    ردیگیمهاي انسانی صورت  مردم و ارزش

؛ چرا که آمبودزمانها به عنـوان نهادهـاي   )3و 4: 1996ژرژ لوئیس، (شودیمها انجام توسعۀ پایدار ملّت
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هسـتند کـه بـا اعمـال آنهـا      ايهاي بالفعل و بالقوهگر داراي قابلیتی و میانجیغیرقضای ،1پذیرانعطاف
. سـاالري یـاري رسـانند    به تأمین سالمت عمومی جامعـه و نهادینـه کـردن و گسـترش مـردم      توانندیم

:این نقش را از طریق راهکارهاي ذیل انجام دهند توانندیمها  آمبودزمان
  
  مبارزة کارآمد با انواع فساد) 3ـ1

هـا بـوده و هسـتۀ اندیشـۀ      هـا و سـازمان  دستگاه گیراي است که در تمام ادوار گریبانمسئلهفساد 
اي اسـت کـه   فسـاد پدیـده  . اسـت  دادهیمـ بسیاري از دانشـمندان و متفکّـران سیاسـی را تشـکیل     

 تـوان یمـ در واقـع،  . مرزهاي زمان و مکان را درنوردیده و به جامعه و زمان خاصی تعلّـق نـدارد  
هـا   ه که روابـط میـان افـراد و حکومـت    گوناما همان. اي همزاد حکومت استگفت فساد پدیده

تغییر یافته، معناي فساد نیز در طول زمان و به تبـع آن، انتظـارات از چگـونگی رفتـار و اقـدامات      
  .ها نیز تغییر یافته است حکومت

ترین تعریف، فسـاد عبـارت اسـت از سـوء اسـتفادة عمـدي از امکانـات و منـابع         در گسترده 
آن را به سـه بخـش    توانیمدر تبیین آناتومی فساد . ا گروهیعمومی در راستاي منافع شخصی ی

در تعریــف کّلــی عبــارت اســت از  فســاد سیاســی کــه. قــانونی و اداري تقســیم کــردسیاســی ـ  
در واقـع، فسـاد سیاسـی و    . استفاده از قدرت سیاسی در جهت اهـداف شخصـی و نامشـروع   سوء

فسـاد سیاسـی نتیجـۀ حتمـی     «: ارددیمـ گونـه کـه روسـو اعـالم     همـان . قدرت همزاد یکدیگرنـد 
آمیز به در فساد قانونی، منظور، وضع قوانین تبعیض. کشمکش وتالش بر سر کسب قدرت است

گونه که جیمز فساد اداري نیزآن. نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومت است
فع خصوصی خـود و  که ضمن آن فرد به دلیل تحقّق منا شودیمگفته به رفتاري اطالق 2اسکات
به رفاه بیشتر یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب ضـوابط و عـرف پذیرفتـه شـده عمـل       دستیابی

).285ـ1380:286فرهادي نژاد، (» کندیم
  

  ساالري  رابطۀ فساد و مردم) 3ـ1ـ1
جـا  در واقـع، هر . ساالر وجـود دارد  هاي اقتدارگرا و هم مردم است که هم در حکومت اي هفساد پدید

ها به فساد خواهـد  تمام قدرت«: کندیمبیان 3گونه که لُرد آکتنقدرت هست، فساد هم هست و همان
                                                                                                                                                     
1. Flexibility
2. James C. Scott
3. Lord Acton
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ا در کشـورهاي مـردم   . »گرایید و قدرت مطلق بـه فسـاد مطلـق تبـدیل خواهـد شـد       سـاالر بـه دلیـل     امـ
وجـود  بـا  . کارآمدي نظارت، کنترل و بازرسی نهادهاي رسمی و مدنی امکان مهار فساد بیشـتر اسـت  

هـا بـا هـر سـطح از      ها و نظاماین، به دلیل کلّی بودن، شمولیت و فراگیري پدیدة فساد در تمامی دولت
ساالري و سد راه توسـعه تبـدیل شـده اسـت و موانـع جـدي را        به آفت اصلی مردم مسئلهتوسعه، این 

، پـرداختن بـه   از ایـن رو . ساالري و برقراري حکمرانی خـوب فـراهم کـرده اسـت     براي توسعه، مردم
هـاي توسـعۀ کشـورها قـرار گرفتـه و پیـدا کـردن        معضالت فساد وکنترل آن امـروزه درصـدر برنامـه   

  . نظران تبدیل شده استراهکارهاي عملی در این زمینه به دغدغۀ اصلی صاحب
 تـوان ینمـ در این زمینه باید اذعان کرد از آنجا که فساد نیروي یکپارچه و یکدسـت نیسـت،   

بعـدي کنتـرل کـرد، بلکـه مبـارزه بـا آن مسـتلزم اسـتفاده از یـک رهیافـت           ه حلّ تکآن را با را
هـاي سیاسـی، حقـوقی و    نگرانه و چندبعدي است کـه در آن ایجـاد اصـالحات در سیسـتم    کلّی

سـاالري   اقتصادي کشورها و حفظ و تقویت کارآمدي نهادهاي سیاسی حکمرانی خوب و مردم
پـور و  نجف(بینی شده باشد المللی پیش اي و بینملّی، منطقهو نهادهاي مدنی در سطوح مختلف 

  ).2ـ5: 1387شناس، حق
ساالري به دلیل محدودیت آزادي بیان و مطبوعات و فقـدان   هاي دیکتاتوري و مردم در نظام

هـاي ارتکـاب بـه آن    هاي فساد اداري به مراتب کمتر، ولی فرصـت احزاب سیاسی رقیب، هزینه
ساالر احزاب سیاسی رقیب بـه عنـوان    هاي مردم اما در نظام. اي دموکراتیک استه بیشتر از نظام

از طریـق کنتـرل ماشـین بروکراسـی و نهادینـه       تواننـد یمـ ساالر  یکی از ارکان سیاسی نظام مردم
ــۀ فســاد را محــدودتر ســازند   ــدگی سیاســی، دامن ــع، . کــردن زن ــدر واق ــوانیم گفــت رابطــۀ  ت

ساالري تحقّـق و توسـعه یابـد، فسـاد      ست؛ یعنی به هر میزان مردمساالري و فساد معکوس ا مردم
، بلکه دامنۀ شودیمساالري به مفهوم آن نیست که فساد نابود  البتّه تحقّق مردم. شودیممحدودتر 

  .ابدی یممبارزه با فساد از طریق مشارکت مردم گسترش 
فساد با حمله به برخـی  . است ها ویرانگرترساالري این در حالی است که اثرات فساد بر مردم

ساالري بر آن استوار است، خصوصاً برابري شهروندان در برابر نهادها،  از اصول اساسی که مردم
به عبارت دیگر، خدشه بر اصـل لـزوم رفتـار منصـفانه و محترمانـۀ مقامـات دولتـی بـا افـراد، بـه           

و  کنـد یمـ ، کمـک  دوانـد یمـ هاي سیاسی و نهادي که در آنها ریشه زدایی از سیستممشروعیت
به همین دلیل، فساد سیاسی به درستی . کندیمهمچنین مشارکت در حیات اجتماعی را تضعیف 

  ).22: 1382هیوود، (باشدیمهاي عصر حاضر کانون اصلی نگرانی در دموکراسی
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  ها در مبارزه با فساد رسالت آمبودزمان) 3ـ1ـ2
جا فساد ریشه بدوانـد، مقابلـه بـا آن بسـیار دشـوار      که هر  شودیماز مباحث مطرح شده استنباط 

بـاري  و پیامدهاي مصـیبت  کندیمتر در بطن جامعه نفوذ هاي فساد هر روز عمیقو ریشه شودیم
بنابراین، با توجه به خطرها و مشکالتی که انواع فساد براي ثبات و امنیـت جامعـه،   . به دنبال دارد

سـاالر   لت و توسعۀ پایدار و تضعیف حاکمیت نظام مردمهاي دموکراتیک و اخالقی، عدا ارزش
  .دارد، مبارزه با فساد ضرورت دارد

البتّه باید توجه داشت که موفقیت در مبارزه با فساد نیازمند یک استراتژي چنـدوجهی اسـت   
گرایـی ایجـاد   هـا و آمبودزمـان هـم   که در آن بین تالش دولت و حکومت، جامعۀ مدنی، رسـانه 

عالوه بر اقدامات اصالحی دولت در زمینۀ اصالح قوانین، تجدیـد سـاختار، اصـالح     شود؛ یعنی
هاي عدالت اجتماعی ـ اقتصادي، اصالح ساختار  نظام حقوقی و دستمزد، عنایت ویژه به سیاست

هـا نیـز در ایـن زمینـه      اداري و تحدید و کوچک کردن دولت، نقش جامعۀ مـدنی و آمبودزمـان  
  ).1380:161صفري و نائبی،(وجه است بسیار برجسته و قابل ت

ها براي مبـارزه  اند تا دولتها در ابتدا ابزاري نبوده در رابطه با آمبودزمان، اگرچه آمبودزمان
علیه فساد از آن بهره گیرند، بلکه براي رسیدگی به شکایات مربوط به موضـوعات اداري پدیـد   

فرد این نهاد ثابـت کـرد ابـزاري مفیـد و قابـل      آمد، اما ابزارها و صالحیت و عملکرد منحصر به 
در تالشهاي خود  توانندیمها  آمبودزمان. گیر استاعتمادي نیز براي مبارزه علیه این پدیده عالم

اي استفاده نمایند که شامل دو رویکـرد برخـوردي   هاي دوجانبهجهت مبارزه با فساد، از سیاست
تحقیقـات اداري و جزایـی و پیگـرد کارکنـان     رویکـرد برخـوردي شـامل    . شناختی استو روان

شناختی به عنوان رویکردي پیشگرانه جهت ایجاد رویکرد روان. مختلف در دستگاه دولتی است
و متوجـه   گـردد یمو توسعۀ محیط مساعد براي افزایش درستکاري و اخالقیات در جامعه اتّخاذ 

و اعتقـادي، نظـم و درسـتکاري،     هاي دینـی  هاي واالي عمومی چون ارزش ارج نهادن به ارزش
متّکـی بـه ایـن اصـل اساسـی       این رویکـرد . وجدان کاري و پرهیز از هرگونه فساد اخالقی است

در راسـتاي هـر    تواننـد یمها  به هر حال، آمبودزمان. کندینمفساد در جامعۀ سالم رشد است که 
  .خواري مبارزه کننددو رویکرد از طرق زیر با فساد و رشوه

  زماندهی واحدهاي کوچک ضد فسادسا)الف
دولتـی و در بـین دانشـجویان و جوانـان بـه ایجـاد       هـاي غیر  در سـازمان  توانـد یمـ آمبودزمان 

ویـژه در نـواحی    واحدهاي ضد فساد اقدام کند و از آنها بخواهد در امـر کشـف مـوارد فسـاد بـه     
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سـاخت و سـازهاي انبـوه،    هـاي بـزرگ،   مستعد فساد مانند امور دارایی و مالیات، اجـراي پـروژه  
ها و بنیادهـاي مـالی و خریـدهاي دولتـی بـه دفترهـاي آمبودزمـان        هاي ورزشی، بانکفدراسیون

  .کمک نمایند
  هاي آموزشی ضد فسادبرگزاري کارگاه) ب

با همکاري سازمانهاي فرهنگی، با آموزش و آگاه نمـودن عمـوم مـردم     تواندیمآمبودزمان
هاي ارتکـاب مـوارد فسـاد    ربوط به پیشگیري از فساد به کاهش فرصتویژه جوانان از تدابیر م به

هاي مـردم از طـرق آمـوزش و توسـعۀ انگیـزش، بـه       در واقع، ارتقاي سطح آگاهی. کمک کند
ایجاد یک ارادة عمومی در بین مـردم، جهـت ایجـاد دولتـی عـاري از فسـاد و داراي کـارایی و        

  .دینمایمخالّقیت کمک شایانی 
  هاي فرهنگی ضد فسادالیتتوسعۀ فع) ج

با انعقاد قراردادي با دفتر امور سـینمایی و صـدا و سـیما و بـا نشـان دادن       تواندیمآمبودزمان 
ها و مجـازات افـراد، بـه تغییـر اذهـان مـردم نسـبت بـه         ها و نمایش ارزشرویۀ فسادآمیز در فیلم

با حمایت از دانشجویان و  تواندیمهمچنین آمبودزمان . ها و اصول اخالقیات یاري رساند ارزش
پژوهشگران به انجام تحقیقات راجع به پیشگیري و مبارزه با فساد، حس مربوط به مشارکت پویا 

  ).100ـ1378:105پی جراوسیو، (در امور اجتماعی را تقویت نماید 
  هاي مبارزه با فسادهاي مردمی در حرکتتوسعۀ مشارکت) د

دهی از فساد و تشـویق اجتماعـات   در بازرسی و گزارش وسعت بخشیدن به نقش شهروندان
هـاي ضـد فسـاد از طریـق پـرداختن      و کمسـیون  ها مردمی براي مشارکت و ملحق شدن به کمیته

جوایز و پاداشهاي نقدي، انتخاب شهروندان فعال به بازرسان آزاد و افتخاري نهاد آمبودزمـان و  
  .حمایت و محافظت از مخبران موارد فساد

هاي مأموران دولتی و سران حکـومتی از طریـق جرایـد و    ها، اموال و بدهیافشاي دارایی )هـ
  هاي عمومیرسانه
تقویت نظارت و بازرسی دوباره بر افراد فاسد و ایجاد محدودیت شدید در عفـو مقامـات   ) و

  .فاسد اداري و تثبت آنها در مقام قبلی
ک قـانون جـامع مبـارزه بـا فسـاد و اصـالح       ارائۀ پیشنهادهایی به پارلمان جهت تصویب ی) ز

  .هاي دولتی و مقرّرات ضد انحصارها و مزایدهقوانین مربوط به مناقصه
  ها، بورس اوراق بهادارهاي تخصصی انرژي، مناقصه و مزایده، آزمون تشکیل آمبودزمان) ح
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نـرژي،  اش تـدوین سیاسـت جـامع در مـورد ا    بدین صورت که مثالً آمبودزمان انرژي وظیفه 
استخراج و پاالیش آن ، ارائۀ خدمات به مردم، صـادرات و واردات و اعـالن عمـومی در مـورد     

ها، جهت مبارزه و یا مثالً آمبودزمان آزمون. فروش و صادرات و درآمدهاي حاصل از آن باشد
هاي مختلف و تعقیـب و مجـازات قاطعانـۀ متقلّبـان تشـکیل      پیشگیري از تقلّب و تبانی در آزمون

هـاي دولتـی، آمبودزمـان کـامالً مسـتقل بـا اعضـاي        هـا یـا مزایـده   یا مثالً در زمینۀ مناقصه. رددگ
هـا  متخصص تشکیل شود تـا بـر فرآینـدهاي برگـزاري مناقصـات و مزایـدات و اسـتعالم قیمـت        

جانبه داشته باشد و از طریق آگهی مطبوعات راه برگزاري مناقصات را به روي همۀ نظارت همه
سـازي، فرصـت تقلّـب در دادن امتیـازات     آمبودزمـان تخصصـی از طریـق شـفّاف    .کنندمردم باز 

شـان ادواري  البتّه اعضاي ایـن آمبودزمانهـا بایـد عضـویت    . دهدیمدولتی و قراردادها را کاهش 
.باشد

گونـه بـا   اي و مطبوعاتی وقایع فسادآمیز و عـدم برخـورد تسـاهل و تسـامح    پوشش رسانه) ط
  موارد فساد
هایی که بر مشروعیت خویش تأکید داشته و خود را حـافظ ارزشـهاي جامعـه    از نظامبرخی 

، براي حفظ مشـروعیت و آبـروي نظـام و جلـوگیري از بـروز تفرقـه و تـنش در داخـل         دانندیم
کننـد و نـوع برخوردشـان بـا      کشور، اخبار مربوط به فساد درون سیستم را به شدت سانسـور مـی  

ي است که بازتـاب بیرونـی نداشـه باشـد و توجـه مـردم و مطبوعـات را        اعناصر متخلّف به گونه
  .صدا از کشوروسر جلب نکند؛ مثل جابجایی جغرافیایی، تغییر پست یا خروج بی

هـاي گویـا بـراي    فضاي مجـازي مثـل اینترنـت و تلفـن    کارگیري بسترهاي مخابراتی وبه) ي
.توسط شهروندان سازي موارد تخلّفارتقاي سطح نظارت همگانی و فاش

  
  صیانت از حقوق شهروندي و ارتقاي آن) 3ـ2

هـا از آن  در حالی که حقوق بشر، حقوقی جهانشمول، بنیادین و مطلق اسـت، یعنـی همـۀ انسـان    
برخوردارند و غیرقابل سلب و غیرمشروط است، حقوق شهروندي مستلزم رابطـۀ فـرد بـا جامعـۀ     

بخش عمدة حقوق شهروندي، همان . گرددیمق سیاسی و دولت است و در چارچوب دولت محّق
بنابراین، حقـوق شـهروندي مجموعـۀ    . حقوق بشر است که ظرف اجرایی معینی پیدا کرده است

وسیعی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن تکـالیف و  
برابـري، عـدالت، آزادي و    و بـر  دهـد یمـ وظایف شهروندان در قبال دولت را مورد توجه قـرار  
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در واقع، شهروند نه یک موقعیت منفعالنه، بلکه یک موقعیت فعاالنه است و . استقالل داللت دارد
بر این . شناسدیماي است قوي که شرافت فرد را به رسمیت همچنین ایده. با سلطه ناسازگار است

دان خود را به رسمیت شناسد اساس، در بحث حقوق شهروندي، دولت ملزم است جایگاه شهرون
امروزه رعایت حقوق شهروندان ). 53ـ 54: 1388دهقان و صادقیان، (و حقوق آنها را رعایت کند 

ساالري و  در واقع، رابطۀ ناگسستنی بین مردم. شودیمساالر عاملی اساسی تلقّی  در یک نظام مردم
به حقوق بشر  دستیابیبهترین راه  اي کهگونهرعایت حقوق بشر و حقوق شهروندي وجود دارد، به

هـا و  ساالري است و از سوي دیگـر، رعایـت آزادي   و حقوق شهروندان، پایبندي به اصول مردم
. ساالري است حقوق اساسی شهروندان شرط الزم براي عمل به اصول مردم

  ها و راهکارهاي ارتقاي حقوق شهروندي آمبودزمان) 3ـ2ـ1
ناپـذیر  براي حمایت و دفاع از حقوق شهروندان، بخـش تفکیـک   هاییباید گفت وجود مکانیزم

و از ایـن رو، نقـش و کـارکرد دسـتگاه قضـایی در       باشـد یمساالر و پاسخگو  هر حکومت مردم
هاي مبتنی بر تفکیک قوا در حفاظت و حراست از حقوق شهروندان برجسته و قابـل توجـه    نظام

اول نظـارت  : پذیر استبه دو شیوه امکان نقش دستگاه قضایی در حفظ حقوق شهروندي. است
دستگاه قضایی بر حفظ حقوق و آزادیها در جامعه؛ یعنی اینکه دسـتگاه قضـایی بـه شـکایات و     

ها و نقض حقوق و آزادیهاي شهروندان رسیدگی کنـد و بـا متخلّفـان برخـورد قضـایی      دادرسی
ه ضابطان قضایی در رفتار بـا  دوم رعایت حقوق شهروندي در دستگاه قضایی به این معنا ک. کند

آمیـز بـا   شهروندان برخورد مناسب داشته باشـند و از شـکنجه در اقـرار گـرفتن، برخـورد اهانـت      
  ).301: همان(خودداري کنند ... متّهمان، بازداشت خودسرانه و

سـاالري حـاکم بـر    خَم دیوانو ی و ساختارهاي پر پیچتر شدن جوامع انساناما به دنبال پیچیده
هاي بنیادین آنها بیش از پیش در معرض ساالر، حیات شهروندان و حقوق و آزادي امع مردمجو

حالی که شهروندان در مقابل فشـار فزاینـدة تشـریفات    مبرهن است، در. تضییع قرار گرفته است
هـاي شـهروندان   هـاي حکومـت قـرار دارنـد و شـانه     ها و پنهانکاريها، تبعیضعدالتیاداري، بی

، دستگاه قضایی به تنهایی براي حفاظت شودیمتر ساالري خمیدهزیر فشار وزن دیوان روزروزبه
از این رو، عالوه بر دستگاه قضایی، وجود نهادهاي نظارتی . کندینماز حقوق شهروندان کفایت 

هاي  شرط اساسی در نظامغیر قضائی مستقلّ و اثربخش در رابطه با تضمین حقوق شهروندان، پیش
در این بین، آمبودزمان به عنوان یک مکانیزم نظارتی کارآمد، اثربخش . شودیمحسوب مردمی م
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. گیر و به عنوان یک تجربۀ درخشان و موفّق، توجه بسیاري را به خـود جلـب کـرده اسـت    و فرا
کـه هسـتۀ    باشـند یمـ ها رو به رشد و فزونـی   هاي اخیر نسل جدیدي از آمبودزمانویژه در سالبه

این مدل از . باشدیمهاي اساسی مردم آنها حمایت از حقوق بشر و آزادي ساسیاصلی و هدف ا
ها شباهت زیادي به نهادهاي ملّی حقوق بشر دارند که متأثّر از قطعنامۀ اصول پـاریس   آمبودزمان
هـاي  شـان صـیانت از حقـوق و آزادي   این نوع از آمبودزمانهـا کـه تمرکـز اصـلی    . اندایجاد شده
در واقع، ایـن نهادهـا از عملکـرد    . شوندیمنامیده » Hybrid Ombudsman«،باشدیمشهروندان 

و به صورت انحصاري به آموزش  اند سنّتی آمبودزمان یعنی برقراري عدالت اداري فاصله گرفته
حقوق بشر، اصالحات قانونی در زمینۀ حقوق بشر و نهایتاً حراست و ارتقاي حقـوق شـهروندان   

ویژه در کشورهاي در حال توسعه و کشورهایی که در حال گذار  این امر به .اهتمام چشمگیر دارد
، مشهود است؛ چراکه در این کشورها به دلیل پیشینۀ )نامیبیا، گواتماالمانند؛(به دموکراسی هستند 

سـاالریهاي نوپـا،    هـاي فرهنگـی و سیاسـی و نقـائص و آفـات موجـود در مـردم       استبداد و زمینـه 
اي کامالً عادي هاي بنیادین شهروندان به پدیدهیارات و نقض حقوق و آزاديسوءاستفاده از اخت
بدین ترتیب نهاد آمبودزمان به عنوان مدافع حقـوق و  ). Benny, 2010: p.10(تبدیل شده است 

اقدامات زیر را در راستاي  تواندیمهاي اساسی جامعه و به مثابۀ نهادي پیشرو در این زمینه، آزادي
مین حقوق بشر، ایجاد فضاي شهروندمحور و ارتقاي حقوق شهروندي و به تبع آن، توسعه و تض

  :ساالري انجام دهد تحکیم و تقویت اصول مردم
هـاي شـهروندان و   کـردن افکـار عمـومی نسـبت بـه نقـض مـوارد حقـوق و آزادي         ـ حساس

.ها نسبت به موارد نقض حقوق و آزادیهاحساس نگه داشتن رسانه
ها، سالمندان، فراد و گروههاي در معرض خطر؛ از جمله کودکان، زنان، اقلیتـ حمایت از ا

  .ویژه زندانیان معلوالن و به
جـویی تـدابیر جبرانـی در    هاي اساسـی شـهروندان و پـی   ـ پیشگیري از نقض حقوق و آزادي

کننـدة حقـوق   صورت نقض، از جمله اعادة وضعیت، تـالش بـراي لغـو یـا تغییـر تصـمیم تضـیع       
.هاطریق رسانهالزام به عذرخواهی ازندي، جبران خسارت مادي وشهرو

هـاي  کـارگیري رسـانه   هـاي آموزشـی و بـه   ها، جلسات تـوجیهی، کارگـاه  ـ برگزاري نشست
هایشـان، ثانیـاً جهـت    رسانی اوالً جهت آگاه کـردن مـردم از حقـوق و آزادي   آموزشی و اطّالع

ري آن در آمبودزمـان و ثالثـاً تـرویج و ارتقـاي     چگونگی دفاع از این حقوق و شـکایت و پیگیـ  
  .المللی حقوق بشر و حقوق شهروندي در جامعه احترام و رعایت معیارها و استانداردهاي بین
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هـا در  هـا و دسـتورالعمل  نامهها و لوایح پارلمانی و سایر آیینـ ارائۀ گزارش در رابطه با طرح
.هاي شهروندان در تعارض باشدزاديصالح که ممکن است با حقوق بشر و آ مراجع ذي

هاي شهروندي بـر اسـاس   ـ تسهیل روند تصویب قوانین و مقرّرات در قلمرو حقوق و آزادي
  .المللقوانین اساسی و استانداردهاي بین

المللـی در قلمـرو حمایـت از حقـوق بشـر و حقـوق        هـاي بـین  ـ اصالح بهبود و ارتقـاي همکـاري  
  .شهروندي

هاي حقوقی در میان عموم مردم و ترغیب به حفظ اسرار و حریم آگاهی ـ تشویق و توجه به
).Amirarjmand, 2008: pp. 17-20(خصوصی افراد 

  
  پاسخگو کردن مسئوالن و مقامات حکومتی) 3ـ3
  ساالري  ارتباط دوسویۀ پاسخگویی و مردم) 3ـ3ـ1

حـقّ مشـارکت و    در زمینۀ پاسخگویی حکومت باید گفت که اصل پاسخگویی از طریق تـأمین 
سـاالري را تضـمین    هـا و اصـول مـردم    هـاي حکـومتی، ارزش  ها و برنامهدخالت مردم در تصمیم

مسئولیت درونـی و برونـی مـدیران دولتـی و مقامـات سیاسـی، حـافظ فرآینـد مردمـی          . دینمایم
 پرسشگري و امکان انتقاد مردم از مقامات ودر واقع،). 129: 1380زارعی،(داري است حکومت

است که اصالح روابط سیاسی  کارهایی و سازمسئوالن و پاسخگویی آنها به مردم یکی از بهترین 
 کندیمو خطِّ مشی قابل اتّکایی را نمایان  آوردیممردم با دستگاه حکومتی و بالعکس را حاصل 

 ندکیم، نظارت عمومی را تقویت سازدیمکه نظارت عالیۀ مردم را بر عملکرد حکومت عملیاتی 
پاسخگویی مسئوالن بـه مـردم موجـب افـزایش میـزان      . دهدیمهاي عمومی را افزایش و آگاهی

هاي اجرایی، گسترش سالمت رفتار سیاسی و حکومتی از رضایت مردم از هیأت حاکمه و دستگاه
طریق اعمال نظارت مردم، انبساط جامعۀ مدنی و انقباض نفوذ و مانور دولت و افـزایش معرفـت   

هـاي  امور عمومی خواهد شـد و ایـن پیامـدها، اهمیـت فرآینـد پاسـخگویی را در نظـام       نسبت به 
).299ـ  300: 1383حسن بیگی و مطهرنیا، (کندیمساالر آشکار  مردم

  
  آمبودزمان و پاسخگویی قدرت سیاسی حاکم) 3ـ3ـ2
یـار داشـته   هـایی در اخت ساالر الزم است که شـهروندان همیشـه راه   براي کارایی یک نظام مردم 

. باشند که با استفاده از آنها مقامات دولتی را در برابر اعمال و تصمیمات متّخذه پاسخگو بداننـد 
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ساالر این است که دولـت در برابـر مـردم مسـئول اسـت و ایـن        فرض اساسی در یک نظام مردم
سخگو باشد در برابر مردم پایکی اینکه دولت باید: مسئولیت دولت از دو بعد قابل بررسی است

نظـام مبـارزات و انتخابـات کـه     . با حس مسئولیت کار کنـد  رودیمو دوم اینکه از دولت انتظار 
دهندگان اسـت، نخسـتین وسـیله بـراي تضـمین پاسـخگویی و       نتیجۀ آن تصدي مقام به میل رأي

ــر ). 146: 1389نقیبــی مفــرد، (پــذیري مقامــات و مســئوالن حکــومتی اســت  مســئولیت عــالوه ب
هـاي  ها نیز به عنوان نهـاد حـامی مـردم در مقابـل سـوء مـدیریت و تصـمیم        ابات، آمبودزمانانتخ

غیرمنصفانه نقـش مهمـی در شـفّاف نمـودن اعمـال حکـومتی و پاسـخگوتر کـردن حکومـت و          
آمبودزمان از طریق پاسخگو کردن مسئوالن، به گسترش . هاي عمومی در برابر جامعه دارندمقام

حکومت و افزایش رضایت مردم از عملکرد دستگاههاي اجرایـی و نهایتـاً   سالمت رفتار سیاسی 
آمبودزمـان از طریـق راهکارهـاي ذیـل     . کنـد یمـ سـاالري در جامعـه کمـک     توسعۀ مبانی مردم

  :پاسخگویی مقامات را تسهیل و محقّق سازد تواندیم
  ـ جریان آزاد اطّالعات

هاي آنها ت و حکومت و نتایج سیاستتا زمانی که اطّالعات جامع و درست از عملکرد دول
در دسترس مردم نباشد، مسئولین و مقامات حکومتی خـود را در مقابـل آنهـا پاسـخگو احسـاس      

هـا  دسترسی به اطّالعات باید به عنوان حقّ شهروندان و به نیابـت از آنـان، حـقّ رسـانه    . کنندینم
زاد اطّالعـات در جامعـه توسـط    تسـهیل جریـان آ  . تلقّی شود، نه به عنوان لطفی از جانب دولـت 

ها، جلوگیري از فساد و پی بـردن  ومیلآمبودزمان به افزایش کارایی دولت، نمایان ساختن حیف
.کندیمتر شدن اوضاع کمک فراوان به اشتباهات سیاسی پیش از وخیم

  ـ شفّافیت عملکرد دولت 
سازي عملکـرد خـود    ه شفّافدولت را ملزم ب تواندیمآمبودزمان به عنوان یک نهاد نظارتی 

سازي درچهار جنبه، دولت را تحت فشار قراردهد و او  آمبودزمان قادر است براي شفّاف. نماید
ها، دالیل اتّخـاذ آنهـا و   ارائۀ اطّالعات واقعی در مورد سیاست) 1: را مجبور به پاسخگویی نماید

علنی بودن جلسات مجلـس و  ) 3. دسترسی افراد و مطبوعات به اسناد دولتی) 2. نتایج عملی آنها
هاي مختلف آن، جلسات شوراهاي محلّی و گزارش جلسات مؤسساتی کـه از بودجـۀ   کمیسیون

هـاي  مشورت سیستماتیک دولت در مورد تدوین و تنظیم خطِّ مشی) 4. کنندیمعمومی استفاده 
: 1386تهـام و بویـل،   بی(نظران هاي دریافتی از صاحب گوناگون با اربابان حقوق و منافع و توصیه

).85ـ  86
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  گیريـ الزام مسئوالن به بیان دالیل و مبانی تصمیم
هایی مقامات سیاسی و نامه با استفاده از فشار افکار عمومی و صدور توصیه تواندیمآمبودزمان 

هاي آنان به منافع مـردم یـا   ها و اقداماجرایی را ملزم کند که در مواردي که احتمال دارد تصمیم
هـا و اقـدامات خـود را بـه صـورت واضـح و       گروهی از مردم صدمه بزند، مبانی و دالیل تصمیم

آشکار و خالی از هرگونه ابهام براي همگان بیان کنند و آنها را در دسترس عموم مردم قرار دهند 
 در هـایی  ، قادر باشند به چنان تصمیمردیگیمشان مورد تعرّض قرار تا کسانی که احتماالً حقوق

صالح اداري، حقوقی یا سیاسی اعتراض نمایند یا آنهـا را در برابـر افکـار    ها و مراجع ذي سازمان
، مسئوالن شودیمها و اقدامات باعث در واقع، مدلّل ساختن تصمیم. عمومی مورد انتقاد قراردهند

ورطـۀ   خود را در برابر مردم و سایر نهادهاي سیاسی و قضـایی پاسـخگو بداننـد و از لغزیـدن بـه     
از این گذشته، الزمۀ مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشـت  . استبداد و خودرأیی مصون بمانند

انتظار داشت که مردم  توانیمچگونه . هاي حکومت استخود، اطّالع آنها از اقدامات و سیاست
یـل  بـه دال  دستیابیحالی که از در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود نقش فعال داشته باشند، در

  ).38ـ1376:39زارعی، (هایی که قصد اصالح آنهارا دارند، محروم باشند تصمیم
  اي و منشورهاي تکریم شهروندانـ تدوین منشورهاي اخالق حرفه

هاي بهینـه و اثـربخش بگیرنـد، بلکـه     مسئوالن و مقامات دولتی نه فقط ملزم هستند تا تصمیم
 تواندیماز این رو، آمبودزمان . النه و منصفانه باشدهاي آنها باید اخالقی، عاداقدامات و تصمیم

هـاي تکـریم شـهروندي بـه منظـور      اي و طـرح اقدام به تدوین کُدها و منشـورهاي اخـالق حرفـه   
دهی مؤثّر مسئوالن نماید تا مقامات و مسئوالن در بعد پاسخگویی اخالقی، پاسخگویی و حساب

 کننـد یمـ و توضـیح دهنـد کـه بـه چـه دلیلـی فکـر         ها و اقدامات خود را بیان کنندمبانی تصمیم
.شان مطابق استانداردها و اصول اخالقی استاعمال
  

  و اجزاي آن 1توسعه، تعمیق و بالندگی جامعۀ مدنی) 3ـ4
  ساالري ارتباط متقابل جامعۀ مدنی و مردم) 3ـ4ـ1

مشـارکت   تـر شـدن  کمک بـه واقعـی  ساالري و از اهداف اصلی ایدة جامعۀ مدنی، تکمیل مردم
ســاالر و  هــاي مـردم  اساسـاً جامعــۀ مـدنی مســتقل و غیروابسـته، نمــاد نظـام    . سیاسـی مـردم اســت  

هاي سیاسـی بسـته، خودکامـه و غیـر      هر چه نظام. پذیر و در خدمت مصالح عمومی استنظارت
                                                                                                                                                     
1. Civil Society
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تر شده اسـت و بـه اسـتحالۀ   ناپذیر باشند، دایرة تحمل جامعۀ مدنی در آنها تنگرقابتی و نظارت
. انجامـد ها و تبدیل آنها از نوع مستقلّ و خودجوش به نـوع وابسـته و غیـر متکثّـر مـی     ین تشکّلا

استقالل داشته و که نه تنها از قدرت سیاسی ابدی یمبدین ترتیب، جامعۀ مدنی وقتی معنی و قوام 
هاي فشـار  ها، گروهخودمختار باشد، بلکه از طریق اجزاي خود مانند احزاب، سندیکاها، اتّحادیه

ها، بـر نهادهـاي دولتـی اعمـال نفـوذ کنـد و در مسـیر نظـارت بـر           نفوذ، مطبوعات و رسانهو ذي
عملکرد دولت و جلوگیري از تعدي و اجحاف احتمالی، به حقوق و مصالح عمومی عمل کننـد  
و روابط متعاملی بین خود با مردم از یک سو و با دولت از سوي دیگر برقـرار سـازند تـا امکـان     

  ).128ـ129: 1383اخوان کاظمی، (شارکت سیاسی شهروندان در ادارة حکومت میسر گردد م
تا  تواندیمساالري باید گفت که جامعۀ مدنی  در مورد ارتباط تنگاتنگ جامعۀ مدنی و مردم

و نقاط ضعف آن را پوشش دهد؛  ساالري موجود را پر کند هاي مردم هاي نظاماي کاستیاندازه
هـاي  ساالر نیز از عیوب و نقایص مبرّا نیستند و در اغلب آنها درجـه  هاي مردم نظام که اغلبچرا

همچنـین  . شـود یمـ کـاري دیـده   متفاوت فساد اداري و مالی ، نفـوذ صـاحبان زر و زور و پنهـان   
مهم و اساسی سهم اندکی دارنـد   هاي مشارکت شهروندان عمالً محدود است و حتّی در تصمیم

؛ زیرا شودیمروز براي مردم عادي کمتر بهل پیچیدة اقتصادي و سیاسی روزو امکان درك مسائ
از سـوي  . مشکالت شخصی از فرصت شهروندان براي پرداختن به اینگونه مسـائل کاسـته اسـت   

بـا گسـترش وسـائل ارتبـاط     . شودیمدیگر، هر روز بر میزان ابهام و پیچیدگی این مسائل افزوده 
ــایی   کشــف روش جمعــی و انقــالب اطّالعــاتی و هــاي مــؤثّر، تصــرّف در افکــار عمــومی، توان

کاري و تحریف حقیقت رو بـه  آموزي و تلقین و پنهانها و صاحبان قدرت براي دست حکومت
در این میان، جامعۀ مدنی به مسألۀ افزایش رقابت در عرصـۀ مشـارکت سیاسـی دل    . فزونی است

اصـناف و احـزاب، عنصـر جدیـدي را بـه نـام        ها وبسته و بر این باور است که فعال کردن گروه
ساالري در مفهوم مشارکت مردمـی   و این امر از انحصار مردم کندیمافزایش رقابت وارد میدان 

شـوند یمـ تر شـدن نزدیـک   هاي موجود به واقعیساالري بدین ترتیب، مردم. دینمایمجلوگیري 
).50ـ 1377:52واعظی، (

  
  جامعۀ مدنیها و تقویت  آمبودزمان) 3ـ4ـ2

باتوجه به کارکرد جامعۀ مدنی و اجـزاء و نهادهـاي آن، در شـرایط کنـونی ایـدة جامعـۀ مـدنی        
بسیاري از اغراض و اهداف کلّی بشر را در زمینـۀ مباحـث سیاسـی ـ اجتمـاعی پوشـش        تواندیم



149  ساالري  ها در توسعه و ارتقاء مردم نقش آمبودزمان

اگـر دغدغـۀ انسـان را در مقـوالت اجتمـاعی ـ سیاسـی، داشـتن حکـومتی دموکراتیـک و           . دهد
االر و برخورداري از بیشترین حقوق تعریف کنیم، جامعۀ مدنی بهترین راه موجـود بـراي   س مردم

طلبی قدرت سیاسی حاکم و اعمال کنتـرل و نظـارت بیشـتر بـر مقامـات و مسـئوالن       نفی تمامیت
هـا بـه عنـوان     آمبودزمـان  در ایـن میـان،  . باشـد یمـ سـاالري   حکومتی و در نهایت، توسـعۀ مـردم  

با تکیه بر ایدة جامعۀ مدنی و از طُـرُق زیـر    توانندیمت و بازرسی غیر قضایی کارهاي نظارو ساز
  .ساالري و حکومت دموکراتیک کمک کنند به تحکیم و گسترش مردم
  اي به شهروند صنفیـ تبدیل شهروند توده

ایدة جامعۀ مدنی به مفهوم شهروندي صرف اکتفا نکرده و قائل است که تبدیل شدن فرد به 
هاي فرد براي مشارکت است، اما عضویت در گـروه و  کنندة بخشی از قابلیتنها تأمینشهروند ت

هـا از   از ایـن رو، آمبودزمـان  . دهـد یمـ اي به مشارکت سیاسـی ـ اجتمـاعی     صنف، ابعاد گسترده
جامعـه و   توانـد یمطریق تشویق و آموزش افراد به عضویت در گروه، انجمن، اصناف و احزاب 

سـاالري   وار بودن خارج کند و فضا را براي مشارکت مردمی و مردمز حالت تودهشهروندان را ا
 تواننـد یمـ تر ها به طور واقعیها و انجمنواقعی هموار سازد؛ چرا که افراد به عنوان عضو تشکّل

ها و عملکردهاي کالن سیاسی و اجتماعی مؤثّر باشند تا اینکـه بـه عنـوان    در تعیین مسیر سیاست
مشارکت فردي خود در انتخابات بخواهند سهمی در تعیـین سرنوشـت کشـور داشـته      شهروند با

  .باشند
  کارگیري اجزاي جامعۀ مدنی به منظور تعمیق نظارت مردمی و کنترل قدرت سیاسی ـ به

جامعۀ مدنی براي کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی و عملکرد آن تنهـا بـه نهادهـاي رسـمی     
ضامن مطمئن بـراي   توانندینم، چشم ندوخته است؛ چرا که آنها بینی شده در قانوننظارت پیش

طلبـی آنهـا باشـد، بلکـه وجـود نهادهـایی نظیـر        نظارت بر اقتدار سیاسی و مانع شـدن از تمامیـت  
  .داندیماحزاب و مطبوعات را عامل مهمی براي تأمین این اهداف 

اصناف و مطبوعات، نهادینه کردن  کارگیري احزاب، با به توانندیمها  از این رو، آمبودزمان 
هاي آنها و برطرف کردن موانع رشد بهینه و بالندگی ایـن نهادهـاي اجتمـاعی بـه کنتـرل      فعالیت

قدرت سیاسی و حکومت بپردازند؛ مثالً در خصوص احزاب از طریق برطرف کردن ضعف بنیۀ 
موسـمی و فصـلی بـودن     اقتصادي آنها، وابستگی آشکار و پنهان آنها به دولت و قدرت حاکم،

عملکرد آنان، وجود فرهنگ رقابت و دشمنی و ضعف فرهنگ تسامح و مـدارا و در خصـوص   
هـاي  مطبوعات، با خارج کـردن آنهـا از انحصـار دولـت، رفـع سانسـورهاي غیرسـالم و توقیـف        
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خودسرانه و بدون مبناي منطقی مطبوعات، به نضج و شـکوفایی و بالنـدگی ایـن نهادهـا کمـک      
رسـانی، انتقـاد، تبـادل اندیشـه و تنـویر افکـار عمـومی        کنند تـا در پرتـو کـارکرد اطّـالع    شایانی 

ساختارهاي جامعۀ مدنی، موجبات شفّافیت عملکرد حکومـت و پاسـخگویی مقامـات را فـراهم     
طلبی و خودکامگی قدرت سیاسی گردند که در تضـاد کامـل   کاري و تمامیتکنند و مانع پنهان

  .تساالري اس با مردم
  

  کمک به برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه)3ـ5
  ساالري انتخابات آزاد؛ ابزار رشد مردم) 3ـ5ـ1

انتخابات مجموعۀ عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین نـاظران بـراي مهـار کـردن     
وندان را در ارادة شـهر  تـوان یمـ در واقع، انتخابـات ابـزاري اسـت کـه بـا آن      . قدرت تدبیر شده است

: 1383قاضـی،  (گیري نهادهاي سیاسـی و تعیـین متصـدیان اعمـال اقتـدار سیاسـی، مداخلـه داد        شکل
سـاالري   مـردم . باشـد یمـ انتخابات یکی از ابزارهاي حاکمیت واقعی مردم بر تعیین سرنوشتشان  .)577

ل و همزیسـتی مسـ     کامل آمیـز افکـار و   المتالعیار، در یک فضاي باز سیاسی همراه بـا تسـامح و تحمـ
منـد  هاي مردم به سرنوشت خود عالقـه تنها در این فضا است که توده. آراي متنوع، محقّق خواهد شد

؛ چراکـه مبنـاي مشـروعیت در    زنندیمهاي گوناگون دست به انتخابی آگاهانه هستند و در میان گزینه
از مجراي انتخابـات همگـانی در   ساالري، خواست اکثریت است که از طریق رژیم نمایندگی و  مردم

هـاي نـوین، انتخابـات    سـاالري  به طور کلّی، در مـردم . ردیپذیمپرتو اصل مشارکت عمومی صورت 
تـرین  تـرین فرآینـد مشـروعیت بخـش دولـت و از اساسـی      بستر تجلّی ارادة آزاد و واقعی مردم و مهم

ـ . دیـ آیمـ ساالر به شـمار   شرطهاي جوامع مردمها و پیشالزام ا بایـد اذعـان کـرد کـه اگرچـه اصـل       ام
هـا و  ساالري است، ولی اگر شـیوه  هاي اساسی و سنگ بناي نظام مردمبرگزاري انتخابات یکی از پایه

اطمینـان داشـت کـه صـرف برگـزاري       تـوان ینمـ ساز و کارهـاي اجـراي آن اصـل مشـخّص نشـود،      
ایی وجود دارد که بـا دسـت یازیـدن    در واقع، ترفنده. انتخابات، ضامن تجلّی ارادة راستین مردم باشد

بر ارادة واقعی مردم سرپوش نهند و نتیجۀ انتخابات را به نفع خود و یا گـروه   توانندیمها به آنها دولت
طرفـی وجـود داشـته باشـد کـه بـر رونـد        از این رو، باید نهاد نظـارتی مسـتقلّ و بـی   . خاصی رقم بزنند

غرض داشته باشد و این نظارت باید بر سه مرحلۀ اصـلی  انبه و بیجانتخابات از ابتدا تا انتها نظارت همه
ت یـک    الیـروزه فرآیند انتخابات یعنی قبل، بعد و روز انتخابات اعمال شود، چراکه انتخابات صـرفاً فع

  ).140ـ1379:145گودوین گیل، (نیست 
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ساالري و  یادین مردمبنابراین، با توجه به حساس بودن امر انتخابات به عنوان یکی از اصول بن
اي بودن فرآیند انتخابات و امکان تقلّب در تمـام ایـن مراحـل و در نتیجـه،     با توجه به چندمرحله

نفع نباشـد،  تا نهادي مستقل که در نتیجۀ انتخابات ذي دینمایمتضییع حقوق شهروندان ضروري 
ه در نظر تمام کاندیـداها  اي کطرف اداره کند، به گونهروند انتخابات را به صورت درست و بی

.و احزاب و شهروندان حاضر جریان انتخابات کامالً منصفانه و عادالنه جلوه کند
رسدآمبودزمان قادر است به عنوان یک نهاد نظارتی غیرقضـایی  در این کشاکش، به نظر می

و حامی حقوق شهروندان پا بـه عرصـۀ انتخابـات بگـذارد و از طریـق تشـکیل یـک آمبودزمـان         
آمبودزمـان  . صصی مستقلّ انتخابـاتی، جریـان و فرآینـد انتخابـات را مـدیریت و کنتـرل کنـد       تخ

هاي تقلّـب در انتخابـات و   به کاهش زمینه تواندیمتخصصی انتخابات از طریق راهکارهاي ذیل 
  :برگزاري یک انتخابات سالم و عادالنه یاري رساند

از شرایط کلّی و قابل تفسیر به رأي بودن شـرایط  زدایی ـ ارائۀ پیشنهاد به پارلمان جهت ابهام
ــه در توســعه و گســترش    انتخــاب ــه بنیــادي بــودن نقــش انتخابــات عادالن ــه ب ــا توج شــوندگان ب

.ساالري مردم
هاي خاص در راستاي آموزش و رشد سیاسی شهروندان و همچنین آموزش ـ اعمال سیاست

  . افراد مسئول
.ظران محلّیـ برگزاري انتخابات و بازرسان و نا

بر تشخیص صـالحیت کاندیـداها و تطبیـق شـرایط      تواندیمـ آمبودزمان تخصصی انتخابات 
هـاي  هاي انتخاباتی، شفّاف و قانونمند بودن هزینـه آن با مواد مقرّر در قانون، درستی تعیین حوزه

هـاي دولتـی    انتخابات، منابع مالی تبلیغات و همچنین نحوة تبلیغات و دسترسی یکسـان بـه رسـانه   
جانبـه و بـدون   جهت تبلیغات، در کنار سـایر نهادهـاي نظـارتی قضـایی و قـانونی، نظـارت همـه       

.ورزي داشته باشدغرض
هاي انتخاباتی به منظور جلـوگیري از سـوء اسـتفاده و تقلّـب و تخلّـف      ـ تعیین ناظر در حوزه

نوشـتن اسـم نـامزد خـاص،     دهندگان جهت مثل رأي دادن مکرّر، تهدید و تطمیع و القاء به رأي
  ... .هاي رأي، شمارش آراء، گزارش نتایج انتخابات وحمل و نقل صندوق

نفعـان و ارسـال   ــ رسـیدگی بـه شـکایات سـایر کاندیـداها و ایجـاد فرصـت دفـاع بـراي ذي          
طـرف و پیگیـري آن   هـاي تخلّفـات و جـرائم انتخابـاتی بـه مراجـع قضـایی مسـتقلّ و بـی         پرونده

  .اي که در نتیجۀ نهایی انتخابات مؤثّر واقع گرددزمانی خاص به گونهشکایات در پروسۀ 
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1تقویت و بازسازي سرمایۀ اجتماعی)3ـ6

هـا و  امروزه بر اندیشمندان ثابت شده که سرمایۀ اجتماعی در مفهوم کلّـی ارتباطـات، همکـاري   
والن آن، یکـی  اي میـان افـراد یـک جامعـه و دولتمـردان و مسـئ      اعتماد و اطمینان متقابـل شـبکه  

در حقیقـت، بـدون   . دیـ آیماي به شمار هاي رشد و توسعۀ سیاسی هر جامعهترین شاخصه ازمهم
سـاالر   هاي مـردم  سرمایۀ اجتماعی پیمودن راههاي توسعۀ فرهنگی و اقتصادي و تکامل حکومت

اي از این رو، موضوع سرمایۀ اجتماعی به عنوان یک اصل اساسـی بـر  . شودیمناهموار و دشوار 
کـه بتواننـد بـا     شـوند یمـ شود و حکومت و دولتمردانـی موفّـق    نیل به توسعۀ پایدار محسوب می

ها و راهکارهاي مناسب در ارتباط با جامعه و ساختار حکومت به تولیـد و توسـعۀ   اتّخاذ سیاست
).1387:16متبري،(سرمایۀ اجتماعی بیشتر نائل شوند 

  
  ساالريرابطۀ سرمایۀ اجتماعی و مردم) 3ـ6ـ1

ساالري بهترین راه استفاده از سـه شـاخص    در نمایان ساختن رابطۀ میان سرمایۀ اجتماعی و مردم
) ب. جامعـۀ مـدنی  ) الـف : عمدة زیر است که خود برآیندي از وجود سـرمایۀ اجتمـاعی هسـتند   

  . تقویت صلح وبه تبع آن، فرهنگ دموکراتیک) ج. تقویت شهروند قدرتمند

  رمایۀ اجتماعی سجامعۀ مدنی و) الف
هــا و در مـورد جامعـۀ مـدنی آنچـه مهـم و مـورد نیــاز اسـت، ایجـاد پـل میـان گروههـا، تشـکّل            

ها جهت ارتباط با هم به بهتـرین وجـه و حـذف دشـمنی و رقابـت و سـتیز و همکـاري و        انجمن
سرمایۀ اجتماعی با انجـام ایـن رسـالت سـبب تقویـت جامعـۀ مـدنی بـه عنـوان          . باشدیمهمیاري 

گیـري و تثبیـت حکومـت دموکراتیـک     ساالري گردیده و به شـکل  هاي مردمشرطاز پیش یکی
در واقع، جامعۀ مدنی وزنۀ تعادلی در برابر قدرت دولـت و حفاظـت از عرصـۀ    . دینمایمکمک 

ــه میــدان    ــا  نهــدیمــآزادي افــراد در مقابــل قــدرت اســت کــه در غیــاب آن، دولــت قــدم ب و ب
کـه نتیجـۀ آن    پـردازد یمـ الرانه بـه سـازماندهی امـور شـهروندان     هاي متولّیانـه و پدرسـا  سیاست

بنابراین، نـازل بـودن سـرمایۀ اجتمـاعی موجـب      . چیزي جز استبداد و اقتدار قدرت حاکم نیست
سـاالر و گـرایش آن   گیري جامعۀ مدنی و سبب ناکارآمدي نظام سیاسـی مـردم  اختالل در شکل

.گرددیمبه استبداد 
                                                                                                                                                     
1. Social Capital
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  سرمایۀ اجتماعیشهروند قدرتمند و ) ب
سـاالر بـه شـمار     هـاي مـردم   شهروند فعال و قدرتمند یکی از عوامل اصلی تقویت و تحکیم نظام

ینـدهاي حجـم وافـر    آهـا و بر در واقع، شهروند قدرتمند امروزه به عنـوان یکـی از پیـام   . ندیآیم
وجبـات  ، امـا آنچـه کـه در سـرمایۀ اجتمـاعی بـیش از همـه م       شـود یمـ سرمایۀ اجتماعی شناخته 

، سه صفت آگـاهی، اعتمـاد متقابـل و مشـارکت     آوردیمگیري شهروند قدرتمند را فراهم شکل
.است که این سرمایه در اختیار دارد

  
  فرهنگ صلح و سرمایۀ اجتماعی) ج

سـاالري   فرهنگ صلح یا فرهنگ دموکراتیک از بناهـاي اساسـی توسـعۀ سیاسـی و رونـد مـردم      
کـه   ردیـ گیمـ فرهنگ صلح هنگامی در جامعه پـا  . خوردار استباشد و از اهمیت فراوانی بر می

هـاي اجتمـاعی و احـزاب سیاسـی، حـقّ موجودیـت       اي از افـراد و گـروه  اکثریت قابـل مالحظـه  
هاي قومی، دینی و سیاسی را بدون هیچ شرطی به رسمیت بشناسند و اصل عدم یکدیگر و اقلیت

بنابراین، اگر فرهنگ . را مالك عمل خود قرار دهند برتري بالقوه میان یکدیگر را پذیرفته و آن
، پذیرفتـه گـردد،   شـود یمـ ساالر بیـان   صلح و مدارا که به عنوان اساس فکري بینش جامعۀ مردم

طـور کلّـی،    بـه . شـود یمـ کـن  امکان تجدید حیات دیکتاتوري و انحصار، بـه مـرور زمـان ریشـه    
هـایی از جملـه جامعـۀ    به تقویـت شـاخص  نتیجه گرفت که حجم وافر سرمایۀ اجتماعی  توانیم

که تقویت و تحکـیم ایـن    کندیممدنی، شهروند قدرتمند و فرهنگ صلح و مدارا کمک شایان 
احمـدي،  (کنـد یمـ سـاالري فـراهم    سه مؤلّفه شرایط مناسب را براي رشد و نضج و توسعۀ مردم

  ).240ـ243: 1385
قویت سـرمایۀ اجتمـاعی بسـیار قابـل     ها در تضعیف و ت ها و حکومتدر این بین، نقش دولت

هاي متمرکز و فراگیر و کنترل دولت و حکومت بر اموري که بخـش  اتّخاذ سیاست. توجه است
ویـژه در شـرایطی کـه     انجام دهد، بر سرمایۀ اجتماعی تـأثیر منفـی داشـته، بـه     تواندیمخصوصی 

. شـود یمی شهروندان منجر اطّالعات به دلیل سانسور، شفّاف و قابل دسترسی نیست و به ناآگاه
که دولت و ساختارهاي حکومت و نظام اداري پاسخگو نباشند و یا دچـار   شودیماین امر سبب 

ها از باال به پایین یا بـه  فساد شوند که کاهش اعتماد را در پی دارد و در مواردي که این سیاست
ن بخش خصوصـی و جامعـه   ، موجب از میدان به در کردشوندیماي پدرساالرانه مدیریت گونه

:1382تـاجبخش و دیگـران،   (شـود یمـ که به کاهش انگیزة مشارکت شهروندان منجر  شودیم
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همچنین در جایی کـه قـوانین و مقـرّرات از درجـۀ شـفّافیت، دامنـۀ شـمولیت و ضـمانت          .)195
و اجراي کافی برخوردار نباشد، حکومـت و خـود واضـعان قـوانین، بـه مقـرّرات پایبنـد نباشـند         

تـر شـود و   روز عمیـق بـه ایجادکنندگان ساختارها، خود ساختارشکن باشند، شکاف طبقـاتی روز 
و در نتیجـه، سـرمایۀ    کنـد یمـ اعتمادي در جامعه شیوع پیـدا  عدالت در جامعه کمرنگ شود، بی

عالوه بر اینها، وجود فساد مالی و سیاسی در بین مقامات حکومتی . اجتماعی تخریب خواهد شد
بـازي، عـدم وجـود عـدالت     خـواري، پـارتی  خواري، رانـت برخی مقامات مذهبی، رشوهو حتّی 

دهی مناسب و عدم اعتماد آحاد مـردم بـه مسـئوالن در    ساالري و نظام پاداشاستخدامی، شایسته
هاي علمی و مدیریتی و امانتداري آنها در رابطه بـا منـابع عمـومی کـه در اختیـار      زمینۀ توانمندي

ــی م  ــد، همگ ــاعی     دارن ــتردة اجتم ــاي گس ــدایش پارانوی ــاعی و پی ــرمایۀ اجتم ــل س ــب تحلی وج
).43ـ1385:47ك؛ خضري، .ر(شودیم) پنداريدشمنهمه(

  
  ها و سرمایۀ اجتماعی آمبودزمان)3ـ6ـ2

در مورد نقش آمبودزمانها در تولید سرمایۀ اجتماعی، باید خاطرنشان ساخت کـه در ایـن زمینـه    
در واقع، . ندنکیمکمیلی دارند و در راستاي عملکرد دولت حرکت آمبودزمانها نقش فرعی و ت

در زمینۀ تولید سرمایۀ اجتماعی، این دولت و قدرت سیاسی حاکم است که نقش دسـت اول را  
بـا وجـود ایـن، آمبودزمانهـا نیـز از دو طریـق کلّـی و اساسـی یعنـی بسترسـازي و           . کنـد یمـ ایفا 

نیازهـاي اساسـی   سرمایۀ اجتماعی به عنوان یکی از پـیش  به تقویت و رشد تواندیماعتمادسازي 
  .گشاي آن کمک کندساالري و کلید مشکل مردم

  ـ بسترسازي
بـدین معنـا کـه از    . سـازي اجتمـاعی مبـادرت ورزد   در این زمینه، آمبودزمان باید به ظرفیـت 

هـا، بسـترهاي    هطریق آموزشهاي مدنی، تبلیغات، بها دادن به افکار عمومی و بـا اسـتفاده از رسـان   
ي جمعـی فـراهم   هـا  الزم را براي تحریک و تشویق افراد جامعه به همکاري و مشارکت و اقـدام 

  .بیاورد و آنها را از انزواطلبی، رکود، بدبینی و یأس سیاسی خارج کند
  سازي ـ اعتماد

اما در زمینۀ اعتمادسازي این دولت و نهادهاي حکومـت هسـتند کـه نقـش عمـده و اساسـی       
بدین معنا که این دولت است که بایـد محـیط اعتمـادزایی    . و آمبودزمان نقش مکمل دارد دارند

در ایـن  . هـایش فـراهم آورد  را تدارك ببیند و اعتماد اعضاي جامعـه را بـه اقـدامات و سیاسـت    
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هاي دولت، تسـهیل جریـان اطّالعـات، تمرکززدایـی از قـدرت،      رابطه، ثبات در رفتار و سیاست
هـاي بـاالي   افیت عملکرد مسئوالن، مبارزة جدي با فساد سیاسی و مالی در الیهپاسخگویی و شفّ

  .حکومت و تناسب اقتدار حکومت و جامعۀ مدنی نقش اساسی دارد
در این میان، نهاد آمبودزمان نیز به عنوان یک نهاد حـامی مـردم کـه از شـهروندان در برابـر      

، در صـورتی کـه سـالمتش    کندیمحمایت نقض حقوق و آزادیهایشان و سوء مدیریت مقامات 
هـاي   حفظ گردد، یعنی به وظایف و کارکردهاي خویش به نحو احسن عمل نماید و با پیگیـري 

هاي شهروندان پاسخ کارآمد و مناسب دهد، به سـهولت در  مستمرّ خود به شکایات و نارضایتی
عـی حقـوق خـود و یـار و     دسترس مردم باشد و شهروندان به آن اعتماد کنند و آن را مـدافع واق 

یاور و فریادرس خود در مقابل سوء جریانات بدانند و به یک نهاد صرفاً تشریفاتی تبدیل نشـود،  
  .کندیمبه شیوع فضاي اعتماد در جامعه و تقویت سرمایۀ اجتماعی کمک فراوان 

  نهاد آمبودزمان در نظام حقوقی ایران 
یل قوانین اساسی و ساختارهاي حکومتی گوناگون، ماهیت همانگونه که گفته شد، نهاد آمبودزمان به دل

هاي سیاسی یا اهداف در واقع، نهاد مزبور در هر کشور با توجه به فرهنگ. شکلی نداردمشخّص و یک
؛ مثالً در انگلستان کمیسر پارلمانی، در فرانسه کندیمحکومتی ساختار، جایگاه و عناوین مختلف پیدا 

محتسـب  فع حقوق شـهروندان، در اسـپانیا مـدافع مـردم و در پاکسـتان وفـاقی      مدیاتور جمهوري و مدا
  .قضائی و صیانت از حقوق شهروندان را بر عهده دارندادهایی هستند که وظیفۀ نظارت غیرنه

بازرسـی از ادارات و سـازمانهاي دولتـی و نظـارت بـر      (در نظام حقوقی ایـران، ایـن رسـالت    
بـر عهـدة سـازمان بازرسـی کُـلّ      ) حفظ حقوق شـهروندان  صحت اجراي قوانین در دستگاهها و

ی بازرسـ ی، سـازمان  بازرسـ سـازمان   لیتشکیی قانون اجرانامۀ نییآ12طبق مادة . باشدیمکشور 
ی و مـال ي و اداراناتیجرسوءو اعالمات اشخاص در خصوص  اتیشکابه  تواندیمکشورلّکُ

در تحقّـق   لیتسـه نظـارت،   نیاۀ جینت. دینمایدگیرسي اداري هاو مقرّرات دستگاه نیقواننقض 
در . خواهد بـود ) اساسی. ق 156اصل  2بند (» ي مشروعهايآزادگسترش عدل و «ي واالهدف 

واقع، سازمان بازرسی کُلّ کشور در ایران هم متولّی وظـایف آمبودزمـان و هـم متـولّی وظـایف      
عـالوه  . آن گذاشته شده اسـت قانون اساسی بر عهدة  174نظارت و بازرسی است که طبق اصل 

ها و بر این، سازمان بازرسی وظیفۀ مبارزه با فساد و صیانت از حقوق شهروندان در برابر کجروي
از ایـن رو، سـازمان بازرسـی    . هاي حکومتی را نیز بر عهـده دارد هاي دولت و دستگاهخودسري
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هـاي  ز سـایر اختیـارات و ظرفیـت   العادة خود و با استفاده اهاي مستمرّ و فوقدر بازرسی تواندیم
هـاي اداري، مبـارزه بـا فسـاد را در تمـام      خود، رسالت نظارت بر حسن اجراي قوانین در دستگاه

ها هستند، محقّق سازد و  هاي ذاتی آمبودزمانسطوح و الزام مسئوالن به پاسخگویی که از قابلیت
 توانـد یمـ سـازمان  . اي ایفاء نمایـد حظهساالري نقش قابل مال اي نظام مردمدر پیشبرد عناصر پایه

  :ها و بسترهاي زیر اجرایی و عملیاتی نمایداین وظایف خطیر و حیاتی را از طریق فعالیت
  

  مبارزه با فساد
و در اقـدامات خـود وجـه     باشدیمرغم اینکه آمبودزمان تعقیبی سازمان بازرسی کُلّ کشور علی

تالشـهاي خـود جهـت مبـارزه بـا فسـاد، بایـد ماننـد سـایر           ، اما درباشدیمتعقیب و پیگرد غالب 
پیشـگیري و  (و روانشـناختی  ) پیگـرد و تعقیـب  (هـاي دوجانبـۀ برخـوردي    آمبودزمانها ازسیاست

البتّه سـازمان  . استفاده نماید و بعد اصالحی وظایف و کارکردهاي خود را تقویت نماید) اصالح
ــاوري   ــد توســعۀ فن ــداماتی مانن ــه اق ــن زمین ــابع انســانی،   در ای اطّالعــات و ارتباطــات، توســعۀ من

المللی، توسعۀ کمی ادارات استانی، تأسیس مرکز ارتباطـات   کارگاههاي آموزشی، تعامالت بین
رسـد ایـن   یا آغاز نموده است، گرچه بـه نظـر مـی   مردمی و بسیاري اقدامات دیگر را انجام داده

 رسـد یمـ بنابراین، ضروري به نظر . ده استاقدامات به دلیل وجود مشکالتی وافی به مقصود نبو
ت هاي برخوردي و اصالحی، با اسـتفاده از سـایر  سازمان بازرسی در راستاي سیاست هـاي  ظرفیـ

  :قانون اساسی و قوانین عادي اقدامات مهم زیر را در امر مبارزه با فساد انجام دهد
قانون اساسی باید به بررسی  142و  49ـ سازمان بازرسی با عنایت به اصول متعالی و راهگشاي 

ویـژه در طـول سـالهاي پـس از جنـگ تحمیلـی        هاي کالن بهآوري و انباشت سرمایهنحوة جمع
ترین وظیفۀ خود یعنی محقّـق نمـودن عـدالت در جامعـه     بپردازد تا بتواند پاسخگوي انجام اصلی

و باید با توجه به اختیارات  ندتوایمدر این راستا، سازمان بازرسی و در رأس آن قوة قضائیه . باشد
اي براي نظارت بـر امـوال و دارایـی مقامـات و     هاي سازمان بازرسی با تأسیس کمیتهو صالحیت

اداري تعریف شده، به ثبت و نظارت بر افزایش دارایی تمام  کار و سازمدیران کشور، با ساختار و 
  . مقامات کشور بپردازد

ها و شرایط انتخاب و انتصاب مسئوالن و ی عزل و نصبـ نظارت سازمان بازرسی بر چگونگ
نظارت بر حسن اجراي قوانین مربـوط بـه اسـتخدام و گـزینش و اعطـاي صـالحیت بـه سـازمان         

هاي قانونی و بازرسی جهت ابطال احکام انتصاب مسئوالن در نظام اجرایی کشور پس از بررسی
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کـه بـه طـور قطـع بـه نتـایجی ماننـد         احراز عدم رعایـت شـرایط قـانونی در گـزینش و انتصـاب     
جلوگیري از تضییع حقوق مردم و کاهش نارضایتی عمومی، برقراري امنیت شـغلی، پایـان دادن   

هاي فکري، تقویـت  به گزینش و انتصاب تنها بر اساس روابط سیاسی و خویشاوندي و یا قرابت
نجامـد کـه حرکـت کشـور     امی ...و بازسازي سرمایۀ اجتماعی و شیوع فضاي اعتماد در کشور و

  .بخشدیمبه سوي محو و نابودي فساد اداري را تسهیل و تسریع 
سازي قوانین قبلی تحـت عنـوان یـک قـانون ضـد فسـاد و       ـ اقدامات اصالحی براي یکپارچه

  .وجود ارادة سیاسی الزم براي اجراي آن
موضـوع  (ل شـغ یـک ازتصـدي بـیش  ممنوعیتقانونبربازرسیتر سازمانـ نظارت جدي

  .و اجرایی شدن احکام صادره از سازمان بازرسی در این زمینه) ا.ق 141اصل 
ترین عامل  البتّه الزم به ذکر است که عالوه بر تمام اقدامات و تالشهاي سازمان بازرسی، مهم

موفّقیت در امر مبارزه با فساد، حمایت کامل باالترین مقامات حکومت است و وجود ارادة سیاسی 
  .باشدیمنیز ضامن تداوم مبارزه با فساد و موفّقیت این امر و حمایت و حضور جامعهقوي 

  
  نظارت بر حسن برگزاري انتخابات

همانگونه که یاد شد، برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه، صیانت از آراي شـهروندان و تضـمین   
از آنجـا کـه در   . باشـد یمساالر  هاي مردمهاي اصلی در تشخیص رژیمصحت انتخابات از مؤلّفه

هـاي  امر انتخابات، رقابت ناسالم بین داوطلبان همواره محتمل است و و از طرف دیگر، دسـتگاه 
هـا موجـب   اي دخالـت نفع هستند و ممکن اسـت پـاره  دولتی معموالً نسبت به نتیجۀ انتخابات ذي

آن ضـرورت پیـدا    الشّعاع قرار گرفتن جریان انتخابات گردد، نظارت بر صـحت و درسـتی  تحت
قانون اساسی ایـران، برگـزاري انتخابـات     99اگرچه بر طبق اصل ). 437: 1384هاشمی، (کندیم

به عهدة وزارت کشور و نهاد ناظر بر انتخابات نیز شوراي نگهبـان اسـت، امـا بازرسـان سـازمان      
ان امـور  قـانون اساسـی بـر اجـراي قـوانین انتخابـاتی و حسـن جریـ         174بازرسی نیز مطابق اصـل  

بر این اسـاس، نظـارت بـر نهادهـاي برگزارکننـدة انتخابـات از       . انتخابات نظارت خواهند داشت
از  ...هـاي رأي، شـمارش آراء و  هـا، توزیـع برگـه   ها، بخشـداري جمله وزارت کشور، فرمانداري

بنـابراین، چنانچـه اعمـال نظـارت     . باشـد یمـ جمله وظایف و اختیارات سازمان در امـر انتخابـات   
ازمان بازرسی منجر به کشف سوء جریان، نقـض قـوانین و یـا وقـوع جرمـی در امـر انتخابـات        س

گردد، گزارش آن از طریق معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسـی و قضـائی بـه مراجـع صـالح      
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همچنین پیشنهاد اصالحات در قوانین انتخاباتی و رفع ابهامات و نقـایص  . گرددیمقضائی ارسال 
  .رسدیمس شوراي اسالمی از سوي سازمان بازرسی ضروري به نظر قوانین به مجل

  
  حراست و حمایت از حقوق شهروندي

سازمان بازرسی بر اساس حقّ نظارت قوة قضائیه نسبت به حسن جریـان امـور و اجـراي صـحیح     
قـوانین در دسـتگاههاي اداري کـه بـه موجــب قـانون اساسـی بـه ایــن سـازمان سـپرده شـده، بــر           

هـا، سـازمان   ها و دادسراهاي کشور، نیروي انتظامی، کالنتـري ي قضائی اعم از دادگاههادستگاه
در واقع، سازمان بر اساس وظایف محوله، بایـد بـر اجـرا    . حقّ نظارت و بازرسی دارد ...زندانها و

المللی راجع به حقوق شـهروندي و حقـوق بشـر نظـارت      هاي بینها و اعالمیهشدن قوانین، میثاق
در صورت برخورد با تخلّـف یـا جرمـی کـه مبتنـی بـر نقـض حقـوق شـهروندان باشـد،            کرده و

 تواننـد یمـ ویـژه بازرسـان سـازمان     صالح اقدام خواهد نمود، بهنسبت به اعالم گزارش به مراجع
) 15/2/1382مصـوب  (هـاي شـهروندان   با مستمسک قرار دادن قانون احترام به حقـوق و آزادي 

ــی ب  ــتورالعمل اجرایـ ــد و دسـ ــوق و آزادي    15نـ ــه حقـ ــرام بـ ــانون احتـ ــهروندي  قـ ــاي شـ هـ
همچنـین حـقّ اعـالم    . اي بـه عمـل آورد  ، در این راسـتا، اقـدامات شایسـته   )30/8/1383مصوب(

شکایت و دادخواهی به سازمان بازرسی از طریق پست، تلفن و پایگاههـاي اینترنتـی، بـه عنـوان     
شـهروندان بـه    دسـتیابی دیگـر در جهـت    پل ارتباطی میـان شـهروندان و مراجـع قضـائی ابـزاري     

عالوه بر این، سازمان بازرسی بـه موجـب عضـویت در سـتاد حقـوق بشـر       . حقوق خویش است
ــر اســاس آیــین  ــت و   20/6/1380نامــۀ مــورخ قــوة قضــائیه کــه ب ــه منظــور حفــظ حقــوق مّل و ب

 توانـد یمـ اسـت،   بینـی شـده  شهروندان و برخورد با متجاوزین به این عرصه، در قوة قضائیه پیش
نقش کلیدي و مـؤثّري در حراسـت از هنجارهـاي فراحقـوقی و حقـوق مـردم ایـران ایفـا نمایـد          

  ).18ـ 21: 1390صداقتی،(
  

  نظارت بر پاسخگویی مسئوالن و دسترسی آزادانه به اطّالعات
ستاي در را. باشدیمساالر  هاي نظام مردمامروزه حقّ دسترسی آزادانه به اطّالعات یکی از شاخص

تصویب و  1387در مجلس به سال » قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطّالعات«این اصل زیربنایی 
مطـابق   .1نظام تشخیص داده شـد از سوي مجمع تشخیص، موافق مصلحت  31/5/1388در تاریخ 

                                                                                                                                                     
العات که ازسوي مجمع تشخیص الحاق گردید، دسترسی آزاد به اّطقانون انتشار و 10ةماد ةمطابق تبصر. 1

.باشدمنوط به عدم مخالفت ایشان میهاي زیر نظر رهبري،هط دستگاالعات توسانتشار اطّ
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این قانون هر شخص ایرانی به جز مواردي که قانون منع نموده، حقّ دسترسی به اطّالعات عمومی 
مؤسسات عمومی نیز مکلّف هستند اطّالعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن . دارد را

عالوه بر این، اطّالعاتی که متضـمن حـقّ و تکلیـف    . و بدون تبعیض در دسترس عموم قرار دهد
واضـح اسـت   . هاي همگانی به آگاهی مردم برسد براي مردم است، باید از طریق انتشار در رسانه

ازمان بازرسی در راستاي وظیفۀ نظارت بر حسن جریان امور و اجراي صحیح قوانین، از حقّ که س
نظارت بر چگونگی اجراي قوانین و مقرّرات مربوط به دسترسی آزادانۀ شهروندان به اطّالعات و 

، برخـوردار  باشندیمبه ارائۀ اطّالعات هایی که طبق قانون موظّفنظارت بر مؤسسات و دستگاه
  .ستا

تسهیل جریان آزاد اطّالعات در جامعه و آگاهی مردم از حقوق و تکالیف قانونی خـود، در  
در واقـع، کـاهش فسـاد اداري بـه     . تحقّق اهداف کلّی سازمان بازرسی بسیار حائز اهمیت اسـت 

هـاي عمـومی و اداري بـه جهـت     جهت از بین رفتن اطّالعات محرمانه،کاهش خطاهاي دسـتگاه 
رد، افزایش مشارکت عمومی و نظارت شـهروندان بـر مقامـات عمـومی قـدرت و      شفّافیت عملک

گیري خود، از نتایج مستقیم انتشار پاسخگویی مسئوالن و الزام آنها به بیان دالیل و مبانی تصمیم
  .اطّالعات و دسترسی آزادانۀ مردم به آنهاست

» رسانیاي مشورتی اطّالعشور«از جمله اقدامات مثبت سازمان بازرسی در این زمینه، تشکیل 
البتّه ). 85ـ    86: پیشین(باشدیمرسانی عمومی به ریاست رئیس سازمان بازرسی، به منظور اطّالع

اي ایفـا  الزم به ذکر است که در امـر پاسـخگویی و جریـان آزاد اطّالعـات، مـردم نقـش عمـده       
الی    شهروندان در مقام حاکمیت بر سرنوشت خویش، بایـد در ایـ  . ندینمایم ن صـحنه موضـع فعـ

داشته باشند و آگاهانه و فعاالنه از مسـئوالن سیاسـی و اجرایـی بخواهنـد تـا مبـانی تصـمیمات و        
اند و با منافع مردم در ارتباط است، براي همگان بیان کنند و توضـیح  اقداماتی را که اتّخاذ کرده
در غیر ایـن  . باشدیماخالقی  شان مطابق قانون و اصولاعمال کنندیمدهند که به چه دلیلی فکر 

انفعالی مردم و عـدم درخواسـت آنهـا از مسـئوالن جهـت      صورت، انزواطلبی، سکوت و موضع
رسانی، عرصه را براي فساد، سوء استفاده از اختیارات و تعرّض به حقـوق و  پاسخگویی و اطّالع

هاي می و مشارکتهاي عمودر واقع، رشد فکري و سیاسی و آگاهی. کندیمشان باز آزادیهاي
ــذیري و پاســخگویی مســئوالن و باعــث    ــد مــردم، موجــب ســالمت و تعهدپ ــه و هدفمن متفکّران

  .شودیمهاي دولتمردان جلوگیري از انحراف و خودسري
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  یالملل نیب ينهادها با سایر آمبودزمانها وهايارتقاي تعامالت و همکار
 ،کشورها در صیانت از حقـوق و آزادیهـا   هاي دیگربه منظور استفاده از تجارب مفید و پیشرفت

هـاي  ویژه در امر مبارزه با فساد سازمان بازرسی باید تعامل و ارتبـاط تنگـاتنگی بـا آمبودزمـان     به
البتّه سـازمان در ایـن زمینـه اقـدامات مناسـبی بـه عمـل        . المللی برقرار نماید آنها و سازمانهاي بین

انجمن آمبودزمان سسؤکشور به عنوان عضو م لّکُیسازمان بازرس آورده است؛ از جمله اینکه
مذاکرات و جلسـات انجمـن حضـور داشـته و نقـش       یدر تمام ،سیسأدو تاز بAOA((1ییایآس

 ۀسـازمان تجربـ   نیـ ا.اسـت  فـاءکرده یانجمـن ا  ی ایـن آمبودزمـان  يهاتیفعال ۀتوسع يبرا یاساس
انجمـن را در   ةریمـد  تیـأ ه يهـا و جلسـه  یاجالس دوساالنه و مجمع عموم نیچهارم يبرگزار
 ۀانیکنفـرانس سـال  اجـالس و  نیلـ کشـور در او  لّکُـ  یسازمان بازرسهمچنین . خود دارد ۀکارنام

 نیدر چـ  1385در سـال  )IAACA(2مبـارزه بـا فسـاد   يهـا  دسـتگاه  نمسـئوال ی المللـ  نیانجمن بـ 
بـه  هـم  يالدیمـ  2007سال در. این انجمن پذیرفته شدیالتیبه عنوان عضو تشک یافت و حضور

) IOI(3المللـی  سسـه آمبودزمـان بـین   ؤبـه عضـویت دائـم م    رانیـ ا یاسالم يجمهوراز یندگینما
ویـژه کشـورهاي    هـاي ملّـی موفّـق بـه    حال، استفاده از تجربیـات آمبودزمـان  با این.آمده استرد

 ،کُنـگ آسیایی مثل آمبودزمان کُرة جنوبی، آمبودزمان ملّی ژاپن،کمیسیون مبارزه با فساد هنگ
  .رسدیمضروري به نظر 

ظرفیت باالیی در راستاي که سازمان بازرسی،  رسدیمبه نظر ، هبا عنایت به موارد مطرح شد
و هـا استفاده از این ظرفیت. دارد،تحقّق حکمرانی خوب و ارتقاي سالمت نظام اداري و سیاسی

هـاي مختلـف   خـواه در زمینـه  لتساالر و عدا قابلیتها، ایران را در مسیر ایجاد یک حکومت مردم
  .دهدیمسیاسی، اقتصادي و اجتماعی قرار 

                                                                                                                                                     
1. Asian Ombudsman Association
2. International Association of   Anti Corruption Authorites
3. International Ombudsmam Institute
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  ها مبودزمانساالري توسط آ راهکارهاي توسعه و ارتقاي مردم) 1شکل (

  
  نتیجه

که نظارت بر زمامـداران، مسـئوالن و نهادهـاي     دهدیمساالر نشان  هاي مردم بررسی شرایط نظام
حکومتی و داشتن حقّ برابر در اعمال این نظارت، پاسخگویی دولت، حفظ حقوق و آزادیهـاي  

زاد و سـالم،  عمومی، حقّ دسترسی به مناصب و مشاغل مهم و کالن سیاسی، امکـان انتخابـات آ  
سـاالري ایفـا    رسانی کارآمـد و حاکمیـت قـانون نقشـی بسـزا در اسـتقرار و تحکـیم مـردم        اطّالع

که مردم از توان نظارت بر عملکـرد   شودیمساالر زمانی محقّق  هاي مردم در واقع، نظام. کندیم
ر باشـند و  ها به درون فرآیندهاي سیاستگذاري و اجرا برخـوردا ارکان حکومت و انتقال خواسته

حکومـت   هـا و تجاوزهـاي   هاي مشروع خـود در برابـر تعـدي    همچنین بتوانند از حقوق و آزادي
  . دفاع کنند

سـاالر،   هاي مردم در این میان و با توجه به پیوند تاریخی و منطقی بین نهاد آمبودزمان و نظام
یر قضائی که هدفشـان  ها به عنوان سازوکارهاي نظارت غ که آمبودزمان دهدیمها نشان واکاوي

هاي اداري و دولتی به منظور حمایت از منـافع  پیشگیري و پیگیري موارد نقض قانون در دستگاه

پاسخگو کردن مقامات و 
عملکردحکومت شفّافیت

کمک به  برگزاري 
منصفانهانتخابات آزاد و

تقویت و بازسازي 
سرمایۀ اجتماعی 

توسعه و بالندگی عملکردجامعۀ 
مدنی و اجزاي آن

صیانت از حقوق 
شهروندي و ارتقاي آن

آمبودزمان

مبارزه کارآمد با فساد
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بـا اعمـال آنهـا     دارند کـه اي هاي بالفعل و بالقوهو حقوق شهروندان است، کارکردها و کارویژه
. نماینـد  یکمـک شـایان   ،سـاالري  هـاي مـردم  به گسـترش و تحکـیم اصـول و شـاخص     توانندیم

  :این نقش را از طریق راهکارهاي ذیل انجام دهند توانندیمها  آمبودزمان
  . ـ مبارزة کارآمد و اثربخش با انواع فساد

  . صیانت از حقوق شهرونديـ حفاظت و
  .ـ پاسخگوکردن مقامات و مسئوالن و شفّافیت عملکرد حکومت

  .ـ کمک به برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه
  .و بالندگی جامعۀ مدنی و اجزاي آن ـ توسعه

.ـ ترغیب شهروندان به مشارکت آگاهانه و متفکّرانه
  .ـ تقویت و بازسازي سرمایۀ اجتماعی

نکتۀ اول اینکه نهاد آمبودزمـان بـراي   : دینمایمدر رابطه با مطالب فوق چند نکته قابل توجه 
د و کارکردي مطلوب داشته باشـد، بایـد   هاي خود را در این راستا انجام دهآنکه بتواند کارویژه

  :هاي ذیل باشدواجد خصیصه
دهی و دستوري از سوي مقامات عمومی یا حزب خاصـی  گونه جهتـ آمبودزمان نباید هیچ

المصـالحه قـرار گیـرد، بلکـه بایـد      اي کـه اسـتقالل و کارکردهـایش وجـه    دریافت کند، به گونه
.ادهایی که در حوزة قدرت هستند، انجام دهدوظایف خود را مستقلّ از همۀ مقامات و نه

هـایی را بـه    ـ آمبودزمان به اقتدارهایی نیاز دارد تا به شکایات افراد رسـیدگی کنـد و توصـیه   
منظور جبران خسارت یا اعادة وضعیت صادر کند و در جایی که مناسب است اصالحات تقنینی 

.و اداري را به منظور ادارة مطلوب پیشنهاد دهد
منافع شهروندان فکر کند، ولی ضد دولت نباشد و از لحاظ عمـومی قابـل مشـاهده و در     ـ به

.دسترس باشد
ـ براي اینکه تظلّم شـهروندان در مسـیر مناسـبی پـیش رود، بهتـر اسـت آمبودزمـان در برابـر         

کنندة مالحظـات مربـوط   تضمین تواندیمپارلمان یا دستگاه قضایی پاسخگو باشد که این روش 
.وق افراد شاکی باشدبه حق

هـا بـا تقویـت و بالنـدگی آنهـا       نکتۀ دوم اینکه میـان عوامـل و راهکارهـایی کـه آمبودزمـان     
گونـه کـه   تولید وجود دارد و همـان ساالري کمک کنند، یک رابطۀ باز مبه توسعۀ مرد توانندیم

مـرتبط هسـتند    در مدل مفهومی در متن نیز نشان داده شد، این عوامل به صورت زنجیروار به هم
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و وجود هرکدام از آنها به تولید و تقویت عوامل دیگر و فقدان هر کدام از آنها بـه ناکارآمـدي   
به عنوان مثال سرمایۀ اجتماعی، مشارکت فعاالنـه و آگاهانـه، آزادي   . شودیمو نقص بقیه منجر 

الی کـه  ، در حـ دیـ نمایمـ مطبوعات و احزاب سیاسی به تشکیل و تحکیم جامعـۀ مـدنی کمـک    
یـا مـثالً پاسـخگویی و شـفّافیت      باشـند یمـ هاي فوق خود محصول شکوفایی جامعۀ مـدنی  مؤلّفه

هـاي عمـومی   عملکرد حکومت، برگزاري انتخابات منصـفانه و آزاد و رعایـت حقـوق و آزادي   
و از سـوي دیگـر، افـزایش فسـاد و      گـردد یمـ موجب افزایش سرمایۀ اجتماعی و کـاهش فسـاد   

ت و نادیده گرفتن حقوق شهروندان موجـب تحلیـل و از میـان رفـتن سـرمایۀ      کاري حکومپنهان
  .اجتماعی خواهد شد

ساالري که اشاره  هاي مؤثّر بر مردمنکتۀ قابل توجه دیگر اینکه مجموعۀ عوامل و زیرساخت
هاي اصلی حکمرانی خوب بوده و مجموع این عوامل در واقـع، مفهـوم   شد، از ارکان و شاخص

. اي مطـرح گردیـده اسـت   که در سالهاي أخیر به طور فزاینده دهندیمرا شکل  حکمرانی خوب
هـا و بـه طـور    آید، بر تبیین چگونگی حکمرانـی دولـت  حکمرانی خوب چنانچه از نام آن برمی

ها با شهروندان داللت داشته است و در نتیجه، تأثیر بسـزایی در تقویـت    خاص بر رابطۀ حکومت
در . دیآیمالگویی براي توسعۀ پایدار انسانی و انسجام اجتماعی به شمار ساالر دارد و  نظام مردم

کـه افـزایش شـفّافیت و پاسـخگویی،      دهدیمواقع، حکمرانی خوب، این راهبرد را مد نظر قرار 
پـذیري و مشـارکت موجـب تحکـیم و بهبـود کیفیـت       جویی، مسـئولیت حاکمیت قانون، عدالت

 کارهـاي  و سازساالري با استفاده از  یی دیگر، تحقّق موازین مردماز سو. ساالري خواهد شد مردم
  .پذیر استحکمرانی خوب امکان

ها به طور کلّی، کمکـی بـراي حکومـت    که آمبودزمان شودیمبنابراین، این رهیافت حاصل 
و از سـوي دیگـر، قادرنـد بـا اسـتفاده از الگـوي حکمرانـی         باشندیمشایسته و حکمرانی خوب 

  .ساالري بپردازند ها و ارکان آن به توسعه و تعمیق مردمصخوب و شاخ
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