
1393بهار، 42عمومی، سال پانزدهم، شماره پژوهش حقوق  فصلنامه

  ارزیابی و اصالح فرآیندهاي اداري
  در آیینه سازمان بازرسی کل کشور 

  
  **حسین دلبر- *خیراله پروین

  
)24/2/93: تاریخ پذیرش  -2/6/90: تاریخ دریافت( 

  
  چکیده

ین مربوطه هم تعیین گیري شده و قواناگرچه غالباً براي حل برخی مسائل و مشکالت، تصمیم
هـاي غلـط یـا ناکارآمـد اجـراي قـانون و       شـود کـه شـیوه    شود، در مرحله ارزیابی مشخص مـی  می

شده در محتـواي قـانون    هاي اجرایی و اداري، باعث عدم نیل به اهداف تعیین سوءمدیریت دستگاه
ظـارتی  بنابراین هدف اصلی ایـن مقالـه طـی گفتـاراول، بررسـی نهادهـاي ن      . مشی شده استوخط

طـور   گـذاري عمـومی بـه    درایران با تأکید بر جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در فرآیند سیاست
در گفتـار دوم بـه نقـش سـازمان     . طورخـاص اسـت   کل و در فرآیند ارزیابی قوانین و مقـررات بـه  

ون طبـق قـان  ) ریزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه(ریزي  بازرسی و نیز سازمان مدیریت و برنامه
. شـود  پرداختـه مـی  » هـا  مشـی  بازرسی عملکرد وارزیابی خط«مدیریت خدمات کشوري در مرحله 

ها حاکی از آن است که این دو نهاد، صـالحیت و شـرایط ضـروري بـراي ایجـاد اصـالحات         یافته
 -هاي اجرایی را دارند و تحول از رویکرد بازرسی وارائه سازوکارهاي اثرگذار بر عملکرد دستگاه
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  مقدمه
هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی بـا گسـتره وسـیع و عمـومی،     زمانی که مشکالت و بحران

نظـر از اینکـه جوامـع، تحـت حاکمیـت و مـدیریت سیاسـی کـدام         یکی پس از دیگري، صـرف 
ــه     ــرد و اندیش ــروز ک ــود، ب ــی ب ــزب سیاس ــدئولوژي و ح ــ  ای ــفی مکات ــی و فلس ــاي انتزاع ب و ه

هاي عملـی و عینـی بـراي رفـع نیازهـاي جامعـه در عمـل،        حلهاي سیاسی از ارائه راهایدئولوژي
ــاملی،    ــر ع ــیش ازه ــد و ب ــد ش ــادي  «ناکارآم ــل اقتص ــد،  نقــش عوام ــل درآم و اجتمــاعی از قبی

ها بیش از عوامل سـنتی  گذاري هاي دولت و در سیاست در آن... هاي اجتماعی وبیکاري،آسیب
معتقـد اسـت علـوم     جیمـز اندرسـون  به همـین خـاطر،   1.»هاي حزبی تأثیرگذارتر شد مثل گرایش

اري وارد گـذ  گذاري در نتیجه این شرایط و براي پیوند نظریـه سیاسـی بـا عمـل سیاسـت      سیاست
در این شرایط،  2.عرصه شده تا خأل موجود میان مباحث مجرد فلسفی و نیازهاي عینی را پر کند

ــات سیاســی غــرب شــد و از دهــه هفتــاد مــیالدي یکــی از   » گــذاري سیاســت«مفهــوم  وارد ادبی
: درتعریف این مفهـوم آمـده اسـت   . هاي  رشته سیاسی در مراکز دانشگاهی و علمی شد گرایش

اي از بازیگران در مواجهه با یک وسیله یک بازیگر یا مجموعه قدامات هدفمند که بهمجموعه ا«
بنـابراین  . 3»شـود  گـذاري نامیـده مـی    شـود، سیاسـت   مشکل عمومی یا موضوع خـاص دنبـال مـی   

شـود   شود که در قبال یک مشکل عمومی اتخـاذ مـی   گذاري عمومی، تصمیمی تلقی می سیاست
نیسـت بلکـه فرآینـدي اسـت شـامل      گذاري صـرفاً اتخـاذ تصـمیم    اما باید در نظر داشت سیاست

اي از اقدامات که از زمان احسـاس مشـکل، شـروع  و بـه ارزیـابی نتـایج حاصـل از اجـراي         پاره
گیـري بـراي تصـویب یـک      تنها تصمیم گذاري نه دیگر، سیاستعبارتبه. شود مشی ختم می خط

مفهـوم  . شـود  تفسـیر و اعمـال قـانون را شـامل مـی     قانون، بلکه نتایج اقدامات در ارتباط با اجـرا،  
ــل تعریــف  » گــذاري عمــومی فرآینــد سیاســت«دیگــري کــه بایــد بررســی شــود   اســت کــه ذی

هـاي سیاسـتی دولـت، سـایر مراجـع      اگـر تصـمیمات و فعالیـت   . گذاري به آن اشاره شد سیاست
ر قبـال  صـورت واکـنش د  گذاري و قانونگذاري نظیـر مجلـس شـورا و قـوه قضـائیه بـه      مشیخط

هاي فوري نباشد، نسـبتاً منطقـی و تـدریجی اسـت کـه درایـن فرآینـد، متغیرهـا و مراحـل          بحران
مختلفی از احساس مشکل و شناسایی آن گرفته تا ارزیـابی و تحلیـل بـازخورد آن در جامعـه را     

  .     شود شامل می
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هـوري  گـذاري عمـومی درحقـوق اساسـی و اداري جم     بنابراین با توجـه بـه فرآینـد سیاسـت    
اسالمی ایران،  اقدامات نمایندگان مجلس براي ارائه طرح قانونی، ارائه الیحه از سوي دولـت و  

گیرد تا جهت رفع یک مشکل عمـومی،  نیز پیشنهاد الیحه قضایی ازسوي قوه قضائیه را در برمی
گیـري شـده و    اگرچه گاهی بـراي حـل برخـی مسـائل، تصـمیم     . قوانین و مقرراتی تصویب شود

هـاي غلـط و   شـود کـه شـیوه    شـود در مرحلـه ارزیـابی مشـخص مـی      ن مربوطه هم تعیین میقوانی
هاي اجرایی و اداري، باعث عدم نیـل بـه اهـداف     ناکارآمد اجراي قانون و سوءمدیریت دستگاه

بنـابراین هـدف اصـلی ایـن مقالـه، بررسـی       . مشـی شـده اسـت   شده در محتواي قانون وخطتعیین
ــران   ــارتی در ای ــاي نظ ــد     نهاده ــور در فرآین ــل کش ــی ک ــازمان بازرس ــاه س ــر جایگ ــد ب ــا تأکی ب

طورخــاص  طــور کــل و در فرآینــد ارزیــابی قــوانین و مقــررات بــه  گــذاري عمــومی بــه سیاســت
پردازد که کدام نهاد یا نهادهایی در نظام حقوق و همچنین به این موضوع می) قسمت اول(است

صـالحیت و شـرایط   » هـا  مشـی  ارزیابی خطبازرسی عملکرد و «اساسی و اداري ایران، در مرحله 
هـاي اجرایـی را    ضروري براي ایجاد اصالحات و ارائه سازوکارهاي اثرگذار بر عملکرد دستگاه

).قسمت دوم(دارد
  

  و مصادیق نهادي آن در ایران 1تحول مفهومی وکارکردي نظارت.1
  مفهوم نظارت و تاریخچه نهادهاي نظارتی در ایران. 1-1

مـداران و حاکمـان   ارهاي کنترل زیردستان در گذشته تاریخ  و تحدیـد قـدرت  بازرسی از ابز
گیران در دوران جدید است که در اینجـا مختصـراً   هاي بعدي و ارزیابی تصمیم تصمیمدر دوره

هاي اسالمی، نهاد بازرسی و بازرس در در دوره. شود به تاریخچه آن در تاریخ ایران پرداخته می
پیـامبر  . کردنـد تفـاوت ولـی بـا وظـایف یکسـان و مشـابه ایفـاي نقـش مـی         هر دوره بـا عنـاوین م  

او پس از فتح . را به جامعه خود شناساند» اقتدارات اداري«با تشکیل حکومت، مفهوم ) ص(اکرم
ایـن افـراد، مسـتقیم    . آوري مالیات تعیین کردمکه براي شهرها فرماندار و قاضی و مأموران جمع

گـذاري کـرد کـه مسـئول آن را     را بنیـان » حسـبه «ودند خلیفه دوم، نهاد گو بدر برابر پیامبر پاسخ
او وظیفه داشـت بـر اجـراي احکـام شـریعت در زنـدگی روزمـره جامعـه         . می نامیدند» محتسب«

این نهاد در مصر تا . اسالمی نظارت نموده و به شکایات و مردم از مأموران دولت رسیدگی کند
المقـدس حکومـت   آنکه صلیبیون هم در مدتی که بر بیـت جالب . اواسط قرن نوزده دوام داشت

گـذاري آن نیـز از   داشتند با تقلید از حسبه، نهاد مشابهی در آنجـا مسـتقر کردنـد و حتـی در نـام     
                                                                                                                                                                                                                     

1. Looking , Seeing
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همچنـین در دوره خلفـاي عباسـی    . را ابـداع کردنـد  » مدسـپ «برداري کرده، واژه محتسب گرته
تشکیل شد که تحـت ریاسـت مقـام    »مظالم دیوان«رسیدگی به شکایات مردم از مأمورین دولت 

نظـارت و بازرسـی در احادیـث اسـالمی      . 1کـرد القضات انجام وظیفه میاي به نام قاضیبلند پایه
  :اندمورد توجه بوده است، ازجمله در حدیثی آمده است که پیامبر اکرم فرموده

الْخَاصه حتَّى یرَوا الْمنْکَرَ بینَ ظَهـرَانَیهِم وهـم قَـادرونَ    إِنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ الَ یعذِّب الْعامۀَ بِعملِ «
  ـهامالْعـۀَ والْخَاص اللَّه ذَّبع کلُوا ذَلفَإِذَا فَع ،رُوهنْکفَالَ ی رُوهنْکلَى أَنْ یخداونـد هرگـز عمـوم    2.»ع

ن زمان که اعمال زشـت و ناپسـند    کند مگر آخاطر عمل گروهی خاص مجازات نمیمردم را به
ها آشکار شود و آن گروه خاص، توانایی جلـوگیري و انکـار آن    در میان آن) و خالف قوانین(

در این هنگام خداوند آن گروه خاص و همه توده اجتماع را . را داشته باشند ولی  سکوت کنند
امـور تأکیـد نمـوده و    ت و اصـالح  بـر لـزوم نظـار   ) ع(همچنین امام علـی  . مجازات خواهد کرد

تَعلَـم    إِنَّ اللَّه لَا یعذِّب الْعامه بِذَنْبِ الْخَاصه إِذَا عملَت الْخَاصه بِالْمنْکَرِ سرّاً منْ غَیـرِ أَْن : فرمایدمی
  3.لْعامه استَوجب الْفَرِیقَانِ الْعقُوبهالْعامه فَإِذَا عملَت الْخَاصه بِالْمنْکَرِ جِهاراً فَلَم تُغَیرْ ذَلک ا

شود در حدیث منقول از اهل تشیع، اگر عمل افراد، موجد حرمتی  همان طور که مالحظه می
آیـد کـه بایـد    بنابراین از مفهوم احادیث چنـین برمـی  . شوند گاه عموم مردم مجازات میباشد آن

بـر امـر بـه    ع انتخاب و گمارده شوند تـا عـالوه  گروهی جهت نظارت و  بازرسی بر اعمال اجتما
معروف و نهی از منکر، داراي قدرتی باشند که بتوانند با افرادي که به عمـد بـرخالف قـوانین و    

کنند برخورد مناسب کرده  یا آنان را به مقامات عـالی قضـایی کشـور    مقررات اسالمی عمل می
  .معرفی کنند

. 4بـود » دیـوان اشـراف  «یان تا حمله مغـول بـه عهـده    هاي ایرانی از طاهربازرسی در حکومت
ترین ادارات کشور بود کـه وظیفـه آن بازرسـی دقیـق در رفتـار و کـردار       این دیوان یکی از مهم

نامیدنـد و رئـیس   مـی » شـرف «اعضـاي دیـوان را   . وزیران و کارکنان دولت و سرداران سپاه بـود 
در . ر خـدمت بودنـد ریاسـت داشـت    دیوان بر همه مشرفان که در نقـاط مختلـف مملکـت مـأمو    

ایـن مـأموران،   . کنار مشـرفان، مـأمورانی بودنـد کـه وظیفـه آنـان جاسوسـی و کشـف خبـر بـود          
                                                                                                                                                                                                                     

، فصلنامه حقوق، 3ش ) 1389(»آمبادزمن؛ پاسدار حقوق شهروندي، مبتکر اصالحات اداري«زاده،  محمدجواد رضایی .1
.155دانشگاه تهران، ص؛ سیاسی وعلومدانشکده حقوق

رواه الطبرانی «: 7/267بطرق مختلفه قال الهیثمی فی المجمع  4/192الحدیث عن عدي بن عمیره الکندي أخرجه أحمد .2
  .»وفیه رجل لم یسم وبقیه رجال أحد اإلسنادین ثقات

  .136ص؛ )ق.ه1414انتشارات آل البیت،: قم(16، جلد الشیعهوسائلشیخ حر عاملی،  .3
  .145ص؛ ) 1384نشر علم،:  تهران(، تصحیح دکتر علی اکبر فیاضتاریخ بیهقی محمدبن حسین  بیهقی کاتب، .4
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کردنـد و دیـوان دیگـري     شدند و براي کسب اطالعات با مشرفان همکاري مینامیده می» منهی«
سـرعت بـه   فان بـه هاي مشـر  کرد تا گزارش، با دیوان اشراف همکاري می1»دیوان برید«هم با نام 

طـور   دیوان برید مجهـز بـه چاپارهـاي سـوار بـود ولـی در مـوارد فـوري و مهـم بـه          . مقصد برسد
تـر از  ظاهر شـغل اشـراف مهـم   فرستادند و بهها را با پیک مخصوص به مقصد می معمول گزارش

» بریـدي «)حسـین ...(شـغل بریـد کـه بوالقاسـم داشـت      «:نویسـد کـه بیهقـی مـی   چنان. بریدي بود
واست که هم پسر صاحب دیوان رسالت امیر محمـود بـود و بـه هـرات وزارت ایـن خداونـد       بخ

شـرم داشـت او را اجابـت نـاکردن، بریـدي بـه او داد و       ) امیـر مسـعود  (کرده بـه روزگـار پـدر،    
ور مملکـت  هاي بعـد نیـز بازرسـی در امـ    طور در دورههمین.2»تر بود به بوالقاسماشراف که مهم

: نویسـد نامـه مـی  الملـک هـم در سیاسـت    کـه خواجـه نظـام   چنـان . شـد یه میبراي پادشاهان توص
واجب است پادشاه را از احوال رعیت و لشـکر و دور و نزدیـک خـویش پرسـیدن و انـدك و      «

بسیار آنچه روا دانستن و اگر نه چنین کنـد عیـب باشـد و بـر غفلـت و سـتمکاري حمـل نهنـد و         
دانـد، اگـر   دانـد یـا نمـی   شـاه مـی  رود یـا پاد یدرازي کـه در مملکـت مـ   فسادي و دسـت : گویند

کند آن است که همچـو ایشـان ظـالم اسـت و بـه ظلـم رضـا        داند و آن را تدارك و منع نمیمی
البـد بـه   . دان و این هر دو معنی نـه نیـک اسـت   داند، پس غافل است و کمداده است و اگر نمی

ه صـاحب بریـد خبـر تـازه     صاحب برید حاجـت آیـد و همـه پادشـاهان در جاهلیـت و اسـالم بـ       
  3.»رفت از خیر و شر از آن باخبر بودنداند تا آنچه میداشته

دار وظیفه هاي پس از حمله مغول تا انقالب مشروطیت، سازمان معینی که عهدهدر حکومت
شـود ولـی مسـلماً خبرگـزاري و     مالحظه نمی» دیوان برید«و » دیوان اشراف«بازرسی باشد مانند 

عبـاس، حکـام و    طـوري کـه در زمـان شـاه     ها نیز وجود داشـته اسـت بـه   ین زماننگاري دراخفیه
طور مرتب او را از همه وقایع و حوادث حـوزه حکومـت یـا     مأموران دیوانی مکلف بودند که به

اي از معتمدان خود را هم مأمور کرده بـود کـه در   عباس، عدهشاه. مأموریت خویش آگاه کنند
ن به شکایات مردم از رجال و امناي دولـت گـوش دهنـد و او را از    پایتخت و سایر شهرهاي ایرا

شاه خود نیز گاه تنها یا با چند تـن از نـدیمان و نزدیکـان در شـهر بـه      . جریان کارها باخبر نمایند
صـورتی ناشـناس و   شد و گاه نیز بهخبر به دکان یا خانه مردم داخل میپرداخت و بیگردش می

کـرد و از  گشت و به درد دل مـردم گـوش مـی   یک دو همراه در شهر می با لباس مبدل تنها یا با
شد تا آنجا کـه منشـی مخصـوص او    نظرهاي آنان نسبت به حکومت و مأمورین دولتی باخبر می
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جزوي و کلی و نقیر و قطمیر آنچه در ممالک ایران بل عرصه «: نویسداسکندر بیک ترکمان می
  .1»اندازدش پرتو ظهور میشود گویا بر ضمیر منیرجهان سانح می

ها و ادارات بـا وظـایف   پس از انقالب مشروطه و تدوین قوانین مملکتی و تشکیل وزارتخانه
مملکتـی و وظیفـه مـأمورین    » نامه هیئـت تفتیشـه   نظام«1308و اختیارات مشخص و معین در سال 

بـراي  «ده شـد کـه   هـا تـذکر دا  دولتی به تصویت هیئت وزیران رسید و در ابالغ آن به وزارتخانه
جـات  هاي تفتیشه به والیات، انتظـار وصـول شـکایت الزم نبـوده و فعـالً بایـد دسـته       اعزام هیئت

تفتیشه نقاط مختلف براي اطالع از جریـان امـور و چگـونگی احـوال عمـومی و مملکتـی اعـزام        
  .»شوند

داخلـه و سـجل    هاي جنگ، مالیـه، نامه مزبور، هیئت تفتیشه از نمایندگان وزارتخانه طبق نظام
احوال، نظمیه، عدلیه و ثبت اسناد، پست و تلگراف، فوائد عامه، معارف، امـور خارجـه تشـکیل    

العمل خود را اي از اعضاي صحیحهاي مزبور، عدهشد؛ بدین ترتیب که هر یک از وزارتخانهمی
ولـت از  رتبه باشند پیشنهاد کـرده و از طـرف هیئـت د   که باید در صورت امکان از اعضاي عالی

شـدند و مـدت مأموریـت اعضـاي     ها تعداد الزم براي عضویت هیئت تفتیشه انتخاب می میان آن
.شدندهیئت، سال به سال تجدید و برحسب فرمان شاه به این سمت تعیین می

همچنـین  . شـد ریاست هیئت به عهده یک نفر وزیر بود که از طرف هیئت دولـت معـین مـی   
ها،کمیسـیونی مرکـب از یـک نفـر نماینـده از هریـک از        کایتهیئت تفتیشه براي رسیدگی به ش

داد که این کمیسیون بـه شـکایات واصـله بـه هیئـت، رسـیدگی کـرده و        ها تشکیل میوزارتخانه
نامـه، کلیـه رؤسـاي ادارات دولتـی و      در این نظـام . دادگزارش خود را به رئیس هیئت تفتیشه می

بار، گزارش جامع اوضاع حوزه انزده روز یکرؤساي مدارس دولتی موظف شده بودند که هر پ
مأموریت خود را درمورد رفتار کلیه مأموران دولتی نسـبت بـه مـردم، رفتـار و حالـت و روحیـه       
مردم و حوادث مهمه، به رئیس مافوق خود بدهند و هر رئیسی ایـن گـزارش را بـه رئـیس خـود      

ش را بـراي رئـیس هیئـت تفتیشـه     ارداد تا گزارش به وزیر متبوع برسـد و وزیـر نیـز بایـد گـز     می
دادن از حـوزه مأموریـت   هریک از مأموران دولتی مزبور که از اجراي وظیفـه اطـالع  . فرستادمی

کـرد بـه   تناوب در عرض سال غفلت مـی خود بدون عذر موجه، دو مرتبه متوالی یا چهار مرتبه م
  .شدنامه مزبور باید از شغل خود منفصل می نظام 10موجب ماده 

تفتـیش  « نامه  نامه دیگري به نام نظام نظام 1313نامه فوق یعنی در سال  ال پس از تدوین نظامپنج س
  :نامه هیئت تفتیش کل مملکتی نامه قبلی تصویب شد که در این نظام جاي نظامبه» کل مملکتی
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  .شد طور مستمر نبوده بلکه در موارد لزوم تعیین و مأمور می به -1
نامه قبلی اسـم بـرده شـده     هاي معدود که در نظام از بین وزارتخانه نمایندگان آن منحصراً -2

هـا و ادارات مسـتقل تشـکیل     توانستند هیئت را از مأمورین وزارتخانـه  بلکه می. شد بود تعیین نمی
.بدهند
رئیس هیئت تفتیشه مملکتی، که یکی از وزرا به انتخاب هیئـت دولـت بـود خـودش نیـز       -3

ها یک نفر یا دو نفر از مأمورین دولت را  صحت شکایات و گزارش توانست براي تحقیق در می
  .خود معین کرده و اعزام دارد

  .نامه حذف شد نامه قبلی در این نظام کمیسیون رسیدگی به شکایات مذکور در نظام -4
دادن دربــاره حــوزه هــا در مــورد گــزارشوظــایف رؤســاي ادارات دولتــی در شهرســتان -5

ده روز به دو ماه تغییر داده شد و مختصرتغییري در نحـوه ارسـال گـزارش    مأموریت خود از پانز
  .عالوه جزاي انفصال در مورد ندادن گزارش نیز حذف شدنیز داده شد و به

تر شد و از دخالت در امـور  ها مشخصنامه وظایف هیئت تفتیشی در بازرسی در این نظام -6
عدلیه و مأمورین قضایی است منع شـدند و  حقوقی و جزایی  یا اقداماتی که مخصوص ضابطین 

درنـگ مراتـب را بـه رئـیس هیئـت      باید هر زمان که توصیف یا تغییر مأموري را الزم بداننـد بـی  
در .دادن به مقامات مربوطه، اقدام الزم به عمل آیدتفتیشه مملکتی گزارش دهند تا پس از اطالع

ماده و  14بازرسی شاهنشاهی، مشتمل بر قانون تشکیل سازمان  1347دوره دوم پهلوي و در سال 
موجب این قانون، اداره کل بازرسی کل کشـور بـه اداره    دو تبصره به تصویب مجلس رسید و به

کــل بازرســی وزارت دادگســتري کــه وظیفــه آن منحصــراً رســیدگی بــه امــور قضــایی و اداري  
ان بازرســی دادگســتري بــود تبــدیل شــد و ســایر وظــایف اداره کــل بازرســی کشــور بــه  ســازم 

پس از پیروزي انقـالب اسـالمی در ایـران، سـازمان بازرسـی شاهنشـاهی       .شاهنشاهی محول شد
بـه عنـوان اولـین     7/12/57منحل و مطابق الیحه قـانونی، سـازمان بازرسـی کـل کشـور مصـوب       

نکته با اهمیت در تاریخچه نظارت آن است کـه  1.سازمان کل کشور پس از انقالب تشکیل شد
نظارتی کمتر رویکرد اصالحی داشته و بیشـتر نفـس و عمـل اشـراف و اطـالع از       نقش نهادهاي

نحوه عملکرد مسئولین و مأموران مورد توجه بوده و بنـابراین الزم اسـت کـارکرد اصـالحی در     
بـه بیـان دیگـر،  نهـاد نظـارتی بـراي انجـام کـارکرد تصـحیحی          . صالحیت نظارتی منطبـق شـود  

                                                                                                                                                                                                                     

عباسعلی » نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداري«: ك.براي مطالعه بیشتر در مورد تاریخچه نهادهاي نظارتی ایران، ن .1
همچنین سایت . 1388نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، «و محمد راسخ،  1389زاده عمید زنجانی و ابراهیم موسی

  http://www.bazresi.ir/portal/Home/Default.aspx:سازمان بازرسی به نشانی



  93، بهار 42پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره  فصلنامه  118

تفتـیش بـه رویکـرد     -متحـول شـده و از رویکـرد بازرسـی     واصالحی امور، به ضرورت بایسـتی 
و  سـازي دخیـل  هـاي سیاسـتی و سیاسـت   نظارت تصحیحی امور میل کنـد تـا در الیـه    -بازرسی

  .نفع شودذي

  نظارتی در حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران -1نهادهاي بازرسی.1-2
کننـد کـه   سمی کنتـرل مـی  هاي اداري خودشان را با نهادهاي رسمی وغیررکشورها، سازمان

. در برخی از این کشورها سـاختار نظـارت رسـمی و در برخـی دیگـر غیررسـمی معمـول اسـت        
هـاي  منظور این است کـه در کشـورهایی کـه از رسـمیت سـاختاري برخوردارنـد بیشـتر ارگـان        

نظارتی، نهادهاي داخـل حکـومتی هسـتند و در کشـورهایی کـه از رسـمیت سـاختاري کمتـري         
نقش نظارت همگانی، مشارکت نهادهاي مدنی و غیرحکومتی از اهمیت بـاالیی در  برخوردارند 

ــت   ــور  بیشــتر اس ــارتی آن کش ــدهاي نظ ــوي دیگــر در خ. رون ــم از  از س ــی، اع ــوص دادرس ص
هـا، دو نظـام حقـوقی وجـود      هاي عمومی یا اداري و رسیدگی به تخلفات اداري دسـتگاه دادگاه

  .م فرانسوي به دو شیوه در فرآیند نظارت معتقد هستندنظام کشورهاي انگلوساکسون و نظا. دارد
شـود، دسـتگاه اداري تـابع همـان      ها خوانده مـی که سیستم وحدت دادگاه» الکامن«در نظام 

کنند و مرجع رسیدگی به دعاوي و اختالفات اداري جز در قانون است که افراد از آن تبعیت می
کنـد و از ایـن   دعاوي افراد جامعه رسیدگی می موارد استثنایی همان محاکم عمومی است که به

هـا، مراجـع    اما در نظام فرانسوي یا نظـام دوگـانکی دادگـاه   . حیث بین دولت و افراد فرقی نیست
هاي اداري وجود دارد و قانون حاکم نیز قوانین خاص اداري است وحقوق خاصی به نام دادگاه
  .2ابل بررسی استها مصر، ترکیه در نوع دوم ق اداري ایران، سازمان

هـا مـورد ارزیـابی و نظـارت قـرار      هـاي اداري هـر کشـور از طریـق دو دسـته از نهاد      سـازمان 
در ایـن  . غیـر حکـومتی   -رسمی و دیگري نهادهاي مردمی  -گیرد؛ یکی نهادهاي حکومتی می

نوشتار صرفاً به برخی نهادهاي حکومتی از قبیل سـازمان بازرسـی کـل، دیـوان عـدالت اداري و      
این مراجع در حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایـران بـراي   . شود سیون اصل نود پرداخته میکمی

بینی شده است  و در فرآیند عمل بـه وظـایف نظـارتی و بازرسـی خـود بـه لحـاظ        این مهم پیش
قانونی یا به اقتضاي اختیارات یا شیوه اقدام، موجـد اصـالح عملکـرد یـا داراي صـالحیت ارائـه       

  :رات و قوانین هستندتجدیدنظر در مقر
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؛ هدف این نوع نظارت کـه توسـط خـود اداره بـر روي اعمـال خـود       »اداري«نظارت   -اول 
گیرد، اطمینان از عملکرد و روند صحیح اداري از حیث مطابقت اعمال اداري با قواعد انجام می

کـن سـازد کـه    نهایتاً این کنترل باید احراز این امر را مم. و مقررات و از جهت کارایی آن است
خـوبی انجـام   آیا اداره با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد توانسته اسـت وظـایف خـود را بـه    

توجـه قـرار گیـرد، کارآمـدي و      موضوعی کـه در ایـن نـوع کنتـرل و نظـارت بایـد مـورد       . دهد
ظ قـانونی  همچنین به لحا. وري در امور اداره است تا از این طریق، جایگاه سازمان ارتقا یابدبهره

مقامات مافوق باید نسبت به اعمال و تصمیمات کارکنان زیردست خود نیز اعمال نظارت نمایند 
دیگر، نظارت در این مورد عبارتبه. و تصمیمات کارکنان خود را ابطال، اصالح یا تعلیق نمایند

یح یـا  نیـز تصـمیمات صـر   .  1»شـود  مراتبی است که نظام تبعیت هم نامیـده مـی   صورت سلسله«به 
نمایند، خـواه  مراتبی خود را اعمال می، اختیارات سلسله وسیله آن غیرصریح که مقامات اداري به

ابطال یا اصالح یا تأیید عملی از زیردستان باشد تصمیماتی اجرایی هستند و نتایج حقوقی به بـار  
  .2آورندمی

رهـا و اختیـارات    است که توسـط مجلـس شـوراي اسـالمی  بـا ابزا     » پارلمانی«نظارت  -دوم 
  :گیردمندرج در اصول قانون اساسی صورت می

  3)90و 88اصول  (هاي مجلسهاي اداري کشور در کمیسیون رسیدگی به شکایات از سازمان- 1
  4)55و 54اصول (هاي دیوان محاسبات کشور  از طریق گزارش-2
  )58اصل (نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت دولت -3
  5)76اصل (ارائه گزارش براي قرائت در مجلس حق تحقیق و تفحص و -4

هـاي اداري کشـور اسـت کـه بـا ایجـاد        بـر سـازمان  » قضایی«نوع دیگري از نظارت، نظارت 
قـانون اساسـی بـراي احقـاق      173هـا، طبـق اصـل    نهادهایی نظیر دیوان عدالت اداري و نه دادگاه

هـاي  نامـه و شکایات از آیینشده مردم در مقابل مأموران و رسیدگی به اعتراضات حقوق تضییع
دولتی شکل گرفته و به همراه سـازمان بازرسـی و کمیسـون اصـل نـود، از نهادهـایی اسـت کـه         
                                                                                                                                                                                                                     

  .94ص؛ )  1388میزان، : تهران(،کلیات وایران2و1حقوق اداري  زاده،  رضا موسی.1
  .103ص؛ ) 1385میزان، :  تهران(، چاپ اول )1(حقوق اداريزاده،   حمدجواد رضاییم .2
  .نامه داخلی مجلس براي نمایندگان مجلس استآیین 32این وظیفه مطابق ماده .3
ها واسناد مدارك مربوط به دیوان حساب...55دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورا است وطبق اصل 54طبق اصل  .4

آوري وگزارش تفریق بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس نه را برابر قانون بودجه هر سال جمعبودجه ساال
  .کند و این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شودتسلیم می

ه ماده وتبصر 6و 5هاي تخصصی و مطابق بندهاي نامه داخلی مجلس با ایجاد کمیسیونآیین 33این اختیار بر اساس ماده  .5
  .گیردمذکور صورت می
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هـایی کـه   نامـه هـا و تصـویب  نامهصالحیت تهیه گزارش و ارائه درخواست اصالح یا ابطال آیین
اي مسـئولیت  از سـوي دیگـر در حقـوق ایـران، مبنـ     . منشأ تخلفات اداري قرارگرفتـه را داراسـت  

نقـص  «دولت در امور اداري، مبتنی بر نظریه خطاست و خطـا بـه تعبیـر قـانون مسـئولیت مـدنی،       
بـه نظـر نگارنـده، سـازمان بازرسـی، صـالحیت       1.است» وسایل اداره و تشکیالت و سوءمدیریت

برداشـتی  . تواند در جهت اصالح فرآیندهاي اداري مؤثر بشوداحراز چنین نواقصی را دارد و می
ه از متن قانون مذکور وجود دارد این است کـه غیـر از رعایـت و عمـل بـه قـانون و مقـررات        ک

اداري، نحوه مدیریت و رعایت اصـول اداره امـور عمـومی و عمـل بـر اسـاس الگوهـاي علمـی         
هاي دولتی براي نیل به اهداف سازمان اداري اهمیت دارد و حتـی   کارآمد  مدیریتی  در دستگاه

  . ر و عدم رعایت آن، مسئولیت دارددولت در قبال قصو
هـاي صـحیح   منظور از نقص وسایل اداره این اسـت کـه اداره مجهـز بـه وسـایل و تـدابیر و روش      

نظمی در سازمان و سـوء جریـان کارهـاي اداري و    مدیریتی براي انجام کار نبوده و این امر موجب بی
خود به وسایل صحیح کـار ،کـه وجـود     دیگر، اداره در تجهیزعبارتبه. درنتیجه وقوع خسارات شود

بنـابراین   2.یک تشکیالت و مدیریت صحیح  و منظم آن را ایجاب کند مرتکب تقصیراتی شده باشـد 
ــاي صــالحیت    ــازمان بازرســی از نهاده ــودم و س ــزارش از  کمیســیون اصــل ن ــه گ ــه و ارائ دار در تهی

صـحیح و کارآمـد مـدیریتی     نظر رعایـت یـا عـدم رعایـت اصـول     هاي اداري و دولتی از نقطه دستگاه
همان طور که در اختیارات آن آمده، سازمان، نـاظر بـر حسـن جریـان امـور و اجـراي صـحیح        . است

طوري که قضات  مقدور است به قانون اساسی هم 170نظارت قضایی از طریق اصل .قوانین است
ه تـدوین یافتـه   هاي دولتی که خارج از اختیارات قـوه مجریـ  نامه اند از اجراي برخی آیینمکلف 

سـازمان  . خودداري کرده و از دیـوان عـدالت اداري بخواهنـد در جهـت ابطـال آن عمـل نمایـد       
بازرسی، ابزار قوه قضاییه براي نظارت بر اجراي مناسب وکارآمد قوانین و مقررات است و شیوه 
کار آن، طوري است که پس از هر مأموریت بازرسی، هیئت بازرسی گزارش خود را که شامل 

گرفت، تجزیه و تحلیل عملکرد گذشـته و حـال،    بررسی آنچه انجام گرفته وآنچه باید انجام می
منظور اصـالح امـور و رفـع    تشخیص و تعیین موارد اختالف و انحراف، ارائه پیشنهادهاي الزم به

هـاي تشـویق و تنبیـه    ها و نیز اجراي سیاست کردن رفتار کارکنان، عملکرد دستگاهنواقص، بهینه
  3.کندت، به سازمان بازرسی تسلیم میاس

                                                                                                                                                                                                                     

،چاپ حاکمیت قانون و دادرسی اداري تطبیقی در چند کشور بزرگ: حقوق اداري تطبیقی منوچهر طباطبائی موتمنی،   .1
  .42ص؛) 1385سمت، :  تهران(اول 

  .387ص؛ ) 1381سمت،:  تهران( ، چاپ هشتمحقوق اداريمنوچهر طباطبائی موتمنی،  .2
  .152ص؛ ) 1389میزان،:  تهران( ، جلد اول2و1حقوق اداري وروش استوارسنگري،محمد امانی و ک .3
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  گذاري عمومی جمهوري اسالمی ایران نهاد نظارتی در فرآیند سیاست.1-3
همان طور که در انتهـاي مبحـث قبلـی اشـاره شـد در ایـن قسـمت مراحـل اساسـی فرآینـد           

 ها و جایگاه نهادهـاي نظـارتی قـانون    مشی گذاري عمومی با تأکید بر مرحله ارزیابی خط سیاست
اساسی جمهوري اسالمی ایران مانند سازمان بازرسی کـل کشـور و کمیسـیون اصـل نـود قـانون       

  .گیرداساسی در مجلس، در این فرآیند مورد بررسی قرار می
در این مرحله کمبودها، مسائل عمـومی و نیازهـا   : شناخت،تشخیص و بیان مسئله یا نیاز)الف

هـا از قبیـل   هاي سیاسـتمداران و گـزارش  اولویت از طریق انجام تحقیقات و مطالعات، رخدادها،
گیـري،   هاي کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی و سایر مجراها، جهت بررسی، تصـمیم گزارش

گذاري و در نهایت قانونگذاري قوه مقننه، اقدام  به ابالغ و اجـراي مناسـب و کارآمـد    مشیخط
مشی و سیاست قوه قضاییه در رد خطهاي اجرایی و پیگیري و نظارت بر چگونگی عملکدستگاه

هـاي ادراکـی   مهـارت «در ایـن مرحلـه   . گیـرد گـذاري قـرار مـی    مراتب سیاستدستورکار سلسله
ها یعنی توانایی تحلیـل موقعیـت، تعیـین     آن» ارزیابی فنی، سیستماتیک و غیرسیاسی«و » بازرسان

سزایی در شناخت واقعـی  ریشه مسائل و تدوین برنامه مناسب براي رفع مشکل عمومی، اهمیت ب
  1.مسئله دارد

از میان همه احتیاجـات  : ها و مراجع سیاستگذار دولتی ارجاع و بررسی مسئله در سازمان) ب
گیـري در مـورد آن بـه     و مسائل که در جامعه وجود دارد تعـداد کمـی بـراي بررسـی و تصـمیم     

هـاي  هـا، گـروه  و رسـانه  وسیله مطبوعات این کار به. شوددار مربوطه ارجاع میمراجع صالحیت
هـاي  هـاي احـزاب سیاسـی در انتخابات،کادرهـاي حزبـی و کمیسـیون      نفع، شعارها و برنامـه ذي

گذاري و قانونگذاري نیـز مالحظـاتی از    مراجع سیاست. گیردمجلس در فرآیند سیاستی قرار می
اساس اطالعات  هاي حاکم بر جامعه و برها، ارزش ها، مصالح و اولویتقبیل امکانات و موقعیت

هاي کارشناسـان بازرسـی بـه تهیـه و     هاي تخصصی و نیز گزارشو نظرات کارشناسی کمیسیون
  .نمایندتدوین سیاست و تصویب قانونی آن مبادرت می

ها وجهه قـانونی گرفتـه و   ها و برنامه براي اینکه آن: ها مشی ها و خط کردن سیاستقانونی) ج
مراتـب قانونگـذاري جمهـوري اسـالمی بـا      شـود بایـد در سلسـله   االتباع اجراکنندگان واقـع  الزم

شده از قبیل شرع و قانون اساسی و نیـز سـایر قـوانین جامعـه سـازگاري      ها و اصول شناختهارزش
براي ایـن منظـور و بـراي پاسـداري از احکـام اسـالم و قـانون اساسـی از نظـر عـدم           . داشته باشد

                                                                                                                                                                                                                     

قابل » گرا گرایی بازرسان، شرط تبدیل سازمان بازرسی به یک سازمان تحول دانش«حسن کاظمی و محمدحسن امیري،  .1
  http://www.gio.ir/?view=12&nu1=315دسترسی در سایت 
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ها، شورایی به نام شوراي نگهبان  بر اساس اصـل  مغایرت مصوبات مجلس شوراي اسالمی با آن
قـانون تشـکیل    6همچنین تبصره ماده . بینی و طبق قانون تشکیل شده استقانون اساسی پیش 91

عبـارت دیگـر   بـه 1.بودن و عدم مغایرت با قوانین دیگر استسازمان بازرسی، ناظر برلزوم قانونی
قـانون پیـدا کنـد، رفـع و رجـوع آن، مشـمول        اگر مواردي مغایر با شرع و قانون اساسی، شـکل 

شود و این سازمان، خواسـتار ابطـال، اصـالح و تعلیـق آن خواهـد       صالحیت سازمان بازرسی می
بنابراین مصوبات باید بر پایه تشریفات و ضوابط مورد قبـول، مشـروعیت کسـب کـرده و از     . شد

و مصالح عمومی است جامۀ قانون  طریق حمایت اکثریت در قوه مقننه که نماینده و بیانگر منافع
  .دهددر این مرحله نیز نهاد نظارتی کارکرد تصحیحی را انجام می. به تن کند

برنامه و قـانون در ایـن مرحلـه شـامل اقـدامات      : هاي مصوب ابالغ و اجراي قانون و برنامه) د
حفـظ اهـداف    منظـور هاي اجرایی و بروکراسی اداري به دولتی براي اداره امور عمومی، سازمان

براي نیل بـه اهـداف و مقاصـد    . مشی براي رسیدن به آن تدوین و تنظیم شده استاست که خط
مشی، تأمین منابع مالی وانسانی،آموزش مجریان و کارکنـان، هـدایت و رهبـري و کنتـرل و     خط

براي اینکه قوانین و مقررات، همواره و به مرور زمـان کارآمـد و   . نظارت بر اجرا ضروري است
هـاي   مشـی  هـا و خـط   درمورد برنامـه . پویا باشد باید منطبق با واقعیات زندگی معنی و مفهوم یابد

تواند جوابگـوي مشـکالت   مستمر، مجریان باید بررسی نمایند آیا اجرا یا تفاسیر کنونی هنوز می
فسـیر گـاهی    با توجه به اینکه  قوانین و مقررات به مرور، نیاز به تفسیر دارد و ایـن ت  2»باشد یا نه؟

 3.»طور عمده مورد تجدید نظر قـرار گیـرد   در فرآیند اجراي قانون، اهداف آن به«شود  باعث می
گـذاري  ازآنجاکه محتـوا و تـأثیرات سیاسـت   « : کندچنین بیان می جیمز اندرسوناین مباحث را 

یـک فرآینـد،    بنابراین هر دوره اداره و اجراي. عمومی در زمان اجرا ممکن است نسبتاً تغییر یابد
بنـابراین در  ... تواند اثر داشته باشـد  سیاستی بسیار مهم است چرا که یک سیاست بدون اجرا نمی

  .4»آیدبسیاري موارد مفهوم واقعی یک سیاست از تفسیر قضایی قوانین یا احکام به دست می
یـران  گهاي اجراي سیاست نیز از جهت میزان تعامل مجریـان بـا قانونگـذاران و تصـمیم    شیوه

بـراي  . تواند براي اجراي موفق و مناسب یا برعکس، ناموفق و نامناسب آن تأثیر داشـته باشـد  می
                                                                                                                                                                                                                     

هرگاه بازرسی که داراي پایه قضائی است ضمن بازرسی در «: ان بازرسی کل کشورقانون تشکیل سازم 6تبصره ماده .1
حدود مقررات قانونی به حکمی برخورد نماید که آن را خالف بین شرع یا قانون تشخیص دهد گزارش مستدل آن را از 

  .داردطریق سازمان بازرسی براي اطالع داستان کل کشور تهیه و ارسال می
  .115ص؛ ) 1385انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی،: تهران( گذاري عمومیمشیفرآیند خطانی،  سید مهدي الو.2
  .107همان،ص.3
  .33اشتریان، پیشین،ص .4
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مـدل عمـودي و   «: تـوان از هـم متمـایز کـرد    هاي عمـومی را مـی   همین، دو شیوه اجراي سیاست
گیـر و  کنشـی بـین تصـمیم   اگـر تعامـل و هـم   . »اي و افقی اجرامدل چرخه«و » مراتبی اجراسلسله

اي شـرایط  ي ناچیز باشد با مدل عمودي اجرا همخوانی دارد ولی بـرعکس در مـدل چرخـه   مجر
گیـري و اجـرا زیـاد بـوده و ایـن مـدل بـه دو دلیـل          منعطف و تبادل اطالعات در سطوح تصـمیم 

اول اینکه مجري در صورتی که سیاسـت و قـانون را نفهمـد یـا از منطـق آن آگـاه       : اهمیت دارد
نتظار اجراي مناسب سیاست را داشت و دوم اینکه مجري به سبب حضور و گاه نباید انباشد، آن

  .1تر نسبت به محیط اقدام یا گروه هدف برخوردار استتماس مستقیم از درك واقعی
هـاي مفاسـد   هاي کمیسـیون اصـل نـود در خصـوص پرونـده     عنوان نمونه، یکی از گزارشبه

هایی که شود تا به آسیب ط است آورده میاقتصادي که به نحوه اجراي مقررات اقتصادي  مربو
  :در مرحله اجرا، محتمل و ناشی از ابهام در فهم قانون است اشاره شود

قوانین و مقررات مربوط به واگـذاري زمـین در نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران دسـتخوش        «
ضـعف   ،انـد و درنهایـت  هـا داشـته   هاي متفـاوتی از آن ربط برداشتتغییراتی شده و مسئولین ذي

هاي واگذاري را فراهم کرده و سبب بروز سوءاستفاده مدیریتی موجبات ابهام و تخلف در شیوه
مراحل رسـیدگی بـه   «بنابر بند دوم گزارش فوق،  2.»توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شده است

ها در محاکم قضائی بسیار طوالنی است و این امر درکنار هزینه پایین تخلف، سبب شـده  پرونده
شده به بوته فراموشی سـپرده شـده و مجـرمین و متخلفـین را در ارتکـاب      ئم و تخلفات انجامجرا

هـا و  بدین منظور دسـتگاه قضـائی بـراي کـاهش اطالـه دادرسـی بـه پرونـده        . جرائم، جري نماید
باالبردن هزینه جرم مفسدان نسبت به ارائه الیحه اقدام نمایـد کـه بـا اسـتقبال نماینـدگان محتـرم       

مالحظاتی در این گزارش مورد توجه بوده است که عبـارت اسـت   . »رو خواهد شدهمجلس روب
توانـد در پیشـبرد   ها با استفاده از خدمات کارشناسی صورت گرفته و مـی  رسیدگی به پرونده: از

موقع مـورد درخواسـت   ارائه اطالعات و مدارك به. اجرایی مؤثر واقع شودهاي اهداف دستگاه
. ، مسـئولین امـر را یـاري نمایـد    سازي محیط کـار تواند در سالمباطات میکمیسیون و تقویت ارت

ها مورد توجه کمیسیون و سازمان قرار  طور که مالحظه شد نکاتی که در این قبیل گزارش همان
  .هاي مدیریت استهاي اجرایی و در راستاي بهبود شیوهداشته در جهت اصالح رویه

در این مرحله بایـد بررسـی شـود آیـا     : مشی عمومی خطمرحله ارزیابی و بازرسی عملکرد )ه
بنـابراین گـزارش بـازده نتـایج     . شده رسیده یا نهبرنامه عمل کرده  و به اهداف و مقاصد خواسته

                                                                                                                                                                                                                     

   .64، مجله فرهنگ واندیشه، ص؛ 18شماره )  1385(» گذاري عمومی دموکراسی در آیینه سیاست«مجید وحید، .1
2. http://www.alef.ir/pdfs/alef_90_report.pdf
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ها درایـن  هاي موردنظر در جامعه و سایر گروهها بر گروه هاي دولت و ارزیابی تأثیر برنامه برنامه
هاي منتج از اجراي قانون بررسـی  ضعف، بازخورد و فرصتشود و نقاط قوت و  مرحله تهیه می

  1.داندعمل ارزیابی را عقالنی نمودن عمل عمومی می پیر مولرخاطر همین است که به. شود می
بینی شده است کـه  نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی نیز پیش به همین منظور درآیین

اجراي صـحیح قـوانین، شـامل تناسـب سـاختار بـا       عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و 
اف تعیـین  ها و درجه رشد و ارتقا و نیل به اهد ها، طرح مأموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه

هـا و تهدیـدات و    هاي مصوب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصـت  ها و برنامه شده در سیاست
). 4بند الـف مـاده   (رد توجه قرار گیرد مشی مومفاسد اداري و مالی ناشی از اجراي قانون و خط

بایست مطابق ماده سـوم قـانون تشـکیل     می» ارزیابی سیستماتیک و غیرسیاسی«منظور همچنین به
  .دهدکه اهمیت تخصص را در انتخاب  بازرسان مورد تأکید قرار می 2سازمان عمل شود

  
  نظارتی -ها و رویکرد بازرسی مشی ارزیابی خط.1-4

گیـري و   مشی را به مثابه یک چرخه تلقی شـود کـه در ادامـه رونـد تصـمیم      طاگر ارزیابی خ
صورت یک فرآیند، چندین فعالیت و اقـدام  قانونگذاري رسمی قرار داشته باشد عمل ارزیابی به

  3:گیرد را در بر می
شـده، پیشـرفت کـرده  و    بینـی دهنده این است که برنامه مطابق اهداف پـیش ارزیابی نشان. 1

شود کـه   هاي سازمان بازرسی اشاره میاي از گزارشدر اینجا به نمونه. ن باید ادامه یابداجراي آ
نحـوه  «در اقدامی کـه  : کند از برخی وظایف محوله دستگاه مورد بازرسی ارزیابی مثبتی ارائه می
مورد بازرسی قـرار گرفتـه   » انجام وظیفه و ارائه خدمت در واحدهاي سازمان وظیفه عمومی ناجا

هـایی کـه در   ویـژه دسـتورالعمل  اقدامات اخیر سازمان وظیفه عمومی به«: ن گزارش شده کهچنی
با رویکرد تمرکززدایی درمورد صدور معافیت تحصیلی، صدور مجـوز   1389ماهه آخر سال سه

هاي وظیفـه  خروج موقت از کشور براي مشموالن و تفویض اختیار براي توجیه غیبت به معاونت
  4.»شود ادر شده، مثبت ارزیابی میها صعمومی استان

                                                                                                                                                                                                                     

  .129ص؛ ) 1378نشر دادگستر،: تهران(،ترجمه حمیدرضا ملک محمدي گذاري عمومی سیاستپیر مولر،  .1
تواند براي انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود این نهاد می« :قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 3ماده .2

طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر  موارد نسبت به  شته بهقضات و اشخاص صاحب صالحیت و متخصصان در هر ر
  .»تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید

  .132الوانی، پیشین، ص؛  .3
  .19ازرسی، ص؛ ، آیینه ب53،شماره)1390مرداد(نشریه داخلی سازمان بازرسی .4
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بنـابراین بایـد اصـالحاتی     .در دومین حالت ممکن است کمبودهایی در اجرا موجود باشد. 2
در شیوه اجرا صورت پذیرد و در واقع این مرحله است که سازمان بازرسی با توجه به دارا بودن 

نامه اجرایی خود، نظـارت   ینآی 4ماده ) ب( تواند وارد عمل شود و طبق بندصالحیت قانونی می
در اینجـا  قسـمت دیگـر گـزارش فـوق کـه شـامل         1.بر حسن اجراي صحیح قانون را انجام دهد

پیشنهادهاي  سازمان براي اصالح سازوکارهاي اداري و شیوه مدیریت به سازمان وظیفه عمومی 
انـد  ور خارج شـده طور موقت، از کش ضبط وثیقه مشمولینی که با اخذ اجازه به...«.شود آورده می

. شوند عادالنـه نیسـت  کنند و متعاقباً به خدمت وظیفه عمومی اعزام میولی با تأخیر مراجعت می
لذا ضبط قطعی وثیقه و اعزام به خدمت باید همراه با هم مورد تجدید نظر قرارگیـرد بـدین معنـا    

اشـاره شـده در   در این گزارش همچنین ... که پس از خدمت وظیفه، وثیقه مضبوط، مسترد شود
ها در بسـیاري مـوارد از خـأل مرکـزي بـراي راهنمـایی و       استعالم از تعدادي ارباب رجوع،گالیه

انـدازي   ها براي دستیابی به حل مشکل و انجام تقاضا است که در صـورت راه  هدایت صحیح آن
ا بـه  هـ دوایر وظیفه عمومی در نقاط مختلف تهران، برحسب نیاز جمعیتی و جغرافیـایی از گالیـه  

آموزش و اعمال نظارت بر نحوه برخورد کارکنان سازمان .میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد
 2.»وظیفه عمومی و اجرا ي کیفی و سریع مطالبات مراجعین ازجمله موارد دیگر پیشنهادي اسـت 

  :نامه در تهیه گزارش  بازرسی، نکاتی را مدنظر دارد آیین 50حال ماده بااین
و احوال، امکانات، توان اجرایی و مقررات حاکم بر دستگاه بازرسی مورد  شرایط، اوضاع -

  .توجه قرارگیرد
هاي منطقی و مقررات جاري کشور تطبیـق   موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و روش -

  .داده شود
در بحث از مسئولیت دولت از لحاظ خطاي اداري نیز مـواردي کـه در مرحلـه اجـرا ممکـن      

، یعنی اداره بـه  »عدم انجام وظایف اداري«-1:اند ازوءمدیریت تلقی شود عبارتاست نقص و س
تکالیف خود عمل نکند و این کوتاهی موجبات خسارات بر مردم را فراهم نمایـد کـه بـا اعـالم     
شکایات به دیوان عدالت اداري و کمیسیون اصل نود همراه اسـت و همچنـین نـاظر بـر نقـش و      

کـه بـا   »بـدي انجـام وظـایف اداري   «-2. منظور حسن اجـراي قـوانین  کارکرد سازمان بازرسی به
وجود عمل به قانون و مقررات از سوي ادارات، کیفیـت کـار مطلـوب نبـوده و از منظـر اجـراي       
                                                                                                                                                                                                                     

نحوه عملکرد و رفتار مسئوالن از حیث اصول «: دارد سازمان باید نکات زیر را مورد توجه قرار دهد این بند مقرر می.1
هاي نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت  آوري مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و به کارگیري فن

  .»اي و شؤون اسالمی پذیري و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم و اخالق حرفه ولیتعمل، حسن شهرت، انضباط، مسئ
  .همان.2
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در ایـن  . »تأخیر در انجام وظیفه«-3.کندصحیح قوانین سازمان بازرسی، صالحیت ورود پیدا می
موقع نبوده اسـت کـه ایـن خسـاراتی را     ها به ولی انجام آن مورد اداره وظایف خود را انجام داده

و در صالحیت سازمان بازرسی است که با ارائه گـزارش بتوانـد    1کند متوجه دیگران و مردم می
اما باید پذیرفت که منظور از شناختن مسئولیت دولت بـه  . بر روند صحیح اداري تأثیرگذار باشد

دیریت در کمال مطلق باشد، بلکـه منظـور حـد انتظـار     آن نیست که م» نقص وسایل اداره«سبب 
و احوال قضیه به عهده قاضی گذاشـته   افراد از مدیریت است که تشخیص آن با توجه به اوضاع

ها از سـوي  شود چه در دیوان عدالت و چه از سوي بازرسان سازمان که شرایط تهیه گزارش می
برخی از مواردي که در گزارش کمیسـیون اصـل    عنوان مثال  بهبه. نهاد بازرسی در باال ذکر شد

نود در خصوص تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی در پرونده اختالس سه هزار میلیاردي در 
عدم اخذ تعهدنامه مبنی بر حق رجـوع، عطـاي اعتبـارات بـیش از     : شود اشاره می 1390شهریور 

جی مشتري، عـدم اخـذ کـارمزد و    حد مجاز، تبانی در گشایش اعتبارات اسنادي و عدم اعتبارسن
  2.دریافت در ازاي گشایش اعتبارات اسناديپیش
قانون، مشکالتی را نشان  مشی از جهت محتوا  یا از نظر تفسیر در این مرحله، ارزیابی خط. 3

این موضوع نیز در نتیجـه  . مشی تجدیدنظر شود دهدکه در این فقره باید در خود قانون و خطمی
هاي رسـمی و سـازمانی بـراي مراجـع      مان و کمیسیون اصل نود طی گزارشبازرسی  توسط ساز

نماینـدگان   3.شـود  گیر تهیـه شـده و پیشـنهادهایی جهـت اصـالح ارائـه مـی       سیاستگذار و تصمیم
نامه داخلی مجلس، به بررسی موارد نقض  آیین 233مجلس در این شرایط با عمل بر اساس ماده 

  .ندکنقانون یا نقص در اجرا اقدام می
از طرف دیگر، بحث صالحیت اداري هـم مطـرح اسـت و یکـی از صـور تخلـف از قواعـد        

در مـواقعی عـدم صـالحیت و    . اسـت » مغایرت ناشی از عدم رعایت صـالحیت اداري «حقوقی، 
شـود؛ بـه ایـن مفهـوم کـه صـالحیت،        وجوب صالحیت باعث تعلیق قانون از طرف ادارات مـی 

                                                                                                                                                                                                                     

  .390،ص؛1381طباطبائی موتمنی،.1
2. www.farsnews.com/13900808000998

  :شود نامه اجرایی براي تهیه گزارش بازرسی، نکات زیر را متذکر می آیین 50ماده  .3
از طریق دیوان عدالت (هاي مشمول بازرسی  نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه یبنامه، تصو درخواست ابطال آیین - 

  .باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی باشد) اداري
  .موارد و جهات مغایرت صراحتاً تعیین گردد. ها با شرع یا قانون احراز شده است راجع به احکام قضایی که مغایرت بین آن - 
شونده، ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد  انچه سوء جریان یا نقایص موجود در دستگاه بازرسیچن - 

وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است، با تشریح موضوع و تعیین محورهاي اساسی و کلی، حسب 
نامه، بخشنامه، دستورالعمل و قانون و یا اصالح مقررات به  ویبنامه، تص مورد، تذکرات الزم مبنی بر ضرورت تدوین آیین

  .شود ربط داده می دستگاه ذي
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نون براي انجام اعمال معینی، به مـأمور دولـت داده شـده    موجب قا مجموع اختیاراتی است که به
دولتـی بـه   بنابراین صالحیت نداشتن یعنی نشناختن یا محدودسـاختن صـالحیت مـأموران    . است

اي کـه در خصـوص   مسـئله  1.هاست منظور حفظ منافع عمومی در مقابل تجاوزات و تعدیات آن
آگــاهی و درك و احیانــاً تفســیر احــراز صــالحیت در مرحلــه اجــراي قــانون وجــود دارد عــدم 

بنابراین دو نوع صالحیت . نادرست از اختیارات و تفاوت نوع صالحیت در مرحله تصمیم است
صالحیت، زمانی اختیاري است که مـأمور  . »اختیاري و تکلیفی«از همدیگر قابل تفکیک است؛ 

ي نباید قبالً از سوي عمل و تصمیم و. دولت در مقابل امور معینی، حق اتخاذ تصمیم داشته باشد
و احوال معینی، قانون قبالً  که در برابر اوضاع»صالحیت تکلیفی«دیگري . قانون تعیین شده باشد

نوع عمل و تصمیم را که مأمور دولـت بایـد اتخـاذ نمایـد، معـین کـرده باشـد و او را در اختیـار         
نقـش سـازمان بازرسـی    در واقع در صـالحیت تکلیفـی،   . حل، آزاد نگذاردتصمیم و انتخاب راه

هاي خود باید به نوع صالحیت قانونی ادارات و کارکنـان عنایـت   شود و در گزارش پررنگ می
رو ازایـن . کنـد تفسیر نادرست در ارتباط با محدوده صالحیت قانونی هم صـدق مـی  . داشته باشد

طعیـت بـه   ق. »مشـروعیت «و دیگـري  » قطعیت«یکی : در تفسیر قانون باید بین دو معیار جمع کرد
سـازگار باشـد کـه بـه آن انطبـاق       هـاي حقـوقی یـک نظـام    شـده بـا داده  این معنا که تفسیر ارائـه 

  .2مشروع به این معناست که تفسیر با اصول اخالقی سازگار باشد. گویندمی
همچنین ارزیابی ممکن است گواه این باشد که مشکل به درسـتی شناسـایی نشـده و بایـد     . 4

آن به عمل آید و بسته به آن، پیشنهادها و تصویبات قانونی دیگـري   تعریف و درك مجددي از
.بر اساس تعریف جدید مسئله تنظیم و ارائه شود

ي را مطـرح سـازد و دسـتور کـار     در آخرین مرحله ممکن اسـت ارزیـابی، مسـئله جدیـد    . 5
  .اي را براي سیاستمداران به وجود آوردتازه
وده و اقتدارآمیز اسـت و از تهدیـد ضـمنی و اعمـال     گذاري عمومی مبتنی بر قانون ب سیاست 

بازرسـی موضـوع بـازي قـدرت بـین قـواي       «همچنـین ارزیـابی و    3.زور قانونی برخـوردار اسـت  
هاي کشور تأثیرگذار بـوده  بنابراین در چینش سیاسی و توزیع قدرت در ارگان. است» حکومتی

صـالحیت نهادهـاي کنتـرل و نظـارت     اي و قانونی را که در حدود و امر نظارت و ارزیابی حرفه
به همین خاطر، نقـش نهـاد و بـازرس، اهمیـت و حساسـیت بسـیاري دارد؛       . کندباشد ایجاب می

                                                                                                                                                                                                                     

  .410-408طباطبائی موتمنی، پیشین، صص؛ .1
) 1384هاي مجلس شوراي اسالمی،انتشارات مرکز پژوهش: تهران( بنیاد نظري اصالح نظام قانونگذاريمحمد راسخ،  .2

  .165ص؛ 
  .27ص  اشتریان،پیشین،.3
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همان طور که قوه مقننه از طریق کمیسـیون اصـل نـود و سـازمان بازرسـی، بـازوي نظـارتی قـوه         
خـدمات کشـوري   ریزي کشور بر اسـاس قـانون مـدیریت     قضاییه و نیز سازمان  مدیریت و برنامه

از سوي دیگـر اگرچـه    . کندها مبادرت می از سوي دولت به اعمال کنترل دستگاه 1386مصوب 
این ساختارها و نهادهاي نظارتی فعال هستند، نقش بازرس و نـاظران هـم در عملکـرد وکـارایی     

ابی ارزیـ «که برخی نویسـندگان، دو نـوع ارزیـابی، یعنـی     طوري این نهادها اهمیت زیادي دارد به
نامـه   آیـین  68ایـن مسـئله در مـاده     1.کنندرا از هم متمایز می» ارزیابی نهادمحور«و» محوربازرس

ــ     ــرده و ش ــا ک ــان را احص ــرایط بازرس ــه ش ــازمان ک ــی  س ــشاجرای ــباط،  امل دان ــوري، انض مح
ــاداري، رازداري، اپــذیري، رعایــت حقــوق مــردم، اخــالق حرفــه مســئولیت ي و تخصصــی، وف

اسـت موضـوعیت یافتـه    ...ح قـوانین و اجتنـاب از فسـاد اداري و مـالی و    جویی، اجراي صحیحق
هاي ادراکی و فنـی بازرسـان را شـرط تبـدیل     گرایی و مهارتبرخی نویسندگان نیز دانش. است

  2.دانندگرا میسازمان بازرسی به یک سازمان تحول
ینـد ارزیـابی   گـذاري عمـومی و فرآ   تا اینجا به جایگاه نهادهـاي نظـارتی در فرآینـد سیاسـت    

چنانچه در خالل بحث فرآیند ارزیابی اشاره شد که بعضی اوقات عدم . ها پرداخته شد مشی خط
ها و نیز نـواقص و کمبودهـا، متوجـه شـیوه اجـراي       شده در قوانین و سیاستنیل به اهداف تعیین

شد بـه   مشی است، بنابراین در گفتار دوم تالش خواهد قانون و الگوهاي مدیریتی ناکارآمد خط
بازرسـی عملکـرد و ارزیـابی    «این سؤال پاسـخ داده شـود کـه آیـا سـازمان بازرسـی، در مرحلـه        

صالحیت و شرایط ضروري براي ایجاد اصالحات و ارائه سازوکارهاي اثرگذار بر » ها مشی خط
  هاي اجرایی را دارد؟ عملکرد دستگاه

  
  هاي اجرایی سازمان بازرسی وکارکرد اصالح الگوي مدیریتی در دستگاه. 2

هدف از تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آمده است  3قانون اساسی، 174آنچه ذیل اصل  
اما . است» بر اجراي صحیح قوانین«و » هاي اداريبر حسن جریان امور در دستگاه« دو نوع نظارت 

هرچند حسن جریان امور مفهوم روشنی ندارد ولـی حسـن جریـان در مقابـل سـوء جریـان قـرار        
هاي اداري باید در امور خود، اهداف مقنن  توان گفت منظور این است که دستگاهگیرد که میمی

                                                                                                                                                                                                                     

  .188،پیشین،ص 1383وحید،.1
  http://www.gio.ir/?view=20&nu=1776:سخنرانی رئیس سازمان بازرسی،قابل دسترسی در.2
،  اداري هاي نسبت به حسن جریان امور و اجراي صحیح قوانین در دستگاه براساس حق نظارت قوه قضائیه «: 174اصل  .3

حدود اختیارات و وظایف این  .گردد قوه قضائیه تشکیل می زیر نظر رئیس » رسازمان بازرسی کل کشو«سازمانی به نام 
  .»کند سازمان را قانون تعیین می
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شود نتوانند به وظایف  هرگونه خروج از اهداف فوق و اعتدال باعث می. را مورد توجه قرار دهند
در واقع ذیل هدف دوم است که قانونگذار به سازمان، صالحیت بررسی الگوها و  1.خود بپردازند

نامه اجرایی به آن صحه  آیین 4ماده )ب(هاي صحیح اجراي  قوانین را اعطا نموده و طبق بند یوهش
نحوه عملکرد و رفتار مسـئوالن از حیـث اصـول    «. گذاشته است که باید به این موارد توجه شود

ل هاي نوین در جهت تسریع و تسهی کارگیري فناوريمدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و به
گویی، رعایت حقوق پذیري و پاسخ ت، انضباط، مسئولیتدر امور و نیز صحت عمل، حسن شهر

تا اینجا به اهداف تشکیل سازمان اشاره شد و در ادامه به . »اي و شئون اسالمی مردم و اخالق حرفه
ر ب. شود تا محورهاي رابطه بین سازمان و اصالحات اداري روشن شود وظایف سازمان پرداخته می

  :قانون تشکیل سازمان، وظایف آن به شرح زیر است 2اساس ماده 
ها و ادارات و نیروهاي نظامی و انتظـامی و مؤسسـات و   بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه) الف
ها و دفاتر اسـناد رسـمی و مؤسسـات     ها و مؤسسات وابسته به آنهاي دولتی و شهرداريشرکت

هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلـق بـه    زمانالمنفعه و نهادهاي انقالبی و ساعام
هایی کـه   نماید و کلیه سازمانها نظارت یا کمک می دولت است یا دولت به نحوي از انحا برآن

.ها است براساس برنامه منظم ها مستلزم ذکر نام آن شمول این قانون نسبت به آن
مـر مقـام معظـم رهبـري، بـه دسـتور رئـیس قـوه         اال العاده، حسـب هاي فوقانجام بازرسی) ب

قـانون اساسـی مجلـس شـوراي      90و 88قضائیه، درخواست رئـیس جمهـور،  کمیسـیون اصـول     
ربط یا هرموردي که به نظر رئیس هاي اجرایی ذي اسالمی، بنا به تقاضاي وزیر یا مسئول دستگاه

.سازمان، ضروري تشخیص داده شود
هـا و  ها و سـوءجریانات اداري و مـالی در خصـوص وزارتخانـه    یاعالم موارد تخلف و نارسای) ج

هاي وابسـته بـه   نهادهاي انقالب اسالمی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت
هـا و مؤسسـات وابسـته بـه وزیـر کشـور و در خصـوص        ربط و در مورد شـهرداري دولت به وزیر ذي

ــی کمــک  ــه وز  مؤسســات غیردولت ــت ب ــر از دول ــی و در خصــوص  بگی ارت امــور اقتصــادي و دارای
سوءجریانات اداري و مالی مراجع قضائی و واحدهاي تابعه دادگستري به رئیس قوه قضائیه و در موارد 

.قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعالم خواهد شد 90و 88ارجاعی کمیسیون اصول 
لی یا اداري باشد رئـیس سـازمان،   که گزارش بازرسی، حاکی از سوءجریان مادرصورتی) د

یک نسخه از آن را بـا دالیـل و مـدارك بـراي تعقیـب و مجـازات مرتکـب مسـتقیماً بـه مرجـع           
قضائی صالح و مراجع اداري و انضـباطی مربوطـه مـنعکس و تـا حصـول نتیجـه نهـایی پیگیـري         
                                                                                                                                                                                                                     

  . 274، ص؛ پیشینزاده،  رضایی.1
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ت الـذکر رئـیس سـازمان، تصـویر گـزارش بازرسـی را جهــ      در تمـام مـوارد فـوق   . خواهـد کـرد  
قـانون تشـکیل سـازمان     2مـاده  (استحضار و پیگیري براي رئیس قوه قضائیه ارسال خواهد نمـود  

).بازرسی کل کشور
صالحیت سازمان به عنـوان  «در خصوصبنابراین آنچه از مطالعه اهداف و وظایف سازمان،

داري و اول، مبـازره بـا فسـاد ا   . آید در دو محور قابل بحث اسـت بر می» متولی اصالحات اداري
  .دوم، ارائه پیشنهادهایی براي تقویت حاکمیت قانون و الزامات قانونی

  
  طرز کار سازمان براي مبارزه با فساد اداري .2-1

ها و وظایف محوله موفق شود در واقع مبـارزه بـا فسـاد را از    براي اینکه سازمان در مأموریت
 20بـانی کارکنـان بـا بازرسـین، مـاده      منظور جلوگیري از فساد و تبه. کندساختار خود شروع می

بـازرس یـا   ) الـف : نامه مقرر کرده، بازرسین در موارد زیر از ادامه بازرسی خودداري کننـد  آیین
اقرباي نسبی و سببی وي از هر درجه و طبقه، در موضوع نظارت و بازرسی نفـع شخصـی داشـته    

) سمت مدیریت داشته باشـند؛ ج الذکر، در واحد مورد بازرسی  بازرس یا اقرباي فوق) باشند؛ ب
بازرس یا اقرباي مذکور، بـا مـدیریت واحـد مـورد نظـارت و بازرسـی، سـابقه اخـتالف اداري،         

  .حقوقی یا کیفري داشته باشند
منظور  نظارت همگانی و کنترل غیررسـمی بـا اعـالم محـل اسـتقرار خـود بـراي         همچنین به 

فــراد حقیقــی و نهادهــاي مــدنی نیــز در  بومیــان محــل مأموریــت، شــرایطی را فــراهم نمایدکــه ا 
هـا   هاي اداري و احیاناً تخلفات آنهاي سازمان مشارکت نمایند و از نحوه کار دستگاهمأموریت

این اقدام ). نامه اجرایی آیین 11ماده(به بازرسین گزارش و حسب موضوع، اعالم شکایت نمایند 
هـا موجـب    جریـان امـور دسـتگاه    هـاي مـردم را در  باعث ایجاد شفافیت شده و مشارکت گـروه 

  .شود می
هاي جانبدارانه و مغرضـانه، در تنظـیم گـزارش نهـایی     منظور دوري از گزارشحال بهدرعین

باید به نکاتی هم توجه شود تا هم   واقعیات منعکس شده و هم تصمیماتی که باید بـا توجـه بـه    
شد کـه در ایـن صـورت، نظـارت،     ها اتخاذ شود با واقعیت  همخوانی و مناسبت داشته با گزارش

براي نمونه، برخی از نکات مـورد تأکیـد در تهیـه گـزارش بـه قـرار زیـر        . کارآمدتر خواهد شد
  :است
اعالم نظر بر حسن جریان امور یا تعیین موارد اختالف بین آنچه انجام گرفته و آنچـه بایـد    -

  .مگرفت و بیان اشکاالت، معایب، نقایص، وقوع تخلف و جرانجام می
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اي  هـاي برنامـه   ترین مسئول دستگاه مورد بازرسی در بازرسی نظرات عالیاخذ دفاعـیات و نقطـه - 
  .هانمودن آن در گزارش صورت مکتوب در رابطه با اشکاالت و تخلفات و منعکس و مهم به

و و احوال مؤثر  نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاعها و اعالم استنتاج از مجموعه بررسی -
  )نامه آیین47ماده.(ارائه پیشنهادهاي مناسب و اصالحی و قابل اجرا

بینانه است که شماري از مصادیق فساد مـالی و   هاي واقعخاطر همین موضوع گزارشدقیقاً به
ــین هــادر اداري در دســتگاه هــاي اداري و نحــوه انعکــاس آن  نامــه مــورد توجــه بــوده اســت   آی

این مـوارد تخلـف بـه بـاالترین مقـام مسـئول آن دسـتگاه یـا          که قبالًدرصورتی)نامه آیین63ماده(
صـورت،  درغیراین. وزراتخانه اعالم شده باشد باید آن مسئول، مورد را به سازمان منعکس نماید

توانـد اعالمـات و شـکایات رسـیده از     البته سـازمان مـی  . شودمسئول به مراجع قضایی معرفی می
و حراست آن دستگاه  ارسال نموده و خواستار رسیدگی  هاي بازرسیدستگاه اداري را به قسمت

گیرنـد و ممکـن   ولی با این کار، ادارات در جریان امور بازرسی قرار می) نامه آیین64ماده (شود 
صورت تعاملی و گاه با تبانی پیش رود و شفافیت بازرسی زیر سؤال برود که نمونه است مسائل به

نود در موضوع اختالس سه هزار میلیاردي که در سیستم کمیسیون اصل 1390آن در گزارش  مهر
ر مجموعـه  اتفاق افتاد، بیان شده است کـه اداره کـل نظـارت در زیـ     1390بانکی در شهریورماه 

مقام بانک مرکزي قرار گرفته و از این ابزار نظارتی براي شناسایی و برخورد بـا تخلفـات در   قائم
متعاقب درخواست سازمان مبنی بر بازرسی از بانک ملی . سیستم بانکی استفاده مناسب نشده است

توسط بازرسان خود بانک مرکزي، بازرسان بانک مرکزي از شعبه مرکزي بانک ملـی بازرسـی   
رغـم  علـی . نمایـد مقـام گـزارش مـی    کرده و تخلفات این شعبه را در ارتباط با گروه آریا به قـائم 

حی از سوي قائم مقام بانک مرکزي صـورت  گونه اقدام اصالشده، هیچتخلفات عدیدة گزارش
  .نیز ارسال نشده است 90نپذیرفته و گزارش مذکور براي کمیسیون اصل 

هاي جامعه، اجماع و وفاق، حاکمیت قانون و براي ارتقاي میـزان  جهت مشارکت همه گروه
هـاي  که از برنامه  -هاي الگوي مدیریتی حکمرانی خوبسالمت اداري و مقابله با فساد شاخص

منظور اثربخشی و جلوگیري از عمـل در  المللی براي مبارزه با فساد است و نیز به هاي بین سازمان
، موظـف  شرایط آزمون و خطا و نیز براي رعایت استانداردهاي مربوطه در امور اداري، سـازمان 

هاي همچنین جهت استفاده ازافراد متخصص و انجام تحقیقات از ظرفیت 1.رسانی استبه اطالع
                                                                                                                                                                                                                     

اید براي رعایت استانداردها و منظور اثربخشی و نیز ش رسانی عمومی بهموظف به اطالع 66سازمان بازرسی طبق ماده  .1
المللی در امر مدیریت امور عمومی مثل حکمرانی خوب به تعیین موضوعات و  و راهکارهاي مجامع بینکارگیري تجارب به

اي نظیر انجمن آمبودزمان آسیایی، مؤسسه  المللی و منطقه رسانی بین هاي اطالع اطالعات قابل ارائه در نشریات و پایگاه
  .د استالمللی مسئوالن مبارزه با فسا آمبودزمان جهانی و انجمن بین
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هاي واجد صالحیت خود، نظیر ارتقاي میزان سالمت نظام اداري و غیردولتی و مردمی، در زمینه
توانـد  در واقـع سـازمان بازرسـی بـا ایـن اقـدام مـی       ). نامـه  آیین 65ماده(مقابله با فساد اقدام نماید 

ورد قبـول  هاي دولتی تحت عنوان اسـتانداردهاي مـ  هاي علمی و تجارب موفق را به دستگاه  یافته
.ها، الزامات قانونی را فراهم نمایدخود، پیشنهاد نموده و در جهت رعایت آن از سوي دستگاه

اهللا در راستاي همین نقش ابتکـاري و پیشـگیرانه اسـت کـه رئـیس وقـت قـوه قضـاییه، آیـت         
. نظارت نبایستی تنها نظارت بر عملکرد و تخلفـات و جـرایم و اینهـا باشـد    «: گویدشاهرودي می

سیسـتمی اسـت یـک سیسـتم     ...اما برخـی از فسـادها  ...ین یک بخشی از نظارت و بازرسی استا
سـازمان بایـد ایـن مقـررات ناکارآمـد      ...فاسد است که یک مجموعه مقررات فاسد آورده است

و بـه  ... هـاي فسـاد بـوده اسـت کشـف و تشـخیص دهـد       که در حقیقت منشأ پیدایش زمینـه ... را
بـراي رئـیس قـوه    ... یک گزارش نوشته شود مستدل. اري نشان بدهدمسئوالن اجرایی و قانونگذ

  1.»که این مقررات بایستی اصالح شود... مجریه یا وزیر و
  

    سازمان بازرسی و حاکمیت قانون. 2-2
هاي مستمر سـازمان از ادارات باعـث خواهـد شـد حاکمیـت قـانون نهادینـه شـده و         بازرسی

شـود   ها باعث مـی طوري که سروکارداشتن با شکایت به«. عقالنیت بر رفتار کارکنان حاکم شود
یابی کند و بر این اساس بـا  خوبی درك نموده و علتهاي مقررات اداري را بهسازمان، نارسایی

هـاي اداري را در بهبـود کـارایی     نماید، دسـتگاه ها ارائه میپیشنهاهایی که جهت اصالح کاستی
کـه اداره بـه سـازوکارهاي    حتـی درصـورتی  . ي نمایدوسازگارشدن با نیازهاي متحول جامعه یار

حال ناگزیر خواهد بود براي تصمیمات خود ارائه دلیل نمـوده و در ایـن   سازمان اعتنا نکند با این
اظهـارات رئـیس سـازمان     2.»پذیري و عقالنی تصـمیمات اداري تحقـق یابـد   شرایط، اصل توجیه

ت و منابع طبیعـی بایـد الزامـات قـانونی، نهـاد      زیسبراي حفاظت از محیط«بازرسی مبنی بر اینکه 
از . در ایـن راسـتا اسـت   3»هاي مربوطه تقویـت گـردد   کننده، مراقبتی و نظارتی در دستگاهکنترل

توانــد قــانون تشــکیل ســازمان، یکــی از نهادهــایی کــه مــی  2مــاده ) ب(ســوي دیگــر طبــق بنــد 
لذا این کمیسیون هم به نوبه خود . درخواست بازرسی از ادارات نماید، کمیسیون اصل نود است

نظـارت توسـط   . کنـد هـا و نهادهـاي حکـومتی کمـک مـی     به استقرار حاکمیت قانون در دولـت 
کمیسیون از نوع نظارت ارجاعی است که نـاظر در صـورت مشـاهده تخلـف از قـانون، اقـدامی       
                                                                                                                                                                                                                     

  .7دیده، ص؛ ، ماهنامه12شماره ) 1380(» دیدار با بازرسان سازمان بازرسی«هاشمی شاهرودي.1
  .164زاده،پیشین، ص؛ رضایی.2

3. www.gio.ir/?view=20&nu=1776
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بـا  . دهـد  مـی  کند بلکه مراتب را به مقامات قضایی براي رسیدگی و اخذ نتیجه نهایی ارجـاع نمی
 1.کنـد هاي ارسالی، مشاهدات و معلومات خود را به مقام اجرایی منتقـل مـی   حال در گزارشاین

یکی از پیشنهادهاي کمیسیون اصل نود براي بهبود امور در گزارش اختالس سه هـزار میلیـاردي   
یگـاه  هـا و ارتقـاي جا  اصالح ساختار و نظام بازرسی و حسابرسی داخلـی بانـک  «: عبارت بود از

ربط در راسـتاي اتخـاذ تصـمیم    نمودن آن جهت دسترسی مدیران و مسئولین ذيها و مکانیزه آن
مناسب نسبت به پرداخت اعتبارات و تسهیالت به متقاضیان و برخورد قاطع و بـدون اغمـاض بـا    

هـاي  نمودن گـزارش مدیران و مسئولینی که در شناسایی و انعکاس تخلفات و اجرایی و عملیاتی
ترکیب اعضاي آن طوري است که  2.»شوند، ضروري استسی مرتکب تقصیر یا قصور میبازر

هـاي مقرراتـی و   از هر کمیسیون تخصصی یک عضو حضور دارد و براي رفع برخی محدودیت
درصورت سکوت قانون  یا ابهامات قانونی، پیشنهادهاي اصالحی خود را در قالب طرح قـانونی  

  .به صحن مجلس ارائه نمایند
هاي مستمر بسیار نامه اجرایی در بازرسی آیین 4ماده ) ج(هاي سازمان بر اساس بند الحیتص

بنابراین سـازمان صـالحیت تکلیفـی دارد در تـدوین     . شود عام بوده و شامل اکثر امور کشور می
اوضاع عمومی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی «: هاي زیر توجه نمایدبرنامه نظارتی خود به اولویت

بخشی هاي توسعه م از آنکه مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد از قبیل پیشرفت اجراي برنامهاع
زایی، تراز تجاري، فاصـله   پذیري، اشتغال گذاري، رقابت استانی و ویژه رشد اقتصاد ملی، سرمایه

هاي اجتماعی، فرهنگ گردشگري، آموزش و تربیت، بهداشت، سالمت و رفاه اجتماعی،  دهک
یت قضایی، امـور انتظـامی، حقـوق شـهروندي و حفـظ محـیط زیسـت در حـدود وظـایف و          امن

نامه اجرایـی قـانون    آیین(» هاي مشمول بازرسی و اختیارات قانونی سازمان هاي دستگاه مأموریت
بنابراین تالش ). 1388هاي آن در سالاصالحیه 1360تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب

  .گرایی را در همه امور عمومی پیگیري نمایدد که گستره قانونسازمان بر این خواهد بو
آنچه تا اینجا مورد بررسی قـرار گرفـت نقـش سـازمان بازرسـی وچگـونگی فعالیـت آن در        

شناسـی  ارتباط با تأثیرگذاري بر نحوه اجراي قوانین و ارائه پیشنهادهاي اصالحی در روند آسیب
ر ابتدا اشاره شـد در ادامـه  بـه نهـاد دیگـري مطـابق بـا        طور که د هاي مدیریت بود اما همانشیوه

ریـزي یـا معاونـت راهبـردي      به نـام سـازمان مـدیریت و برنامـه     3قانون مدیریت خدمات کشوري
شود که بازوي نظارتی قوه مجریه بوده و نقش بسیار مهـم تخصـیص    ریاست جمهوري اشاره می

                                                                                                                                                                                                                     

  .75ص؛ ،عمید زنجانی و موسی زاده، پیشین.1
2. http://www.alef.ir/pdfs/alef_90_report.pdf

  1386خدمات کشوري، مصوب مهرماه قانون مدیریت.3
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ها را منوط به تواند تأمین اعتبار براي دستگاههاي اداري را در کنترل داشته لذا میبودجه دستگاه
. پیروي و رعایت برخی استانداردها و اصول مدیریتی از سوي بروکراسی اداري و دیوانی نمایـد 

وسیله خـودش انجـام    هاي خودش و به حال نظارتی که توسط قوه مجریه در داخل دستگاهبا این
کـه از قـوه مقننـه دریافـت     ) مجـوزي (رشی گیرد تا در صحت عملیات خود یقین و برابر سفامی

  1.تواند قبل از خرج یا حین خرج به عمل آیدکرده عمل کند این نظارت می
  
  قانون مدیریت خدمات کشوري؛ روندهاي تحول اداري.2-3

روشن کرد که مسئله حکمرانی یعنی شیوه مـدیریت و   1989تحقیقات بانک جهانی در سال 
حکمرانـی را  . کنندگان، موضوع کلیدي توسعه استن با حکومتاداره کشور یا رابطه شهروندا

دادن بـر مـردم و چگـونگی اداره و تنظـیم امـور دولـت معنـا        کردن و فرمـان چگونگی حکومت
هاي فردي و نهادهاي عمومی وخصوصی است که امور اي از روشحکمرانی مجموعه. اندکرده

وسته است که از طریق آن، منافع متضاد یـا  حکمرانی فرآیندي پی. کند مشترك مردم را اداره می
حکمرانی شامل نهادهاي رسمی و . کندمتنوع را همساز نموده و اقدام همکاري جویانه اتخاذ می

حکمرانی خـوب، الگـوي    2.اندهایی است که براي تضمین رعایت قانون، قدرت پیدا کردهنظام
هـاي مـالی خـود بـه کشـورهاي       المللی پـول، کمـک   مدیریتی بود که بانک جهانی صندوق بین

هـا در اداره امـور عمـومی و ارائـه     کارگیري برخی شاخصتوسعه را منوط به رعایت و بهدرحال
نوعی مبارزه با فسـاد اداري و مـالی نیـز بـود و راهکارهـایی      ها بهاین شاخص. خدمات کرده بود

  .نمودجهت مبارزه با فساد ارائه می
جلوگیري از فساد مـالی و اداري کشـورهاي درحـال    هاي حکمرانی خوب که براي شاخص

مشارکت، حاکمیت قانون، کارآمـدي و  : اند ازتوسعه از طرف بانک جهانی پیشنهاد شد عبارت
  .پذیري، اجماع، عدالت و انصافگویی، شفافیت، مسئولیتاثربخشی، پاسخ

خدمات عمـومی   قوانین موضوعه و نهادهاي کنترلی هم در ایران به گونه دیگري براي اداره
هـاي اداري بـه ایـن مسـئله پرداختـه و در قـانون مـدیریت خـدمات         و جلوگیري از فساد دستگاه

هـایی از قـانون مـذکور    بنـابراین در ادامـه بـه شـاخص    . نمود یافتـه اسـت   1386کشوري مصوب 
که سـابقاً در زمـان تصـویب    (شود که معاونت راهبردي و نظارت ریاست جمهوري  پرداخته می

                                                                                                                                                                                                                     

1. http://www.bazresi.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=0cad74e9-34a7-47ba-
b0b0-96f153444bcc.
2.”WHAT IS GOOD GOVERNANCE”(2004),UN ESCAP,INTERNET SITE.
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موظـف شـده   ) ریـزي  بـود   مـدیریت خـدمات کشـوري، نهـاد سـازمان مـدیریت و برنامـه       قـانون  
در . هاي اداري را به سوي بهبـود امـور اداري و اصـالح الگوهـاي مـدیریتی سـوق دهـد       دستگاه

گفتارهاي پیش اشـاره شـد کـه ارزیـابی و بازرسـی عملکـرد و در نتیجـه بررسـی ظرفیـت ارائـه           
ها از سوي سازمان بازرسی و نیز سازمان مدیریت رد دستگاهراهکارهاي عملی براي بهبود عملک

هـاي اجرایـی در   بنابراین ارزیـابی عملکـرد دسـتگاه   . ریزي هدف اصلی این نوشتار است و برنامه
بینـی شـده و مقـرر شـده بـا اسـتقرار نظـام        فصل یازدهم قانون مدیریت خـدمات کشـوري پـیش   

، مدیریت و کارمندان، این مهم ممکن شود  انمدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازم
  1).82وماده 81ماده ( 

هـاي نـوین   همچنین در قانون مـذکور، بـه اهمیـت انطبـاق اقـدامات ادارات بـر اسـاس شـیوه        
هـاي اداري و   مدیریتی و ضرورت تحول اداري پرداخته شده است و براي ایـن منظـور، دسـتگاه   

. منـد شـوند  هاي مراکز علمی در این زمینه  بهـره واناییها وتها، ظرفیتتوانند از کمکدولتی می
ــواد( ــه ) 19م ــر ب ــوي دیگ ــره   از س ــارایی و به ــزایش ک ــور اف ــازمانمنظ ــاي اداري،  وري در س ه

) 20مـاده . (سازوکارهاي مناسب براي مشارکت و خالقیت کارکنان در اداره امور فـراهم گـردد  
ریاسـت جمهـوري، نقـش تخصـیص      در ابتداي بحث  اشاره شد که معاونـت نظـارت راهبـردي   

تواند در کنار تأمین اعتبار اداره یا قبـل از تخصـیص   ها را دارد و به همین دلیل می بودجه دستگاه
رسد  بودجه، دستگاه را به رعایت اصول و استانداردهاي موردنظر خود مکلف نماید و به نظر می

  .بینی شده است پیش 29این صالحیت در ماده
پذیري با گویی و مسئولیتاز طریق عمل به وظایف به نحو احسن، پاسخرعایت حقوق مردم 

رسانی گسترده براي عموم مردم و رعایت عدالت و انصاف، ضروري است چرا که مـردم  اطالع
. هاي اجرائـی در شـرایط مسـاوي از حقـوق یکسـان برخوردارنـد       در استفاده از خدمات دستگاه

ــا روشــن و کیفیــت ارائــه خــدمات و بــاالخره کارآمــدي و  ســاختن مراحــل، زمــان  شــفافیت، ب
هاي اساسی حکمرانی خوب اسـت  اثرگذاري  از راه نظام تشویق و تنبیه کارکنان که از شاخص

منظـور ارائـه    نیـز بـه  .قانون مذکور مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت     28و 27، 26، 25هاي در ماده
ت فناوري اطالعات و تجهیـز بـه آنچـه    تر، رعایت الزاماخدمات اداري بهتر و کارآمدتر و سریع

بـراي افـزایش سـطح    ) 36مـاده  . (شود بـراي ادارات ضـروري اسـت    دولت الکترونیک گفته می
ریـزي   شده، سازمان مـدیریت و برنامـه  ها در نیل به اهداف تعیین ها و موفقیت آنکارایی دستگاه

                                                                                                                                                                                                                     

الزم به یاد . ن مدیریت خدمات کشوري استشود، از قانو مواد مذکور و مواد قانونی که تا آخر این گفتار آورده می .1
ریزي، معاونت راهبردي و نظارت ریاست جمهوري ایفاي نقش  جاي سازمان مدیریت و برنامهاکنون بهآوري است که هم

  .کندمی



  93، بهار 42پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره  فصلنامه  136

، مهـارت و نگـرش    انـش سـاختن د کشور باید طرح توانمندسازي کارمندان را از طریـق متناسـب  
هـاي الزم را جهـت مشـارکت مسـتمر کارمنـدان در فرآینـد        کارمندان با شغل موردنظر، انگیـزه 

  )58ماده(.آموزش تأمین نماید
در پایان به دو نهاد بسیار مهـم در فرآینـد تحـول نظـام اداري کـه در همـین قـانون مـدیریت         

آنچه در مـدیریت دولتـی، الگـوي     در واقع. شود بینی شده است اشاره میخدمات کشوري پیش
شـوراي توسـعه   «و » شـوراي عـالی اداري  «شود با فعالیت ایـن دو نهـاد   حکمرانی خوب گفته می
  1.شود ممکن می» مدیریت و سرمایه انسانی

  :وظایف واختیارات شوراي عالی اداري به قرار زیر استبرخی  
ایجـاد انسـجام تشـکیالتی و     منظـور  هاي اجرائـی بـه   تجدیدنظر در ساختار داخلی دستگاه -1

  . حذف وظایف موازي، مشابه و تکراري
هـاي اجرائـی و محـدودنمودن     هـاي سـتادي دسـتگاه    تفکیک وظـایف اجرائـی از حـوزه    -2

،  گـذاري  ، سیاسـت  هاي سـتادي بـه اعمـال حاکمیـت و امـور مـدیریتی و راهبـردي        فعالیت حوزه
،  ل وظــایف اجرائــی بــه واحــدهاي اســتانی، نظــارت و کنتــرل و انتقــا ، ســازماندهی ریــزي برنامــه

  .آمدهعمل شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصالح ساختار تشکیالتی متناسب با تغییرات به
کـه ضـمن   نحـوي هـاي کشـور بـه    گیري شـوراها و کمیتـه   بازنگري و اصالح نظام تصمیم -3

نـده مـوازي و غیرضـرور    گیر نمودن مراحل آن مراجـع و نهادهـاي تصـمیم    ارتقاي کیفی و کوتاه
  .حذف شوند

هاي اجرائـی بـه    هاي قابل واگذاري دستگاه، امور و فعالیت شناسایی و واگذاري وظایف -4
هـاي غیرضـرور و همچنـین     ها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازي دولـت از تصـدي  شهرداري

بخـش و شـهر،   تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسـبات نظـام اداري بـا شـوراهاي اسـالمی روسـتا،       
  .شهرستان و استان

هـاي   هـاي موردعمـل در دسـتگاه    هـا و رویـه  هـا، روش اصالح و مهندسی مجـدد سیسـتم   -5
سازي مراحل انجام کار، خودکارسازي عملیات و کاهش میـزان ارتبـاط    اجرائی با گرایش ساده
ــه   ــا مراجع ــدان ب ــدگان کارمن ــان   کنن ــایت مراجع ــزایش رض ــه  ، اف ــاهش هزین ــاي اداري و ، ک  ه

  .هانمودن فعالیت اقتصادي
                                                                                                                                                                                                                     

یالتی و ، ساختار تشک منظور ایجاد تحول در نظام اداري کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت به« : داردمقرر می 114ماده .1
هاي انجام کار و فناوري اداري و ارتقا و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام ، روش ، مدیریت منابع انسانی هاي استخدامینظام

ساالر،  گرا و مردم ، نتیجه ، اثربخش گو، شفاف و عاري از فساد و تبعیضافزا، پاسخور و ارزش اداري و مدیریتی کارا، بهره
  .»گرددترکیب و اختیارات زیر تشکیل می شوراي عالی اداري با
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وري و کـارآیی نیـروي انسـانی و مـدیریت      هـاي الزم بـراي ارتقـاي بهـره    تصویب طـرح -6
  )قانون مدیریت خدمات کشوري 115ماده (.هاي اجرائی دستگاه

  .تدوین مقررات الزم براي اجراي صحیح احکام این قانون-7
نامیـده  » شوراي توسـعه مـدیریت  «قانون، شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این 

دهـد بـر اسـاس     شود براي انجام وظایف ذیل که نقش آن را در اصـالحات اداري نشـان مـی    می
  .شودتشکیل می 116ماده

هـا بـه طبقـات جـداول      هاي شغلی و نحوه تخصـیص آن بررسی و تصویب شرایط احراز رشته - 1
  . حقوق
موجب این قانون در صالحیت شـورا   هایی که به هها و رویبررسی و تصویب دستورالعمل -2

  .گیرد قرار می
گــویی بـه اســتعالمات و ابهامـات اداري و اســتخدامی   همـاهنگی در اظهـار نظــر و پاسـخ    -3

  . هاي اجرائی در اجراي مفاد این قانون دستگاه
مــاده .(هـاي واحــد اداري و اســتخدامی در چهـارچوب مقــررات ایـن قــانون    ایجـاد رویــه  -4
  )نون مدیریت خدمات کشوريقا116

  
  گیري نتیجه

هـاي قـانونی در بعـد داخلـی و     هاي اجرا و استفاده از ظرفیـت دغدغه تحول اداري و اصالح رویه
المللـی در راسـتاي   هـاي بـین   هایی همچون حکمرانی خـوب از سـوي سـازمان    ارائه پیشنهادها و برنامه

در ایـن مقالـه   . ،کلید توسـعه عنـوان شـده اسـت    مبارزه با فساد اداري و مالی در دهه آخر قـرن بیسـت  
هـاي قـانونی داخلـی از قبیـل نقـش سـازمان بازرسـی و همچنـین نقـش سـازمان           تالش شد به ظرفیت

عنـوان متـولی   هاي اجـرا بـه   منظور اصالح شیوه بهریزي در فرآیند ارزیابی و بازرسی  مدیریت و برنامه
ر نشان داد سازمان بازرسی بر اساس مـواد قـانونی   مطالعه حاض .تحول اداري اشاره شده و بررسی شود

خصوص آنجا کـه از حسـن اجـراي قـانون و ارائـه      نامه اجرایی خود، چنین صالحیتی را دارد، به آیین
غیر از سـازمان بازرسـی، قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري نیـز        . کندهاي بازرسی بحث می گزارش

تـر از الگـوي حکمرانـی خـوب بـراي اصـالح       یسازوکارهاي بسیار مناسب و کارآمدي را حتی مترق
اگرچـه پتانسـیل و بسـتر    . گـذارد هاي اجرا و مبارزه با فساد و سوء جریانـات اداري پـیش پـا مـی    شیوه

گیـرد   ریـزي انجـام مـی    مناسبی با اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري که از سـوي سـازمان برنامـه   
اجراي آزمایشی به مدت پـنج سـال و تجدیـدنظر در     براي تحول اداري و مبارزه با فساد فراهم شده، با

  .توان متصور شدریزي، افق مناسبی را نمی ساختار سازمان مدیریت و برنامه
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