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چکیده
بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که شفاافیت ،دسترسفی بیشفتر بفه االعافا
جریان بهتر االعاا

با افزایش میزان پاسخگویی حکومتها و مقاما

و

رسمی ،فسفاد

را کاهش داده و حکمرانی را بهبود میبخشد و بهبود حکمرانفی هف بفه پایفداری آن
میانجامد .در سالهای اخیر ،رخدادهایی نظیر حقوق و مزایفای غیرمتعفار ،،ااطفای
ملک و امتیازا

خارج از ضوابط در شهرداریها ،شیوه ارائفه ارز بفا نفرو دو تفی بفه

واردکنندگان کاال و ...بیانگر وجود رویههایی غیرشاا ،بودهاند که در غیاب االعافا
شاا ،و نیز املکرد ناقص سازمانهای ناظر میسر شدهاند .در این مقا ه ،پس از تأملی
درباره اهمیت دسترسی آزادانه به االعاا

در بهبود کارآمفدی حکمرانفی ،نشفان داده

میشود که وضعیت دسترسی به االعاا

در ایران هنوز از جایگاه مطلوب فاصله دارد

و نهادهای نظارتی نیز با تعدد و تداخل وظایف مواجه هسفتند .سفسس ،پیشفنهادهایی
برای بهبود انتشار االعاا

و املکرد ساختارهای موجود نظارتی در کشور ارائه شده

است.
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مقدمه
هنگامی که نظام حکمرانی دچار ناکارآمدی شود ،بهد یل افزایش بیااتمادی به کل نظفام ،فسفاد نیفز
روبهفزونی میگذارد و این حلقه معیوب مدام خود را تقویت کرده و نظفام را بفه مفرز ناپایفداری و
فروپاشی میرساند .در این حا ت ،شهروندان ارزشهفا و هنجارهفا را کنفار گذاشفته و بفه کارهفایی
دست میزنند که پیش از آن ،مذموم میدانستند؛ چرا که همانالورکه روثسفتاین  )9۳1۳بفه تاصفیل
شرح داده است ،شهروندان هنگام راایت قانون ،پرداخفت ما یفا  ،افدم تخریفب امفوال امفومی،
حااظت از محیطزیست و ...همگی بهصفور جمعفی بفر ایفن تصفورند کفه بقیفه شفهروندان نیفز
ک وبیش همانگونه رفتار میکنند .بدیهی است که در صور نقض این اصفل یفا ابهفام دربفاره آن،
ااتماد در حافظه جمعی جای خود را به بیااتمادی و مناعتاللبی فردگرایانه خواهد داد.
بسیاری از جامعهشناسان و تحلیلگران اجتماای متاقا قول هستند که جامعه ایرانی با بیمفاری
مزمن قانونگریزی مواجه بوده و واژه قانون و پایبندی به آن ،دستک به مد صد سفال دغدغفه
اکثر د سوزان و مصلحان اجتماای در ایران بوده است .بااینحال ،این مسفئله نفهتنهفا حفل نشفده
است؛ بلکه ه زمان با گسترش دیوانساالری دو تی ،بهصورتی گستردهتر و متنفو تفر بفه حیفا
خود ادامه داده است .تحقیق یا گزارش جامعی از میزان پایبنفدی سفازمان و نهادهفای ایرانفی بفه
مقررا

و قوانین وجود نداشته یا در دسترس نیست ،اما با تأملی در برخی پیمایشهفای ملفی یفا

موردی ،میتوان دریافت که اغلب مردم بهصور

صریح یا ضمنی پایبندی به قفانون را بفهمعنفای

بازماندن از منافع فردی تاسیر میکنند .در یکی از مه ترین و فراگیرترین تحقیقا

از این نو که

نتایج آن یک دهه قبل منتشر شده است89 ،درصد از پاسخگویان بر این باور بودند که نه اقداما
قانونی ،بلکه آشنایی با کارکنان ذیربط و جلبنظر آنان ،مه ترین راهکار پیشبرد امفور در ادارا
و سازمانهاست گودرزی .)9۳81 ،گذشته از تحقیفق مزبفور ،محققفانی نظیفر جفوادی یگانفه و
دیگران  )9۳81و رضایی  )9۳11نیز بر وجود و شفیو پدیفده قفانونگریفزی ،رابطفهمفداری و
او ویت مسائل مادی در میان کارکنان دستگاهها و سفازمانهفای مختلفف اداری در کشفور تأکیفد
کردهاند .دور از انتظار نخواهد بفود کفه ایفن رویکردهفای ففردی ،در موقعیفتهفای اجتمفاای و
املکرد و رفتارهای سازمانی و نهادی نیز بازتو ید شده و تجلی یابد؛ امری کفه در گفزارشهفا و
اخبار رسمی و غیررسمی سالهای اخیر از اختعسها ،اامال سلیقهها و تاسیر قفانون در راسفتای
منافع شخصی و گروهی قابل مشاهده و تصدیق است.
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و نیز گزارشهای مربوط بفه وضفعیت کشفورهای مختلفف

جهان حاکی از این واقعیت است که کارآمدی حاکمیتها 9با پایداری آنها ارتبفاط وثیقفی دارد.
بر اساس تازهترین گزارش سفاالنه مجمفع جهفانی اقتصفاد ،1مقایسفه دو شفاخص پایفداری و
حکمرانی نشان مفیدهفد کفه اکثریفت قریفببفهاتافاق کشفورهایی کفه از حاکمیفت پایفداری
برخوردارند ،همان کشورهایی هستند که از سطح حکمرانی چشمگیری نیز برخوردارند .با ایفن
وصف ،ایران در گزارش مزبور از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و در شفاخص فسفاد اداری
در رتبه  ،66شاخص ااتماد بفه سیاسفتمداران در رتبفه  ،91شفاخص رشفوه و پرداخفتهفای
غیرقانونی در رتبه  ،8۳شاخص استقعل قضایی در رتبفه  89و بفرای شفاخص کلفی املکفرد
نهادهای امومی در جایگاه  71جهانی قرار گرفته است و رتبهاش در میان  91کشور خاورمیانه
و شمال آفریقا نیز بهتر از  91نبوده و فقط کشورهای ا جزایر و بنان و یمن بعد از ایفران قفرار
گرفتهاند .ایران در شاخص شاافیت سیاستگذاریهای حکومتی نیز در جایگفاه  991جهفان و
جایگاه  99خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته است .)World Economic Forum, 2018
در آماری دیگر ،بر اساس گزارش سازمان شاافیت بفینا ملفل ،ایفران از حفاا شفاخص ادرا
فساد در میان  989کشور جهان ،بههمراه کشورهایی نظیر گامبیا و میانمار در جایگاه  9۳9قفرار
گرفته است .)Transparency International, 2018
در ادامه مطلب تعش میشود ضفمن برشفمردن اجمفا ی رهاوردهفای شفاافیت و انتشفار
االعاا  ،وضعیت ایران از این حاا محور بررسی قرار گرفتفه و قفو هفا و ضفعفهفای آن
مشخص شود.

الف .شفافیت و دسترسی به اطالعات در ایران
در غیاب شاافیت یا دسترسی آزادانه بفه االعافا  ،اقفداما

نظفارتی نمفیتواننفد سفرانجامی

مطلوب داشته باشند .بنابراین یکی از مه ترین مؤ اههای دستیابی بفه نظفار
نظام االعااتی شاا ،و امکان دسترسی به االعاا

کارآمفد ،وجفود

یا افرادی است کفه از االعافا

و سفوابق

1. efficiency of governance
2. World Economic Forum
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مففورد نیففاز بففاخبر هسففتند .اسففتااده از فنففاوری االعاففا
سرمایهگذاری اظیمی برای تجهیز ادارا

و ارتباالففا  ،بففهویففژه اکنففون کففه

و سازمانها به رایانه و اینترنت صور

گرفته اسفت،

میتواند در این خصوص بسیار تسهیلکننده باشد .امروزه میتوان بفا اسفتااده از نفرمافزارهفای
مناسب و الراحی و ایجاد نظام گردآوری و پردازش و گزارش االعافا
دسترسی به االعاا
فناوری االعاا

را افزایش داد .نظار

همفراه بفا جزئیفا ،

دقیق ،بهنگام و هوشمند بدون استااده حداکثری از

و ارتباط میسر نمیشود .)Halpin et al., 2013

 .0سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
پس از گذشت هشت سال از تصویب و ابعغ قفانون آن« ،سفامانه انتشفار و دسترسفی آزاد بفه
االعاا » از تیرماه 9۳16با هفد ،دسترسفی آزاد تمفامی شفهروندان بفه االعافا
امومی و نیز آن دسته از مؤسسا

خصوصی که به ارائه خدما

مؤسسفا

امومی مشغولاند شرو بفه

کار کرده است .گزارشی اجما ی از املکرد یکسا ۀ این سامانه میتواند تصویر نسفبتا روشفنی
از وضعیت دسترسی به االعاا

و انتشار آزادانه آن به دسفت دهفد .تفا شفهریور 999 ،9۳17

مورد از نهادها و سازمانهای کشور به این سامانه متصل شدهاند دبیرخانه انتشفار و دسترسفی
آزاد به االعاا  .)9۳17/96/99 ،اغلب سازمانهای متصل به این سامانه ،به قوه مجریه مربفوط
میشوند .در این میان ،قوه مقننه نیز که تعداد درخور توجهی از بخفشهفایش بفه ایفن سفامانه
متصل شفدهانفد ،در پاسفخگویی بفه درخواسفتهفا املکفرد رضفایتبخشفی نداشفته اسفت.
بهانوانمثال ،در دوره حدودا یکسا ۀ فعا یت سامانه 91 ،درخواسفت االعافا

از قفوه مقننفه

وجود داشته است که فقط به  8مورد از آنها پاسخ داده شده است ،درحفا یکفه میفانگین زمفان
پاسخگویی نیز  971روز بوده است .از قوه قضاییه فقط روزنامه رسمی کشور به سامانه متصفل
شده است که نزدیک به 999درصد درخواسفتهفا را در میفانگین زمفانی  9۳روزه پاسفخ داده
است .تاکنون فقط  1شهرداری به سامانه متصل شدهاند که از آن میفان  8شفهرداری بفه مراکفز
استانها تعلق دارند .در میان سازمانهای مذکور ،فقفط وزار

الفوم ،تحقیقفا

اتصال همۀ زیرمجمواههای خود به سامانه موفق بوده است همان).

و فنفاوری در
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بر اساس گزارش اخذشده از این سامانه ،تا تاریخ  99مهر  ،9۳17تعفداد  ۳119درخواسفت
االعاا

وجود داشته است که به  1818مورد از آنها پاسخ داده شده است که بهمعنفای پاسفخ

87درصدی به این درخواستهاست .بیشترین درخواسفت االعافا

بفه وزار

کشفور تعلفق

داشته است  1۳8مورد) که  11درصد درخواستها  1۳6مورد) پاسخ دریافت کردهانفد .ا بتفه
گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار االعاا
توسط وزار

حاکی است ۳9 ،درصفد از پاسفخهفای ارائفهشفده

کشور ،نتوانسته شهروندان درخواستکننفده را قفانع کنفد و آنهفا بفار دیگفر در

خصوص پاسخ ارائهشده ،در سامانه ثبت شکایت کردهاند .بهالور کلی ،آمفار مربفوط بفه میفزان
رضایت شهروندان از پاسخ سازمانها نشان میدهفد کفه تفا اوایفل خفرداد  ،9۳17از  98۳نافر
مراجعهکننده به سامانه 19۳ ،نار بیش از نیمفی از آنهفا) پاسفخهفای ارائفهشفده را ناکفافی یفا
بیارتباط دانستهاند سامانه انتشار و دسترسی آزاد به االعاا .)9۳17/97/99 ،
نمودار شماره  )9درصد پاسخگویی بعضی وزارتخانهها ،سازمانها و نهادهفای دو تفی یفا
امومی به درخواست االعاا

را نشان میدهد.

نمودار ( )0درصد پاسخگویی برخی سازمانها و نهادهای عمومی به
درخواست اطالعات
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منبع دادهها :دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات:
)(https://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/filepool3/2018/9/3188.pdf?t=636732929034199009
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همان الور که در گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به االعاا

آمفده اسفت ،تعفدادی از

نهادهای امومی نظیر شورای نگهبان ،صداوسیمای جمهوری اسعمی ایران و ...به دالیل ،بهانههفا
یا توجیها

مختلف هنوز به این سامانه ملحق نشدهاند .از قوه قضاییه نیفز فقفط روزنامفه رسفمی

کشور به سامانه متصل شده است ،درحفا یکفه مفاده  ۳1۳قفانون آیفین دادرسفی کیافری ،انتشفار
رسانهای جریان رسیدگی و گزارش پروندهها را بهگونهای که متضفمن افشفای هویفت ففردی یفا
موقعیت اداری و اجتماای الرفین نباشد ،مجاز دانسته است .تبصره  1همین ماده پا را از ایفن نیفز
فراتر گذاشته و در مسائلی که برای ترمی وجدان جمعی یا حاظ نظ امفومی جامعفه ضفرور
داشته باشد ،انتشار رسانهای گزارش پروندهها را حتی اگفر متضفمن افشفای هویفت یفا موقعیفت
اداری و اجتماای الرفین نیز باشد ،با راایت شرایطی مجاز دانسته است اکبری.)9۳11 ،
محدودیت در دسترسی به االعاا  ،به مراجعهکنندگان بیرونی سازمانهفا محفدود نبفوده؛
بلکه شامل خود سازمانها ه میشود که اموما فاقد نظام چابک و هماهنگ تبفادل االعافا
بین دوایر مختلف خود هستند .این امفر بفه ناهمفاهنگی درونفی انجامیفده و متخلافان را قفادر
میسازد تا از شکا ،االعااتی میان بخشهای مختلف به ناع خود استااده کنند .در سفالهفای
اخیر نمونههای مختلای از پرداخت وامهای کعن یا نصب برخفی اففراد در سفمتهفای افا ی
مدیریتی مشاهده شده است؛ درحا یکه فرد مزبور بنا به دالیلی نظیر بدهیهای معوقه کعن بفه
شبکه بانکی یا تخلاا

اداری فاقد صعحیتهای الزم بوده است.

ب .رسانهها و شفافیت اطالعات
با شاافیت االعاا  ،اموم مردم به االعااتی دسترسی مییابنفد کفه پفیش از ایفن در انحصفار
مقاما  ،دیوانساالران و البیگران بود .ازاینرو ،مقاومت مطلق یا نسبی دیوانساالران مزبور در
مقابل آزادی االعاا
تضعیف قدر

امری دور از ذهن نیست؛ چرا کفه هرگونفه انتشفار االعافا

بفهمعنفای

آنان خواهد بود .ازنظر آنها مردم همه آگاهی و مسئو یتپذیری مناسفب بفرای

مواجهه با االعاا

را ندارند .بهخطرافتادن منافع ملی از دیگر دالیلی است که اغلب به بهانهای

برای شاافیت نداشتن و ارائه االعاا
بیگانگان از االعاا

تبدیل مفیشفود ،درحفا یکفه در بسفیاری از زمینفههفا،

مزبور خبر دارند یا اینکه افشای االعاا

مزبور پیامد منافی خاصفی بفر
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منافع ملی نخواهد داشت .مقاومت وزار
ارز دو تی برای واردا

صنعت و معدن برای ااعن امومی دریافتکنندگان

سسس انتشار قطرهچکانی آن ،همچنفین افدم راهانفدازی سفامانه ثبفت

حقوق و مزایا از سوی دو ت ازجمله نمونههای بارز مقاومت دیوانساالری در مقابفل شفاافیت
االعاا

است ،چنانکه معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور را

واداشت تا ضمن ااعم ادم همکاری دستگاههای خارج از دو ت بفا ایفن سفامانه ،از احتمفال
استااده از فشارهای بودجهای برای جلب همکاری و شفاافیت ایفن دسفتگاههفا سفخن گویفد
انصاری .)9۳17 ،مقاومتهای مزبور در حا ی رو داده است که برنامه شش توسعه بهروشفنی
همه نهادهای امومی و دو تی را شامل آن دانسفته اسفت 9.مبفاحثی کفه در حاشفیه بررسفی و
تصویب وایح چهارگانه مربوط به گروه اقدام ما ی  )FATFدر مجلفس شفورای اسفعمی بفه
وجود آمد از دیگر مواردی است که در کنار معحظا
برای جلوگیری از شاافیت االعاا

سیاسی و امنیتفی از شفائبههفای تفعش

به دور نبود.

بر اساس یافتههای تحقیقاتی و نیز تجفارب کشفورهای مختلفف ،میفان آزادی رسفانهای و
کاهش فساد رابطهای قوی وجود دارد .افشاگران رسانهای میتوانند با دسترسی بفه االعافا

و

 .9ماده  89قانون برنامه ششم توسعه :دو ت مکلف است الی سال اول اجرای قانون برنامه در خصوص راهاندازی سامانه
ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع تمامی پرداختها به مقاما  ،رؤسا ،مدیران تمامی دستگاههای اجرائی شامل
قوای سهگانه جمهوری اسعمی ایران اا از وزارتخانهها ،سازمانها و مؤسسا
انتااای وابسته به دو ت ،بانکها و مؤسسا

و دانشگاهها ،شرکتهای دو تی ،مؤسسا

ااتباری دو تی ،شرکتهای بیمه دو تی ،مؤسسا

در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استااده مینمایند) ،مؤسسا

و نهادهای امومی غیردو تی

امومی ،بنیادها و نهادهای انقعب

اسعمی ،مجلس شورای اسعمی ،شورای نگهبان قانون اساسی ،بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر و یفقیه اداره میشوند و
همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اا از اینکه قانون خاص خود را
داشته یا از قوانین و مقررا

اام تبعیت نمایند نظیر وزار

جهاد کشاورزی ،شرکت ملی نات ایران ،شرکت ملی گاز ایران،

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ،سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران ،بانک مرکزی جمهوری اسعمی ایران ،سازمان بنادر
و کشتیرانی جمهوری اسعمی ایران ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسعمی ایران و شرکتهای تابعه آنها ،ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراه نماید،
به نحوی که میزان ناخا ص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و اموم
مردم فراه شود .وزار

االعاا  ،نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حک مستثنی هستند .اجرای این

حک درخصوص بنگاه های اقتصادی متعلق به وزار
اا ی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

االعاا  ،وزار

دفا و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای
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استااده خعقانه و سازنده از آن ،رفتار مقامفا

را در معفرد دیفد امفوم مفردم قفرار دهنفد.

بااینحال ،ایران از این حاا نیز از وضعیت مطلوب فاصله دارد .فضای رسانهای کشور همواره
با موارد متعددی از افشاگریهای سیاسی و ما ی همراه است ،اما اغلب این افشاگریها توسفط
رسانههای منتسب به جناحهای سیاسی انجام میشود که شائبه تسویهحساب سیاسی را تقویفت
میکند .در مواردی نیز که برخی رسانههفای مسفتقل اقفدام بفه افشفاگری کفردهانفد ،بعضفا بفا
برخوردهای قضایی مواجه شدهاند که از آن جمله میتوان بفه برخفورد قضفایی بفا خبرنگفاری
اشاره کرد که برخی تخلفها در واگذاری امع شهرداری تهران را افشا کرده بود خبرآنعین،
 .)9۳11/98/۳9برخوردهففای مقامففا

مختلففف در شهرسففتانهففا بففا خبرنگففاران افشففاگر

زیستمحیطی از دیگر نمونهها در این خصوص اسفت .در صفورتی کفه نهادهفای ذیربفط بفا
درنظرگرفتن معحظا

قانونی و شرای ،آزادی امل بیشتری بفرای روزنامفهنگفاران محقفق و

افشاگر قائل باشند ،زمینه شاافیت و نظار

امومی فراه تر خواهد شد .ا بته از نظفر حقفوقی،

مبانی مناسبی برای حمایت از رسانههای افشفاگر وجفود دارد .بفهانفوانمثفال ،قفانون تشفکیل
سازمان بازرسی کل کشور ،این سازمان را موظف به حمایت از رسانههایی کرده است کفه کفار
نظارتی انجام میدهند و از این رسانه ها بهانوان ناظران داواللب سازمان یاد شده است .الیحفه
شاافیت از سوی دو ت نیز که در حال نهاییشدن است ،پس از تصفویب در مجلفس شفورای
اسعمی خواهد توانست شفاخص شفاافیت را بفهالفور فراگیفر در کشفور ارتقفا دهفد پایگفاه
االع رسانی دو ت.)9۳17/99/11 ،
در اینجا الزم است به یک آسیبپذیری مهف در شفاافیت و االفع رسفانی امفومی بفرای
کارگزاران نیز اشاره کرد و آن اینکه ،شاافیت بیشتر ،همفواره بفهمعنفای مطلوبیفت و کارآمفدی
بیشتر نبوده و ممکن است در بعضی مواقع ،شاافیت بیشتر به ضفرر منفافع امفوم امفل کنفد.
بهانوانمثال ،افشای حقوق کارکنان اا یرتبه دو تی میتواند تأثیر منای بر کار و استخدام آنهفا
داشته باشد .بر اساس تحقیقی که در دانشگاه پرینستون انجام شده است ،متعاقب ا زام قانونی و
انتشار حقوق کارکنان اا یرتبه شهرداریهفای کا یارنیفا در اینترنفت8 ،درصفد از حقفوق آنهفا
کاسته شد ،اما نتیجفه آن اففزایش 71درصفدی اسفتعاا در میفان مفدیران شفهری بفود
 .)October 2014تحقیق مزبور همچنین روشن ساخت که برخی جلسا

Mas,

و تصمی گیفریهفا
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در غیاب هیاهوهای رسانهای ،به نتایج سریعتر و بهتری دست مفییابنفد .در ایفران نیفز کفه در
راستای آگاهسازی شهروندان ،مذاکرا

مجلس شورای اسعمی النی بوده و بهصور

زنفده از

رادیو پخش میشود ،همین امر بعضا موجب بهحاشیهرفتن جلسا  ،ایجاد تنش و اتع ،وقفت
نمایندگان ملت میشود؛ چرا که بعضی نمایندگان باتوجهبفه پخفش زنفده مفذاکرا  ،درصفدد
برمیآیند از تریبون مجلس برای بهبود وجهه خود در میان موکعنشان استااده نمایند.

ج .نظارت در دولت مدرن
تردیدی نیست که همه انسانها بهصور

غریزی تمایفل دارنفد هنگفام توزیفع منفابع ،خفود و

بستگان و دوستانشان را در او ویت قرار دهند .با تأملی کوتاه در ویژگفیهفای دو فت مفدرن،
میتوان تصدیق کرد که سازمان آن باید «مستقل ،الیق و غیرشخصی» باشفد فوکویامفا،9۳16 ،
ص .)97 .با این توضیح ،میتوان گات که بروز پدیدههفایی نظیفر پرداخفت حقفوق و مزایفای
غیرمتعار ،به برخی از مدیران ارشد مؤسسا

مفا ی ،ااطفای ملفک در شفهرداریهفا و ارائفه

هرگونه امتیاز و رانت خارج از ضوابط در هر ارگان و سازمانی ،فیناسه بفرای هفیچ جامعفهای
آسیب نبوده و حتی شاید فرصتی برای نهادهای نظارتی و قضایی فراه کند که بتواننفد ضفمن
برخورد قاالع با متخلاان و سوءاستاادهکنندگان ،کفل نظفام سیاسفی را تبرئفه کفرده و هرگونفه
شکا ،احتما ی میان نظام و مردم را ترمی نمایند .نتیجه چنفین برخفوردی مفیتوانفد اففزایش
ااتماد امومی و تقویت انگیزه شهروندان برای درستکاری و قفانونمفداری باشفد .بفااینحفال،
بروز چنان پدیدههایی در میان تعداد درخور توجهی از مدیران ارشد کشور خبر از کاستیهفایی
جدی در نظام نظارتی کشفور دارد؛ چفرا کفه ففرد بفر آن اسفت کفه اول اینکفه ،آن مفدیران
مناعتاللب همگی بدون استثنا از صافیهای گزینشی متعددی ابور کردهانفد و دوم اینکفه ،بفا
نظار

نهادهای متعددی فعا یت میکنند.

اگر سیاستگذاری را شامل مراحلی نظیر برنامهریزی ،سازماندهی ،مدیریت اجرا و نظفار
بدانی  ،در آن صور

اهمیت نظار  9بهانوان آخرین حلقه اجرای سیاستها مشخص خواهد

1. monitoring
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شد .روشن است که موضو نظار  ،همانفا مقایسفه املکفرد و رفتفار سفازمانهفا ،مفدیران و
مسئوالن و کارکنان با قوانین و مقررا

موجود است و به همین د یل ،مه تفرین ففراز بررسفی

سازوکارها و روندهای نظارتی در ایران بفه بررسفی زمینفههفای قفانونی و املکفرد نهادهفا و
سازمانهایی اختصاص مییابد که مقایسه و انطباق املکرد دسفتگاههفای اجرایفی مختلفف بفا
برنامهها و قوانین مصوب را براهده دارند.
از همین روست که امر نظار

در ارصههای حکمرانی ،بهویژه به موازا ایجفاد و گسفترش

نهادهای مدرن دیوانساالرانه ،ضرور

بیشتری یافته و نهادهای نظارتی متناسب تأسیس شفدهانفد

تا ضمن پایش و ارزیابی املکرد دستگاههای دو تی و حکومتی زمینه تحقق سیاستها و برنامهها
فراه شود .نظار

ابار

از فرایندی است مستمر که از الریق گردآوری نظاممند دادههفا میفزان

انطباق وضعیت موجود با وضعیت مطلوب و املکردها با برنامهها و قوانین و مقفررا

را محفور

بررسی قرار میدهد  .)Mayne and Zapico-Goni, 2009از الریق کاربست رویههای بهنگفام
نظار  ،میتوان کاستیهای سیاستهای مصوب را در حین اجرا مشفخص کفرده و برنامفههفایی
برای تصحیح مسیر تدوین نمود .نظار از آن رو در جامعه مدرن ضرور یافتفه اسفت کفه امفر
هماهنگی میان اجزا دیوانساالری پیچیده و گسفترده را کفه نتیجفه تقسفی کفار در دوران کنفونی
است ،تحقق بخشد .در غیاب نظار

کارآمد ،ممکن است برخی اجفزای نظفام دیفوانسفاالری و

حاکمیتی از کارکرد بهینه خود فاصله گرفته و وظایف خود را بهدرسفتی انجفام ندهنفد .درنتیجفه،
نظام دیوانساالری از هماهنگی درونی بیبهره گشته و دچار بیکارکردی ،اخفتعل کفارکردی 9یفا
کژکارکردی 1شود .بدیهی است که اختعل در کارکرد دیوانساالری اعوه بر نارضایتی امفومی و
ناامنیهای ناشی از آن ،فروپاشی سیست را نیز بهدنبال خواهد داشت.
همانالورکه در نمودار ذیل به اختصار نشان داده شده است ،ارزیابی نحوه هزینهکرد بودجههفای
دراختیار و انطباق آن با سیاستها ،برنامهها و قفوانین و مقفررا یکفی از مهف تفرین کفارکردهفای
نهادهای نظارتی بهشمار میرود .تشویق مدیریت مناسفب در جهفت اسفتااده بهینفه از منفابع بخفش
امومی ،کمک به نهادها و سازمانها برای بودجهریفزی و سیاسفتگفذاری کارآمفدتر و نظفار بفر

1. malfunction
2. dysfunction
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مناقصهها و مزایدههای نهادهای دو تی و امومی نیز ازجمله وظایف سازمانهفای نظفارتی بفهشفمار
میرود .ناظر باید توجه داشته باشد که سازمان برای دستیابی به اهدافی شکل گرفته است و هرگونفه
استااده از منابع یا استخدام افراد نیز باید در راستای تحقق اهدا ،مزبور باشد.
برنامهریزی و
سیاستگذاری

نظارت ،ارزیابی ،گزارش

بودجهریزی

اجرای برنامهها از طریق تخصیص
بودجه و مدیریت منابع
چرخه سیاستگذاری و نظارت؛ برگرفتهاز ()Funnel and Cooper, 1999, 157

نظار

میتواند شامل دو مرحله باشد :نظار

پیشینی که ابفار

اسفت از ارزیفابی قفوانین،

آییننامهها ،رویهها و فرایندها جهت رفع کاستیها و پیشگیری از ناکارآمفدی سیسفت و شکسفت
برنامهها و نظار

پسینی که ارزیابی املکرد 9بعد از اجرای برنامهها را شامل میشفود .در برخفی

نظامهای نظارتی ،بین نظار
نظار

بر املکرد و ارزیابی املکرد تااو

بر املکرد تقریبا بهصور

قائل شدهاند ،بفهگونفهای کفه،

ساالنه انجام مفیشفود ،درحفا یکفه ،بفرای ارزیفابی املکفرد

دورههای الوالنیتر پنجسا ه یا بیشتر را در نظر گرفتهاند تا اعوه بر نتایج زودهنگام ،همفه آثفار و
پیامدهای اجرای برنامهها فرصت بروز یافته باشند .)Funnel and Cooper, 1999
اگر هد ،از نظار

را بهالور ساده ارزیابی تحقق اهدا ،تعریفشده سازمانی و هزینهکفرد

منابع براساس قوانین و مقررا

بدانی  ،در آن صفور

املکرد سازمانهای امومی تااو

اظیمی با نظار

متوجفه خفواهی شفد کفه نظفار

بفر

بر سازمانها و شفرکتهفای خصوصفی
1. results-based monitoring
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دارد؛ چراکه ارزیابی بر املکرد شرکتهای خصوصی از الریق سنجش میفزان سفود یفا ضفرر
حاصله کار دشواری نخواهد بود؛ درحا یکه ،نهادهفای حکفومتی و مؤسسفا

امفومی اغلفب

اهدا ،اجتماای را دنبال میکنند که آثار و پیامدهای مثبت یا منافی املکفرد آنهفا نفهتنهفا بفه
آسانی یا در کوتاهمد

قابفل ارزیفابی نیسفت؛ بلکفه در بسفیاری از مسفائل ،در مشفترکی از

پیامدهای مثبت و منای املکرد افراد و سازمانها وجود ندارد.
شاید به همین د یل باشد که نظام االع رسانی جامع ،مناسب و پاسفخگو بخفش مهمفی از
فرایند نظار

محسوب شده است؛ چرا که شهروندان با آگاهییافتن از کیایت هزینهکرد منفابع

امومی توسط نهادها و سازمانها ،درباره نحوه مشارکت اجتماای و سیاسی نظیفر شفرکت در
انتخابا ) و نیز انجام وظایف قانونیشان نظیر پرداخت ما یا ) تصمی مفیگیرنفد .از سفوی
دیگر ،وجود نظام االعااتی شاا ،این امکان را برای شهروندان و سازمانهای مردمنهاد ففراه
میکند تا خود نیز در نظار

بر املکرد سازمانها و نهادها مشارکت داشته و با اففزودن تفوان

خود به ناظران و بازرسان سازمانها و نهادها ،امکان پوشش نظارتی را فراگیر سفاخته و زمینفه
تصحیح املکردها را فراه کنند .االع رسانی بفه جامعفه از نتفایج نظفار هفا و بازرسفیهفا،
صر،نظر از محتوای گزارشهای نظارتی ،ممکن اسفت ففیناسفه نقفش درخفور تفوجهی در
تقویت سرمایه اجتماای ایاا نماید؛ چراکه ارائه گزارشهای مزبور بهمعنای بهرسفمیتشفناختن
شهروندان و حقوق شفهروندی آنفان اسفت .در ایفن صفور  ،حتفی اگفر گفزارشهفا حفاوی
موضوااتی از تحقق نیافتن برنامهها یا قانونگریزیها بوده باشفد ،خواهفد توانسفت بخشفی از
ااتماد امومی و نهادی مردم را از گزند تخریب و تضعیف محافظت نماید.

 .0فرایندهای نظارتی در ایران
نهادهای نظارتی در ایران از تنو و گستردگی فراوانی برخوردارند کفه در آغفاز ایفن بخفش از
نوشتار ابتدا به چند نمونه از مه ترین آنها که به موجب قانون اساسی امر نظفار

بفر املکفرد

دستگاهها و سازمانهای مختلف دو تی و امومی را براهده دارند ،اشاره میشود:
 بر اساس اصل  999قانون اساسی ،نظارو یفقیه و مقام معظ رهبری است.

بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام براهده
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 بر اساس اصل  ،11شورای نگهبان قانون اساسی بهانوان یکی از مه ترین ارکان نظفارتیکشور ،نظار

مجلس خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسفعمی

بر انتخابا

و مراجعه به آرای امومی و همهپرسیها را براهده دارد.
 رئیسجمهور بر اساس اصل  9۳9قانون اساسی امر نظار -قوه قضاییه نظار

بر حسن اجرای قوانین را براهده دارد اصل .)916

 دیوان اا ی کشور نیز بر اساس اصل  ،969نظارایجاد وحد

بر کار وزیران را براهده دارد.

بر اجرای صحیح قوانین در محفاک و

رویه قضایی را براهده دارد.

 شوراهای اسعمی شهر و روستا از دیگر نهادهای نظارتی هستند که بر اسفاس اصفل 999قانون اساسی ،وظیاه نظار

بفر اجفرای درسفت برنامفههفای اجتمفاای ،اقتصفادی ،امرانفی،

بهداشتی ،فرهنگی ،آموزشی و سایر امور رفاهی و نیز تطبیق آنها با مقتضیا

و نیازهای محلفی

را براهده دارند.
 بر اساس اصل  19قانون اساسی ،کمیسون اصل نود مجلس شورای اسعمی بفه شفکایامردم از الرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه رسیدگی کرده و در صور

زوم به اموم

مردم االع رسانی میکند.
 -سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل  ،979نظار

بر حسن جریفان امفور و اجفرای

صحیح قوانین در دستگاههای اداری را براهده دارد.
 -بر اساس اصل  971قانون اساسی ،شورای نظار

بر سازمان صداوسیما امفر نظفار

بفر

این سازمان را براهده دارد.
 -دیوان محاسبا

بر اساس اصل  11با جمعآوری حسابهفا و اسفناد و مفدار مربوالفه،

گزارش تاریغ بودجه را تهیه کرده و بههمراه نظرا

خود به مجلس شورای اسفعمی و امفوم

مردم ارائه میکند.
همانالورکه مشاهده میشود ،نهادهای متعددی در کشور بر اساس وظایف قانونی خود بفه
نظار

بر دستگاهها و سازمانها مشغول هستند .ا بته در فهرست باال تنها بفه حفوزههفای مهف

مندرج در قانون اساسی اشاره شده است؛ درحا یکه در کنار آنها ،تعداد دیگری از دستگاههفای
نظارتی نظیر واحدهای حراست در تمفام سفازمانهفا فعا یفت دارنفد .بفااینحفال ،بفا بررسفی
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حوزههای مختلف حکمرانی در ایران میتوان نشانههای جدی و نگرانکنندهای از قانونگریزی
یا قانونشکنی را مشاهده کرد .این امر تا به آنجا پیش رفتفه اسفت کفه پایبنفدی کف رنفگ بفه
برنامههای مدون دورهای ،انحرا ،از اهدا ،کوتفاهمفد
مقابل نظار

و درازمفد

سفازمانی ،مقاومفت در

قانونی و گریز از مسئو یتپذیری و پاسخگویی بهنوای در اغلفب سفازمانهفا و

دستگاهها رایج شده و حتی گهگاه در سطوح رؤسای قوا نیز مشاهده شده است .بهرغف اذافان
به اهمیت پایبندی به رویهها ،مقررا
مقاما

و قوانین در فعا یتهای مختلف سازمانی از سفوی همفه

و کارشناسان کشور ،در ارد دستکف دو دهفه اخیفر مسفائل متعفددی از اقفداما

خع ،رویه ،مقررا

یا قانون در کشور مشاهده شده اسفت کفه سفطوح مختلفف مفدیریتی و

سازمانهای مختلف در آن دخیل بودهاند .در اغلب مواقع ،افشا و رسیدگی به اقداما

مزبور با

اناوینی نظیر «تخلف» و «اتهام» شرو شده ،اما سسس به قرارهای مجرمیت منتهفی شفدهانفد و
کمتر پروندهای وجود داشته است که با برائت خاتمه یافته باشد.

 .8آسیبهای نظام نظارتی ایران
تعدد نهادهای نظارتی؛ تعدد نهادهای نظارتی و ابهام در مسئو یت آن نهادها ،یکی از مه ترین
موضواا
نظار

اخعل در روندهای نظارتی در کشور است .بفهانفوانمثفال ،مفیتفوان بفه موضفو

بر حسن اجرای قانون اساسی اشاره کفرد کفه در آذر  9۳76و در پفی درخواسفتهفای

فراوان از سوی مردم و تشکلها و احزاب سیاسی ،رئیسجمهور وقت را به تأسیس کمیتهای 8
ناره با انوان «هیئت پیگیری و نظار

بر اجرای قانون اساسی» واداشت تفا وی را در ایفن امفر

یاری کند مهرپور .)9۳89 ،بفر اسفاس حکف رئفیسجمهفور وقفت ،ایفن هیئفت مفیبایسفت
موضواا

ادم اجرا یا نقض اصول مصرح در قفانون اساسفی را بفه وی گفزارش بدهفد؛ امفا

فضای پرتنش سیاسی کشور و مواجهه هیئت با برخی نهادهای حفاکمیتی حاشفیههفای زیفادی
برای فعا یت آن ایجاد کرد .تذکرا

رئیس هیئت مزبور به نهادهایی نظیر قوه قضاییه یا شورای

نگهبان در موضوااتی نظیر رد صعحیت برخی داواللبان انتخابفا
توقیف برخی مطبواا

مجلفس شفورای اسفعمی،

یا بازداشت شهردار وقت تهران و برخفی از شفهرداران منفاالق تهفران

مباحث و چا شهایی را بر سر قانونیبودن یا نحوه فعا یت آن ایجاد کرد؛ بهالفوریکفه رئفیس
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وقت قوه قضاییه تأسیس هیئت را غیرقانونی دانسته و ورود دو ت به ایفنگونفه موضفواا

را

بدات نامید فارسنیوز .)9۳11/91/91 ،در هر حال ،پفس از تفداوم پرچفا ش کفار هیئفت در
دو ت اصعحا  ،این هیئت با فاصله چند ماه پفس از رویکارآمفدن دو فت نهف  ،بفا دسفتور
رئیسجمهور منحل شد؛ اما در سالهفای آخفر دوره دوم ریاسفت جمهفوری اسفاند ،)9۳19
باردیگر هیئت مزبور توسط رئیسجمهور احیا شده و وجود آن «بسیار ضروری و الزم» اافعم
گردید که بعفاصله با مخا ات شورای نگهبان ،رئیس قوه قضاییه و برخفی نماینفدگان مجلفس
شورای اسعمی مواجه شد که دوبفاره بفر غیرقفانونیبفودن آن تأکیفد مفیکردنفد خبفرآنعین،
 .)9۳19/99/97در دو ت یازده و دوازده نیز در خصوص سرنوشت هیئت مزبور تصفمیمی
خبری درباره آن ،به نظر میرسد فعا یفت آنهفا درامفل

ااعم نشده است ،اما باتوجهبه سکو

متوقف شده باشد ،بهویژه آنکه برخفی فعا یفتهفای هیئفت مزبفور نظیفر پاسفداری از حقفوق
شهروندی در قا بهایی دیگر پیگیری شده است .بهانوان نمونهای دیگفر در سفطحی خردتفر،
میتوان به اختع ،نظر میان سازمان پزشکی قانونی کشور و پلیس راهفور نیفروی انتظفامی در
خصوص ارائه آمارهای مربوط به تلاا

حوادث رانندگی اشاره کرد که زمینه سردرگمی آماری

را فراه میکرد که ا بته در چند سال اخیر هماهنگی بیشتری در این خصفوص ایجفاد شفده و
سازمان پزشکی قانونی بهانوان متو ی ارائه آمارهای مربواله پذیرفته شده اسفت ففارس نیفوز،
 .)9۳11/99/97از دیگر موضواا

مشابه درباره تعدد نهادهای نظارتی میتوان به موضو اخذ

مجوز و برگزاری مراس هنری اشاره کرد .درحا یکه ازنظفر قفانونی ،وزار

ارشفاد بفهانفوان

متو ی رسیدگیکننده به درخواستها و صدور مجفوز مراسف هنفری شفناخته شفده اسفت ،در
سالهای اخیر شاهد بودهای که بهرغ کسب مجوز ،سایر نهادها و دستگاهها نظیر قفوه قضفاییه
یا نیروی انتظامی از از برگزاری برخی مراس هنری جلوگیری کفردهانفد .نکتفه درخفور تأمفل
اینجاست که بر پایه قوانین و مقررا

موجود ،دستگاههای مزبفور نیفز بفهنفوای دربفاره نحفوه

برگزاری مراس مزبور مسئول دانسته شدهاند .مذاکرا

هستهای و تصفویب برجفام و ابهفام در

سازوکار مداخله نمایندگان مجلس شورای اسعمی در آن مهر  ،)9۳19داو

مجلس خبرگان

رهبری از رئیسجمهور بفرای حضفور در اجفعس آن و پاسفخگویی دربفاره «رففع مشفکع
اقتصادی و معیشت مردم» شهریور  )9۳17و نامه غیرمعمول رئیس مجمع تشخیص مصفلحت
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نظام به دبیر شورای نگهبان جهت ااعم مغایر

الیحه اصعح قانون مبارزه بفا پفولشفویی بفا

سیاستهای کلی نظام آن ه پیش از تصویب در مجلس شورای اسفعمی شفهریور  )9۳17از
دیگر موضوااتی بودند که ریشه در تعدد نهادهای نظارتی در کشور دارد.
تصمیمگیری سلیقهای و بیثبات مسئولیتها و سیاستها؛ بیثباتی مسئو یتهفا در نظفام
دیوانساالری ایران امر جدیدی نبوده و پیامدهای منای آن بارها از سوی تحلیلگران اجتمفاای
و سیاسی محور بررسی قرار گرفته است .کوتاهمد بودن مسئو یتها به شکلگیفری تصفویری
کوتاهمد

از جامعه انجامیده است که که نتیجه آن تداوم نداشتن سیاستها و در نهایفت افدم

توسعه اجتماای و سیاسفی اسفت همفایون کاتوزیفان .)9۳11 ،تغییفر و تحفوالتی کفه توسفط
دو تها ،مجا س ،شهرداران و مدیران جدید در سیاستهفا و برنامفههفا ایجفاد شفده و اغلفب
نیمهتمام رها میشوند ،از انباشت هرگونه حافظفه حکمرانفی جلفوگیری کفرده و جامعفه را بفا
آشاتگی سیاستگذاری و اجرا مواجه میسازند که منطقا هرگونه نظار
میکند .صر،نظر از دو دهه نخست انقعب اسعمی کفه تغییفرا

مستمر را نیفز منتافی

و آشفاتگیهفایی را در پفی

وقو انقعب و جنگ تحمیلی بهدنبال داشت ،مه ترین نمونههای این تز زل در سیاسفتهفا و
مسئو یتها در دوره دو تهای نه و ده

 9۳89تا  )9۳11اتااق افتاد که با تعطیلی النفی یفا

املی بسیاری از ساختارهای اداری کشور نظیر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تعدادی
از شوراهای اا ی کشور همراه بود .تجدید نظر و اامفال تغییفرا

اساسفی در برنامفه چهفارم

توسعه که مراحل بررسی و تصویب را پشتسر گذاشته بود از دیگر نمونههای بارزی بفود کفه
بیثباتی در برنامهریزی را ا قا میکرد .زیر سؤالبردن نظام برنامهریزی به رئفیس دو فت نهف و
ده منحصر نبود ،بلکه بسیاری از مسئو ین دیگر یا نمایندگان مجلس ،نظیفر رئفیس کمیسفیون
برنامهوبودجه و محاسبا

مجلس نه نیز با کاربرد صااتی نظیر «شاهنشاهی و آمریکایی» برای

سففازمان برنامففه ،سففاختار و قففانون تأسففیس آن را نیازمنففد اصففعح مففیدانسففتند خبففرآنعین،
 .)9۳1۳/99/17بااینحال ،منتقدان مزبور بهجز موضعگیریهایی که نظام برنامهریفزی را دچفار
تز زل و بیثباتی میکرد ،درامل اقدامی برای اصعحا

مزبور انجام ندادند.

قااده بیثباتی ،درباره الول دوره مدیریتی نیز صدق میکند و ایران را در زمره کشفورهایی
با امر مدیریتی بسیار ک قرار میدهد که شامل وزرا ،استانداران ،فرمانفداران و سفایر مناصفب
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مدیریتی میشود .بهانوانمثال ،امر مدیران شهرداری در ایران  1/1سفال بفرآورد شفده اسفت،
درحا یکه این دوره در کشورهای پیشرفته دستک  1سال اسفت ایرنفا .)9۳1۳/99/96 ،امفر
مدیریتی رؤسای دانشگاهها نیز  ۳سال محاسبه شده است ،درحا یکفه میفانگین جهفانیاش 99
سال است قدس آنعین .)9۳19/97/۳9 ،بهانوان نمونهای دیگر ،میتوان به تغییرا

مستمر در

مدیریت ارشد سازمان تأمین اجتماای در دو تهای نه و ده اشاره کرد .در فاصله سالهفای
 9۳89تا  ،9۳11رؤسای سازمان تأمین اجتماای  6بار تغییر کردند که این تعداد تغییفر رؤسفای
سازمان ،فقط با دوران اوایل انقعب قابل مقایسه است که کشور درگیر انوا بحرانهفا و تفنش
بود تأمین .)9۳11/98/17 ،بدیهی است که در چنین وضعیت متز ز ی ،جایی بفرای نظفار

و

حسابکشی از مدیران باقی نمیماند.
فقدان نظارت فراگیر ،هدفمند و معطوف به نتیجه؛ در ایفران ارزیفابی فراگیفر از املکفرد
سازمانها ،نهادها و بهالور اام ،هرکدام از دو تها انجام نمیشود .ا بته گفزارشهفای مفوردی
فراوانی توسط کارشناسان و تحلیلگران صور

میگیرد که آنها ه اغلب یا دیدگاهی جنفاحی

دارند یا دستک به جناحیبودن مته شده و نادیده گرفته میشوند .بهانوانمثال ،درباره آثار و
پیامدهای اقتصادی ،اجتماای و سیاسی حاصل از اجرای سیاستهفای دو فتهفای سفازندگی،
اصعحا

و ادا تگرا مباحث فراوانی منتشر شده است؛ اما هیچ نهاد فراقفوهای و فراجنفاحی

مسئو یت قانونی تهیه و ارائه گزارش فراگیفر از املکفرد دو فتهفا را براهفده نداشفته اسفت.
ازاینرو ،املکرد دو ت و پیامدهای راهبردی سیاستهای آنها تنهفا از جانفب تحلیفلگفران و
گروههای غیررسمی محور بررسی قرار گرفته است که ا بته دربردارنده نتایج متااو

یفا حتفی

متناقضی بودهاند .نتیجه چنان وضعیتی ایجاد ها های از ابهفام در خصفوص املکفرد هریفک از
دو تهاست و میزان تحقق اهدا ،سازمانی و قانونی است که آن ه بهنوبفه خفود سفردرگمی
اموم شهروندان را در پی داشته و درنهایت به تضعیف یا نابودی ااتماد امومی و نهادی منجر
می شود .ا بته نهادهایی نظیر دیفوان محاسفبا
حسابرسی کلی املیا

کشفور هفر سفال تاریفغ بودجفه را کفه همفان

ما ی دو ت برای ارزیابی انطبفاق هزینفهکفرد دسفتگاههفای دو تفی بفا

پیشبینیهای مصوب مندرج در قانون بودجه است انجام داده و گزارش آن را پس از الفرح در
مجلس شورای اسعمی منتشر میسازد؛ اما همین گزارشها نیفز افعوه بفر اینکفه برنامفههفای
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درازمد

و راهبردی نظیر برنامههای توسعه را در بر نمفیگیرنفد ،امومفا مبنفای برخوردهفای

قضایی نبوده ،پاسخگویی دو تها و مسئو ین الحق و سابق را در پی نداشفته و در هیاهوهفای
سیاسی و جناحی به فراموشی سسرده میشوند.
نبود اطالعات ،وجود خأل قانونی و عدم برخورد قضایی؛ فقدان االعاا
درباره هزینههای پروژهها ،مطا عا

دقیق و بهنگام

توجیهی ،نحوه واگذاری و تسویهحسفاب بفا پیمانکفاران و

راایت مسائل فنی در انجام آنها دسفتگاه هفای نظفارتی را در انجفام وظفایف قفانونی خفود بفا
دشواریهای زیادی روبرو میکند .یکی از مه ترین دالیل ایجاد این وضعیت ،بفه درازاکشفیدن
انجام پروژههاست ،بهالوریکه ممکن است در فاصله تصویب و شرو یک پروژه تا انجفام آن
چندین دو ت یا مدیر اود بشوند .بدیهی است که در چنین وضعیتی ،حسابرسفی و ارزیفابی
پروژه مزبور که مدیران متعددی را با سعیق مختلف به خود دیده است ،کفار آسفانی نخواهفد
بود؛ بهویژه اینکه به د یل شرایط خاص اقتصادی ایران ،اواملی نظیر تحری هفای اقتصفادی یفا
نوسانا

نرو ارز امکان ارزیابی و حسابرسی دقیق ،شاا ،و منصاانه را سلب میکند.

صر،نظر از اامل فوق ،پنهانکاری یا تفأخیر خواسفته یفا ناخواسفته در ارائفه اسفناد شفاا،
حسابداری نیز از دیگر موانع ارزیابی دقیق ما ی پروژههاست که در حوزههایی معدود نظیر پفروژه
هستهای درخور توجیه اسفت ،امفا در بسفیاری از پفروژههفای دیگفر نیفز بفه چشف مفیخفورد.
بهانواننمونه ،در سال های اخیر سود و زیفان برخفی قراردادهفای ناتفی نظیفر کرسفنت ففرارو،
 ،)9۳19/99/11هزینففه بعضففی پففروژههففای امرانففی شففهر تهففران نظیففر پففل صففدر تابنففا ،
 ،)9۳19/91/1۳راایت مسائل فنی در انجام پروژهها نظیر تونل توحیفد ایسفنا )9۳19/96/1۳ ،یفا
خط آهن اصاهان ف شیراز دنیای اقتصاد )9۳88/9۳/91 ،با چنین ابهاماتی روبرو بودهانفد ،هرچنفد
که مسئو ین مربواله ه برای رفع ابهام نزد افکار امومی پاسخهایی ارائه کردهاند ،اما تفعشهفای
مزبور بنا به دالیلی نظیر ناکافیبودن یا وجود فضای رسانهای بسفیار آشفاته در کشفور ،در اغلفب
مواقع موفقیت چندانی نداشته و نتوانسته جلوی تضعیف یا سلب ااتماد امومی را بگیرد.
فعا یتهای المی و تخصصی از مه ترین حوزههای اجتماای است که نظار

بر آنهفا تفا

حدود زیادی بهد یل خألهای قانونی مغاول مانده است .در این خصوص مفیتفوان بفه فقفدان
نظار

کارآمد بر کار دانشگاهها ،کیایت ال آمفوزی و تقلفبهفای پنهفان اشفاره کفرد کفه در
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سالهای اخیر گریبان نظام آموزش اا ی را گرفته و در صور
آسیبهای درازمد

ادم چارهاندیشی ممکن اسفت

اجتماای ،سیاسی و اقتصادی برجای گذارد .تخلفهفایی نظیفر خریفد و

فروش پایاننامه در این حوزه تا آنجا گسترش یافته است که گزارشفگر مجلفه سفاینس نیفز در
سستامبر  1996شهریور  )9۳11الی گزارشی بفه آن پرداختفه و از آن بفا انفوان خطفری بفرای
جایگاه المی ایران نام برده است  )Stone, 2016که میتواند ااتبار بسیاری از مقاال

المفی

پژوهشی منتشره توسط ایرانیان را که ه اکنون نسبت به سفال  9۳17حفدود  19برابفر اففزایش
یافته است ،نابود سازد  .)Farhadi, 2015نظار

بر املکرد پزشکان نیز ازجملفه معضفع

نظارتی این حوزه است که بهد یل ارتباط مستقی با جان شهروندان اهمیت مضفااای دارد .در
سالهای اخیر ابهاما

و شکایا

زیادی در خصوص قصور یا دسفتمزد غیرمتعفار ،پزشفکان

مطرح بوده است که بهد یل صنایبودن ناظرین و مراجع رسیدگیکننده به شکایا
اقنا افکار امومی بهصور
یا تخلف پزشکی در فو

مطلوب صور

این حفوزه،

نگرفته است که تازهترین مورد آن به نقش قصور

مرحوم کیارستمی مربوط میشود که رسیدگی به آن و حک صفادره

درباره پزشک وی با حاشیههای زیادی بههمفراه بفوده و ااتراضفا

زیفادی را در میفان اقشفار

مختلف مردم برانگیخت.
خأل قانونی ،وجود برخی معحظا

و الفرح نکفردن مسفئله و رسفیدگی قفانونی و شفاید

قضایی ،تطویل رسیدگیها و نبود االع رسانی شاا ،و بهموقع از نتیجه رسیدگیهفا بفه بهانفه
حاظ آبروی اشخاص یا نظام محدود به موضو مفذکور نبفوده و در بسفیاری از رویفدادها بفه
چش میخورد که از آن جمله میتوان به نبود االع رسفانی از سرنوشفت پرونفدههفایی نظیفر
سوانح متعدد هوایی ،کیایت فنی خودروها و نقش آنها در تلاا
برخورد با برخی بازداشتیها و صدما

حفوادث راننفدگی یفا نحفوه

وارده به آنها اشاره کرد .وجود معحظا

سیاسی یکفی

از دالیل کندی برخورد قضایی یا نتیجهبخشی رسیدگیهاست .تعداد بخشی از قانونگریزیهفا
نیازمند برخورداری از اختیارا
نظار

قانونی بوده و فقط توسط مسفئو ینی انجفام شفدنی اسفت کفه

بر املکرد آنها و برخورد قضایی با آنها میتواند هزینههای سیاسی و اجتماای سنگینی

داشته باشد .صر،نظر از این نکته ،گاهی اوقفا

مسفئو ین ارشفد کشفور خطفوط قرمفزی در

برخورد قضایی با االرافیانشان ترسی کرده و سازوکارهای نظارتی را دچار اختعل میکنند کفه
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از مه ترین آنها میتوان به ترسی خط قرمز برای برخورد بفا ااضفای کابینفه از سفوی رئفیس
دو ت نه و ده اشاره کرد فارس نیوز ،)9۳19/99/98 ،اگرچه قوه قضاییه در سالهای اخیفر
بدون توجه به خط و نشانهای مزبور ،پروندههای آنها را محور رسفیدگی قفرار داده و احکفام
قانونی را به اجرا درآورده است .برخی دورهای باالل ،سفازوکارهای نفاقص نظفارتی و ایجفاد
رابطه ما ی ناظر با موضو نظار
سازوکار نظار

موجب ناکارآمدی نظار

فنی در صنایع غذایی یا نحوه نظار

میشود که از آن جمله میتوان به

نظام مهندسی بر سفاختوسفازها اشفاره

کرد.
ضعف نظارت بر دریافتها و فرایندهای اقتصادی سازمانهای دولتی؛ موضو دریاففت
حقوق و مزایای غیرمتعار ،توسط برخی مدیران ارشد دستگاههای مفا ی و بفانکی امفومی و
شبهدو تی که به «فیشهای نجومی» معرو ،شد ،ازجمله پیامفدهای فقفدان رویفههفای شفاا،
اجرایی و نظارتی در کشور بود .با اینکه حقوق و مزایای مزبور در اغلب مواقفع ،بفا توسفل بفه
مقررا

و رویههای موجود پس از الی مراحل قانونی پرداخت شده بودند ،اما از آنجایی که بفا

میانگین دریافتیهای سایر شاغعن و نیز وضعیت اقتصادی و معیشتی کنونی در کشفور تناسفب
نداشت ،در افکفار امفومی شفائبه تخلفف از مقفررا

و قفوانین را برانگیخفت و ااتفراد و

پرسشهای مختلف شهروندان از الرق مختلف ،بهویژه در شبکههای اجتمفاای ،مفنعکس شفد.
حتی تشکلها و شخصیتهای حامی دو ت نیز با اشاره به وضعیت رکفود در کشفور ،دریاففت
حقوقهای نامتعار ،را موجب آزردگی و یأس مردم دانسته و با یادآوری حقفوق کف مفدیران
اوایل انقعب و دوران جنگ ،خواستار شاافیت و برخورد بفا ایفن موضفو ااتمادسفوز شفدند
ایسنا .)9۳11/99/99 ،در این میان ،الیفف منتقفد و مخفا ف دو فت نیفز کفه افشفای موضفو
فیشهای مزبور را کلید زده بود ،با نادیدهگرفتن منشأ و زمان آغاز پرداخت این حقوقها و نیفز
صر،نظرکردن از نقش سایر نهادهای نظارتی و قانونگذاری در گذشته و حال ،با بهرهگیری از
فرصفت ایجادشففده ،دو ففت را مففورد انتقففاد و حملففه قففرار دادنففد و تففعش کردنففد تصففویری
اشرافیتگرا و رفاهاللب از مسئو ین دو تی ترسفی نماینفد .در مقابفل ،برخفی فعفاالن سیاسفی
مستقل یا حامی دو ت نیز خواستار شاا،شدن حقوق و دستمزد مسئو ین همه نهادهای حفوزه
امومی ،نیروهای مسلح ،تعاونیها و ...شدند روزنامه ایران .)9۳11/99/96 ،گروهی دیگر نیفز
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خواستار ارائه گزارشهای شاا،تر از هزینههای واقعی برخی پروژههای ملی یا شفهری شفدند
که گاه توسط شرکتهای خصوصی یا منتسب به نهادهای نظامی و انقعبی انجفام شفده اسفت.
مسئو ین دو تی بعفاصله به این موضو واکنش نشان دادند و شخص رئیسجمهور با اشاره بفه
مقام معظ رهبری در خصوص زوم ایستادن در مقابل حقوقهای نامتعار ،،بفر مقابلفه

بیانا

دو ت با دریافتهای نامتعار ،تأکید کرد و معاون اول خود را مأمور پیگیری موضفو و ارائفه
گزارش به مردم کرد .پرونده مزبور با اقداماتی نظیر استرداد بخفش درخفور تفوجهی از وجفوه
دریافتی به بیتا مال ،استعاا یا ازل برخی از مدیران ذیناع ،انتشار داواللبانه فیشهای حقوقی
از سوی تعدادی از مسئو ین ،افشاگری درباره پرداختیها به مفدیران مفا ی و بفانکی در دو فت
سابق و در نهایت اقداماتی در قوای سهگانه برای اصعح قوانین و مقررا

همراه بود.

با فاصله چند ماه از الرح موضو فیشهای نجومی ،پرونده دیگری از اتهاما
تخلاا

ما ی و سازمانی در شهرداری تهران گشفوده شفد .بفر اسفاس اتهامفا

مربفوط بفه
مزبفور کفه از

تعدادی نامه استععمی سازمان بازرسی کل کشور خطاب به برخفی مفدیران شفهرداری تهفران
استنباط شده بفود ،تعفدادی از زمفینهفا و امعکفی کفه در اختیفار شفهرداری تهفران بفود ،بفا
تخایفهای کعن در قیمتگذاری سسس با تسهیع

نامتعفار ،در پرداخفت بهفای ملفک ،بفه

تعدادی از مدیران و کارکنان شهرداری تهران ،برخی ااضای شورای شهر تهفران و تعفدادی از
افراد خارج از سازمان شهرداری تهران واگذار شده است خبر آنعین .)9۳11/96/96 ،پفیش از
این ،برخی کارشناسان و نیز ااضای شورای شهر تهران ،ازجمله رئیس کمیسیون سعمت و نیفز
رئیس کمیسیون برنامهوبوجه ،در مناسبتهای مختلف در خصوص فقدان شفاافیت در سیسفت
االعااتی حسابرسی شهرداری تهران تذکر و ااتراد خود را اافعم کفرده بودنفد مهفر نیفوز،
.)9۳11/91/99
بهرغ وجود سازوکارها و نهادهای نظارتی متعدد در ایران که تعدادشان در مقایسه با سایر
کشورها ک ه نیست ،فضای مدیریتی و اداری در ایفران هنفوز بفا وضفعیت مطلفوب فاصفله
زیادی داشته و سازوکارهای مزبور نیازمند بازنگری و بهروزسازی هسفتند .باتوجفهبفه اسفتااده
روزافزون از شبکههای اجتماای و نشر سریع اخبار و االعاا  ،در صور

فقدان نظام نظارتی

چابک و پاسخگو ،افکار امومی در معرد سیل اظی اخبار غیررسمی قرارمیگیرند.
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نتیجهگیری
فعا یت در فضای مبه و غیرشاا ،،از یک الر ،موجب کاهش مسئو یتپذیری میشفود و از
الر ،دیگر ،به الت بیاالعای سایرین از خطاها و تخلفها ،بهتفدریج زمینفه را بفرای فسفاد
آماده میکند .در مدتی کوتاه ،فسادهای منارد به حدی گسترش مییابد که بفی افشفای آن نیفز
کارکرد بازدارندهای نخواهد داشت؛ چرا که افراد و نهادهایی نیز که قرار است فسفاد را آشفکار
کرده و با آن مبارزه نمایند ،خود در معرد فساد قرار میگیرند .باتوجهبه آنچه درباره شفاافیت
و دسترسی به االعاا

و نیز وضعیت نظار

در حوزههای و سفطوح مختلفف حکمرانفی در

ایران گاته شد ،میتوان نتیجه گرفت که نظامهای مزبور برای املکرد بهینه نیازمند بفازنگری و
اصعح بنیادین هستند تا با تنگکردن حلقه نظار

قانونی بفرای خعفکفاران و قفانونگریفزان،

زمینه کارآمدی حکمرانی فراه آید .در هر حال باید توجه داشت که تکفرار تخلفف و انتشفار
اخبار آنها در سطح جامعه پیامدهای منای کوتاهمد

و درازمدتی بر جای میگفذارد کفه از آن

جمله میتوان به سلب ااتماد مردم از نهادهای حاکمیتی ،تضعیف یا نفابودی احتفرام مفردم بفه
قانون و قانونمداری و تشویق آنها به قانونگریزی و سوءاسفتااده از مسفئو یت اشفاره کفرد .از
سوی دیگر ،با اصعح بهنگام نظام نظارتی و انطباق هوشمندانه آن با نیازهای جامعفه امفروزی،
میتوان ضمن جلوگیری از آسیبهای برشفمرده ،زمینفه تقویفت سفرمایه اجتمفاای و ارتقفای
کارآمدی دو فت را ففراه آورد .در ایفن بخفش از نوشفتار ،راهکارهفایی بفرای دسفتیابی بفه
سازوکارهای نظارتی شاا،تر ،بهصرفهتر و کارآمدتر ارائه میشود.
بهبود عملکرد «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات» و تکمیل آن توسط اقدامات
دیگر؛ قانون دسترسی آزاد به االعاا

یکی از راهبردیترین اقداما

برای دستیابی به شاافیت

و کارآمدی بوده است .بدیهی است که برای بهرهمندی حداکثری از مزیفتهفای آن بایفد همفه
سازمانها و نهادهای حاکمیتی به آن متصل شده و االعاا

درخواستی را به مردم ارائه نمایند.

در کنفار اقفدام مففذکور ،ایجفاد نظفامی یکسارچففه و هماهنفگ بفرای االففع رسفانی و دریافففت
بازخوردهای مردمی میتواند از آسیبهای ناشفی از شفکا ،ادراکفی میفان مفردم و حاکمیفت
جلوگیری نماید .در این راستا ،پیشنهاد مرکز بررسیهای استراتژیک ریاسفت جمهفوری بفرای
راهاندازی سامانه مطا با

امومی سمع) میتواند در این راستا گامی مایفد بفوده و «مشفارکت
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جامعه»« ،شاافیت امومی» و «پاسخگویی دو تی» را تحقق بخشد ایرنفا .)9۳17/97/96 ،ا فزام
سازمانها و نهادها برای انتشار گزارشهای دورهای مستمر و دقیق از املکردشان نیز میتوانفد
آگاهیهای امفومی را ارتقفا داده و زمینفه را بفرای نظفار
سامانههای انتشار االعاا

امفومی آمفاده سفازد .راهانفدازی

هزینههای ما ی درخور توجهی دارد ،امفا هزینفههفای نگهفداری و

بهروزرسانی دادههای آنها چندان زیاد نبوده و در مقابل منافع امومیشان کامع درخور توجیفه
است.
تسهیل فعالیت رسانهها و سازمانهای مردمنهاد افشاگر؛ همانالورکفه گاتفه شفد ،میفزان
آزادی رسانهها با میزان شاافیت حکمرانی نسبت مستقیمی دارد .دو ت میتواند بفا اجتنفاب از
رویکرد امنیتفی در خصفوص رسفانههفا و نهادهفای غیفردو تفی ،زمینفه را بفرای شفکلگیفری
مجمواهای توانا از رسانهها و سازمانهای مردمنهاد و مستقل فراه نماید .افشفاکنندگان فسفاد
نهتنها باید حمایت شوند؛ بلکه حکومتهفا بفرای تقویفت مسفئو یتپفذیری شفهروندان ،بایفد
افشاگران را در منافع اقتصادی حاصل از افشای فساد نیز شریک سازند.
اهتمام برای رعایت حریم خصوصی؛ میان انتشار االعافا

امفومی و افشفای االعافا

شخصی مرزی بسیار باریک وجود دارد کفه حتفی در کشفورهای بسفیار پیشفرفته نیفز چنفدان
تعریفشده نیست .این امر در ایران ازآنرو اهمیت مضااای مییابفد کفه اغلفب سفازمانهفا و
دستگاهها برای ارائه هرگونه خدما  ،االعاا

و مدار فراوانی از مراجعین اخذ میکنند کفه

اغلب آنها زائد بوده و به خدمت ارائهشده تقریبا هیچ ربطی ندارد .از سوی دیگر ،امفوم مفردم
در کنار بسیاری از کارشناسان از آموزشهای الزم بفرای محافظفت از دادههفای شخصفیشفان
بیبهره یا ک بهرهاند .استااده گسترده از شبکههای اجتماای نیفز بفه ایفن آسفیبپفذیری دامفن
میزند که نمونه آن را در انتشار اشتباه اکس یک بانوی بفابلی در مفاجرای رسفوایی اخعقفی
بعضی از ااضای شورای اسعمی شهر بابل شاهد بودی که حیثیفت وی را در معفرد خدشفه
قرار داد خبرآنعین.)9۳17/96/19 ،
مشارکت عمومی ،الزمۀ کارآمدی نظارت؛ مشارکت همگفانی و پایبنفدی امفوم مفردم بفه
راایت قانون ،الزمه سعمت ادارای و سازمانی است؛ چرا که نهادهای نظارتی ظرفیفت محفدودی
دارند و از آن گذشته ،در فقدان درستکاری امومی ،هر سازمان نظارتی خفود نیازمنفد یفک نفاظر
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خواهد بود .دستیابی به درستکاری نهادینهشده جز از الریق آموزش و نیز رسیدگیهفای سفریع و
دقیق قضایی و االع رسانی فراگیر امکانپذیر نیست .مشارکت امومی جنبفه دیگفری نیفز دارد و
آن ابار
نظار

است از نظار

اموم مردم بر نحوه فعا یت ادارا

بهترین نو نظار

و نهادهفای امفومی .ایفنگونفه از

است؛ چرا که از یک الر ،موجفب صفرفهجفویی در منفابع امفومی

میشود و از سوی دیگر پوشش نظار

را تا کوچکترین واحفدهای اداری و سفازمانی گسفترده

میسازد .دو ت میتواند با آموزش شهروندان ،استااده از مااهی مقبفول و پذیرفتفهشفدهای نظیفر
امربهمعرو ،و نهی از منکر و ایجاد رابطهای پویا با نهادهای مدنی زمینفههفای الزم بفرای تحقفق
نظار

اجتماای را فراه آورده و املکرد سازمانها و نهادها را ارتقا بخشد.

پایبندی سازمانی به قانون و اجتناب از اعمال سلیقه در فرایند نظارت؛ پایبنفدی بفه مفر
قانون و اجتناب از برخورد سلیقهای با امر نظار

و نتایج بازرسفیهفا و بررسفیهفا مفیتوانفد

ضمن تقویت جایگاه ناظران در افکار امومی ،مشروایت و مقبو یت نظام سیاسی را نیفز اافتع
ببخشد .برخورد سلیقهای گاه ممکن است به د یل ترجیح منافع شخصی و گروهی انجام شفود
و گاه با دالیلی خیرخواهانه .بهانوانمثال ،در موضو فیشهفای حقفوقی غیرمتعفار ،،رئفیس
دیوان محاسبا

مجلس شورای اسعمی اشاره کرد کفه خفود و سفازمان متبفواش از موضفو

مطلع بودهاند؛ اما به د یل « تلخنکردن کام مردم» از االع رسانی خودداری کفرده بودنفد ا فف،
 .)9۳11/99/1۳رئیس سازمان مردمنهاد دیدهبان شاافیت و ادا ت نیز چنفدی قبفل بفر «نقفض
شایستهساالری ،توزیع قدر

فامیلی و گسترش ناوذ ارادههفای سیاسفی و صفنای کوچفک در

کشور» تأکید نمود توکلی .)9۳17 ،بهانوان نمونهای دیگر ،میتوان به مسفئله مقاومفت وزار
صنعت و معدن برای انتشار فهرست دریافتکنندگان ارز دو تی اشفاره کفرد کفه پفیش از ایفن
دربارهاش بحث گردید .در برخی مسائل ممکن است مراجع نظارتی بنا به برخی معحظا  ،از
معیارهایی دوگانه در برخورد با موضواا

مشابه استااده کنند که این امر نیز ضمن زایلکفردن

ااتماد امومی ،به ناکارآمدی نظامی سیاسی و اداری منجر خواهد شد .بهانفوانمثفال در الفول
دهههای گذشته برخی نهادهای امومی زیرنظر مقام معظ رهبری از حسابرسیهای ما یاتی بفه
دور مانده بودند و پرداخت ما یا

توسط آنها با ابهاماتی مواجه بود که در سالهفای اخیفر ،بفا

نظر مسااد معظ ه ،این وضعیت سامان بیشتری گرفته و روبهشاافیت گذاشته است.
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تجدید ساختارهای نظارتی؛ سفاختار نهادهفای نظفارتی و سفازوکارهای فعا یفت آنهفا در
نتیجهبخشی آنها مؤثر است .برای دستیابی به فرایند مناسبی از نظار های قفانونی ،الزم اسفت
خود نهادها ،رویهها و فرایندهای نظارتی و کنتر ی کارآمفد باشفند .بنفابراین ،سفاختار نظفارتی
مطلوب باید تمام چرخفه نظفارتی را از الفرح و تفدوین سیاسفتهفا و برنامفههفا تفا ارزیفابی
خروجیها در بر بگیرد .با ایجاد سفازوکار دقیفق و معیارهفای نظفارتی شفاا ،و پایبنفدی بفه
آنهاست که میتوان در جامعۀ تغییریابنده امروزی به یک حکمرانی کارآمد دسفت یاففت .بایفد
توجه داشت که نظار  ،با اجرای برنامهها یا سیاستها یا بررسی فرایندهای اجرایی آنها آغفاز
نمیشود؛ بلکه از استخدام نیروها و تدوین برنامههای واقعبینانه شرو میشفود .بایفد االمینفان
حاصل شود که ساختارهای نظارتی تنها برای تأمین منافع گروه یا افراد خفاص الراحفی نشفده
است ،شهروندان اادی نیز به آنها دسترسی دارند و اواملی نظیر ناوذ فردی ،وففاداری سیاسفی
یا تمکن ما ی مانع دسترسی شهروندان به نهادهای نظارتی نمیباشد .شاافیت ،در غیاب نظار
فراگیر ،قاالع و روشن توسط یک نهاد بیالر ،،نهتنهفا بفه کارآمفدی منجفر نمفیشفود ،بلکفه
اند مایههای امید و ااتماد را نیز از دل شهروندان میزداید ،که آن نیز خود زمینهساز ایجفاد و
گسترش فساد است.
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و نظریا

حقوقی هیا

پیگیری و

بر اجرای قانون اساسی ،9۳76-9۳89تهران :ثا ث.

مهر نیوز  )9۳11/91/99شورای شهر بهدنبال روشی برای نتیجهگیری از گزارشهای حسابرسی ،تاریخ بازیابی:9۳11/97/9۳ :
.http://www.mehrnews.com/news/3728207

همایون کاتوزیان ،محمدالی  )9۳11ایران جامعه کوتاهمد

و  ۳مقا ه دیگر ،ترجمه :ابداهلل کوثری ،تهران :نشر نی.
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