




1392خرداد، 51شمارهسال ششم، 

مرکز مطالعات و پژوهشهاي سالمت اداري و مبارزه با فساد

-------------------------------------------------
انگر نمایمطالب مندرج در این گزارش پژوهشی نشانگر دیدگاه نویسندگان آن بوده و لزوماً-

. باشددیدگاه سازمان بازرسی کل کشور نمی
حاضر متعلق به سازمان بازرسی کل کشور بوده و هرگونه انتشار گزارشکلیه حقوق مربوط به -

. مطالب آن بدون کسب اجازه از این سازمان،  غیر مجاز می باشد

بازشناسی نهاد بازرسی در ایران
درگذر زمان و تحول دوران

: محقق
دکتر احمد گل محمدي



اشاره

نهاد دولت، در تاریخ معاصر ایران، همراه با بازتعریف قدرت سیاسی و بازسازي 
نهاد بازرسی نیز همواره بازسازي و متحول شده است تا در تضمین حکومت قانون 

این نوشتار درواقع گزارش کوتاهی است از نزدیک به یک سده . کارآمدتر شود
تحول نهاد بازرسی و ارزیابی این تحول؛ گزارشی که بر معتبرترین اسناد دولتی 

.رشناسان خبره این نهاد استوار استموجود و تجارب دست اول متولیان و کا
کوشیم به دو پرسش مهم پاسخ دهیم که تحول به بیان دیگر، در این گزارش می

تحول پایدار نهاد بازرسی از اواخر دوره قاجار تاکنون چگونه تحقق یافته و این
البته، بر . داشته است) یا تضمین حکومت قانون(در کارکرد این نهاد تأثیريچه 

کوشیم به پرسش سومی هم پاسخ دهیم که پاسخ به این دو پرسش، میاساس 
توان بر اساس تجارب تاریخی بازشناسی شده، کارآمدي نهاد بازرسی چگونه می
.و آن را در مبارزه با فساد تواناتر کردرا ارتقا داد

دهاي سالمت اداري و مبارزه با فسامرکز مطالعات و پژوهش





د بازرسی در ایران در گذر زمان و تحول دورانبازشناسی نها

١احمد گل محمدي

طرح مسئله
از آنجا که زندگی اجتماعی را گریزي از قدرت سیاسی نیست جوامع 

اند توانایی تخریب کننده و نابسامانی آفرین قدرت کوشیدهمختلف همواره 
ان در االمکتا حد ممکن مهار و محدود کنند تا این پدیده حتیراسیاسی

مجموعه تحوالت مرتبط . خدمت بقا و ارتقاي زندگی اجتماعی قرار گیرد
در . شدن قدرت سیاسی نامیدتوان فرایند نهادینهها را میگونه تالشبا این

شود و قدرت سیاسی، میتأسیسچارچوب این فرایند، نهادي به نام دولت 
تا براي هدفی گیردبه عنوان نوعی دارایی عمومی در اختیار آن قرار می

.عمومی یا تضمین بقا و ارتقاي زندگی اجتماعی به کار گیرد
مین أبراي عملیاتی کردن پایبندي دولت به استفاده از قدرت سیاسی در راه ت

شود که هرگونه اعمال و تضمین بقا و ارتقاي زندگی اجتماعی، مقرر می
د تا امکان قدرت سیاسی مطابق مجموعه الگوهایی به نام قانون صورت گیر

بنابراین، نهادي . از آن دارایی عمومی از میان برود"استفاده اختصاصی"
کنندگان قدرت سیاسی به قانون یا شود تا ضامن پایبندي اعمالمیتأسیس

این نهاد به اشکال مختلف و در سطوح مختلف . ضامن حکومت قانون باشد
ها به ي برجسته آنکه بازرسی دولتی از جمله نمودهاکندمیواقعیت پیدا 

. آیدشمار می

دانشگاه عالمه طباطباییعضو هیأت علمی -1
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در تاریخ معاصر ایران هم، به دنبال تحوالت مرتبط با جنبش مشروطه خواهی 
سازمانی تأسیسدولت مدرن، تأسیسگیري نخستین مراحل و در پی شکل

گیري نهاد مدرن بازرسی و نقطه آغاز شکل"تفتیشیه مملکتیهیأت"به نام 
هاي مختلف و د، این نهاد در قالب سازماناز آن تاریخ به بع. نظارت بود

پرسش اصلی پژوهش . تحت عناوین مختلف به حیات خود ادامه داده است
سال، ساختار سازمانی نهاد 80حاضر این بوده است که در طول نزدیک به 

ي بر کارکرد این تأثیربازرسی چگونه متحول شده است و این تحول چه 
داشته است؟نهاد، یعنی تضمین حکومت قانون 

با توجه به این که پرسش نامبرده تاکنون موضوع پژوهش مستقلی نبوده است 
هاي معتبر استوار نشده است، و چند مقاله مربوط به نهاد بازرسی هم بر داده

. هاي معتبر موجود و ممکن استوار کنیمایم این پژوهش را بر دادهکوشیده
سند 2067(سند دولتی معتبر برگ2225ها از البالي بخش عمده این داده

سند متعلق به سازمان اسناد ملی 158متعلق به مرکز اسناد ریاست جمهوري و 
هاي مربوط به دوره جمهوري داده. شناسایی و گردآوري شده است) ایران

اسالمی ایران هم از طریق مصاحبه با روساي سابق سازمان بازرسی کل 
هاي داده. سازمان فراهم شده استبقهبا ساکشور و برخی مدیران و بازرسان 

ها و مجالت مختلف و مقاله چاپ شده در روزنامه180تکمیلی نیز از حدود 
. کتاب گردآمده است50حدود 

هایافته
سازمانی، : توان از سه دیدگاه بازشناسی کردهاي این پژوهش را مییافته

توان هش میبه عبارتی، بر اساس این پژو. شناسانهکارکردي و آسیب
سال تحول سازمانی نهاد بازرسی و وضعیت کارکردي 80تصویري از حدود 
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شناسی نهاد نهاد بازرسی ترسیم کرد و بر اساس همین تصویر، به نوعی آسیب
در سطور پایین، نخست گزارشی از تحول سازمانی و . بازرسی دست یافت

-مقام آسیبوضعیت کارکردي نهاد بازرسی ترسیم خواهیم کرد و سپس در 
.شناسی این نهاد برخواهیم آمد

تحول سازمانی و وضعیت کارکردي نهاد بازرسی

1320تا 1308
از نیمه دوم نخستین دهه سده چهارده خورشیدي که بازسازي دولت و 
نوسازي دیوانساالري در دستور کار قرار گرفت، نهاد بازرسی هم در قالب 

به تناسب . بازسازي شد1308در سال "تفتیشیه مملکتیهیأت"تأسیس 
هاي متعلق به آن، سازمان نهاد هاي دولت و گسترش دستگاهافزایش کارویژه

بازرسی هم متحول شد و پس از حدود پنج سال، مجموعه مقرراتی با عنوان 
"تفتیش کل مملکتی"نظامنامه تفتیش کل مملکتی به تصویب رسید و 

طولی نکشید که سازمان نهاد ولی . شد"تفتیشیه مملکتیهیأت"جایگزین 
. تبدیل شد"دفتر بازرسی کل کشور"بازرسی دوباره اصالح و به 

البته این بازسازي و اصالح ساختار با ارتقاي کارکرد نهاد بازرسی همراه 
تفتیشیه هیأت"تأسیسهاي نخست زندگی خود که با این نهاد در سال. نبود

ترین جایگاه ممکن اراي برجستهآغاز شد د1308در اواخر پاییز "مملکتی
کل تشکیالت و عملکرد نهاد، از تقریباً. اي داشتالعادهبود و اهمیت فوق

هاي بازرسی و رسیدگی به ها و محلموران گرفته تا موضوعأتعیین اعضا و م
به . هاي بازرسان، زیر نظر مستقیم شاه و دست کم وزیر دربار بودگزارش

. نهاد بازرسی و نظارت نیز افزایش یافتنسبت چنین اهمیتی، کارایی
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به "تفتیشیه مملکتیهیأت"به دنبال بازسازي این نهاد در قالب تبدیل 
که با نوعی تعدیل "سپس دفتر کل بازرسی کشور"و "تفتیش کل مملکتی"

و تمرکززدایی همراه بود، جایگاه نهاد بازرسی هم تنزل یافت و از یک نهاد 
و وزیر دربار به یکی از دفاتر وزیر دادگستري تحت نظارت مستقیم شاه

چنین تحوالتی هر چند هویت مشخص و ثابتی به نهاد بازرسی . تبدیل شد
گونه تعدیل، تمرکز و تنزل با کاهش این. داد، اهمیت آن را نسبتا پایین آورد

تر شدن نسبی کارآمدي نهاد بازرسی و نظارت همراه شد و با گسترده
بنابراین، نهاد . یزان تخلف و فساد رسمی هم افزایش یافتنهادهاي دولتی، م

.بازرسی دچار نوعی اختالل کارکردي شد

1340تا 1320
سابقه انواع تخلفات و هاي زمامداري پهلوي دوم با افزایش بینخستین سال
ها همراه بود و توانایی نهاد بازرسی در تضمین حکومت قانون سوء استفاده

بنابراین، اقدام براي حل این بحران یا . ح خود قرار داشتترین سطدر پایین
دست کم جلوگیري از تشدید آن در دستور کار قرار گرفت که در نتیجه 

. شدتأسیس1320در اواخر دهه "بازرسی نخست وزیري"سازمانی به نام 
بدین ترتیب، ناکارآمدي نسبی بازرسی کل کشور و افزایش میزان سوء 

ف از قدرت سیاسی باعث شد تا دستگاه بازرسی و نظارت هاي مختلاستفاده
اي از امور ، بخش عمده1320شود و از ماه هاي پایانی دهه تأسیسجدیدي 

.مربوط به بازرسی و نظارت بر نحوه اعمال قدرت سیاسی را بر عهده بگیرد
بازرسی نخست وزیري عملکرد و کارآیی نهاد بازرسی و تأسیسهرچند 

مقررات . اي همچنان باقی بودبهبود بخشید، مشکالت عمدهنظارت را اندکی
و "معوق"معموال "ها و گزارشاتشکایات و نامه"شد، به درستی اجرا نمی
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و ماندند و رابطه ادارات مختلف بازرسی نیز با ابهامات می"معطل"
وزیري در دستور کار بازسازي بازرسی نخستبنابراین، . مشکالتی همراه بود

به "بازرسی نخست وزیري"رفت که در چارچوب آن سازمان قرار گ
- تغییر نام یافت تا با بازتعریف کارویژه"بازرسی کل نخست وزیر"سازمان 

هاي نظارتی نخست وزیر نه تنها ابهامات پیشین برطرف شود و چارچوبی 
هاي موجود و ممکن میان این دو دستگاه بازرسی براي کاهش ناهماهنگی

.به وجود آید) وزیر و بازرسی کل کشوربازرسی نخست (
چندانی در تعدیل اختالل کارکردي تأثیررسید این اقدام هم ولی به نظر می

ثر در تداوم این ؤشد عامل ماز آنجا که تصور می. نهاد بازرسی نداشت
هاي مختلف متولی بازرسی بود، دولت وضعیت نامناسب، ناهماهنگی سازمان

هاي بازرسی و نظارت نوعی تقویت کارویژهدرصدد برآمد با توسل به
وزیري، از ناکارآمدتر شدن نهاد بازرسی و نظارت و گسترش نخست

این اصالح و بازسازي در قالب تشکیل . فزاینده فساد سیاسی جلوگیري کند
تحقق یافت که تحت نظر 1333در اردیبهشت "عالی بازرسیهیأت"

.مستقیم نخست وزیر قرار داشت
که بازرسی نخست وزیري در طول حیات چند ساله خود مورد در حالی 

پی قرار گرفته بود، ساختار و تشکیالت بازرسی کل کشور بازسازي پی در
سال فعالیت، این سازمان 20بنابراین، پس از حدود . چندان تغییر نکرده بود

براي انجام این . شد تا با شرایط جدید انطباق بیشتري پیدا کنداصالح می
هم، اختیاراتی به اداره کل بازرسی کشور واگذار شد که در حکم نوعی م

رفت چنین تدابیري ضامن انتظار می. آمدثر به شمار میؤضمانت اجراي م
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مین حسن جریان امور ادارات و دوایر دولتی باشد و سوء أمناسبی براي ت
.استفاده از قدرت سیاسی را تعدیل کند

متولی بازرسی کارکرد نهاد بازرسی را تا گرچه بازسازي این دو سازمان 
. ها را تعدیل نکردحدودي ارتقا داد، رقابت و کشمکش فزاینده میان آن

، 1340و 1330هاي دهه اسناد موجود حکایت از آن دارند که در بیشتر سال
کردند این دو سازمان همواره براي توجیه ضرورت و کارایی خود تالش می

عالیق صنفی خود را در پوشش اهداف و عالیق کوشیدند اهداف و و می
سازمان دیگري به 1337در چنین شرایطی، از سال . کنندتر توجیهکالن

نداشتن رغمبهبه صحنه آمد که هر چند "سازمان بازرسی شاهنشاهی"نام
هاي آن اهمیت و مجوز قانونی در امور بازرسی بسیار فعال بود و گزارش

هاي بازرسی را شدیدتر و ت، رقابت میان سازمانزیادي داشاًاعتبار نسبت
. تر کردپیچیده

. هاي بازرسی باعث ارتقاي کارکردي نهاد بازرسی نبودالبته رقابت سازمان
دار بازرسی بودند، فساد سیاسی و مستقل عهدهکه سه سازمان نسبتاًرغم اینبه

هاي گزارش. ه بودسوء استفاده از منابع، امکانات و اختیارات دولتی مهار نشد
ارسالی بازرسان مخصوص نخست وزیر حکایت از آن داشت که، همراه با 

هاي دولتی نیز تشدید بحران اقتصادي و سیاسی، تخلفات ادارات و بنگاه
، بحران ناشی از این گونه تخلفات 1338در اواخر پاییز . یافتافزایش می

نظم و انضباط "برقراري چنان شدت گرفت که نخست وزیر وقت خواهان 
فساد و "و ریشه کن کردن "هاي دولتیسسات و سازماندر کلیه مؤ

شد و جایگاه بازرسی نخست وزیري "تبهکاري در کلیه شئون اداري کشور
چنان ارتقا یافت که براي اولین و البته آخرین بار، رئیس بازرسی نخست 

.وزیري به کابینه راه پیدا کرد
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1350تا 1340
هر چند سه دستگاه اصلی متولی بازرسی و نظارت 1340ه در اوایل ده

ها براي مهار فساد سیاسی روبه گسترش چندان تالش این دستگاهند، امابود
ترین موقعیت سازمان بازرسی شاهنشاهی که در ضعیف. آمیز نبودموفقیت

تقویت و ارتقاي . هاي خود را به حداقل رسانده بودقرار داشت فعالیت
چشمگیري نداشت و حتی در زمینه مبارزه با تأثیروزیري هم تبازرسی نخس

وضعیت بازرسی کل کشور هم تفاوت چندانی . گرانفروشی نیز ناتوان بود
1342نداشت و ناکارآمدي فزاینده آن باعث شد تا در اواخر اردیبهشت 

قرار "سمینار بازرسی کل کشور"شناسی دیگري در قالب موضوع آسیب
. گیرد

و درپی افزایش درآمدهاي نفتی دولت، مرحله دیگري از 1342تان از تابس
با افزایش . شکل گرفتبوروکراسیهاي دولت و رشد افزایش کارویژه

ویژه روکراسی، فساد سیاسی اداري هم، بهوهاي دولت و گسترش بکارویژه
به عبارتی، فقدان فضاي باز سیاسی و . هاي عمرانی بیشتر شددر زمینه هزینه

هاي دیگر، بستر د نهادهاي نظارتی مدنی، به ویژه مطبوعات و رسانهنبو
ها براي کرد که جلوگیري از آنمناسبی براي انواع تخلفات فراهم می

بنابراین، ساختار تشکیالتی این سازمان بار . بازرسی کل کشور دشوار بود
.دیگر بازسازي و اصالح شد تا کارکرد نهاد بازرسی ارتقا یابد

این بازسازي، سیر نزولی پایبندي به قانون متوقف نشد و تقریبا پنج رغمبه
1347سالشناسی و اصالح بازرسی کل کشور، در بهارسال پس از آسیب

احیا شد تا کارویژه اصلی بازرسی کل کشور "سازمان بازرسی شاهنشاهی"
هاي موجود میان این سازمان و دیگر رغم همسانیبه. دار شودرا عهده
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- ها و تمایزات عمدههاي بازرسی، سازمان بازرسی شاهنشاهی تفاوتتگاهدس
اي داشت و از این لحاظ مرحله مهمی در فرایند تحول نهاد بازرسی و 

برخالف اهداف اصلی تعریف . شودنظارت در تاریخ معاصر ایران تلقی می
شده براي دو دستگاه بازرسی موجود، یعنی نظارت بر حسن اجراي قانون و 

هاي دولتی و عمومی، هدف از ها و بنگاهسیدگی به شکایات از دستگاهر
شکایات مردم از کارکنان ه رسیدگی ب"تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی 

همچنین، برخالف بازرسی نخست . بود"سسات دولتیؤها و موزارتخانه
-وزیري و بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی شاهنشاهی زیرنظر شاه، عالی

مقام رسمی کشور قرار داشت که قدرت و ضمانت اجرایی قابل ترین 
.دادتوجهی به آن می

اي بود که تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی از این لحاظ هم تحول عمده
پس از تشکیل این . هاي موازي در زمینه بازرسی و نظارت پایان دادبه فعالیت

از وجود دو و گاهی ها و تداخالت پیشین ناشیسازمان، رقابت ها، همپوشی
هاي بازرسی نخست وزیري که در سال. سه دستگاه موازي از بین رفت

به اوج قدرت و اهمیت رسیده بود در برابر سازمان بازرسی 1330پایانی دهه 
اداره کل بازرسی کشور هم فعالیت هاي خود را به . شاهنشاهی رنگ باخت

سایر "محدود کرد و "رسیدگی به امور قضائی و اداري وزارت دادگستري
.خود را به سازمان بازرسی شاهنشاهی واگذار کرد"وظایف

به تصویب 1347سالبازرسی شاهنشاهی در خردادتأسیسگرچه قانون 
رسید، فراهم کردن امکانات و شرایط الزم براي آغاز به کار این سازمان 

ازرسی از هاي بهیأتبه طول انجامید و نخستین 1348تقریبا تا اواخر سال 
بازرسان اعزامی به بررسی . به مناطق مختلف اعزام شدند1384اواخر سال 

اعزامی هیأتپرداختند و پس از پایان کار هاي واصله میشکایات و گزارش
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دادند که هم گزارش مفصلی در اختیار رئیس سازمان بازرسی قرار می
ن آگاهی از اي از گزارش ها در اختیار شاه قرار می گرفت تا ضمچکیده

. وضع موجود، در صورت لزوم و صالحدید دستور یا پیشنهاد مقتضی بدهد

1357تا 1350
سازمان بازرسی شاهنشاهی که با امکانات و اختیارات زیادي کار خود را 

هاي حیات خود عملکرد نسبتا موفقی داشت آغاز کرده بود، در نخستین سال
ولی گذشت زمان نشان . به دست آوردو اعتبار چشمگیري در مبارزه با فساد 

گونه اقدامات براي رسیدن به وضع مطلوب کافی و مناسب داد که اینمی
هاي تشکیالت عریض و طویل سازمان بازرسی هرچند فعالیت. نیست

چشمگیري داشت، انجام امور به تدریج کندتر و شاخص فساد سیاسی بدتر 
. شدمی

افزایش سرسام آور طرح ها و هزینه عمرانی که با 1350به ویژه از اوایل دهه 
اي گرفت و سابقهاداري شتاب بی-همراه بود، روند افزایش فساد سیاسی
ثرتر براي جلوگیري از بحران فساد ؤانگیزه نیرومندي براي اتخاذ تدابیر م

سابقه درآمدهاي نفتی و درنتیجه رشد بی. اداري شکل گرفت-سیاسی
کشور بوروکراتیکهاي عمرانی که با زیرساختافزایش بسیار زیاد بودجه 

ها فراهم چندان تناسب نداشت، بستر بسیار مناسبی براي انواع سوء استفاده
اداري چنان گسترش یافت که شاه هم نتوانست -بنابراین، فساد سیاسی. کرد

. پنهان کند"اسراف و تبذیر"نگرانی خود نسبت به جلوگیري 
شاه 1354سال سابقه فساد، در آبانماه ترش بیبه دلیل این نگرانی از گس

نظام صحیحی در "براي برقراري "یک کمیسیون شاهنشاهی"دستور داد 
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رسید این تدبیر چندان ولی به نظر می. تشکیل دهد"هاي عمرانیاجراي طرح
کارساز نیست و پس از حدود دو ماه، شاه دوباره از مبارزه با فساد سخن 

ي در این زمینه انجام مؤثراست تا اقدامات عاجل و گفت و از مسئوالن خو
عالی رسیدگی در اجراي قانون رسیدگی هیأت"تأسیسدهند که نتیجه آن 

-به اعمال خالف حیثیت و شئون شغلی و اداري کارکنان دولت و شهرداري
. بود"ها

هاي پیشین، ناکارآمدي یک دستگاه بازرسی و بدین ترتیب، مانند دوره
هاي موازي شد که نوعی گیري دستگاهدیگر باعث شکلنظارت بار 

سازمان بازرسی شاهنشاهی، . همپوشی و تداخل در این امور به وجود آورد
با سابقه در زمینه بازرسی و نظارت و رغم امکانات، اختیارات و انحصار بیبه

تر و ناکارآمدتر شد؛ هاي قابل توجه، به تدریج ضعیفموفقیتداشتن
هاي دولتی و عمومی همراه ها و بنگاهبا افزایش فساد در دستگاهفرایندي که

ولی این بار هم گسترش نهاد بازرسی و نظارت کارساز نشد و برنامه . بود
دستمایه عده اي ماجراجو "و نیز عمدتا به رفتارهاي تبلیغی"مبارزه با فساد"

.درآمد"حساب خرده و خصوصی"براي تصفیه "و سودجوي
تر ی که تکمیل و ترمیم نهاد بازرسی و نظارت از طریق حجیمدر شرایط

هاي موازي گرهی مربوطه و تعریف وظایف و مسئولیتهايکردن دستگاه
اداري -کرد و مبارزه با فساد سیاسینمیروکراسی را بازواز کار فروبسته ب
ه رفت، شاه به مفهوم انقالب اداري متوسل شد و در خرداد ماهم به بیراهه می

، از سازمان بازرسی شاهنشاهی خواست تا در امر بازرسی و نظارت 1356
متصدیان و مسئوالن از انجام وظایفی که در قبال "تالش بیشتري بکند تا 
در سراسر کشور بطور مستمر ولی "سربازنزنند و "مراجعان برعهده دارند

".غیرمترقبه بازرسی بعمل آورد
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ن که کارآمدي دستگاه بازرسی و نظارت را این بار هم فرمان شاهی، بدون ای
تر شدن این دستگاه و تداخل در امر بازرسی و بیشتر کند، صرفا به حجیم

هاي ها و سازمانبه کلیه وزارتخانه"در پی صدور فرمان، . نظارت منجر شد
یک واحد رسیدگی به شکایات از میان "دستور داده شد که "دولتی

هاي ها و سازمانبدین ترتیب همه دستگاه. تشکیل دهند"کارمندان موجود
در اسرع وقت نسبت به "تشکیل دهنده دولت و دیوانساالري موظف شدند 

.اقدام کنند"احقاق حق شاکی"و "تشکیل واحدهاي رسیدگی به شکایات
. اثر بلکه کم دوام هم بودندولی واحدهاي رسیدگی به شکایات نه تنها بی

اداري را داشتند و نه فرصتی براي این -فساد سیاسیاین واحدها نه توان مهار 
تقریبا یک سال و نیم پس از صدور فرمان شاهی مبنی بر . کار پیدا کردند

پایبندي به الزامات انقالب اداري در زمینه بازرسی و نظارت، خیزش انقالبی 
چنان نیرو و شتابی گرفت که اعتبار نهادهاي وابسته به سلطنت به سرعت زیر 

7بنابراین در . ال رفت که سازمان بازرسی شاهنشاهی از آن جمله بودسئو
سازمان تأسیس، نخست وزیر وقت انحالل آن سازمان و 1357سالآذر

.بازرسی کل کشور را از مجلس سنا خواستار شد

1360تا 1357
توان مقطع انتقال و پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران را میاولِ چند سال 

ي میراث شاهنشاهی نهاد بازرسی دانست که تقریبا بالفاصله پس از پیروزي بازساز
آغاز 7/12/57انقالب، با تصویب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در 

وزیران هیأتحدود پنج ماه پس از تصویب این الیحه در شوراي انقالب،  . شد
کشور را تصویب نامه اجرایی سازمان بازرسی کلآئین6/5/1358هم در جلسه 
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هایی را به نهاد بازرسی و نظارت این الیحه و آئین نامه مرتبط با آن ویژگی. کرد
. ها بودثر از آن جمله ویژگیؤن قضایی برجسته و ضمانت اجرایی مأداد که شمی

هایی که در تاریخ سی ساله سازمان بازرسی کل کشور بی سابقه چنین ویژگی
، این تحوالت سیاسی کشورهاي ناشی از بحرانرغمبهبوده است باعث شد تا 

. سازمان در انجام کارویژه خود نسبتا موفق باشد
ن و شأبه تصویب رسید تا1358آبان 24چند ماه بعد، متن نهایی قانون اساسی، در 

براي نخستین بار در تاریخ . اي ارتقا پیدا کندسابقهجایگاه نهاد بازرسی به شکل بی
هاد بازرسی و سازمان مرتبط با آن جایگاه مشخصی در قانون معاصر ایران، ن

تقریبا دو سال . این قانون را به خود اختصاص داد174اساسی پیدا کرد و اصل 
قانون تشکیل سازمان "، 1360مهر 19پس از تصویب قانون اساسی هم، در 

هرچند ضمانت اجراي تعریف شده در . به تصویب رسید"بازرسی کل کشور
بود، اختیارات قابل 1358تر از قانون مصوبه سال سازمان بازرسی ضعیفقانون

به هر حال با تصویب این قانون، به . توجهی به سازمان بازرسی و بازرسان می داد
، مرحله انتقال میراث نهاد بازرسی به پایان 1360رسید که در اواخر سال نظر می

ان بازرسی کل کشور، زیر نظر تواند در قالب سازمرسیده است و این نهاد می
.شوراي عالی قضائی و سپس رئیس قوه قضائیه به فعالیت خود ادامه دهد

1370تا 1360
با آغاز دهه شصت، تشکیالت جدید سازمان بازرسی کل کشور هم کار خود را 

برخالف سازمان بازرسی . با امکانات و تشکیالت نسبتا اندك و ساده آغاز کرد
دودیتی براي کسب و استفاده از منابع و امکانات نداشت، شاهنشاهی که مح

ها و به واسطه بحران. هاي سازمان بازرسی کل کشور بسیار زیاد بودمحدودیت
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جنگ، این سازمان ناچار بود با حداقل منابع و حوادثی همچونتنگناهاي ناشی از 
تشکیالتی همین محدودیت باعث شده بود که ساختار . امکانات انجام وظیفه کند

شیوه بازرسی نیز به نوعی با سادگی . سازمان هم ساده و محدود تعریف شود
ی انجام هیأتتشکیالتی و محدودیت منابع تناسب داشت و به صورت متمرکز و 

. شدمی
فعالیت سازمان اما موریت هاي بازرسی بدون مشکل و تنش نبود، اگر چه مأ

شور . هاي بیشتري داشتو تنشبازرسی در زمینه رسیدگی به شکایات مشکالت
اعتمادي نسبت به اکثر وجوه نظم از پیش موجود، بسترساز انقالبی، بدبینی و بی

ها، ثر از آن رفتارها و تصمیمأهایی شد که برخی افراد متگیريرفتارها و تصمیم
البته، به قول رئیس وقت سازمان، وجه . پذیرفتندقانونی و عادالنه بودن آن را نمی

-بخش انقالبی دستگاه قضایی، یعنی دادگاه"ها به ب چنین اقدامات و تصمیمغال
.شدمربوط می"هاي انقالب و دادسراهاي انقالب

- اغلب بر منطق قضاوت می،به طور کلی، در چنین شرایطی که منطق سیاست
-چربید، سه نوع برخورد کلی با نظرات و پیشنهادهاي سازمان بازرسی صورت می

شتر موارد، نظرات و پیشنهادهاي سازمان مبنی بر این که تخلفی در بی. گرفت
در مواردي، نظرات و . شدصورت گرفته و باید جبران شود پذیرفته می

در مواردي . گرفتپیشنهادهاي سازمان به شکل تعدیل شده مورد پذیرش قرار می
. گونه تمکین و پذیرشی در کار نبودهم هیچ

واقع بازتابی ها درکشور با برخی نهادها و دستگاهرویارویی سازمان بازرسی کل
نظم جدید تأسیسیک گرایش این بود که . تر بوداز دو گرایش در سطح گسترده

در اندیشه ولی گرایش مقابل صرفاً. تري باشدهم باید تابع قواعد و مقررات بنیادي
.از بین بردن نظم موجود بود
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هایی علیه سازمان بازرسی شکل یريگبه همین دلیل طولی نگذشت که موضع
ها هم نمود پیدا ها به صورت مقاومت در برابر بازرسیگرفت که بخشی از واکنش

هرچند مسئولیت نظارتی سازمان فراگیر بود و نهادهاي انقالبی را هم . کردمی
- آسانی تن به بازرسی و نظارت نمیگرفت، این گونه نهادها معموال بهدربرمی

موال صالحیت سازمان بازرسی براي انجام چنین کارهایی را به دادند، و مع
رغم بهالبته . بردندطریقی، از جمله امنیتی بودن حوزه مورد نظر، زیر سئوال می

موفقی ها، سازمان بازرسی کارنامه نسبتاًگیريها و موضعگونه مقاومتاینوجود 
ساختار اسان متخصص،مندي از کارشناین موفقیت نسبی، عالوه بر بهره. داشت

و چارچوب قانونی مناسب، از پشتیبانی شورایعالی تشکیالتی ساده و متمرکز 
. قضایی و بنیانگذار انقالب اسالمی هم ناشی می شد

و اسالمی بنیانگذار انقالب یعنی رحلتدر اواخر دهه شصت، دو رویداد مهم 
ر دهه بعد را انحالل شوراي عالی قضایی، تحول سازمان بازرسی کل کشور د

در قید حیات نبود و دستگاه ) ره(در شرایطی که امام خمینی . قرار دادتأثیرتحت 
اي از مقابله با استقالل قضایی هم ماهیت شورایی خود را از دست داده بود، مرحله

عمل سازمان بازرسی، محدود کردن گستره صالحیت، به ویژه صالحیت قضایی، 
رسید کم کم به نظر می. بط با بازرسی آغاز شدآن و تعدیل ضمانت اجراي مرت

ي سازمان را أکه دستگاه قضا و رئیس قوه قضائیه استقالل عمل و استقالل ر
ها و اختالفاتی میان رئیس قوه قضائیه و رئیس تنشبنابراین به تدریج. تابدبرنمی

.وقت سازمان بازرسی پدید آمد

1380تا 1370
تمان انقباضی و ریاضتی را مسلط کرده بود، برخالف دهه شصت که نوعی گف

این دگرگونی محصول . یافتدهه هفتاد با گفتمان سازندگی و توسعه ویژگی می
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توان مهمترین را میتحمیلیهاي دیگر بود که پایان جنگ رویدادها و دگرگونی
هاي دولت در مقایسه با درآمدهاي آن با پایان جنگ، هزینه. ها به شمار آوردآن
-توانست منابع بیشتري در اختیار دستگاهیار پایین آمد و به همین دلیل دولت میبس

. مین کندأروکراسی را بیش از پیش توهاي توسعه بهاي خود قرار دهد و هزینه
هاي الزم براي توسعه خود توانست هزینهپس سازمان بازرسی کل کشور هم می

. مین کندأتر از گذشته ترا بسیار آسان
رتیب با فراهم شدن شرایط ساختاري و کارگزاري مناسب براي توسعه و بدین ت

گسترش سازمان بازرسی کل کشور، از اوایل دهه هفتاد تا اوایل دهه هشتاد، این 
توان آن را سازمان چنان توسعه و تحول تشکیالتی را تجربه کرد که به راستی می

. دهه توسعه سازمان بازرسی نامید
از . پذیر شدبه واسطه رشد بودجه سازمان بازرسی امکاناین گسترش و تحول 

میلیارد ریال به 1/6اوایل دهه هفتاد تا اوایل دهه هشتاد، بودجه جاري سازمان از 
افزایش بودجه .  سی برابر شدقریباًمیلیارد ریال رسید و بودجه عمرانی هم ت56

سازمان را امکان سابقه اینسازمان بازرسی در دهه هفتاد، توسعه و گسترش بی
این سازمان توانست منابع انسانی خود را توسعه دهد تا در طول حدود . پذیر کرد

همزمان با افزایش . درصد رشد یابد150یک دهه، شاخص نیروي انسانی آن 
. سازمان هم گسترش و افزایش پیدا کرد"فضاي اداري"نیروي انسانی، 

سازمان بازرسی با اصالح و "اي اداريگسترش فض"و "توسعه منابع انسانی"البته 
هاي بازرسی به ارتقاي سطح گروه"گسترش ساختار و تشکیالت همراه بود که 

و "ایجاد دفتر بازرسی استان تهران"، "تقویت واحدهاي ستادي"، "اداره کل
از مصادیق "هاي نظارتی سازمانایجاد واحدي به منظور هماهنگ نمودن فعالیت"

با این اصالح و گسترش ساختار و تشکیالت، نوعی تمرکززدایی همزمان . آن بود
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وقفه ها بیهم در دستور کار قرار گرفت و شمار ادارات کل بازرسی استان
البته به تناسب توسعه منابع و امکانات سازمان و ساختار و تشکیالت . افزایش یافت

.آن، تعداد بازرسی ها هم افزایش پیدا کرد
ط دهه تغییر و گسترش کمی سازمان بازرسی نبود و نوعی تغییر البته دهه هفتاد فق

به عبارتی، در عین حال که ابزارها و . کیفی هم در این مقطع شکل گرفت
امکانات الزم براي بازرسی، از ساختمان گرفته تا نیروي انسانی، بیشتر شد، براي 

تی، در عین به عبار. باال بردن دقت و اعتبار بازرسی هم اقداماتی صورت گرفت
ها و الگوهاي موجود و رایج بازرسی اصالح شد، تدابیر جدیدي حال که روش

از جمله این تدابیر . ها افزایش یابدهم اتخاذ شد تا دقت و اعتبار و گستره بازرسی
دفتر تنقیح و بررسی "تأسیسو "کمیسیون تطبیق مصوبات"توان به ایجاد می

. اشاره کرد"گزارشات
ازمان بازرسی در دهه هفتاد گسترش حوزه و قلمرو بازرسی بود که تحول دیگر س

در این دهه، . اي همراه بودهاي عمدهها و مخالفتها، مقاومتتنشالبته با
ها، از جمله در وزارت خارجه، وزارت دفاع و نیروي ها و مخالفتمقاومت

ها را هم وزهانتظامی، تا حدود زیادي تعدیل شد و سازمان بازرسی توانست این ح
-به این ترتیب گرچه سازمان بازرسی نتوانست همه حوزه. به نوعی بازرسی کند

هاي مقاوم را بگشاید، موفقیت چشمگیري در این زمینه به دست آورد و قلمرو 
. بازرسی خود را به میزان زیادي گسترش داد

ازرسی کل کوتاه سخن این که از اوایل دهه هفتاد تا اوایل دهه هشتاد، سازمان ب
در چارچوب این . کشور نوعی توسعه و گسترش قابل توجهی را تجربه کرد

بودجه سازمان بازرسی، منابع انسانی افزایش یافت، افزایشتوسعه و به واسطه 
تر شد، دقت و اعتبار فضاي اداري گسترش پیدا کرد، ساختار و تشکیالت گسترده
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ها، غلبه بر مقاومت برخی حوزهها ارتقا یافت و قلمرو بازرسی هم، بابازرسی
.فراگیرتر شد

هاي مختلف سازمان سابقه شاخصولی در این مقطع هرچند شاهد رشد بی
ها رشد چندانی نداشتند یا حتی دچار بازرسی کل کشور هستیم، برخی شاخص

ن و ماهیت قضایی سازمان بازرسی أبا شها عمدتاًاین شاخص. افت نسبی شدند
به . هاي غیرقضایی سازمان رشد نکردنده موازات شاخصمرتبط بودند که ب

عبارتی، سازمان بازرسی نوعی تعدیل شان قضایی را تجربه کرد که نمودها و 
اي تغییر یافت تا وجه هاي بازرسی به گونههیأتترکیب . مصادیق مختلفی داشت

چنین تحولی حتی . شودهاآنها پررنگ تر از وجه قضایی هیأتکارشناسی آن 
در جذب نیروي انسانی نیز به نوعی بازتاب پیدا کرد، به این معنا که کارشناسان و 

- قضاییمدیرانی به سازمان بازرسی راه پیدا کردند که از تجربه و تخصص
.متناسب چندانی برخوردار نبودندحقوقی

هاي بازرس مصداق دیگر تعدیل شان هیأتکاهش اختیارات قضایی بازرسان و 
قضایی سازمان بود که هم شکل قانونی به خود گرفت و هم در عمل نمود پیدا 

بازرسی حذف شد، هیأتدر این چارچوب، نه تنها شرط قاضی بودن رئیس . کرد
شرایط واگذاري و اعمال اختیارات قضایی هم محدودتر شد تا وجه کارشناسی 

ن أنمود دیگر تعدیل ش. تر شودتر و پررنگسی برجستههاي بازرهیأتبازرسان و 
. قضایی سازمان محدود شدن فزاینده سازمان در بازرسی خود دستگاه قضایی بود

تر و گستره آن محدودتر از اوایل دهه هفتاد شرایط بازرسی دستگاه قضایی سخت
. شد

مفهوم ن قضایی سازمان بازرسی در ارتباط با تعریفأشکل دیگري از تعدیل ش
رسد در دهه هفتاد به نظر می. کردبازرسی و نسبت بازرسی و نظارت نمود پیدا می
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این دیدگاه رسمیت و رواج پیدا کرد که بازرسی و نظارت بر اجراي صحیح 
به بازرسی و نظارت أقوانین پیوندي با قضاوت ندارد و سازمان بازرسی باید صرف

تفکیک بازرسی و نظارت هم به . یبسنده کند که امر کارشناسی است نه قضای
اس این تفکیک، بر اس. ن قضایی سازمان بازرسی ارتباط داشتأنوعی با تعدیل ش

به بیان دیگر، بازرسی و نظارت به . کردن نظارتی پیدا میأشسازمان بازرسی صرفاً
البته در دوره . هاي قضایی کامال تهی شودشد که از مولفهاي بازتعریف میگونه

هایی هم در راستاي ارتقاي شان قضایی سازمان صورت ررسی تالشمورد ب
. آمیز نبودگرفت که چندان موفقیت

. ن قضایی سازمان بازرسی ارتباط مستقیمی با کارکرد نهادي آن داشتأتعدیل ش
هاي مختلف سازمان از اوایل دهه هفتاد تا اوایل دهه هشتاد، هرچند شاخص

این رشد با ارتقاي کارکردي سازمان بازرسی رشد چشمگیري داشته است،
افزایش نیروي انسانی، گسترش رغمبهدر این مقطع . بازرسی همراه نبوده است

تشکیالت بازرسی، افزایش شمار بازرسی ها، افزایش دقت و اعتبار بازرسی ها، و 
هاي بازرسی، میزان موفقیت سازمان در جلوگیري از حتی گسترش نسبی حوزه

از این واقعیت اًچنین عدم تناسبی عمدت. انون افزایش متناسبی نداشتناپایبندي به ق
.شدهاي بازرسی چندان ترتیب اثر داده نمیشد که به گزارشناشی می

هاي ارسالی سازمان بازرسی به از اوایل دهه هفتاد، میزان به نتیجه رسیدن گزارش
شنهادها به میزان دستگاه قضایی بیش از پیش کاهش و اختالل در روند اجراي پی

شد و درصد کمتر می"اثرگذاري"به عبارتی، میزان . یافتزیادي افزایش می
همین . "رسیدبه نتیجه می""در مراجع قضایی"هاي سازمان کمتري از گزارش

توان با عنوان اختالل فزاینده، باعث تحول دیگري در سازمان بازرسی شد که می
در شرایطی که شکاف میان بازرسی . کردارتقاي سازوکار پیگیري از آن یاد

یافت میزان پایبندي به قانون، و قضاوت و مجازات ناپایبندي به قانون افزایش می
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سازمان بازرسی تالش کرد با اتخاذ تدابیر مناسب، امکان اختالل در قالب اهمال 
. کاري و کم توجهی به پیشنهادهاي سازمان بازرسی را کاهش دهد

80دهه سال هاي میانی
توان این مقطع کوتاه تاریخ تحول نهاد بازرسی در قالب سازمان بازرسی را می

توان تداوم توسعه و گسترش محور اول را می. حول دو محور بازسازي کرد
هاي ساله هم شاخصسازمان بازرسی دانست، به این معنا که در این دوره پنج

هاي تعیین و تعریف شده نامهها و برمختلف سازمان بازرسی رشد کرد و سیاست
ن کارکردي أمحور دوم تحول سازمان بازرسی به ش. قبلی ادامه یافت و تکمیل شد

رشد سازمانی رغمبهدر این محدوده زمانی هم، . شوداین سازمان مربوط می
کنندگان سازمان بازرسی، میزان موفقیت این سازمان در ارتقاي پایبندي اعمال

.اي داشتکنندهکاهش نگرانقدرت سیاسی به قانون
هرچند از اوایل دهه هفتاد تا اوایل دهه هشتاد، نیروي انسانی در خدمت سازمان 

هاي میانی اي افزایش یافت و چندین برابر شد، در سالبازرسی به میزان بی سابقه
همزمان با . متوقف نشدامادهه هشتاد، روند جذب نیروي انسانی هرچند کندتر 

گسترش فضاي اداري و توسعه کمی "ي انسانی، سازمان بازرسی از افزایش نیرو
22بنابراین در همان مقطع که سازمان بازرسی حدود . هم غافل نبود"ادارات

درصدي فضاي 25درصد رشد نیروي انسانی را تجربه کرد، شاهد گسترش تقریبا 
ه سازمان البته شرط الزم چنین رشد و گسترش، افزایش بودج. اداري خود هم بود

در کنار افزایش نیروي انسانی و . مساله نیز تحقق نسبی یافتبود که در این 
گسترش فضاي اداري، بازسازي و توسعه تشکیالتی سازمان بازرسی هم در دستور 
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کار بود و در قالب این فرایند، هم تشکیالت ستادي سازمان گسترش پیدا کرد و 
. هم تشکیالت استانی

روند تحوالت سازمان بازرسی، تالش براي گسترش قلمرو مصداق دیگر تداوم 
گونه قلمروها که بازرسی و نظارت را چندان این. بازرسی سازمان بازرسی بود

تابیدند عمدتا به سازمان ها و تشکیالتی تعلق داشت که متولی امور نظامی، برنمی
- رسی اینسازمان بازرسی کل کشور که همواره در باز. امنیتی و انتظامی بودند

توانست ها و تشکیالت با مشکالتی مواجه بود در این مقطع هم نمیگونه سازمان
به همین دلیل، در اواسط دهه هشتاد هم . وظیفه قانونی خود را به آسانی انجام دهد

گرفت که با ها صورت میاقداماتی براي گشودن راه بازرسان به این حوزه
. هاي خاص خود همراه بودپیچیدگی

-هاي مختلف سازمان بازرسی در سالرغم تداوم رشد و گسترش شاخصبهبته ال
هاي میانی دهه هشتاد، نه تنها وضعیت کارکردي سازمان بهبود نیافت بلکه اختالل 

در این مقطع، مانند دهه هفتاد، نیروي . کارکردي آن بیش از پیش افزایش یافت
تر شد، ، تشکیالت آن گستردهانسانی در اختیار سازمان بازرسی افزایش پیدا کرد

فضاي اداري سازمان توسعه پیدا کرد و تدابیر دیگري هم اتخاذ شد تا این سازمان 
را مورد اجراییبتواند با دقت و سرعت بیشتري عملکرد اعمال کنندگان قدرت 

. بازرسی قرار دهد و ناظر میزان پایبندي به قانون باشد
دهه هفتاد هم رشد محسوسی داشت، از هرچند شاخص ناپایبندي به قانون در 

در این مقطع، بحران . اواسط دهه هشتاد شیب این افزایش بسیار تندتر شد
حکومت قانون چنان برجسته و جدي شد که حتی مقامات رسمی دولت هم دیگر 

گریزي و قانون بنابراین، انتقاد از قانون. توانستند نگرانی خود را پنهان کنندنمی
اي خصوصی و غیررسمی فراتر رفت و به مواضع رسمی مقامات شکنی از مرزه

در این . رتبه، از جمله رئیس سازمان بازرسی کل کشور، راه پیدا کردعالی
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، "اجراي قانون در دستگاه هاي دولتی و اداري"در "مشکل"گفتارها، از وجود 
طی و باضبی ان"، بیشتر از حد متعارف بودن "تقید ویژه در اجراي قانون"نبود 

"فرهنگ غالب"به "باطیضبی ان"، تبدیل شدن "میزان عدم تقید به اجراي قانون

. سخن به میان آمده است"عرف"به "ضابطه شکنی"و تبدیل 
نیاز به اختالل کارکردي سازمان بازرسی در اویل دهه هشتاد باعث شد تا بار دیگر 

یجه، این تصور شکل و در نت. شناسی در دستور کار قرار بگیردنوعی آسیبانجام 
قوت گرفت که توسعه منابع و امکانات بازرسی و افزایش دقت و سرعت آن به 

تواند ضامن حکومت قانون باشد که با ضمانت اجراي مناسب همراه شرطی می
بنابراین، قانون تشکیل سازمان بازرسی دگرباره اصالح شد تا در چارچوب . شود

کنندگان اعمالگراییعدم قانونت هزینه آن بتوان ضمانتی براي قطعیت پرداخ
ن قضایی أکوشید شواقع سازمان بازرسی میبه عبارتی، در. قدرت دست و پا کرد

. خود را ارتقا دهد و تعدیل اختالل آفرین دهه هفتاد را جبران کند
هاي میانی دهه هشتاد به پدیده موازي شناسی بازرسی در سالوجه دیگر آسیب

هرچند موازي کاري سابقه . شدو دستگاه هاي نظارتی مربوط میها کاري سازمان
تأثیرتري داشت، از اوایل دهه هشتاد حدت و شدت بیشتري گرفت و طوالنی

-بنابراین، پس از یک رشته تالش. اي یافتکنندهاختالل آفرین آن افزایش نگران

براي تشکیل ، تالش سازمان بازرسی 1387هاي ناموفق، سرانجام در نیمه دوم سال 
به ثمر نشست تا، به قول رئیس سازمان بازرسی، "هاي نظارتیشوراي دستگاه"
ها با هماهنگی و نظارت"و گرفته شود"هاي آزاردهنده و موازيجلوي نظارت"

. "نظم بیشتري انجام شود
شناسانه سازمان بازرسی در اواسط دهه هشتاد از مقابله با هاي آسیبالبته دغدغه

. هاي مختلف نظارتی بسیار فراتر می رفتناشی از ناهماهنگی دستگاهمشکالت
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را چنان تقویت کند که در سال "نظام نظارت و بازرسی"خواست این سازمان می
هاي کنترل فساد، ارتقاي سالمت اداري و از لحاظ شاخص"، ایران بتواند 1404

.باشدرا در اختیار داشته "جایگاه اول منطقه"، "حاکمیت قانون

90تا اوایل دهه 80اواخر دهه 
اقدامات زیادي براي بازسازي و اصالح سازمان 80گرچه در سال هاي میانی دهه 

بازرسی صورت گرفت و شاخص هاي مختلف توسعه سازمانی رشد چشمگیري 
کنندگان قدرت سیاسی به کننده ناپایبندي اعمالداشت، تداوم افزایش نگران

، رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور را بر آن 80دوم دهه قانون در میانه نیمه
داشت تا در کنار آن گونه اقدامات، افق هاي نسبتا جدید و متفاوتی را هم براي 

تالش براي ارتقاي . ارتقاي کارکردي سازمان بازرسی تعریف و ترسیم کند
کارکردي سازمان در این مقطع گرچه مصادیق مختلف داشت و به اشکال 

. ها را در چندین دسته جاي دادعددي نمود پیدا کرد، می توان مجموعه آنمت
ریزي بود که از جمله به صورت یکی از این گونه اقدامات افزایش سطح برنامه

با این . نمود یافت» 1404تدوین چشم انداز بیست ساله سازمان بازرسی در افق «
در تحقق چشم انداز ایفا سهم و نقش خود را «خواست کار، سازمان بازرسی می

به کشوري ] ایران[،.ش.ه1404در افق «و بکوشد بستري فراهم کند که » ]کند[
توسعه یافته و داراي جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه، توام با 
حفظ هویت اسالمی و انقالبی و الهام بخش در جهان اسالم همراه با تعامل سازنده 

1404در افق سال «هدف آن بود که . »الملل تبدیل گرددط بینثر در روابؤو م
مورد اعتماد و اتکاي «سازمان بازرسی کل کشور سازمانی باشد » هجري شمسی

مردم و مسئولین به عنوان دستگاه کارا و اثربخش، ضد فساد، حافظ حقوق 
نی شهروندي و ضامن تحقق برنامه ها و قوانین دستگاه هاي اداري کشور در ایرا



23تحول نهاد بازرسی در ایران

هاي کنترل فساد، ارتقاي سالمت یافته با جایگاه اول منطقه از لحاظ شاخصتوسعه
)15، صگزارش عملکرد دهساله. (»اداري و حاکمیت قانون

توان دومین تحول سازمان بازرسی در مقطع تمرکز بر نظارت و پیشگیري را می
ازمان شناسانه مسلط، سدر این مقطع، نوع نگاه آسیب. مورد بررسی دانست

هاي ساختاري نظام بازرسی را بیش از پیش به این باور رهنمون شد که ویژگی
اجراي "تابد و نظارت بر سیاسی ایران نظارت بازرسی محور را چندان برنمی

از طریق بازرسی قضایی در عمل کارایی چندانی ندارد زیرا تجربه "صحیح قانون
ها هم در افزایش میزان پایبندي به یترین و معتبرترین بازرسداد که دقیقنشان می

حسن "بنابراین تمرکز بر . ثر نیستیا دست کم جلوگیري از کاهش آن مؤقانون
. در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت"جریان امور

و اتخاذ رهیافت غیرقضایی "حسن جریان امور"از جمله مصادیق تمرکز بر 
ها به جاي تعامل با دستگاه"ایش به سازمان بازرسی چیزي است که معموال گر

نظران و بازرسان ارشد سازمان هرچند برخی صاحب. شودنامیده می"گیريمچ
دانند از اواسط بازرسی، چنین بازتعریفی از هدف و کارویژه بازرسی را موجه نمی

بیش از 80کم کم رواج یافت و در نیمه دوم دهه "گراییملتعا"این 70دهه 
این گرایش که به نوعی در دیدگاه هاي مسئوالن عالیرتبه نظام . شدپیش برجسته

به جاي "تعامل"جمهوري اسالمی ایران ریشه داشته است بر حاکم کردن منطق 
در چارچوب این گرایش، سیاست به جاي به بیان دیگر، . استوار بود"تقابل"

هدف . شودقضاوت می نشیند و توصیه و پیشنهاد جانشین حکم و راي قضایی می
پیشگیري "محور و پیشنهادمحور این است که مبتنی بر سیاست توصیه"تعامل"از 

خیز و جرم"پذیرنقاط آسیب"بایست بنابراین، می. شود"از وقوع یا تکرار جرم
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هاي دولت شناسایی و راهکارهایی براي پیشگیري موجود در کل دستگاه
. شدبازشناسی می

ظرفیت "مل، نظارت و پیشگیري، تالش براي توسعه مصداق دیگر گرایش به تعا
استفاده "در واقع هدف از این اقدام . هاي دولتی بوده استدستگاه"خودکنترلی

تقویت خودکنترلی درون دستگاهی و "یا "هاهاي نظارتی خود دستگاهاز ظرفیت
هاي ایجاد مشارکت در ارتقاي سطح نظارت و تسریع در اصالح امور دستگاه

به این ترتیب، سازمان بازرسی کوشیده است در کنار آگاه . بود"ي کشورادار
-ها و پیشنهادات کارشناسانه به آنها از وضعیت خود و ارائه توصیهکردن دستگاه

ها ها به قانون، تدابیري اتخاذ کند که آنها براي ارتقاي میزان پایبندي آن دستگاه
سازمان بازرسی هم بر نحوه نظارت بتوانند خود بر عملکرد خود نظارت کنند و

.آنها نظارت کند
تالش براي ارتقاي کارشناسی و تخصص سومین تحول سازمان بازرسی در اواخر 

هرچند اقدامات و تحوالت مرتبط با این . آیدبه شمار می90و اوایل دهه 80دهه 
توان دست کم در حیات دو دهه اخیر سازمان بازرسی بازشناسیفرایند را می

تر تر و پرشتاباین گونه اقدامات و تحوالت برجسته80کرد، از نیمه دوم دهه 
در این مقطع زمانی، تالش شد نقش و سهم کارشناسان و متخصصان در امور . شد

هاي مرتبط با بازرسی و نظارت بیشتر شود و نگاه علمی به این پدیده و پدیده
.مرتبط افزایش یابد

ارشناسان و متخصصان تدابیر مختلفی، از جمله براي افزایش نقش و سهم ک
استخدام نیروهاي متخصص، آموزش کارکنان در سطوح مختلف و حتی 

استخدام "در زمینه . هاي تخصصی، اتخاذ شدبسترسازي براي تاسیس رشته
متناسب تعیین و "هاي علمیشاخص"، "متخصصین در امر نظارت و بازرسی

افزایش میزان بودجه سازمان و "همچنین .مناسب هم تهیه شد"دستورالعمل"
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در "ارتقاء نحوه مدیریت آن به منظور نگهداشت کارشناسان و نیروهاي تخصصی
جذب نیروهاي نخبه با "اقدام دیگر در این ارتباط، . دستور کار قرار گرفت

. بود"مدارك تحصیلی باال از دانشگاه هاي معتبر کشور
تخصص، سازمان بازرسی همچنین کوشید تا در کنار به خدمت گرفتن نیروهاي م

افزایش توان و "براي . علم و تخصص نیروهاي در اختیار خود را نیز ارتقا بخشد
هاي آموزشی مختلفی تدارك دیده ، سازمان بازرسی برنامه"مهارت کارکنان

در قالب آموزش "برگزاري دوره هاي تخصصی و عمومی"است که به صورت 
البته این آموزش براي مستخدمان سطوح . یابدقق میتح"حضوري و غیرحضوري

ابتکار، "شود تا ترتیب داده می"مدیران، کارشناسان و کارکنان"مختلف، شامل 
. "ابداع، ارتقاي آگاهی و دانش افزایی آنان به نوعی رفتار همگانی مبدل شود

ی از هاي کارکنان سازمان بازرسدر کنار ارتقاي سطح آگاهی، تخصص و توانایی
طریق استخدام نیروهاي متخصص و آموزش نیروهاي موجود، نهادینه کردن نگاه 

براي . علمی به بازرسی و نظارت هم در دستور کار سازمان بازرسی بوده است
، دستورالعملی با "تقویت ابعاد علمی و پژوهشی سازمان"انجام این مهم یا همان 

ین و تصویب شده است تا تدو"طرح ساماندهی انجام امور پژوهشی"عنوان 
با "افزون بر این، . کند"اجرا"و "پردازش"، "استخراج"را "نیازهاي پژوهشی"

-در حوزه"مرکز علمی و دانشگاهی و پژوهشی ارتباط برقرار شد تا 60بیش از 
. تحقیق کنند"هاي مرتبط با نظارت و بازرسی و موضوعات پژوهشی مرتبط

ترجمه اسناد و "هاي دیگر، سازمان بازرسی به همچنین براي انتقال تجارب کشور
. مبادرت کرده است"کتب مهم بین المللی در زمینه مبارزه با فساد

در این زمینه، سازمان . هاي نوین مرتبط استچهارمین تحول با کاربست فناوري
مبادرت و "طرح جامع فناوري ارتباطات و اطالعات"بازرسی کل کشور به تهیه 
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مکانیزه "همچنین به منظور . سیس کرده استأرا ت"اطالعاتواحد فناوري"
سازي زیرسیستم طرح جامع اداري، مالی و پیاده"، "نمودن بخش ستادي سازمان

افزون . هم در دستور کار قرار گرفته است"نقطه استانی30پشتیبانی در مرکز و 
رسانی طالعطراحی پایگاه ا"هاي اخیر شاهد بر اینها، سازمان بازرسی در سال

بوده است تا عالوه "نقطه استانی30سازي وب سایت مرکزي و پیاده"و "سازمان
تسهیل شود و "رسانی خبرياطالع"، "ارایه خدمات دولت الکترونیک"بر 

.ارزشمندي به وجود آید"بانک اطالعات"
سازي و توان شفافمجموعه دیگري از تحوالت مقطع مورد بررسی را می

ایران و ماهیت بازرسی و ) سیاسی(شاید به واسطه فرهنگ. نامیدآشکارسازي 
. کاري بر فرایند بازرسی و نظارت حاکم بوده استنظارت، همواره نوعی پنهان

اند مراحل و جوانب مختلف هاي متولی بازرسی و نظارت همواره کوشیدهسازمان
قانون در ولی تشدید بحران حکومت. بازرسی و نظارت پنهان و محرمانه بماند

. چند سال گذشته، سازمان بازرسی را به اتخاذ موضع نسبتا متفاوتی واداشته است
تعدیل نگاه محرمانه به عملکرد سازمان "ویژگی اصلی این موضع، به اصطالح 

گسترش فرهنگ نظارت و بازرسی و "هدف از این اقدام درواقع . است"بازرسی
. بوده است"يتوجه به نقش مهم اطالع رسانی و شفاف ساز

براي انجام این مهم، سازمان بازرسی کل کشور تدابیر مختلفی اندیشیده است که 
ترین اقدام براي آشکارسازي مهم. وار اشاره می شودبه برخی از آنها فهرست

ها و ها و نمایشگاهعملکرد سازمان بازرسی اقدام به برگزاري انواع جشنواره
در کنار برگزاري . هایی بوده استیشگاهها و نماشرکت در چنین جشنواره

نیز فعال "اندیشیهم"و "همایش"نمایشگاه، سازمان بازرسی در زمینه برگزاري 
بوده است تا از این طریق بتواند کارنامه خود را در معرض بررسی و نقد افکار 

همایش نظارت "توان به برگزاري گونه اقدامات میاز جمله این. عمومی قرار دهد
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اندیشی، همکاري و هم"با شعار "همایش تعامل سازمان با مدیران"، "رآمدکا
. اشاره کرد"اندیشی مدیران سازمانهم"، و "پاسخگویی

"نهادینه کردن مشارکت مردمی و نظارت همگانی"هاي سازمان از دیگر تالش

هایی فراهم کند تا اعضاي کوشد امکانبه عبارتی، سازمان بازرسی می. است
عه بخواهند و بتوانند دست کم به صورت انفرادي بر نحوه اعمال قدرت جام

. سیاسی نظارت کنند
سازمان با 136مرکز "، "به منظور دسترسی آسان مردم به سازمان"، از این رهگذر

فرهنگ "نه تنها به "مرکز"این . تاسیس شده است"امکانات مدرن و دیجیتالی
"براي اجراي نظارت همگانی در جامعهسازي و تالش در جهت توانمندي مردم

اي براي نظارت پیدا کنند، بلکه مبادرت کرده است تا اعضاي جامعه توان و انگیزه
تدابیري اتخاذ کرده است تا افراد به آسانی بتوانند نتیجه نظارت خود را به طرق 

همچنین براي. به سازمان بازرسی گزارش کنند) تلفن یا مکتوب یا ایمیل(مختلف 
. ها نیز تسهیالتی فراهم شده استگیري گزارشپی

عالوه بر ارتقاي امکان نظارت اجتماعی، سازمان بازرسی کوشیده است تعامالت 
از این دیدگاه، سازمان . هاي اخیر گسترش داده استالمللی خود را در سالبین

و در اجالس بین المللی... مؤثربا حضور "بازرسی کل کشور تصور می کند که 
اي و ارتباط با سازمان ها و مجامع مبارزه کننده با فساد در سطوح مختلف منطقه

ها و تجربیات آخرین یافته"تواند می"المللیالمللی و ارتقاي همکاري هاي بینبین
را منتقل "کشورهاي جهان و سازمان ها و مجامع بین المللی در امر مبارزه با فساد

.کند
المللی این امکان فراهم شود ه با گسترش تعامالت بینشود کهمچنین تصور می

هاي دستگاه هاي بازرسی تصویر صحیح و مناسب از فعالیت ها و تالش"که بتوان 
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بنابراین در راستاي دست یابی . به سازمان هاي جهانی ارائه کرد"و نظارتی کشور
مختلف هايبه این اهداف، سازمان بازرسی کل کشور در نشست ها و گردهمایی

مجمع جهانی مبارزه با "، "آسیایی١اجالس آمبودزمان"شرکت کرده است که 
اجالس بین المللی "و "اجالس انجمن بین المللی مسئولین ضدفساد"، "فساد

. از آن جمله است"مبارزه با فساد

تواند گواهی باشد بر کارآمدي ناکافی یا حال اگر این بازشناسی تاریخی می
ی نهاد بازرسی و نظارت در تضمین حاکمیت قانون، در مقام ناکارآمدي نسب

تواند آیا این پژوهش تاریخی می؟توان گفتشناسی این پدیده چه میآسیب
) صرمعا(مبنایی براي یافتن پاسخی معتبر به این پرسش مهم باشد که چرا در ایران

ت؟ ریشه این ا و موانع پایداري رویارو بوده اسهحاکمیت قانون با چنین دشواري
ها و موانع کجا قرار دارد؟ در این رابطه، نهاد بازرسی و نظارت و دشواري
هاي متعلق به آن، به ویژه بازرسی کل کشور چه نقش و جایگاهی دارد؟ دستگاه

ترین شکل نهادینه شدن قدرت سیاسی، را برجسته) مدرن(دولتتأسیساگر 
دن قدرت سیاسی و کارویژه اصلی ترین شاخص نهادینه شحاکمیت قانون را مهم

تضمین حکومت قانون بدانیم، باید گفت که نهاد بازرسی و نظارت را نهایتاً
هاي متعلق به این نهاد در انجام این کارویژه به عوامل مختلفی توانایی دستگاه

هاي مختلفی تعلق دارند و هر کدام به این عوامل به سطوح و حوزه. بستگی دارد

گرفته شـده، در اصـل   umbudsmanکه از ریشه اسکاندیناوي ) ombudsman(آمبودزمان 1
کنـد و از حقـوق شـهروندانی    اي است که به شکایت هاي شهروندان از دولـت رسـیدگی مـی   اداره

زمان به سـال  آمبودنخستین . اندکنند قربانی سوء مدیریت دولتمردان شدهکند که تصور میدفاع می
. سیس شد و سپس مورد تقلید بسیاري کشورهاي دیگر قرار گرفتدر سوئد تأ1809
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-برخی عوامل به ساختار و ویژگی. دهندقرار میتأثیرویژه را تحت نوعی این کار
هاي متعلق به آن، به ویژه سازمان هاي خود نهاد بازرسی و نظارت و دستگاه

شوند، برخی ریشه در سطوح به مراتب باالتري بازرسی کل کشور، مربوط می
هم به مانند ساخت و ماهیت دیوانساالري، حکومت و حتی دولت دارند، برخی

ها و سطوح فراگیرتر زندگی اجتماعی، مانند فرهنگ سیاسی، اقتصاد سیاسی حوزه
.هاي اجتماعی متعلق هستندبنديو الیه

گونه عوامل متعدد در حکومت قانون در گمان پرداختن به نقش و جایگاه اینبی
در این قسمت . طلبدتوان و محدوده این پژوهش تاریخی نیست و مجالی دیگر می

توان ی اشاره کنیم که از این پژوهش میاز بحث صرفا خواهیم کوشید به عوامل
کنیم که البالي اسناد و به بیان دیگر، عواملی را بازشناسی می. استنباط کرد

البته یادآوري دوباره . خوردهاي سازنده این گزارش تاریخی به چشم میروایت
به ساختار و تشکیالت خود نهاد دانم که این عوامل عمدتاًاین نکته را الزم می

بازرسی و نظارت و سازمان بازرسی کل کشور تعلق دارند و به همین دلیل براي 
این که نقش و اهمیت آنها را بهتر بفهمیم باید آنها را در سطح و بستر فراگیرتري 

. قرار دهیم
عوامل خرد و اي از گونه کالن نگري به ما امکان می دهد تا ارزیابی واقع بینانهاین

شاید آزمون و خطاهاي پی در پی . ثر در حکومت قانون به دست آوریمؤکالن م
به واسطه . در تاریخ نهاد بازرسی و نظارت نتیجه نبود چنین نگرشی بوده است

هاي نهاد هاي خُردنگر، همواره اقداماتی براي بازسازي دستگاهشناسیآسیب
کوتاهی بیهودگی ز مدت نسبتاًبازرسی و نظارت صورت گرفته است که پس ا

گونه اقدامات شاید به این دلیل دستگاهی مانند این. ها آشکار شده استآن
-شناسی کالنسازمان بازرسی را کارآمدتر نکرده است که بینش و یا اراده آسیب
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ها هم ترین بازرسیدر چنین شرایطی ممکن است دقیق. تر وجود نداشته است
.دي به قانون نداشته باشدي در میزان پایبنتأثیر

به هرحال و با توجه به لزوم اتخاذ نوعی آسیب شناسی کالن نگر، برپایه پژوهش 
ثر در کارکرد نهاد بازرسی و نظارت را بازشناسی ؤتوان برخی عوامل محاضر می

دهند، به هرچند این عوامل با یکدیگر مرتبطند و کل واحدي را تشکیل می. کرد
شماري از این . ها را به سه دسته کلی تفکیک کردان آنتولحاظ تحلیلی می

شوند؛ شماري در ارتباط با  عوامل به چیستی و چگونگی بازرسی مربوط می
. شوندهاي بازرسی هستند؛ شمار دیگري هم به هویت بازرسان مربوط میموضوع

.در سطور پایین فهرست وار به این سه دسته عوامل خواهیم پرداخت
رسد همواره نوعی ابهام در به نظر می: و چگونگی یا ماهیت بازرسیچیستی) الف

مهمترین . یابده است که به اشکال مختلف نمود میتعریف بازرسی وجود داشت
ن قضایی أتوان در ابهام و مناقشه بر سر وجود و میزان شنمود چنین ابهامی را می

ستگاه اصلی بازرسی این که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان د. بازرسی دید
بسته . ن و صالحیت قضایی هم است یا نه همواره محل مناقشه بوده استأداراي ش

ن أهاي مسلط، که خود تابعی از شرایط سیاسی کالن است، شبه تفسیرها و قرائت
.و صالحیت قضایی نهاد و سازمان بازرسی قبض و بسط پیدا کرده است

: متمایز بوده استو نوع کارویژه نسبتاًزیستی دنمود دیگر ابهام مورد نظر هم
؛ کارویژه حمایت از شهروندان در اجراییکارویژه تضمین اعمال قانونمند قدرت 

ارتباط نیستند ولی کارویژه بیاین دو. اجراییکنندگان قدرت برابر تخلفات اعمال
ه پژوهش تاریخی حاضر داللت بر این دارد که نوعی ابهام در رابط. متمایز هستند

آیا مثال سازمان بازرسی کل کشور درصدد . با این دو کارویژه وجود داشته است
مسئول هاي دولتی است یا صرفاًاحقاق حق شهروندان متضرر از تخلفات دستگاه

. به قانوناجراییکنندگان قدرت پایبندي اعمال)نا(تعیین میزان 
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ا حدودي از این ابهام در ادبیات موجود هم تنامعادل گرفتن بازرسی با آمبودزم
ن پشتیبانی از شهروندان در برابر هرگونه افلسفه وجودي آمبودزم. شودناشی می

بوده است، درحالی که کارویژه اصلی بازرسی با اجراییسوء استفاده از قدرت 
تضمین حکومت قانون پیوند دارد، هرچند انجام این کارویژه متضمن حمایت از 

نکته دیگر این که چنین ابهامی، اخیرا موجب . یز استشهروندان در برابر دولت ن
آمیز مطرح این ادعاي مناقشه. مناقشه بر سر کارویژه بازرسی و نظارت شده است

.شده است که کارویژه اصلی سازمان بازرسی نظارت است نه بازرسی
اجراي صحیح "اگر هدف بازرسی نظارت بر : قلمرو یا موضوع هاي بازرسی) ب

هر نهاد و سازمانی که به نوعی در اعمال قدرت سیاسی دولت شد قاعدتاًبا"قوانین
تواند موضوع بازرسی قرار گیرد، زیرا هر آنکه اعمال قدرت دخیل است می

کند و هیچ قید و تحدیدي در این رابطه کند درواقع قانون را اجرا میمیاجرایی
هایی مواجه مقاومتها وولی نهاد بازرسی و نظارت با محدودیت. وجود ندارد

قلمرو بازرسی سازمان بازرسی عام است و هرگونه استثنا یا محدودیت . بوده است
در این رابطه مخل نهادینه شدن دولت است و امکان سوء استفاده از قدرت 

. کندرا فراهم میاجرایی
عالوه بر مسائل مرتبط با چیستی و چگونگی بازرسی و : هویت بازرس) ج

ازرسی، این که چه شخصیت حقوقی و حقیقی باید متولی انجام هاي بموضوع
بازرسی باشد نیز کارآمدي دستگاه بازرسی در تضمین حاکمیت قانون را تحت 

در مقاطع مختلف، بیش از یک دستگاه متولی بازرسی بوده . قرار داده استتأثیر
را است و همین عامل کلیت بازرسی را به اشکال مختلف مختل کرده است، زی

شده ها و مناقشات بی پایان میبخش قابل توجهی از منابع و امکانات صرف رقابت
هاي مختلفی براي حل و تعدیل این ابهام و مشکالت ناشی از آن البته تالش. است
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براي حل بنیادین چنین . صورت گرفته است ولی چندان کارساز نبوده است
ه شود که نهاد و دستگاه مشکلی، نخست باید پاسخی موجه به این پرسش داد

گانه بازاندیشی بازرسی چه جایگاه در حکومت داشته باشد و نسبت آن با قواي سه
. شود

نکته مرتبط دیگر در این باره، ساختار متمرکز یا غیرمتمرکز سازمان بازرسی 
در این . ساختار سازمان بازرسی متمرکز بوده است1360تا اواخر دهه . است

شد و این مات مرتبط با بازرسی در سازمان اتخاذ میچارچوب، همه تصمی
ولی در طول دو . شدهاي بازرسی انجام میهیأتتصمیمات با اعزام بازرسی یا 
تأسیساي صورت گرفته است که مصداق بارز آن دهه اخیر تمرکززدایی گسترده

. ها بوده استادارات کل بازرسی در استان
توان افزایش داد، به اشکال مختلف در میها راعوامل نامبرده که شمار آن

به . اندبودهمؤثرکارکرد و کارآیی نهاد بازرسی و سازمان بازرسی کل کشور 
گیرند، هم نقش ها قرار میآنتأثیرعبارتی، هم کیفیت و کمیت بازرسی تحت 

از آنجا که ارزش و اهمیت کارکرد نهاد . بازرسی در تضمین حاکمیت قانون
گونه عوامل را با توجه به هر دو رآیی آن بستگی دارد، باید نقش اینبازرسی به کا

دقت، اعتبار و قلمرو بازرسی هر اندازه هم بیشتر باشد، اگر . وجه ارزیابی کرد
توان نقشی در ارتقاي حکومت قانون نداشته باشد وجود آن را به دشواري می

.تلقی کردرا به مثابه حرکتی مزاحم و کند کننده جیه کرد و آنتو
آمیزي موضوع در این است که کارکرد بازرسی به عوامل دیگر متعلق ولی تناقض

روکراسی کارآمدي واي که بگمان در جامعهبی. تر بستگی داردبه سطوح کالن
وجود ندارد و سازوکارهاي نظارت دموکراتیک کم رنگ است، عریض و 

باید . ي حکومت قانون باشندتوانند ضامن موفقی براها هم نمیترین سازمانطویل
هاي خود شهروندان یا همان انسانتا ها و سازوکارهایی وجود داشته باشد امکان
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نظارت کنند و اجراییموضوع اعمال قدرت سیاسی هم بتوانند بر اعمال قدرت 
همواره . اهرمی براي تضمین پایبندي صاحبان قدرت سیاسی به قانون داشته باشند

ارد که نهاد بازرسی درون دولت نتواند یا نخواهد کارویژه این احتمال وجود د
.انجام دهد) به درستی(خود را 
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