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«مقدمٍ مًلف»
تذیْی است کِ تزای رسیذى تِ جاهؼِ ای سالن ٍ ّوگام ،ضزٍری است کِ توام
تالش آحاد تطزی اػن اس فزدی ٍجوؼی ،تزای تقَیت تؼذ ًظارت ّوگاًی هصزٍف ضَد تا
راُ ّزگًَِ هفسذُ احتوالی ،قثل اس اًؼقاد ًطفِ ،تا چطواى تیش تیي ٍریش تیي هزدهی،
هسذٍدگزدد ٍسزاًجام تا لجام سدى تز ّز ًفس سزکص ٍیاغی ،هاًغ تزٍس اًحزاف ٍفساد،
خَدسزی ٍدیکتاتَری گزدد.
در ایزاى ػشیش ها ،هتاسفاًِ اس دیز تاس ،حاکواى ٍ هذیزاى ،کارفزهایاى ٍتشرگاى ٍحتی
ٍالذیي ،توایل چٌذاًی تِ قاًًَوٌذی ٍ ًظارت پذیزی رفتار خَیص ًذاضتِ اًذ ٍایي ػول را
ًَػی هذاخلِ ٍگاُ تی حزهتی قلوذاد کزدُ اًذ.تذٍى تَجِ تِ هسایل سیاسی ّوَارُ هی تَاى
ضَاّذی اس ًظارت گزیشی را هطزح کزد.
تا تاسف فزاٍاى ،ػذم پایثٌذی تِ قَاًیي ٍهقزراتٍ ،ػذم رضایت اس ًظارت پذیزی
ّوگاًی در تسیاری اس آحاد کطَر ها ًْادیٌِ ضذُ است ٍایي هَضَع ،خطز تشرگی تزای
سالهتی تک تک افزاد ٍ در ًْایت کل جاهؼِ ها هحسَب هی ضَد ٍالثتِ هثزّي است کِ
یکی اس راّکار ّای هْن رفغ ایي ًقیصِ فزٌّگی ،تقَیت اتؼاد کوی ٍکیفی ًظارت ّوگاًی
تِ ضیَُ ّای گًَاگَى است.
جای تسی خَضحالی است کِ جٌاب آقای دکتز هحوذ تاقز قالیثاف ،ضْزدار فزّیختِ
تْزاى ،تِ هَضَع ًظارت ّوگاًی تَجْی خاظ هثذٍل داضتِ اًذ ٍحتی اس یک دِّ قثل ،در
ّز حذ هیسَر در ًیزٍی اًتظاهیً ،ظارت را تِ صَرت ػولی تِ هٌصِ ظَْر رساًذًذ ٍساسهاى
هزتَط را تِ هَفقیت ّای ضایاى تَجْی ًیش رساًذُ اًذ ٍّن ایٌک چٌذ سالی است کِ در
حَسُ ضْزدای تْزاى ،ایي اقذام ػولی ٍهزدهذار ٍجاهؼِ ساالر ،یؼٌی ،تاسیس هزکش ًظارت
ّوگاًی را تا تَاًوٌذی ّای قاتل قثَل پیادُ ًوَدُ اًذ .تِ تؼثیز گشارش دست اًذرکاراى
ػالقوٌذ ٍساػی ایي هَسسِ ،تا فؼال ضذى ایي هزکش ،تسیاری اس تخلفات احتوالی کارکٌاى
ضْزداری تْزاى ،تِ صَرت هحسَس ٍهؼٌی داری کاّص یافتِ است .اس ّوِ هْوتز ،تاسیس
ایي هزکش جلة هطارکت ٍاػتواد ضْزًٍذاى تْزاًی را تزای ّوگاهی ٍّوزاّی در تزًاهِ ّای
ضْزداری تْزاى ارتقاء تخطیذُ است .کِ تِ ًظز ایٌجاًة چٌیي هَفقیت تشرگی ضایستِ تقذیز
ٍتحسیي ٍحتی تثزیک است .تزایي اساس ،هزکش ًظارت ّوگاًی ضْزداری تْزاى ،تالش
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ضایستِ ای دارد تا اجزای ایي فزایٌذ هفیذ ٍ سَد تخص را تا تزگشاری کٌفزاًس ٍتذٍیي کتة
ػلوی ،تؼوین دّذ .در ایي راستا ،تذٍیي کتاب " ًظارت ّوگاًی اس دیذ گاُ رٍاى ضٌاختی" اس
جاًة "هزکش هذیزیت تَسؼِ ایزاى" تِ ایٌجاًة هحَل گزدیذ.
ایي کتاب تالش دارد تا هجوَػِ ٍ چارچَتی ًظزی تزای ارتثاط رٍاًطٌاسی تا ًظارت
ّوگاًی فزاّن کٌذ ٍ تقسین تٌذی فصَل آى ًیش در ّویي راستا است.فصل اٍل تِ هثحث
سیزتٌایی سیز تحَل ًگزش ًسثت تِ اتؼاد اًساى هطزح ضذُ است.فصل دٍم تِ رضذ اًساى
اختصاظ یافتِ است.فصل سَم ضخصیت سالن را تِ اختصارتَضیح هی دّذ.در فصل چْارم
هثاحثی در خصَظ َّش ّیجاًی ٍ ًظارت ّوگاًی طزح ضذُ است.فصل پٌجن تِ طزح
هطالثی در تارُ خَدکارآهذی فزدی ٍ اجتواػی.اختصاظ یافتِ است.درفصل ضطن هثحث
ٍیژگی ّای رٍاًطٌاختی ٍ ًظارت ّوگاًی آهذُ اًذ ٍ در ًْایت فصل ّفتن تِ تحث هْن ٍ
تا اّویت سالهت اًساًی ٍ ًظارت ّوگاًی اختصاظ یافتِ است.
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