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امضاي آقاي الويري پاي
قانون نظارت استصوابي
دكترسيدحجتاهللعلمالهدي

*

در خبره��ا آمده بود آق��اي مرتضي الويري،
رئيس ش��وراي عالي استانها ضمن مخالفت با
لزوم نظارت استصوابي بر انتخابات شوراها ،اين
ن��وع نظارت را مغاير روح قانون اساس��ي عنوان
كرده است .ايشان در ضمن مصاحبه خود عنوان
داشته اس��ت« :از قول من ذکر شده در مجلس
اول در کمیس��یون آییننامه داخلی که من هم
عضو آن کمیس��یون بودم ،نظارت اس��تصوابی
تصویب ش��ده است ،در حالی که اعالم میکنم
اوالً من عضو کمیسیون آییننامه داخلی مجلس
اول نبودم و دوم اینکه چنین موضوعی مربوط به
این کمیسیون نیست و به قانون انتخابات مربوط
است که در مجلس دوره چهارم مطرح شد» .در
اين باره چند نكته قابل ذكر است.
 نظ��ارت اس��تصوابي اصطالح��ي فقهياس��ت ك��ه در برابر نظ��ارت اطالعي ب��ه كار
ميرود .تقسيمبندي نظارت به «استصوابي» و
«اطالعي» بر مبناي حدود اختيارات ناظر است.
در نظارت اطالعي ناظر تنها اختيار كسب اطالع
از عملكرد مجري را داش��ته و امكان برخورد با
تخلفات مجري و جلوگيري از آنها را ندارد .در
اين نوع نظارت ،ناظر به محض اطالع از تخلف
مج��ري ميتوان��د آن را به مراج��ع ذيصالح
ارجاع دهد تا توس��ط آنها مورد رسيدگي قرار
گي��رد .همچنين در نظ��ارت اطالعي ،مجري
ميتواند به تش��خيص خود عمل كرده و براي
اتخ��اذ تصميمات نيازي به كس��ب تاييد ناظر
ن��دارد .در مقابل ،در نظارت اس��تصوابي ناظر
از اختيارات بيش��تري برخوردار اس��ت .در اين
نوع نظارت ،تمام اقدامات و تصميمات مجري
بايد با تاييد ناظر باش��د ،لذا ناظر راساً ميتواند
از تخلفات مج��ري جلوگيري به عم��ل آورد.
نظارت اس��تصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات
نيز بدين معناس��ت كه هم��ه اقدامات مجري
انتخابات يعني وزارت كشور باید به تاييد ناظر
يعني ش��وراي نگهبان برسد و چنانچه هر يك
از اقدامات و تصميمات وزارت كشور مورد تاييد
شوراي نگهبان نباشد ،بايد از انجام آن خودداري
كند ،البته اين نظارت شوراي نگهبان براساس
ضوابط قانوني انجام ميش��ود و در واقع شوراي
نگهبان بر اجراي قانون توس��ط وزارت كش��ور
نظارت ميكن��د و در مواردي كه قانون رعايت
نشده باشد ،عملكرد مجري را تاييد نميكند.
ادامه در صفحه 12

نگاهامروز  -1انتخاب یک ش��هردار مناسب
برای تهران بهعن��وان اولیهترین
و مهمترین کار ویژه شورای شهر تبدیل به پاشنه
آش��یلی شده که با گذشت یک سال از آغاز به کار
شورای پنجم هنوز محقق نشده است .پیدا کردن
گزینهای برای ش��هرداری تهران که توأم با داشتن
ویژگیهای حداقلی برای مدیریت ش��هر تهران و
کس��ب رضایت مردمی که  12س��ال به مدیریت
شهری سابق عادت کرده بودند ،توانایی تبدیل شدن
به نمادی از کارآمدی سیاسی برای اصالحطلبان را
داش��ته باش��د حکایت محالی مطلوب را برای این
شورا پیدا کرده است که هرقدر برای رسیدن به آن
تالش بیشتری میشود دستاورد کمتری به دست
میآید .انتخاب پرسروصدای «محمدعلی نجفی» و
در نهایت اس��تعفای او تنها چند ماه پس از قبول
مسؤولیت شهرداری تهران اعضای این شورا را بر آن
داشت تا در میان جنگ زرگری طیفهای مختلف
اصالحطلب با انتخاب یک گزینه بیحاشیه ،کمتر
شناخته شده و صدالبته بازنشسته فضا را برای عدم
تکرار تجربه ناموفق شهردار اول منتخب این شورا و
همچنین تجربه کلی شورای اول شهر تهران فراهم
کنند .نجفی که عم��ر کوتاهمدت مدیریت خود را
صرف تنها چند مصاحبه و ادعای تکذیبشده در
باب مدیریت سابق کرد تالش داشت با جا انداختن
کلم��ه «قان��ون» بهعنوان نماد مدیری��ت جدید و
معرفی مدیریت سابق ذیل «بیقانونی» تمایز اصلی
مدیریت سابق و فعلی را در این چارچوب توصیف
کند؛ پایان دوره نجفی و آغاز مدیریت افش��انی بر
ش��هرداری تهران هر چند با فضای سیاس��تزده
کمتری پیگیری شد اما برخوردها و مواضع اعضای
شورای شهر گویای آن بود که عزم آنان بر زنده نگه
داشتن دوگانه قانون -بیقانونی در توصیف عملکرد
فعلی و س��ابق شهر تهران وجود دارد و بارها نیز با
پیش کشیدن این دوگانه سعی داشتند وضعیت را
به این شکل تفسیر کنند که اگر ضعف عملکردی
مدیریت جدید نسبت به مدیریت سابق چشمگیر
و غیرقابل کتمان است ،نتیجه قانونی عمل کردن
مدیریت جدید بوده است!
مجموع��ا ب��ا ای��ن مقدم��ه و فض��ای کل��ی
موضعگیریهای تیم جدید شهری تهران میتوان
«قانونگرایی» را یکی از مهمترین شعارهایی دانست

آزمون قانونمندی یا پیرساالری!
صادق فرامرزی

که بر مبنای آن تالش برای ارزش��گذاری وضعیت
فعلی و سابق شهر تهران صورت گرفته است.
 -2تصویب قانون «منع بهکارگیری بازنشستگان»
که پس از ف��راز و فرودهای
زی��اد در نهای��ت به تصویب
مجلس ش��ورای اسالمی و
تایید شورای نگهبان رسید،
چند ماهی اس��ت حول یک
مص��داق بیش از س��ایرین
خبرس��از ش��ده و آن نی��ز
ش��خصی ج��ز «محمدعلی
افشانی» شهردار فعلی تهران
نبوده است .افش��انی که ماهها گمانهزنی پیرامون
ماندن یا رفتن او در رس��انهها خبرس��از شده بود،
حاال بهعنوان یکی از گزینههای برکناری باید تا 2
ماه دیگر صندلی خیابان بهشت را تقدیم گزینهای
غیربازنشسته کند .تالشهای متعدد برای گنجاندن
نام وی در جایگاه همترازانی که مس��تثنا از قانون
منع بهکارگیری بازنشستگان محسوب میشوند و
مطرح کردن بازخرید بودن وی برای خارج کردنش
از محدوده بازنشستگان ،سرانجام با موضع چندی
پیش علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای اسالمی
مبنی بر ش��امل شدن ش��هرداران در این قانون و
موضع اخیر ناصر س��راج ،رئیس س��ازمان بازرسی
کل کش��ور مبنی بر حتمی بودن برکناری افشانی
ناکام ماند و همه شواهد و قرائن حکایت از آن دارد
که ش��ورای پنجم باید به رکوردزنی خود در عدم
ثبات مدیریت شهری ادامه دهد و در حالی که در
یک سال گذشته  2سرپرست و  2شهردار را برای
پایتخت انتخاب کرده بود باید باز هم درگیر انتخاب
گزینهای جدید برای مدیریت شهری تهران شود.
اما آنچه در این میان بیش از همه غافلگیرکننده
به نظر آمد سخنان عجیب محسن هاشمی ،رئیس
شورای شهر تهران بود که پس از ماهها موضعگیری
مبه��م و حواله دادن سرنوش��ت تهران به تصمیم
نهایی مجل��س و «قانون» ،با اعالم اینکه «ش��هر
تهران این ظرفیت را ندارد که مدام تغییر مدیریت

بدهیم» مدعی ادامه یافتن دوره مسؤولیت افشانی
ش��د و گفت« :در قانون آمده اس��ت شورای شهر،
شهردار خود را برای مدت  4سال انتخاب میکند،
ل��ذا انتخاب خ��ود را برای 4
س��ال انجام دادیم» .در این
میان سخنان رئیس شورای
شهر تهران هر چند معطوف
به مصلحته��ای مدیریتی
تهران اس��ت که پشتوانهای
قانونی دارد ام��ا در واقع امر
یک دعوت غیرمستقیم برای
نقض قانون منع بهکارگیری
بازنشستگان در ابتدای کار است .هاشمی که چندی
پیش در بررس��ی عملکرد یکساله شورای پنجم با
اشاره به تغییر دائمی سرپرستها و شهرداران تهران
آن را از مهمتری��ن نقطهضعفهای مدیریت فعلی
دانس��ته بود ،این بار در واکنش به اتفاقات رخ داده
و سرنوشت نهایی افشانی سعی کرد با در برابر هم
قرار دادن «مصلحت» و «قانون» دست خود را برای
دور زدن آن باز بگذارد.
 -3موضع اخیر محسن هاشمی هر چند از جهاتی
بیانگراینحقیقتاستکهتغییراتمتعددمدیریتی
ش��هر تهران ک��ه حاصل انتخابهای ناس��نجیده
شورای پنجم بوده است ،ضربات جبرانناپذیری را
به وضعیت فعلی پایتخت وارد کرده است و تغییر
مجدد شهردار تهران میتواند باز هم به مدت چند
ماه دیگر روند مدیریتی تهران و پیگیری پروژههای
آن را به تعویق بیندازد و عمده انرژی شهر را صرف
هزینه جابهجایی مدیران کند اما به شکلی غیرقابل
انکار س��عی بر آن دارد تا با گروگانگیری وضعیت
نامساعد فعلی تهران ،قانون را وادار به عقبنشینی
در برابر برکناری مدیران بازنشسته کند.
تقلی��ل دادن جنب��ه اجرایی قان��ون بهعنوان
«قاع��دهای عام» و «بلندم��دت» به یک «مصداق
خ��اص» و «کوتاهمدت» هر چن��د بتواند در نگاه
نخست به نظر صحیح بیاید اما در جنبه کالن مساله
باعث وارد کردن خسارات جبرانناپذیر به وضعیت

و آینده یک پدیده میش��ود .پایین آوردن ش��أن
اجرایی قانون با پیش کشیدن وضعیتی که ناشی از
تصمیمات غلط گذشته بوده است ،هر چند میتواند
از هزینه پذیرش اشتباه مرتکبان در فضای عمومی
بکاهد اما قطعا در بلندمدت آن قانون را از اثرگذاری
نهایی خود محروم میکند و باعث نقضهای مکرر
آن جهت مصادیق متعدد میشود.
 -4تجربه ش��ورای اول ش��هر تهران ک��ه آن هم
با وضعیتی مش��ابه ش��ورای پنجم دارای ترکیبی
یکدست اصالحطلب بود و س��رانجام پس از عزل
و نصبهای متعدد ش��هرداران پایتخت به انحالل
و تعطیلی کش��یده شد باعث ش��د روند تغییرات
زنجیرهای مدیریت ش��هر تهران و عمر چندماهه
ش��هرداران پایتخت تبدیل به تلنگری برای اعضا
جهت عدم تکرار آن تجربه شود ،تلنگری که البته
بیجا نبوده است و روند رکوردشکنی شورای پنجم
در عدم ثبات مدیریتی ش��هر تهران باعث آن شده
اس��ت تا از جهاتی این ش��ورا را سفیدکننده روی
شورای اول بدانیم.
با قبول وضعیت فعلی و این مس��اله که تغییر
مجدد ش��هردار تهران رک��ود مدیریتی پایتخت را
بی��ش از پیش تقوی��ت خواهد کرد اما ایس��تادن
شورای شهر در برابر محدودیت قانونی ایجاد شده
برای بازنشستگان فاقد مشروعیت است ،چرا که این
شورا با داشتن تجربه ناکام انتخاب مدیری بازنشسته
و مدیریت ناتمام و چندماهه او بهعلت بیماری باز
هم دست به دامان انتخاب مدیری شد که در زمره
«پیرمرد»های مدیریتی کشور میگنجید.
ش��ورای پنجم هنوز هم فرصت محکوم نشدن
ب��ه سرنوش��ت ش��ورای اول را دارد اما این فرصت
ن��ه با عبور از «قانونگرای��ی» و تضعیف قانون و نه
با انداختن بار مس��ؤولیت انتخاب خ��ود بر دوش
سیاستی کالن جهت عبور از «پیرساالری» دولتی
به دس��ت نمیآید؛ آنچه میتواند راهگشا و منجی
این شورا در وضعیت فعلی باش��د عبور از رویکرد
س��همخواهانه در انتخ��اب مدی��ران و جایگزینی
جوانگرایی به جای «پیرساالری» حاکم بر مدیریت
ش��هری است .آزمون امروز ش��ورا انتخاب از میان
دوگانه کاذب قانون -مصلحت نیس��ت که عبور یا
ماندن در مدیریت «پیرس��االرانه»ای اس��ت که به
حسب معادالت جناحی انتخاب میشود.
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یکی از وجوهی که در قانون اساسی مشهود
است ،لزوم پاسخگویی رئیسجمهور ،مجموعه
هیأت وزیران یا هر یک از اعضای این هیأت در
برابر مجلس شورای اسالمی به عنوان نمایندگان
ملت است .برای این منظور قانون اساسی  4ابزار
برای نمایندگان مجلس در نظر گرفته است:
ی�ک -تذک�ر :آییننامه داخل��ی مجلس ذیل
اص��ل  88قانون اساس��ی ،ح��ق تذکر کتبی به
رئیسجمهور یا ه��ر یک از وزرا درباره وظایف و
عملکرد آنان را محفوظ نگه داشته است.
دو -س�ؤال :طب��ق اص��ل  88قانون اساس��ی،
نمایندگان مجلس به ش��رطی که تع��داد آنها
به حداقل یکچه��ارم کل نمایندگان برس��د،
میتوانن��د از رئیسجمهور یا هر ی��ک از وزرای
هیأت دولت درباره وظایف و عملکرد آنان سوال
کنند و آنان نیز موظفند در مجلس حاضر شده و
به نمایندگان پاسخ دهند.
س�ه -اس�تیضاح :طبق اصل  89قانون اساسی
نیز نمایندگان مجلس شورای اسالمی به شرطی
که تعداد آنها حداقل  10نفر باش��د ،میتوانند در
مواردی که الزم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از
اعضای آن را استیضاح کنند و هیأت وزیران یا وزیر
مربوط نیز موظف اس��ت ظرف مدت  10روز پس
از طرح اس��تیضاح ،در مجلس حاضر شده و پس
از پاسخ ،اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند.
چهار -تحقیق و تفحص :طبق اصل  76قانون
اساس��ی ،مجلس شورای اسالمی حق تحقیق و
تفحص در تمام امور کشور را دارد
ام��ا اگرچه طب��ق اص��ل  ،76اس��تفاده از
عب��ارت «تمام امور» دس��ت مجل��س را برای
نظ��ارت بر عملک��رد تمام نهاده��ای دولتی و
غیردولتی بازگذاشته ولی توجه بیشتر به سایر
وجوه اختیارات مجل��س در نظارت مجلس بر
عملکرد هیأت دولت ،مخصوصا ابزار «سوال» و
«استیضاح» و محدود کردن حوزههای نظارتی
به ریاستجمهوری و هیأت وزیران ،به جای کل
هیأت دولت (اعم از معاونتها و سایر منصوبان
مس��تقیم رئیسجمهور) ،موجب ش��ده بعضا
قسمتهای تاریکی از دولت از شعاع روشنایی
نورافک��ن مجل��س دور بمانند و زی��ر ذرهبین
نظارت مجلس ق��رار نگیرند ،زیرا همانطور که
در سطور فوق به آن اش��اره شد ،در اصول 88
و  89قانون اساس��ی ،صرفا س��وال و استیضاح
از رئیسجمهور و وزیران مجاز ش��مرده ش��ده
و نمایندگان نمیتوانند از روسای سازمانهای
دولتی و معاونان رئیسجمهور س��وال کنند و
توضیحبخواهند.
نگاهی به لیست اعضای هیأت دولت نشان
میدهد از کل اعضای این هیأت که تقریبا شامل
 33نفر میشوند ،فقط  18نفر وزیر هستند که
برای انتصاب یا ادامه فعالیت خود نیاز به تایید
مجلس و جلب اعتماد نمایندگان دارند و در واقع
مجلس میتواند عملکرد آنها را زیر ذرهبین قرار
دهد .حداقل  15نفر از دیگر اعضای هیأت دولت
که منصوبان مستقیم رئیسجمهور هستند ،در
قبال تصمیمات و عملکرد خود پاسخگو نیستند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور ،لعیا
جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور ،نهاوندیان
معاون اقتصادی رئیسجمهور ،مس��عود نیلی
دس��تیار ویژه رئیسجمهور در امور اقتصادی،
س��یف و همتی روسای پیش��ین و فعلی بانک
مرکزی ،نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه،
انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی،
س��تاری معاون علمی و فناوری رئیسجمهور،
معصومه ابتکار مع��اون زنان و خانواده ،صالحی
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی،
کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و
موالوردی دس��تیار ویژه رئیسجمهور در امور
شهروندی از جمله مهمترین همکاران و معاونان
و منصوب��ان رئیسجمهور هس��تند که تبعات
برخی از تصمیم��ات و جنبههای عملکرد آنان
گاه نهتنه��ا محدود به دوره  4یا  8س��اله ،بلکه
متوجه نسلهای آینده خواهد بود ولی هیچگاه
مورد سوال یا استیضاح نمایندگان مجلس قرار
نگرفتهان��د .اتفاقا در حال حاضر نیز به عملکرد
برخی از ایشان انتقادات جدی و مستدل وجود
دارد ،هرچند این انتقاد به دولتهای پیشین نیز
وارد بوده است.
در حالی که وزیر اقتصاد به عنوان مس��ؤول
سیاس��تگذاری مالی دولت استیضاح میشود
ولی سیف به عنوان مسؤول سیاستگذاری پولی
کشور که اصلیترین ماموریت او حفظ ارزش پول
کشور بوده است و...
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