راهکارهای قوهی مقننه جهت نظارت بر قوی مجریه



هانه فرکیش

چکیده
دولت ها همواره برای برقراری نظم و امنیت نیازمند قددرت هتددند .لکد برودوداری
افراد از آزادی های مشروع به جهدی در تعارض با اقددار دولت ها میباشدد واید متد ه
دغدغهی واطری است که جامعه با آن مواجه میباشد .از ای رو اقددار دولدها زمانی مدورد
پذیرش مردم قرار میگیرد که به منظور ایجاد نظم و امنیت در جامعه تحقد پیددا نمدوده و
نافی آزادیهای مشروع و حقوق ذاتی و اکدتابی مردم نباشدد .لدذا بدا اید روی کدردم امدر
نظارت نیازی اجدناب ناپذیر و ضروری بوده و باید در راسددای تبعیدت از ا دا حاکمیدت
قانون و به وسی ه ی نهادی های الحیددار در حدود قدوانی و مقدررات بده مدورد اجدرا
گذاشده شود.
در نظامهای حا ا از اجرای ا ا تفکیک قوام قوهی مجریه به جهت نقد

آفریندی و

ابدکار عم ی که در ادارهی امور کشور عهده دار میباشد ا والًمیبایتت به عندوان امدی و
معدمد مردمم در اسدقرار نظم عمومی (امر حکومدی) و تضمی آزادی ها و تدممی امنیدت و
عدالت اجدماعی (اندظار مردمی) بر اساس ا ا حاکمیت قانون عما نماید .هر چند در
پارهای از موارد ای اندظار محق نگردیده و مداسدفانه قدوهی مجریده از اهدداخ ودود
منحرخ شده و موجبات عتر و هرج جامعه را فراهم میکند که در اید بداب تحقد امدر
نظارت قوهی مقننه بر اعمال قوهی مجریه از اهمیت زیادی برووردار است.
واژههاا کییاد  :نظدارتم قدوه مجریدهم قدوه مقنندهم دموکراسدیم حاکمیدت قددانون.

* دانشجوی دکدری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ع وم تحقیقات تهران

مقدمه
دولت چون بدی مقدس هم سدوده است وهم منفور .گروهی آن را مظهر جنبهی الهی انتان مدی دانندد و هدم چدون
درمان هر بدی و عیبی گرامی اش می دارند و برای گروهی دیگرم دسدگاه سرکوبی است ناشی از واگذاری اراده هدا بده
آن که باید به عنوان مت ول ا ی بردگی و بینوایی انتان با آن مبارزه کرد .دولت با داوری های تندی که بر می انگیدددم
دست کمم مدناقض مینماید ( .اوزرم 6831م ص )6
رخ نظر از برداشتها و مفاهیمی که از دولت توسط فالسفه و حقوقدانان و سیاسدمداران ارائده مدیگدردد و هدم
چنی اق یدی که اعدقاد به عدم لدوم دولت دارندم امروزه دولت به عنوان یک واقعیت اجدماعی غیرقابا انکدار اسدت .بده
نحوی که در سطح امور روزمرهم دولت به ورت ظریفی در قتمت عمده زندگی ما نفوذ و رونه
میکند .زندگی ما در چهارچوب دولت آغاز و پایان مییابدم بدی سان دولت عالوه بر آن که مفهومی پیچیده استم
واقعیت روزمرهای است که نمیتوان آن را نادیده گرفت(.وینتتم 6836م ص)63
از ابددای تشکیا دولتم نظارت بر قدرت مورد توجه وا ی بوده است .کتانی که در جامعه قددرت را بده دسدت
دارند یا کتانی که قدرت را کتب کرده اند باید با توجه به نیازهای عامۀ مردم به اعمال حاکمیت بپردازند.
قانون ضوابط عام و مدونی است که برای همگان به طور متاوی ایجاد ح وتک یف میکندم حد مرز اعمدال تابعدان
قانون را مشخص مینماید و به تنظیم روابط افراد و گروهها و جامعه می پردازد .بر اسداس « ا دا حاکمیدت قدانون »م
اقدامات وودسرانه ممنوع و مردود است ( .هاشمیم 6833م ص )37
یکی از ا ولی که برای تحق یک حکومت شایتدهم مط وب و آرمانی ضروری به نظر میرسد موضوع ا ا تفکیک
قوا میباشد که از ا ول مت م حقوق عمومی و معیاری مهم برای تبیی حکمرانی ووب محتوب میگردد.
آزادی وواهی سیاسی شاما طراحی سازمان هایی است که پاسخگویی دولت را به مردم تضمی کنند وقددرت دولدت را
برای تعرض ویا تضییع حقوق فردی محدود سازند .شیوه ی اسداندارد برای ای هدخم وجود سازمان های نماینده ی دولت
و تفکیک قوه مقننه ی و قوهی مجریه و قوهی قضائیه میباشد) John Charvet, 2008 ,p.2.( .
ا ا تفکیک قوا از تمرکد قدرت ج وگیری مینماید و باعث افدای

کارآیی و تتریع در انجام امور میگدردد .عددم

تحق ا ا تفکیک قوام تقتیم قدرت و چهارچوب بندی آن موجب تضعیف و گاهی س ب حقوق و آزادی های مدردم
را به همراه وواهد داشت به نحوی که دموکراسی (ادارهی امور با نظر اکثریت) را تحت الشعاع وود قرار میدهد.
سه عاما مهم مداثر از دموکراسی است)Cherles Tilly, Press, 2007, P.6. ( :
 -6اعدبار سیاسی دولت ها در جهان
 -2کیفیت زندگی شهروندان
 -8توسعه ی فرایند دموکراسی
عاما اولم زمامداران انواع حکومت های سیاسی بایتدی مشخص کنند که در متیر دموکراسی هتدند یا ویدر زیدرا
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وجود یا عدم وجود دموکراسی تاثیر قابا مالحظه ای بر روابط بی الم ی دولت ها دارا میباشد.
عاما دومم دموکراسی به افراد جامعه قدرت تعیی سرنوشت اعطا وواهد نمدود بده ترتیبدی کده مدردم از وشدونت
حادث از فضاهای بتده سیاسیم اجدماعی و فرهنگی ناشی از ایجاد حکومت های اسدبداد مصون میگردند.
عاما سومم فرایند دموکراسی تنها در شرایط اجدماعی وا ی اتفاق وواهد افداد که تاثیر عمیقی در زندگی شهروندان
دارد .و چنانچه شهروندان دموکراسی و فرایند رسیدن به آن را به اشدباه تعریف کنند شانس بهره مندی از زندگی بهدر را
از دست وواهند داد.
دموکراسی در مفهوم شک ی آن عبارت است از روشی برای حکومت کردن .دموکراسی به عنوان یکی از مددل هدای
نظام سیاسی بر وودمخداری و اراده ی آزاد مردم مدکی است .به طور قطع دموکراسی حکمرانی بر مردمم برای مردم و از
سوی مردم میباشد .بنابرای در چنی روشی وابتدگی واص بی پدیده «قدرت» و «مردم» وجود دارد .در ای برداشتم
دولت قانون مدار شکا حقوقی سازمان یافده ای است که میتواندد بده تضدمی دموکراسدی بپدردازد ( .گرجدیم 6833م
ص).686
جوهر دموکراسی آزادی و متاوات است .تحق حکومت م ی منوط بدان است کده افدراد آزاد باشدند و مدتداویاً در
تعی مقدرات جامعه شرکت کنند(.آدمیتم مهر 6831م ص).2بندابرای دموکراسدی متدد دم نظدارت همگدانی و برابدری
سیاسی است.
ا ا تفکیک قوا و ح نظارت پارلمان (برگرفده از ا ا حاکمیت قدانون و دموکراسدی) بده طدور واضدح ضدرورت
نظارت بر اعمال اداری عمومی را مشخص میکند .اگرچه ای دو عنصر به طور کاما در اتحادیه اروپا توسعه نیافدهاندد
اما جای پای ثابت محکمی در حاکمیت تشکیالت قانونی و توزیع تعدادل قدوا بدی تعددادی از سدازمانهدا را دارندد (
)Herwig&. Alexander, 2009, P.179.
شکا گیری قوهی مقننه به جهت گتدردگی مشارکت مردم نتبت به سایرا قوا از اهمیت بیشدری برووردار است به
نحوی که وجود ای سطح از دموکراسی ضرورت نظارت قوهی مقننه بر اعمال قدوهی مجریده را امدری اجدنداب ناپدذیر
مینماید .ای نظارت نتبت به یک مرجع درون حکومدی (دولت) ورت میگیردکه یکی از وظدایف مهدم اید قدوهی
محتوب شده و از اهمیت وا ی برووردار است.
قوهی مجریه یکی از ارکان حکومت محتوب میشود که عهده دار اداره امور اجرایی کشور میباشد.
از آن جا که بخ

اعظم قدرت سیاسی در هر نظام حکومدیم در اودیار قوهی مجریه استم بندابرای بده طدوری کده

تمرکد قدرت نباید باعث بروز اسدبداد شود و ازای طری حقوق و آزادی های عمومی و شخصی مدورد تضدمی واقدع
گردد.
حضور مردم در قوهی مقننه که از طری اندخاب نمایندگان حوزههای اندخابی با رعایت عواما جغرافیایی و جمعیدی
ج وه گر میشودم مطم

تری راه برای مهار و هدایت قدرت قوهی مجریه است.

بهدری معیار برای نظارت بر اعمال قوهی مجریه رعایت ا ا حاکمیت قانون است که ای معیار بده دوشدکا قدانون
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اساسی و قوانی عادی مشهود میگردد .به نحوی که هم ناظر و هم نظارت شونده بایتدی به ای ا ا احددرام گذاشددهم
نتبت به مفاد آن م ددم به رعایت باشند .ای ا ول از مبادی اساسی و پایهای نظامهای پارلمانی است.
در یک نظام مردم ساالر ا یتری وظیفه ی قوهی مقننهم تعیی و تصویب قوانی و وط مشیهدای عمدومی اسدت.
ای موضوع اهمیت کارکرد قوهی مقننه را بی
با تدابیری دوراندیشانه و حکیمانه به پی

از پی

نمایان میکند .در ای باب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

بینی و احصای انواع الحیت های نظارتی بدرای مج دس شدورای اسدالمی

نتبت به دولتم در یک نظام سیاسی نیمه ریاسدی_نیمه پارلمانی پرداوده است که در نوع ودود ضدم رعایدت مقولده
اسدقالل و توازن قوا در ک یه نظامهای حکومدی بی نظیر میباشد .به نحوی که نظارت قوهی مقننه بدر قدوهی مجریده در
ج وه های تمسیتی (ا ا )688م اطالعی (ا ول 31م  33و )71م اسدصوابی (ا ول  33تا  32و )687م مالی (ا دول 22م
 23و  )22و سیاسی (ا ا  )37میتواند زمینه ساز تضمی حقوق و آزادی های عمومی و شخصیم منافع م ی و اسدقالل
و تمامیت ارضی کشور باشد .لک در عما به جهت تغییرات مدعدد در برنامده هدای دولدتم جامعده شداهد پداره ای از
ناهنجاری ها در امور اجرایی کشور و چال

هایی در ارتباط با اعمال نظارت قوهی مقننه بر قوهی مجریه میشود.

در گفدار اول ای مقاله به بررسی نظارت فردی (نمایندگان) شاما تذکرم سؤالم تحقی و تفحدص و نظدارت ریدیس
مج س و در گفدار دوم به نظارت جمعی (نمایندگان) شاما اسدیضاح و رأی اعدمداد (تشدکیالت) و در گفددار سدوم بده
نظارت سازمانی شاما کمیتیون ا ا نودم قانون اساسیم دیوان محاسبات کشور و تفتیر قوانی می پردازیم.

گفتار اول :نظارت فرد (نمایندگان)
اعمال نظارت های سیاسی و مالی بر قوهی مجریه هر چند در جامعه با عنوان قوهی مقننه وود را آشدکار مدیسدازد
لک نمایندگان مج س به روش هایی که در ای جا به بررسی آن ها وواهیم پرداودت فدارا از نظدارت قدانونی ریدیس
مج س و چگونگی اعمال نظارتم آثار آن وضمانت اجرایی آن در هدایت اعضای قوهی مجریه میتواند نق

به سددایی

ایفا کنند.
نمایندگان مج س در ارتباط با تحق وظایف نظارتی وود رفا" محدود به قانون نبوده و مدیتوانندد بدا توسدا بده
ابدارهایی چون مص حت عمومی و بیان افکارعامۀ مردمم اعضای قوهی مجریه را در انجام مط دوب تدر ماموریدت هدا و
تحق اهداخ ارشاد نمایند.
نمایندگان مج س بر اساس اطالعاتی که از اقدامات قوهی مجریه و اعضای آن از طرق مخد ف تحصیا مینمایند بدا
توسا به شیوههای مقرر در قانون مبادرت به اعمال وظیفه نظارتی مینمایند.در ای جا با توجه به الحیت عام مج دس
که در ا ول  36و  31قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مورد تاکید واقع گردیده است .لک در بروی از موارد نظیر
متدثنی کردن قراردادهای نظامی و تت یحاتی تا پایان جنگ تحمی ی است که اگر در زمدان جندگ چندی محددودیدی را
بدوان توجیه کردم الحیت عام مج س با محدودیت همراه بوده است و چنی محدودیدی برای برگدیدگان مردم کده بدا
رای متدقیم آنان و به وکالت از آن ها به مج س راه یافدهاند قابا توجیه نیتدت .در هرحدال شدیوههدای اعمدال نظدارت
نمایندگان مج س به ترتیب زیر قابا بررسی ونقد میباشد:

بند اول -تذکر
تذکر در واقع میتواند مقدمه ای برای نظارت بر سیاست های عمومی و برنامههای دولت و ارزیابی عم کرد متدؤالن بده
شمار آید و از ای طری م پاسخ های متددل و قانع کنندهم از طری مج س در اودیار مردم قرار گیرد و پاسدخ هدای نامتداعد
نمایندگان را برای اقدام قانونی مدناسب (احدماالً اسدیضاح) داللت نماید (هاشمیم زمتدان 6838م ص )617
ماده  672آیی نامه داو ی مج س در وصوص تذکر بیان داشده است که هیات رییته تذکر را به ریدیس جمهدور یدا
وزیر مربوط ابالا ووال ه آن را در ج ته ع نی مج س عنوان مینماید .تذکر ا والً فضا را برای نظارت بیشدر وشدید
تر مج س آماده میکند.
از موارد چال

برانگید تذکر میتوان بیان داشت که قانون مه دی برای پاسخ به تذکر در نظر نگرفده است .عددم ذکدر

مه ت قانونی میتواند نشانگر عدم ضمانت اجرای سیاسی قوی باشد.
نکدۀ دیگر در وصوص تذکر ای است که اگرچه تذکرم اثر حقوقی قابا توجهی نددارد امدا توجده افکدار عمدومی و
دیگر نمایندگان را نتبت به عم کرد دولت ج ب میکند و بر عم کرد آنها تاثیر میگذارد.

بند دوم -سؤال
سؤال نمایندگان از وزیرم یکی از شیوههای مهم اطالعاتگیری از چند و چون متایا اجرایی در رژیم های پارلمانی
است .ابدار سؤال ضمانت اجرای متدقیم ندارد و لدوماً به دنبال آن رایگیری به عما نمیآید .در بتیاری از کشورها که
قوه مجریهشان مت ولیت سیاسی در برابر پارلمان ندارد نید مانند نظامهای ریاسدی ای شدیوه برقدرار شدده اسدت(.مرکدد
پژوهشهای مج س شورای اسالمیم آبان 6832م ص (3
هر نماینده میتواند راجع به متایا داو ی و وارجی کشور از وزیر مت ول درباره وظایف او سوال نماید .سوال باید
کدبی و ریح بوده و در فرم مخصوص که هیات رییته تهیه مینماید توسط نماینده تنظدیم و بده هیدات رییتده تتد یم
شود.
بر طب ماده  672آیی نامه داو ی مج سم چنانچه در هر دوره مج سم سه بدار بدا رای اکثریدت نماینددگان حاضدرم
سواالت نمایندگان از وزیر وارد تشخیص داده شود طرح اسدیضاح وزیر در ورت رعایت مفاد ا ا هشداد ونهم ()37
قانون اساسی و آیی نامه داو ی در دسدور کار مج س قرار وواهد گرفت.

بند سوم -تحقیق و تفحص
ح تحقی و تفحص در انحصار مج س شورای اسالمی است و رخ دروواست یک یا چند نماینده برا ی تحقید
وتفحص بدون تصویب مج س کافی نیتت .به همی جهت اگر نماینده یا نمایندگان مج س دروواست تحقی وتفحص
 .6به موجب ماده ( )22قانون ا الحی مصوب  6833عبارت « هیات رئیته» جایگدی عبارت «رئیس مج س» شد.
 .6بند  6ماده  678آیی نامه داو ی مج س مصوب 6833/7/21
 .2قانون ا الحی مصوب 6833

در وصوص موضوعی را داشده باشند باید بر طب آیی نامه داو ی مج س شورای اسالمی مت ه را به مج دس پیشدنهاد
داده و پس از تصویب مج س نتبت به اجرای آن اقدام کنند.که مواد  673تدا  216آیدی نامده داو دی مج دس شدورای
اسالمی چگونگی دروواست وروند تحقی و تفحص را بیان داشده است.
در ای وصوصم «متؤالن دسدگاه مورد تحقی و تفحص و ک یه دسدگاههای اجرائدیم قضدائی و نهادهدای انقدالب
اسالمی موظف به فراهم نمودن امکانات و تتهیالت مورد نیاز هیمت و دراودیار گذاردن اطالعات و مدارك دروواسددی
هیمت میباشند و در ورت عدم همکاریم متؤالن دسدگاه ذیربط مدخ ف و مجرم محتوب میگردندد و بدا شدکایت
هیمت تحقی و تفحصم مورد تعقیب قضائی قرار وواهند گرفت »
نظارت قوهی مقننه بر قوهی مجریه از طری تحقی وتفحص جنبۀ اطالعی دارد و اثر حقوقی والزم االجرایی ندارد.
با توجه به تبصره 3ماده  673آیی نامه داو ی مج س مصوب  6833/7/21تحقی وتفحدص مج دس شداما شدورای
نگهبانم مج س وبرگان رهبریم مجمع تشخیص مص حت نظام و پروندههای جریدانی مراجدع قضدایی و امدور مداهیدی
قضایی نمیشود و در مورد دسدگاههایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هتدند با اذن معظم لده امکدان تحقید وتفحدص
توسط مج س وجود دارد.
با وجود اطالق وعموم مصرح در قانون اساسی در ای وصوص باید توجه داشت کده در نظدام مردمدی جمهدوری
اسالمی ایرانم مشروعیت ک یه مقامات و نهادها حدی نهاد رهبری ( ا ا  )613ناشی از مردم است و ا ا تتاوی رهبدر
با سایر افراد مردم در برابر قوانی ( ذیا ا ا  613ق.ا) به ویژه قانون اساسیم چنی اسدثنای بیمحابایی را به هیچ وجده
نه میتوان قابا توجیه دانتت و نه میتوان از افدخارات نظام برشمرد .نکده دیگر اید کده تحقید و تفحدص از حقدوق
وا ه مج س به شمار میرود و نمایندگان در ای وصوصم ح متدق ی را دارا نیتدند .ای امر به کرات مورد تمکیدد
شورای نگهبان قرار گرفده است .به نظر شورای مذکور نه تنها نمایندگان ح تحقی و تفحدص ندداردم ب کده « تفدویض
اودیار ح تحقی و تفحص به کمیتیون ...مغایر با ا ا هفداد و ششم قانون اساسدی اسدت »)هاشدمیم زمتددان 6838م
ص (632-633

بند چهارم  -نظارت رییس مجیس
در وصوص سازوکار نظارتی رییس مج س شورای اسالمی بر قوهی مجریهم میتوان از نظدارت ریدیس مج دس بدر
مصوبات دولت بحث کرد .قبا از بازنگری سال 13م نظارت بر تصویب نامهها و آیی نامههای دولدت برعهددهی ریدیس
جمهور بود.
ای نظارتم از آن لحاظ که ریاست هیمت وزیران با نختتوزیر بود و رییس جمهور نقشی در تدوی آیدی نامدههدا
نداشتم موجه به نظر میرسید .اما اکنونم به واطر آن که «سیاست هیمت وزیران با رییسجمهور اسدت» ویم ودودم در
تصویب آیی نامهها مباشرت و مشارکت دارد .بنابرای م نظارت وی بر آیی نامهها مندفی است .پس اگر فدرض نظدارت را

 .8مادۀ  216آیی نامۀ داو ی مج س شورای اسالمی
 .6ا ا هفداد و ششم قانون اساسی مقرر داشده « :مج س شورای اسالمی ح تحقی و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
 .6ا ا  621قانون اساسی سال  (6823قبا از بازنگری).

قبول داشده باشیمم مقام دیگری باید ای امر را بر عهده میگرفت.

) هاشدمیم زمتددان 6838م ص  .822هدم چندی

ر.ك :ا ول  32و 683قانون اساسی(
بر اساس ذیا ا ا هشداد و پنجم قانون اساسی ...« :مصوبات دولت نباید مخالف قوانی و مقدررات عمدومی کشدور
باشد و به منظور بررسی و اعالم عدم مغایرت آنها با قوانی مدبور باید ضم ابالا برای اجرا بده اطدالع ریدیس مج دس
شورای اسالمی برسد» .منظور مصوباتی است که در حی ا ا هشداد و پنجمم امکان واگذاری اودیار به دولت پی

بینی

گردیده است« .مج س شورای اسالمی میتواند تصویب دائمی اساسنامۀ سازمانهام شرکتهام مؤستات دولدی یا وابتده
به دولت را با رعایت ا ا هفداد و دوم به کمیتیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.
قتمت اویر ا ا  683هم میگوید« :تصویب نامهها و آیی نامههای دولت و مصوبات کمیتیونهای مذکور در اید
ا ام ضم ابالا برای اجرا به اطالع رییس مج س شورای اسالمی میرسد تا در ورتی کده آنهدا را بدروالخ قدوانی
بیابد با ذکر دلیا برای تجدیدنظر به هیمت وزیران بفرسدد».
در رابطه با ای دو ا ا در تاریخ  13/61/21ماده واحدهای با دو تبصره از تصویب مج س گذشت و مقرر داشده اگر
رییس مج س مصوبات را والخ قانون تشخیص داد نظر وود را با ذکر دلیا به دولت اعدالم مدیکندد و حتدب مدورد
هیمت وزیران و یا کمیتیون مربوطه (مدشکا از چند وزیر) مک ف است ظرخ یک هفده پس از اعالم نظر رییس مج س
نتبت به ا الح مصوبه اقدام و سپس دسدور فوری توقف اجرا را ادر نماید .برطب ماده واحده مصوب مج سم هیمت
دولت و کمیتیونهای موضوع ا ا  683مک فند عالوه بر ارسال مد مصوبات و متددندات آنم بده دروواسدت ریدیس
مج سم سواب و اطالعات و مد مذاکرات هیات دولت و کمیتیونهای مربوطه را در اسرع وقدت در اودیدار وی قدرار
دهند.
در وصوص ا ا یکصد و سی و هشدم قانون اساسیم ارسال مصوبه به رییس مج س باعث میشدود کده دولدت در
انجام امور اجرایی با مشکا مواجه شود و همدمانی اقدام دولت در ابالا برای اجرا و اطالع ریدیس مج دس ایدراد قابدا
بحثی است که ا الح موور و توقف در اجرا باعث مشکالتی وواهد شد .در ای وصوصم بهدر بدود کده مددت زمدان
مشخصی برای عدم اجرا و اعالم نظر رییس مج س در نظر گرفده میشد .هم چنی عدم الدام رییس مج دس در اظهدار
نظر در مدت معی بر تمویر در ای کار و افدای

مشکالت و تداوم اجرای یک مصوبه غیر قانونی منجر وواهد شد.

گفتار دوم :نظارت جمعی (نمایندگان)
در وصوص شیوههای نظارتی جمعی (نمایندگان) میتوان موارد زیر را بیان داشت:

بند اول – استیضاح
شدیدتری اقدام مج س ع یه رییس جمهور و دولت و هریک از وزیرانم اسدیضاح است که  2پیامد ا ی دارد.
 - 6اطالع یابی از عم کرد ووط مشی دولت
 - 2تاثیراعضای پارلمان بر دولت
اسدیضاح باعث مذاکرات پرمباحثه در مج س میشود و افکار عمومی را نتبت به مواضدع دولدت و مج دس روشد

میکند و هم چنی دولت ومج س را از مواضع رسمی همدیگر آگاه میسازد .ای مت ه از لحاظ افکدار عمدومی بتدیار
حاید اهمیت است؛ چون ضمانت اجرای سیاسی قوی را درپی دارد .درمقابا دولت برای ج وگیری از رویارویی با مقننه
در پی آن است که قوانی را درست اجرا کند ووواسده های مج س را تحق بخشد .ای امر در جهت تحقد وتضدمی
منافع عمومی ضرورت دارد.
در ارتباط با اسدیضاح ایراداتی به شرح زیر قابا بررسی است که گداه موجدب چدال

و عددم تحقد اید ج دوه از

نظارت میگردد:
 - 6حد نصاب امضا برای دروواست اسدیضاح بتیار کم است .ای نصاب در کشورهای جهان بتیار باالست و ای
امر باعث میشود که نق

سوء اسدفادههای شخصی و گروهی کمرنگ تر شود و مت ه جنبۀ منطقی به وود بگیرد.

 - 2طرح موارد وموضوعات مدعددم وقت کافی و زمان مناسبی را برای دفاع

میط بد تا نمایندگان مردم پاسخ

مناسب و دالیا کافی و قابا قبولی را دریافت کنند.
 - 8طرح اسدیضاح بایتدی کامال روش م شفاخ و قطعی باشد تا تک یف رییس جمهور و وزیر مشخص شود اما بده
نظر میرسد اسدیضاح قاطعیت و جدیت کافی را ندارد و رفا به عنوان ابدار تهدیدی رخ و احیانا جدل سیاسی مبدل
گشده است .ای عدم قطعیت باعث شده است که:
اوال :افکار عمومی نتبت به تصمیم گیری های قطعی و روش در مج س بدبی شود.
ثانیا :تردید و بالتک یفی در وزارتخانۀ مورد اسدیضاح حاکم میشود.
 - 3پس از طرح اسدیضاحم سازوکار قانونی برای الدام وزیر مورد اسدیضاح و نماینددۀ دروواسدت کننددۀ اسدیضداح
برای پیگیری و اعالم ندایج به مردم پی

بینی نشده است.

 - 2دامنۀ موضوعات قابا اسدیضاح از وضوح کافی برووردار نیتت.
موارد قابا اسدیضاح در  8مقوله قابا دسدهبندی است:
 موارد سیاسی و وط مشی مانند ناتوان بودن در مدیریت وزارتخانهای موارد اداری مانند اندصاب افرادی که شایتدگی کافی را ندارند موارد قضایی و بازرسی مانند :دور بخشنامه والخ قانون و حمایت از افراد واطیحوزههای گتدرده از پرس ها که نماینده در هر امری در کار وزرا دوالت کند قدرت ابدکار عمدا وزیدر را کداه
میدهد.

بند دوم  -رأ اعتماد (تشکیالت)
رییس جمهور اندخابی مردم نیازی به رای اعدماد مج س ندارد ولی وزرای اندخابی ریدیس جمهدور بایدد بده مج دس
معرفی شده ونظر مواف اکثریت نمایندگان را بگیرد تا پس از گرفد رای اعدماد بدوانند برنامه های دولت (برنامده هدای
پیشنهادی که رییس جمهور به م ت وعده داده بود) را محق سازد.
رییس جمهور برای هیمت وزیران پس از تشکیا و پی
 .6ا ا  33قانون اساسی

از هر اقدام دیگر باید از مج س رأی اعدماد بگیرد.

ظاهراً رأی اعدماد به وزیران با در نظر گرفد قاب یتهای فردی ( برای تصدی وزارت) و جمعی ( برای عضدویت در
هیمت وزیران) ورت میگیرد.ممک استم در جریان رایگیری برای تشکیا دولتم وزرارای اعدماد مج دس را کتدب
نکنند .در ای

ورت رییس جمهور موظف است با رعایت ا ا یکصدوسی و پنجم قانون اساسی حدداکثر ظدرخ سده

ماه فرد یا افراد دیگری را برای اوذ رای به مج س معرفی نماید  ) .هاشمیم زمتدان 6838م ص (623-611
مج س نق

بتیار مهمی در تعیی سرنوشت مردم داشده و نماد حضور مردم در بدنهی حاکمیت محتوب میشدود.

نمایندگانی که با وواست و رای متدقیم مردم به مج س راه یافدهاند میتوانند نق

مهمی در حفظ حقوق و آزادی های

مرم ایفا کنند.

گفتار سوم :نظارت سازمانی
فرایند مشاهده یا رسیدگی نظام دارم یک ودمت یا رفدار یا برنامهای است که به منظور بررسی انطباق ضدوابط مدورد
اندظار یا از پی

تعیی شده که در نهایت به مداو ه یا عدم مداو ه میانجامد و هددخ آن مهدار شدرایط اسدت .نظدارت

همواره در پی یک برنامه ضرورت پیدا میکند و به دلیدا آنکده برنامده هدا اعدم از رفددار تخصدیص مندابعم اهدداخ تدا
دسدورالعما ها و شیوه انجام کار ا والً نظامدار هتدند.مفهوم نظارت بتده بده اینکده نظدارت درون سدازمانی یدا بدرون
سازمانیم فردی یا جمعی باشد مدفاوت است تا جایی که برنامهریدی را بخشدی از فرایندد نظدارت مدیدانندد و ارزیدابی
عم کرد را از مصادی نظارت ذکر میکنند .با توجه به تعریف فوق الذکر به انواع نظدارتهدای سدازمانی مدیپدردازیم(.
ترنتا آرمم 6833م ص.)22
بند اول  -کمیسیون اصل 09
در ا ا نود قانون اساسی مقرر داشده است« :هرکس شکایدی از طرز کار مج س یا قوهی مجریده یدا قدوهی قضدائیه
داشده باشد میتواند شکایت وود را کدباً به مج س شورای اسالمی عرضه کند.»...
شکایت مردم از قوای سه گانه و طرح آن در مج س آثار مهمی را به دنبال دارد:
اوال :مواردی که جنبۀ عمومی داشدهم موضوع به اطالع عموم مردم میرسد.
ثانیا :مردم به ارزیابی کآرامد و نظارت دقی تر بر دسدگاههای عمومی پرداوده که ای امر باعث بهبود امور میشود.
ثالثا :اقدامات مج س اثر ارشادی بر دسدگاه ها میگذارد.
فعالیت کمیتیون در سطح باال و وسیعی است؛ اما قابا اعدراض و رسیدگی و تجدید نظر مجدد نمدیباشدد .در اید
وصوصم عدم همکاری و فعالیت با کمیتیون جرم و قابا پیگرد میباشد.
نظارت کمیتیون ا ا نود نوعی نظارت اطالعی محتوب میشود .اطالع کمیتیون از تخ فات پس از اعالم شکایت
و ارجاع آنها به مراجع ذیربط و پیگیری قضایا به نوعی مکما نظارت های دیگر شمرده میشود.
ف تفهی ای نظارت که آن را به مج س دادهاند شاید ای باشد که مردم با سپردن ای نظارت به نمایندگان وود کده
با نظر و رای متدقیم آنها به مج س راه یافدهاند واگذار کنندم با ای پیگیری نظارتی حقدوق و آزادی مدردم تدا حددودی
تضمی و قدرت زمامداری تنظیم میگردد.

بند دوم  -دیوان محاسبات کشور
در قانون اساسی مشروطیت دیوان محاسبات زیر نظر قوی مجریه بود اما اقدضای حاکمیت مردم ایجاب میکدرد کده
زیر نظر متدقیم مج س باشد .برهمی اساسم به منظور نظارت مالی قوهی مقننه که تامی کنندۀ پاسخگویی مالی ای نهاد
در برابر نمایندگان مندخب مردم میباشدمدیوان محاسبات کشور بر اساس ا ا پنجاه و چهارم قانون اساسی تشکیا شده
است.
پاسخگویی مالی دولت همانند پاسخگویی سیاسی در برابر مج س میباشد اما با ای تفاوت که در پاسخگدویی مدالیم
ادارهی وا ی تحت عناوینی هم چون دیوان محاسبات یا ادارهی حتابرسی کا که در مقابا مج س مت ول اسدت هدم
چنی وظیفۀ نظارت دقی بر جدییات هدینههای دولت را بررسی میکند وتا حدی در کار وود اسدقالل دارد.
دیوان محاسبات ندیجهی اقدامات نظارتی وود را به نمایندگان مج س اطالع میدهد تدا آنهدا اگدر نیدازی بده اعمدال
نظارتهای شدید تر سیاسی دیدندم وارد عما شوند.
ندیجداً م بودجه قویتری وسی های است که مج س میتواند از طری تدوی و اجرای بودجه بر دولت نظارت مالی و
بودجهای نماید و در همی راسدا مج س باید بر طب وواست و ارادۀ مردم عما نماید.

بند سوم  -تفسیر قوانین
قانون باید واضحم روش و شفاخ باشد و بر اساس نیازهای عامۀ مردم م زمان و اوضاع و احوال موجود جامعه وضع
گردد ولی در اجرا ما با پارهای از تناقضات قانونی مواجه میشویم .ای جاست که نیاز به تفتیر قانون احتاس میشدود.
در ندیجه برای اجرای حیح قوانی و ج وگیری از سوء برداشت ها باید آن را تفتیر کنیم.
چون واضعان قانون آشنا و مت ط به قوانی هتدند به هنگام تفتیر از هر مقام دیگری ا حتر برای تفتیر هتدند.
تفتیر قوانی (هم چون قانون) نیاز به تایید شورای نگهبان و اندشار آن در روزنامه رسمی یک امدر ضدروری بشدمار
میرود.
در وصوص تفتیرم ماده  633آیی نامه داو ی مج س بیان میکند که « :رسیدگی به طرح ها و لوایح مربوط به شرح
و تفتیر قوانی عادی یک شوری است و میتواند به طور عادی یا به ورت فوریت مورد مذاکره قرار گیرد .در تفتدیر
قوانی بحث در ک یات و جدییات از هم تفکیک نمیشود.

نتیجه
حاکمیت قانون و تعهد به قانون اساسی بدون تفکیک قوا از یکدیگر میتر نیتدت و قدوانی اساسدی همده کشدورها
آمیدهای از تفکیک قوام نظارت و برقراری توازن را در بر میگیرد .بدی ترتیب هیچ قدوهای ودود را از نظدارت قدوهی
دیگری مصون نمیبیند .در ا ا پنجاه و هفدم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نید بر تفکیک قوا تصریح و در دیگر
ا ول تمهیداتی برای نظارت و برقراری توازن بی قوا اندیشیده شده است.
از آن جا که ساودار و وظایف قوهی مجریه به وصوص ارتباط آن با دیگر قوام تعیدی کنندده ا د ی نظدام تفکیدک
قواستم بررسی آن اهمیت ویژهای دارد.

قوهی مجریه یکی از ارکان قوای حکومدی است که وظیفۀ آن اداره کردن امور کشور میباشد.
بیشدری بخ

از قدرت سیاسی در دست قوهی مجریه قرار داردم در ندیجه نظارت بدر اید قدوه از اهمیدت وا دی

برووردار است تا در ای روند از تمرکد قدرت واسدبداد ج وگیری شود و حقوق و آزادی مردم تضمی گردد.
مهمدری اعمال اعضای قوهی مجریه به وسی ه قواعدی است که نه تنها زمان اسدفاده از اجبارم ب که هم چندی شدیوه
اعمال اجبار را نید معی و مشخص میکنند.
ضروری است هم امور مادی و هم امر رویه ای را در جهت قانونمندی قوهی مجریه مورد توجه قرار دهیم.
رقابت مردم و نمایندگان آنان در قوهی مقننهم مطم تری راه برای مهار قدرت قوهی مجریه است .قوه مقننده بدا دو
کارکرد وضع قانون عادی و نظارت بر اجرای آن در یانت از قانون اساسی ایفای نق

میکند.

در وصوص کندرل و نظارت بر ای قوهم دولت باید در محدودهی تعیی شده (قانون) عما کند و بندای ودود را بدر
قانون نهد و هرگونه عما وی مشروط به کتب اجازه واعدماد مج س است وهم چندی مقدررات مصدوب دولدت بایدد
مطاب قانون باشد .ای ا ول از مبادی اساسی و پایهای نظامهای پارلمانی است.
ا یتری وظیفۀ قوهی مقننهم به عنوان یک نهاد فعالم مردمی و اندخابی تعیی و تصویب قوانی و وط مشدیهدای
عمومی است .و در نظامهای مردم ساالر از اهمیت وا ی برووردار می با شد.
گوناگون قوهی مقننه بر قوهی مجریه در ج وههای تمسیتی (ا ا )688م اطالعی (ا دول 31م  33و )71م اسدصدوابی
(ا ول  33تا  32و )687م مالی (ا ول 22م  23و  )22و سیاسی (ا ول  33و )37در جای وود مدی تواندد زمینده سداز
تضمی حقوق مردمم منافع م ی و اسدقالل و تمامیت ارضی کشور باشد.
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