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پایانکابوسحقوقهاینجومیبااعالمعمومی
حقوق و مزایای مدیران

تجربه تلخ حقوقهای نجومی در نیمه اول سال گذشته اثبات کرد که تکیه صرف به نهادهای نظارتی در زمینه حقوق و مزایای مدیران ،اشتباه است و مردم خود باید میداندار
نظارت بر مدیران کشور در این زمینه باشند؛ امری که با تصویب ماده  29قانون برنامه ششم توسعه زمینه قانونی پیدا کرد ،اما چرا ضرورت دارد سراغ نظارت عمومی و مردمی با
اعالم عمومی حقوق و مزایای مدیران برویم و اتکای صرف به رویکرد نظارت متمرکز در این زمینه کارساز نیست؟
محمدرضا علیزاده

روزنامه نگار

چرا نظارت عمومی
و مردمی آری؟

گزارش

در سا لهای اخیر و با
پیشرفت فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی
رویکرد نوینی در مبارزه با فساد شکل گرفته
است .این رویکرد جدید دو مشخصه عمده
دارد که باعث تمایز جدی و توفیق حداکثری
آن شده است .اولین مشخصه ،تمرکز بر
پیشگیری از فساد به جای مبارزه با فاسدان
(پیشگیریبهجایدرمان)ودیگریاستفاده
از نظارت عمومی (بهرهگیری از ظرفیت
مردم در نظارت) به جای نظارت متمرکز است .در واقع،
شفافیت ،مفهومی است که برای پیشگیری از فساد مورد
استفادهقرارمیگیرد.بهاینمعناکهدرکشورهایمختلف
و با استفاده از فناوریهای حوزه  ،ITقوانین گوناگونی
در زمینه اعالم عمومی و شفافیت به تصویب رسیده
و دولتمردان را مکلف به اعالم عمومی موارد مختلفی
میکند .این موارد از حوزه کاری گرفته تا حوزه شخصی
مانند حقوق و مزایا ،اموال و داراییها ،سفرها ،هدایا و ...
رادربرمیگیرند.اینوسعتازشفافیتعاملخودکنترلی
مسئوالن است که میل مدیران را به سمت فساد بهشدت
کاهش میدهد یا حداقل درصد بسیاری از مدیران را از
فساد مصون نگاه میدارد ،زیرا همواره در معرض دیده
شدن هستند و عمال پستویی برای فساد باقی نمیماند.
البته که در این زمینه نقش تقوای فردی و کنترل درونی
نیز بسیار اثرگذار است ،اما موضوع این یادداشت صرفا
نظارت بیرونی و انواع روشهای آن است.

چرا نظارت متمرکز نه؟

از طرف دیگر ،بسیاری از کشورها به تجربه دریافتهاند
که ایجاد و توسعه سازمانهای نظارتی (رویکرد نظارت
متمرکز) عالوهبر تحمیل هزینههای فراوان ،کارایی مورد
انتظار را ندارد و در نتیجه ،با یک تغییر راهبردی از نظارت
متمرکز به سمت نظارت عمومی تغییر موضع دادهاند .به
صورت کلی ،اتکای صرف به نظارت متمرکز در موضوع
نظارت بر دریافتیهای مدیران از منابع عمومی کشور،
رویکردی شکستخورده است ،زیرا امکان فساد (تبانی)
و اهمالکاری در نهادهای نظارتی وجود دارد .همچنین
مواردی نظیر طوالنی شدن فاصله وقوع تا کشف جرم و
برخوردقضاییومجازاتمتهموبازگرداندندریافتیهای
مازاد،نجومیبگیربودنمدیرانبرخیازهمیننهادهای
نظارتی که اساسا با ماموریت برخورد با نجومیبگیران
متعارضاست،پیچیدگیروابطبیندستگاههایاجرایی

در جریان بررسی موضو ع اعالم عمومی حقوق و
مزایای مدیران (ماده  29قانون برنامه ششم توسعه)
در صحن علنی مجلس در تاریخ  6دی ماه  ،95علی
صفدری ،معاون نوسازی اداری سازمان امور اداری و
استخدامی کشور بهعنوان نماینده دولت از پیشنهاد
یکی از نمایندگان مجلس (مفتح) مبنیبر حذف عبارت
«و عموم مردم» از متن این ماده حمایت کرد و گفت« :در
هیچ جای دنیا رایج نیست که افراد با نامشان در لیست
عمومی افشا شوند ،بلکه بیشتر گزارشهای مربوط به
پرداختها و مسائل مالی در سایتها قرار میگیرد .این
مساله حتما باعث چنددستگی در خود دستگاه دولتی
و ایجاد فشارهای مختلف برای تصمیمات نابجا توسط
گروههایمختلفمیشود.بنابراینپیشنهادماایناست
که حتما این سیستم در اختیار دستگاههای نظارتی قرار
بگیرد ،این کار درستی است و دستگاههای نظارتی باید
تحلیل کنند و تحلیل این دستگاهها میتواند در اختیار
عمومقراربگیرد،ولیاحوالشخصیتکتکافرادبهنظر
میرسد حتما مشکالت جدی هم برای دستگاههای

و نهادهای نظارتی و مالحظات خاص این نهادها (مثل
وابستگی مالی برخی نهادهای نظارتی به دولتها ،بده
و بستانهای سیاسی پشت پرده) مانع از کارآمدی این
نهادها در مبارزه با این فساد شده است .از طرف دیگر،
قانونیبودنبسیاریازایندریافتیهابهرغمتبعیضآمیز
بودنآنهانکتهایاستکهاساسادستنهادهاینظارتی
را برای برخورد و مقابله با این پدیده میبندد و آنها را خلع
سالحمیکند.هرچنداینپدیدهزشتوناپسندموجبات
نارضایتی عمومی را فراهم آورده باشد.

اثبات ناکارآمدی نظارت متمرکز در ایران

نکته حائز اهمیت دیگر در موضوع حقوقهای نجومی
این است که برخی دستگاههای نظارتی پیش از افشای
فیشهای حقوقی نجومی مدیران در رسانهها در اواسط
بهار  ،95از این موضوع مطلع بوده و در مواردی صرفا
به متخلفان تذکر داده بودند که این سطح از آگاهی و
اقدامات نتوانست موجب جلوگیری از فساد یا اصالح
فاسدان شود .در نتیجه ،تداوم استفاده از این سازوکار
نظارتی ،موجب تداوم بیاعتمادی مردم به نهادهای
نظارتی میشود .بنابراین اتکای صرف به نظارت این
نهادها ،به معنای بیتوجهی به اعتماد عمومی و سرمایه
اجتماعی ازدسترفته در این ماجرا است .عالوهبر دالیل
فوق ،با توجه به توان محدود نهادهای نظارتی در مقابل
روابطپیچیدهمتخلفاندربخشهایدولتیوغیردولتی،
روشهای جدید و پیچیده در تخلفات مالی و نیز گستره
بسیار وسیع کارکنان دولت و بخشهای عمومی که در
معرضتخلفاتگوناگونمالیقراردارند،اصوالنمیتوان
انتظار داشت که این نهادها در برخی مباحث مبارزه با
فسادمانندبحثمدیریتتعارضمنافعکهبارصدسریع،
دقیق و مستمر وضعیت حقوق ،مزایا و اموال مدیران
قابلردیابی است ،موفق عمل کنند ،چه اینکه تجربه
سالهای گذشته در کشورمان و نیز سایر کشورهای دنیا
همین امر را نمایان میکند .در چنین شرایطی ،تعیین
سازوکارهای دقیقتر و بعضا سختگیرانهتر برای حقوق و
مزایای مدیران توسط دولت و مجلس نمیتواند راهکار
مناسبی برای پدیده حقوقهای نجومی مدیران باشد،
زیرا همانطور که در بند  15گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس درباره حقوقهای نجومی که  15تیرماه سال
گذشتهدرصحنعلنیقرائتشد،آمدهاست«:مطالعات
مرتبط در این حوزه نشان میدهد ،بدون اعمال موازین
شفافیت در مناسبات مالی این بخش ،معموال تمامی
راهکارهایمتعارفتقنینیمعطوفبهافزایشبهرهوریو
کاهشفساد،عقیممیماند،چراکهدرفضایغیرشفاف،

ساختار اداری از میان انبوه قوانین و قواعد دست به
گزینش زده و راهکار مناسب قانونی عملکرد غیربهرهور یا
غیرمرتبط با اهداف مقرراتگذار را پی میگیرد ».دقیقا
به همین دالیل است که اقدامات صورتگرفته در زمینه
سر و سامان دادن وضعیت حقوق و مزایای مدیران توسط
دولت (مصوبه  23تیرماه  95شورای حقوق و دستمزد) با
استقبال مردم مواجه نشد.

ضرورت نظارت عمومی و مردمی در ایران
و دستاوردهای آن

با توجه به آنچه گفته شد ،راهحلهای مبتنیبر محدود
کردن نظارت بر وضعیت حقوق و مزایای مدیران به
نهادهای نظارتی (رویکرد نظارت متمرکز) ،در کشورمان
محکوم به شکست است و ناگزیر به استفاده از رویکرد
نظارت عمومی و مردمی با هدف افزایش شفافیت در
عملکرد مالی بخش عمومی هستیم .در واقع ،بدون
شفافیت و نظارت عمومی در این بخش هیچ راهکاری
ضمانت اجرایی محکمی ندارد و موفقیتآمیز نخواهد
بود .منظور از نظارت عمومی نیز مشارکت مردم در عرصه
نظارت بر کارگزارانحکومتیو کمک آنها به دستگاههای
نظارتیدرپیشگیریوکشفسریعتخلفاتاستکهامری
بسیار پسندیده و مورد حمایت و تاکید امام خمینی (ره) و
مقام معظم رهبری (دام ظلهالعالی) بوده و هست .یکی
از لوازم اصلی تحقق این نوع از مشارکت مردمی ،انتشار
عمومی حقوق و مزایای مدیران است تا مردم بتوانند با
استفاده از بستر شفافیت ایجادشده ،نقش مشارکتی
خود در نظارت را ایفا کنند؛ امری که خوشبختانه در ماده
 29برنامه ششم توسعه ظهور و بروز یافت و دولت را مکلف
کرد تا پایان امسال ،سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران
را ایجاد کند و اطالعات آن را در دسترس «عموم مردم»
قرار دهد .برخی دستاوردهای مهم اعالم عمومی حقوق
و مزایای مدیران را میتوان اینگونه برشمرد:

کاهش فوقالعاده هزینههـــای نظارتی ،همزمان با افزایش
کارایی آن :با اســـتفاده از رویکرد نظارت عمومی میتوان

بسیاری از فرآیندهای نظارتی را به مردم سپرد .در چنین
شـــرایطی کافی اســـت اطالعات به مردم داده شـــود و
صحتســـنجی و راســـتیآزمایی آن اطالعات به عموم
مردم سپرده شود.

افزایش امکان و ســـرعت کشف فساد و در نتیجه ،باالبردن
هزینه فســـاد :در رویکرد نظارت عمومی ،به جای تعداد

محدودی دســـتگاه نظارتی با توان محدود 80 ،میلیون
نفر وظیفه نظارت را برعهده خواهند داشت ،لذا تخلفات

احتمالی با امکان و سرعت بیشتری کشف خواهند شد و
این امر موجب باال رفتن هزینه فساد میشود.
کاهش امکان تبانی یا اهمالکاری نهادهای نظارتی :با
استفاده از رویکرد نظارت عمومی تعداد ناظران به قدری
زیاد میشود که امکان تبانی و اهمالکاری نهادهای
نظارتی از بین میرود.
ارائه حق مردم در زمینه نظارت بر «امور و اموال خود» :از
آنجاییکه کارگزاران نظام ،خادمان و منصوبانی از سوی
مردمهستند،دسترسیمردمبهاطالعاتحقوقومزایای
مدیران با هدف نظارت آنها بر این بخش ،یکی از حقوق
مسلم مردم است.

ایجاد زمینه اجتماعی برای افزایش بهرهوری مدیران:

نظارت عمومی ،موجب ایجاد و تقویت سازوکارهای
اجتماعی در راستای الزام مدیران به پاسخگویی و در
نتیجه ،افزایش بهرهوری آنها میشود .به عبارت دیگر،
فشار اجتماعی میتواند منجر به تناسب بیشتر حقوق و
مزایای پرداختی به مدیران با عملکرد آنها شود .طبیعتا با
استفاده از این رویکرد نظارتی در کشورمان ،اعتماد مردم
به نظام افزایش مییابد و زمینههای مشارکت مردم در
مسائل اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و ...بیش از پیش
فراهم میشود.

ضرورت اعالم عمومی حقوق و مزایای مدیران
با توجه به سیره ائمه و قانون اساسی

البتهضرورتاعالمعمومیحقوقومزایایمدیرانوبلکه
اعالم عمومی وضعیت اموال و داراییهای آنها در سیره
ائمه اطهار(ع) هم مورد تاکید قرار گرفته است .به عنوان
نمونه ،امیرالمومنین(ع) در بدو ورود به عراق به مردم
فرمودند«:بهسرزمینشماآمدمبااینجامههاوباروبنهام
همین است که میبینید ،اکنون اگر از سرزمین شما با
چیزی جز آنچه به آن آمدهام بیرون روم ،از خیانتکاران
خواهم بود ».همچنین امیرالمومنین(ع) پیوسته به
مردم کوفه میفرمودند« :ای مردم کوفه ،اگر من از شهر
شما با چیزی بیشتر از مرکب و بار و بنه مختصر خود و
خدمتکارم فالنی بروم ،خائن خواهم بود ».این روایات
به این معناست که اعالم عمومی اموال و داراییهای
مدیران (مسئوالن) به مردم و مطالبه از مردم برای نظارت
بر این بخش که برخالف حق افزایش نیابد (همان دعوت

روند الکپشتی اجرای ماده 29قانون برنامه ششم توسعه...

دولتی و هم برای گروهبندی دستگاههای دولتی و هم
برای عموم مردم ایجاد میکند».
اما درنهایت ،نمایندگان مجلس با این پیشنهاد مخالفت
کردند و در نتیجه ،عبارت «و عموم مردم» در ابتدای
ماده  29قانون برنامه ششم توسعه باقی ماند و دولت
موظف به «اعالم عمومی» حقوق و مزایای مدیران شد.
در واقع ،دولت مکلف شد ظرف یک سال نسبت به
راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان
تجمیع کلیه پرداختها به مقامات ،روسا و مدیران کلیه
دستگاههای اجرایی را فراهم کند ،به نحوی که امکان
دسترسیبراینهادهاینظارتیوعموممردمفراهمشود.
از زمان تصویب ماده  29قانون برنامه ششم توسعه در
صحن علنی مجلس تا اوایل زمستان امسال ،هیچ کدام
از مقامات دولتی هیچ اظهارنظری درباره این موضوع
و روند اجرای آن نداشتند (به غیر از حمایت روحانی از
تصویب این قانون در گفتوگوی ویژه تلویزیونی خود با

مردم تاریخ  12دیماه  95که در بخش دیگری از این
پرونده به آن اشاره شده است) .حتی رئیسجمهور در
جریان رقابتهای انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات
ریاستجمهوری در اردیبهشت امسال همهیچ اشارهای
به این موضوع نکرد .بیتفاوتی دولت نسبت به اجرای
این قانون ،واکنش نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
محمددهقان،عضوکمیسیونحقوقیوقضاییمجلس
در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها در تاریخ  18آذرماه
امسال از بیتوجهی دولت به مواد  29و  30قانون برنامه
ششم توسعه که مهمترین بخش این قانون در زمینه
شفافیت اقتصادی است ،انتقاد کرد و گفت« :اجرای این
قوانین نیازمند تدوین آییننامه است و بهرغم گذشت ۹
ماه هنوز دولت آییننامه این مواد را تنظیم نکرده و هنوز
این سامانه نیز آماده نشده است و ظاهرا دولت اقدامی
برای آماده کردن این سامانه و اجرای این قانون مهم
که مورد خواست مردم است ،انجام نداده است .اجرای

دوصدگفته،چوننیمکردارنیست!

دفاع از ضرورت افزایش شفافیت مالی و تاکید بر
ضرورت افزایش نظارت مردمی بر عملکرد مسئوالن،
یکیازمحورهایمهمسخنانحسنروحانی،رئیس
دولتهای یازدهم و دوازدهم از بهار  92تاکنون بوده است .برخی
از این اظهارات عبارتنداز:
در ایام رقابتهای انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات

ریاستجمهوری در خردادماه « :92اساسا اولین شرط دولت
شایسته و کارآمد در کنار شفافیت ،پاسخگویی است ...اطالعات
مربوطبهدولتبایدبهصورتشفاف در اختیارمردمقرارگیرد که این
مساله بسیار مهمی است».
در همایش ملی ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد در تاریخ

 17آذرماه « :93همه چیز باید شفاف باشد نه در ابهام .اصال این
درخت حنظل فساد در تاریکی رشد میکند .فساد در تاریکی رشد
میکند .شفاف کنید همه چیز را ،روشن بکنید ،حل میشود .ما
باید شفافیت ایجاد کنیم و مقررات شفاف و مقررات کوتاه».
در جلسه شورای اداری استان گیالن در تاریخ  27فروردین

ماه « :94کاستن از مقررات و شفافیت در اطالعات الزمه مبارزه
با فساد است .همه اطالعات باید شفاف و در اختیار همگان قرار
گیرند».

در ایام رقابتهای انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات
ریاستجمهوری در اردیبهشتماه ( 96در بخش مقدمه برنامه
«دوباره ایران (برنامه دولت دوازدهم) ».این برنامه توسط ستاد
انتخاباتی روحانی منتشر شد و بخش «مقدمه» آن به قلم رئیس
دولت تدبیر و امید بود)« :اعتماد بزرگترین سرمایه جوامع برای

توسعه و پیشرفت ،تحمل سختیها و گذر کردن از بحرانهای
اجتماعی است .اعتماد در جامعه در حد انتظار نیست و این نتیجه
عدم شفافیت کافی است که به فسادها منجر شود .دیگر نمیتوان
از زیر بار شفافیت شانه خالی کرد .ماجرای حقوقهای نامتعارف
نشاندادکهبایدهمهچیزشفافباشدتاتخلفرخندهد.نمیشود

فقط به تعهد و دینداری مسئوالن اعتماد کرد و انتظار داشت تخلف
نکنند .مالکیت شرکتها ،حقوق مسئوالن دولتی ،درآمدهای
کارگزاران نظام ،فعالیت اقتصادی همه شرکتهای بخش دولتی،
خصوصی و عمومی غیردولتی ،شهرداریها ،نیروهای نظامی و...
باید شفاف شود .ما به انقالب شفافیت نیاز داریم».
در اجالس ملی گزارش پیشرفتها و راهکارهای رفع موانع تحقق
حقوقشهروندیدرتاریخ 28آذرماهامسال«:واللهباللهاگرصدها

دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم ،اگر دهها دادگاه با فساد مبارزه
کنند ،نمیتوانیم فساد را ریشهکن کنیم ،مگر آنکه مردم به صورت
شفاف ببینند ما چه میکنیم ،باید در اتاق شیشهای برویم ،باید
نورافکن روی ما باشد وباید همه ،ما را مشاهده کنند».
در جلسه هیات دولت در تاریخ  10دی ماه ( 96همزمان با
او جگیری اعتراضات و اغتشاشات اوایل دیماه)« :نقد مردم

فقط به اقتصاد نیست ،مردم راجع به فساد و شفافیت حرف دارند
و میگویند مسائل باید شفاف باشد».

در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ18
دی ماه ( 96چند روز بعد از پایان اعتراضات و اغتشاشات اوایل
دیماه)« :با شفافیت ،فساد از بین میرود و رقابت سالم و امید به

وجود میآید و بسیاری از نقدها و اعتراضات مردم از بین میرود».
بهرغمتاکیداتمکررروحانیبرضرورتافزایششفافیتاقتصادی
در مقام حرف که به برخی از مصادیق آن اشاره شد ،عملکرد
دولتهای یازدهم و دوازدهم نشاندهنده بیتوجهی قوه مجریه
به این موضوع مهم در مقام عمل است .یکی از مصادیق اصلی این
رویکرد عملی دولت تدبیر و امید ،موضوع اعالم عمومی حقوق و
مزایای مدیران است که تکلیف قانونی دولت مطابق با ماده 29
قانون برنامه ششم توسعه است.
عدماجرایاینقانوندرحالیصورتمیگیردکهروحانیاظهارات

بخش شفافیت اقتصادی قانون برنامه ششم توسعه،
نیازمند سرمایهگذاری و اعتبارات خاصی نیست ،فقط
نیازمند اراده دولت است ».نهایتا روزه سکوت دولت در
این زمینه در اوایل زمستان امسال شکست و جمشید
انصاری ،معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان امور
اداری و استخدامی در حاشیه جلسه  27دیماه هیات
دولت درباره سامانه انتشار حقوق و مزایا گفت« :در ماده
 29قانون برنامه ششم توسعه بر دولت تکلیف شده که
این سامانه را تا پایان سال اول طراحی و مستقر کند .ما
نیز مرحله طراحی را انجام داده و امیدواریم تا پایان سال
جاری این سامانه اجرایی شود».
انصاری در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم
سیما در تاریخ 19بهمن ماه امسال درباره سامانه انتشار
حقوقومزایاگفت«:براساسماده ۲۹قانونبرنامهششم
دولت مکلف شده است سامانه ثبت حقوق و دستمزدها
را راهاندازی کند که سازمان اداری و استخدامی ضمن

قابلتوجهی درباره همین موضوع هم داشته است.
ماجرا از این قرار است که در بند  4بیانیه  14تیرماه
 95روحانی درباره فیشهای حقوقی نجومی با
اشاره به برنامههای فوری دولت برای اصالح این وضعیت ظرف
مدت حداکثر یک ماه آینده ،آمده بود« :از آن تاریخ به بعد تمامی
دستگاهها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات
کشوریولشکریرابهصورتحداقلوحداکثردستمزدوپرداختی
ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط و همچنین در سایت
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند».
اما خبری از اجرای این دستور روحانی به دستگاههای اجرایی نشد
و نهایتا  6دی ماه پارسال ماده  29قانون برنامه ششم توسعه بهرغم
مخالفت نماینده دولت در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و
دولت مکلف شد ظرف یک سال نسبت به راهاندازی سامانه ثبت
حقوقومزایااقدامکردهوامکانتجمیعکلیهپرداختهابهمقامات،
روسا و مدیران کلیه دستگاههای اجرایی را فراهم کند ،به نحوی که
امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
چند روز بعد از تصویب این قانون ،رئیسجمهور در بخش پایانی
گفتوگوی ویژه تلویزیونی خود با مردم در تاریخ  12دیماه  ،95از
نمایندگان مجلس بهخاطر تصویب این موضوع ،تشکر و بر ضرورت
اجرای آن تاکید کرد و گفت« :من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که
همه دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوقشان را
در سایتها اعالم کنند وهمهمردمبدانند .اخیرا هممجلسشورای
اسالمی در این زمینه در برنامه ششم مادهای را تصویب کرد که من
از مجلس هم تشکر میکنم ،این کار بسیار خوبی است .ما همه
چیز را باید شفاف کنیم ،همه دستگاهها را».
اماهمچنانخبریازاجرایماده 29قانونبرنامهششمنیست.باید
صبر کرد و دید چه زمانی گفتاردرمانی روحانی در زمینه شفافیت
پایانمیپذیردوشاهدگامهایعملیدولتشدراینزمینهخواهیم
بود؟ از قدیم گفتهاند« :دو صد گفته چون نیمکردار نیست».

به نظارت عمومی) ،از سنتهای مهم دینی در زمینه
ارتباط متقابل مردم و مسئوالن است .از سوی دیگر،
در بندهای مختلف قانون اساسی توصیههای فراوانی
به نظارت عمومی شده است .برای نمونه میتوان به
اصل  8قانون اساسی که تصریح دارد «در جمهوری
ی از منکر
ف و نه 
ت ب ه خیر ،امر ب ه معرو 
ی ایران دعو 
اسالم 
تب ه
لبرعهد همرد منسب 
یومتقاب 
تهمگان 
یاس 
وظیفها 
ت ب ه دولت»...
ت ب ه مرد م و مرد م نسب 
ت نسب 
یکدیگر ،دول 
اشاره کرد ،اما متاسفانه با وجود این زیرساخت موجود
در قانون اساسی تاکنون ابزاری برای نظارت عمومی بر
دریافتیهای مدیران ،در اختیار مردم قرار داده نشده
است .دسترسی عموم مردم به اطالعات حقوق و مزایای
مدیران میتواند بهعنوان نخستین مورد در این زمینه به
تحققایناصلمهمقانوناساسیکمککند.همچنین
تحقق این امر ،گام بزرگی در راستای اجرای بند  9اصل
 3قانون اساسی مبنیبر وظیفه دولت برای ایجاد بستر
ت
ت ناروا و ایجاد امکانا 
مناسب در جهت «رفع تبعیضا 
ی و معنوی»
ی همه ،در تمام زمینههای ماد 
عادالن ه برا 
محسوب میشود .عالوهبر موارد فوق ،نگاهی دقیقتر
به تجربه افشای فیشهای حقوقی نجومی در بهار و
تابستانسالگذشتهبهخوبینشانمیدهدکهاستفاده
ازظرفیتهایمردمیدرزمینهنظارتبروضعیتحقوقو
مزایایمدیران،تاثیراتمثبتبزرگیبرایاصالحوضعیت
این بخش دارد؛ زیرا تنها بعد از اطالع مردم از حقوقهای
نجومیازاینوضعیت،فضایمناسببرایبرخوردبااین
حقوقهای «نامشروع» و «غیرمنصفانه» در کشور فراهم
شدوتالشهاینهادهاینظارتیماننددیوانمحاسبات
کل کشور تا حدودی موثر واقع شد و اقداماتی مانند
برکناریمتخلفان،بازپسگیریوجوهاضافهپرداختیاز
بیتالمالوتصویبقوانینیبرایاصالحوضعیتحقوق
و مزایای مدیران صورت گرفت.
باتوجهبهآنچهگفتهشد،ضرورتداردنمایندگانمجلس
از ابزارهای مختلف برای پیگیری از دولت برای اجرای
ماده  29قانون برنامه ششم توسعه استفاده کنند تا
هرچه زودتر شاهد راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای
مدیران و اعالم عمومی اطالعات مندرج در این سامانه
باشیم .در غیر اینصورت ،کابوس حقوقهای نجومی
پایان نخواهد یافت.
طراحی این سامانه در حال آمادهسازی زیرساختهای
سختافزاری آن است .در راستای اجرای مذکور ،از سال
آینده با اجرایی شدن این سامانه ،امکان بهرهبرداری و
دسترسی به محتوای سامانه و رصد آن فراهم میشود.
البته دسترسیها به اطالعات این سامانه برای سطوح
مختلف متفاوت خواهد بود و اینگونه نیست که همه
بتوانند فیش حقوقی کارکنان دولت را نظاره کنند ،بلکه
بخشی از این دسترسیها تنها در اختیار دستگاههای
نظارتی است ».با توجه به آنچه گفته شد و با وجودی که
در آستانه پایان مهلت اجرای ماده 29قانون برنامه ششم
توسعه هستیم ،هنوز هیچ خبری از اجرای این ماده از
قانون نیست و صرفا سازمان امور اداری و استخدامی
مدعی است که پیگیر طراحی سامانه ثبت حقوق و مزایا
است.البتهظاهرااینسازمانعالقهزیادیبهاجرایدقیق
این تکلیف قانونی دولت ندارد و تالش دارد برخالف این
ماده از برنامه ششم توسعه« ،عموم مردم» به اطالعات
این سامانه دسترسی نداشته باشند و نتوانند از جزئیات
حقوق و مزایای مدیران مطلع شوند.

چه اشکالی دارد مردم بدانند فالن وزیر
چقدرحقوقمیگیرد؟

اگربخواهیمیکجامعهسالمبابازتوزیعدرستثروتداشته
احمد
امیرآبادیفراهانی
باشیم،همچنیندراینجامعههمهمناسباتشفافباشد،
عضوهیاترئیسه
یکی از راههای آن اجرای ماده  29برنامه ششم توسعه
مجلس
است .در این ماده فقط قوه مجریه مدنظر نیست ،بلکه باید
دریافتیهایهمهنهادهایحاکمیتیکشوروقوایسهگانه
در یک سامانه اطالعرسانی شود .این پیشنهادی بود که در کمیسیون تلفیق بودجه
تصویب شد .متاسفانه باید گفت دولت بهدنبال شفافسازی در پرداختهای خود
نیست .واقعا برای ما جای سوال است که چه اشکالی دارد مردم بدانند یک وزیر
ماهانه چقدر دریافت میکند؟ یا دریافتی یک نماینده مجلس چقدر است .بر این
اساس دولت مکلف شد تا پایان سال  96این سامانه را راهاندازی کند .این موضوع
چندینبار پیگیری شده است .بهانههای دولت برای تعلل پیشآمده این است که
مشکل اعتباری و سیستمی دارند ولی راهاندازی این سامانه کار مشکلی نیست.
مگر مقامات و مسئوالن که شامل این قانون میشوند چند نفر هستند؟ اول قرار بود
این ماده کل کارکنان دولت را دربر گیرد ،اما با اصالحات انجامگرفته کارکنان حذف
شدند و مقامات ،مسئوالن ،اعضای هیاتمدیرهها ،مدیرعاملها و ...باقی ماندند.
البته سه گروه اعضای وزارت اطالعات ،سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح به
دلیل مسائل امنیتی از این قانون مستثنی شدند .دولتی که با شعار قانونگرایی
روی کار آمد ،متاسفانه این قانون را اجرا نمیکند .این که میگویند دولت به علت
پرداختهایغیرمعمولزیادیکهداردتنبهاجرایاینسامانهنمیدهد،ممکناست
نگاهی بدبینانه باشد ولی همین نگاه بدبینانه درست است .اگر اینگونه نیست خب
پرداختها را اعالم کنند تا مردم مطلع شوند .اخیرا دولت تفسیر کرده که این قانون
برای عموم مردم نیست و فقط نهادهای حاکمیتی باید در جریان باشند ،در حالی
که با پیگیری بنده «برای اطالع عموم مردم» به متن قانون بازگشت .دولت مکلف
به اجرای قانون است .اجرای ماده  29جزء وظایف سازمان برنامه و بودجه و سازمان
استخدامیاست،ولیبهوزیراقتصادنیزمربوطمیشود.بعدازتعطیالتنوروزاگراین
ماده اجرایی نشود قطعا وزیر را به مجلس میکشانیم و از او توضیح خواهیم خواست.

