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که به موجب آن باید  چون بر اساس قانون اساسی 
نمی تواند دولت  رعایت شود، مجلس  قوا  تفکیک 
جزو  الیحه  آوردن  بکند.  الیحه  آوردن  به  ملزم  را 
شــورای  تفسیر  به موجب  اســت.  دولــت  اختیارات 
دولت  بگویی  نمی شد  اساسی  قانون  از  نگهبان 
مکلف است اساسنامه این ها را به مجلس بیاورد. 
که تأسیس نهادهای تنظیم گر بخشی  نوشته شد 
دولــت  پــس  اســت.  ممکن  قــانــون  به موجب  تنها 
دهد  انجام  را  الزم  قانونی  اقــدامــات  اســت  مکلف 
بیاورد.  مجلس  به  که  می شود  ایــن  مفهومش  و 
ایــن طــوری اصــاح و متن قانون شده  ایــن مــورد، 
ظرف  گــر  ا که  بــود  ح  مطر بحثی  همچنین  اســت. 
ضمانت  باب  از  مجلس  نــداد،  انجام  مقرر  مهلت 
نمایندگان  بعد  بدهد.  ح  طر می تواند  اجرایی اش 
است،  مجلس  اختیارات  جــزو  دادن  ح  طــر گفتند 
معنا  ایــن  به  همین،  بــرای  ننویسید.  را  ایــن  پس 
در  جــدی  ماحظه  یــک  نـــدارد.  اجــرایــی  ضمانت 
مجلس  نمایندگان  اینکه  بود؛  ماده   1 تبصره  مورد 
بار  که  بار مالی دارد. تعبیر ما این بود  گفته بودند 
مالی ندارد. درست است تأسیس یک نهاد جدید 
کلیه  که  بودیم  گفته  بعدی  تبصره  در  امــا  اســت، 
تنظیم گر  نهاد  یعنی  جدید  مؤسسه  ایــن  وظایف 
جدید، از دستگاه های قبلی سلب می شود؛ یعنی 
در  یکسری  نمی کردیم.  ایــجــاد  جدید  وظیفه  مــا 
ما  بــود.  وزارتخانه ها  در  یکسری  و  رقابت  شــورای 
از آنجا سلب و در این نهاد تنظیم گر  گفتیم این ها 
آنجا سلب شود یک  از  وقتی  و  بخشی جمع شود 

صرفه جویی هزینه ای محسوب می گردد.

سنگبزرگنشانهنزدناست
چه  بــگــذاریــد  قــانــون  نمی توانید  مجلس  در 
که در دولت آیین نامه بخواهید بگذارید. به  برسد 
کاغذ می بینی  لحاظ عملیاتی دارم می گویم. روی 
و  رئیس جمهور  خود  اســت،  امــور  رأس  در  مجلس 
وزیر را می تواند استیضاح می کند، هر قانون بگذارد 
قانون  همین   ... کنند  اجــرا  هستند  مکلف  همه 
کلی اصل 44 از این محکم تر  اجرای سیاست های 
نهادی  به  تا  باشی  داشته  می خواستی  قانون  چه 
گر  کردند. ا چنین قدرتی بدهی؛ اما در عمل تخلف 
کار  که  کنید  ایجاد  نهادی  که  باشد  این  قصدتان 
کند و بتواند مفید باشد، این نگاه جزیره ای داخل 
کــاری  نــمــی دهــد. در دولـــت چنین  اجـــازه  دولـــت 
به  عملیاتی  لحاظ  به  واقعًا  اآلن  نــمــی رود.  پیش 

که سنگ بزرگ نشانه نزدن  این نتیجه رسیده ایم 
که مقداری  کوچک برداریم  است؛ باید چند سنگ 
عملیاتی  گــام  سه  دو  حداقل  و  کنیم  ایجاد  فضا 

پیش برویم.
ایــجــاد  اســاســی مــشــکــات در  ابــعــاد  از  یــکــی 
کــشــور اشــکــال قــانــون  ــهــادهــای رگـــوالتـــوری در  ن
فــراقــوه ای  نهاد  اســاســًا  رگــوالتــوری  اســت.  اساسی 
تنظیم گری  کــه  کشورهایی  اســت.  بــیــن قــوه ای  و 
پررنگ  خیلی  آن ها  در   )regulatory state( بخشی 
است، بیشتر تفکیک قوایی نیستند؛ برخاف آنچه 
شــورای  و  دارد  وجــود  کشور  در  سنتی  بــه صــورت 
که  این بحثی  بر اساس آن عمل می کند.  نگهبان 
رگــوالتــوری، مثًا همین شــورای  بــاالخــره در مــورد 
دارد،  تقنین  از  مراتبی  بگیرید،  نظر  در  را  رقابت 
همین  دارد.  قضایی  بعد  هم  و  است  اجرایی  هم 
بود.  جلو  به  رو  قــدم  یک  رقابت  شــورای  تأسیس 
قانون  در  را  این  پژوهش ها  مرکز  حقوقی  دوستان 
که ما دو قاضی بیاوریم در ترکیب  کردند  اجرا لحاظ 
گذار  شورای رقابت و اختیارات قضایی را به این ها وا
که  کنیم. من اآلن این طور نگاه می کنم، همان طور 
که  شده  پذیرفته  اآلن  بــود.  جلو  به  رو  حرکت  آن 
شورای  و  بگیریم  را  قضائیه  قوه  اختیارات  از  یکی 
قوه  منصوب  که  چرا ندهد؛  گیر  ما  به  هم  نگهبان 
بروی  باید  نمی شود  می گفتند  قبًا  است.  قضائیه 

کنی. دادگاه اختصاصی درست 

قانونی ترتیبات سپردن آیــا ایــرانــی: راهبرد
دولت دستگاه به بخشی تنظیمگران تأسیس
کهدرعدمتحققاینمهمذینفعاستامری

غیرعقالیینیست؟
دوراهــی در بخشی تنظیمگرهای تأسیس

تعارضمنافع

حکمرانی  نظام  تلخ  تناقضات  آن  جــزو  ایــن 
گــر یکی  ــم، ا مــا اســت. در ادبــیــات اقــتــصــادی داریـ
کند،  پیدا  انحصاری  و  بیشتر  قــدرت  بازیگران  از 
همه  که  چرا می افتد؛  اتفاق  بــازار  شکست  اینجا 
گر  ا هستند.  خــودشــان  شخصی  منفعت  دنــبــال 
کند، در همین حال  باید صیانت  که  مقام دولتی 
شکست  اینجا  کــنــد،  دنــبــال  را  شخصی  منفعت 
این  می افتد.  اتفاق   )government failure( دولت 
وزیر  اســت.  لطیفه  واقــعــًا  کاسب«  ــر  »وزی اصطاح 
وزیر  که طــرف خــودش  اســت  ایــن معنا  به  کاسب 
هم  شرکت  یکسری  هیئت مدیره  طرف  از  و  است 
کاسب بود؛  که نداشتیم،  هست. خراب تر از ترامپ 
گذاشت  کنار  ولی وقتی آمد به اجبار قانون هایی را 
مجموعه  جمهوری،  رئیس  ســال  چهار  ایــن  در  و 
دارایی هایش نسبت به قبل از رئیس جمهوری اش 
کار می کرد و ثروتش  کاسب بود،  گر  کم شده است و ا
که نمانده هیچ، حتی مجموعه  زیاد می شد. ثابت 
کمتر  ریاست جمهوری اش  زمــان  از  دارایی هایش 

شده است.

ــهچــه ــطــ ــ راب ایـــــن ــی:در ــوقـ ــقـ راهــــبــــردحـ
راهکارهاییمیتوانبرشمرد؟

راهکارهمانمؤسسهمستقلاست.
گــر  ا ــت.  ایــجــاد مــؤســســه مستقل اسـ ــار  ــک راه
کنید شش، هفت مورد نهاد تنظیم گر  عملیاتی نگاه 
مخابرات،  نفت،  ــرق،  ب داشـــت،  خواهیم  بخشی 
و  هوایی  خدمات  تنظیم گر  هوایی،  صنعت  ریل، 
شبیه  آن هــا  حقوقی  ماهیت  می رسد  نظر  به   .  ...
که مؤسسه  ماهیت حقوقی خود مرکز ملی رقابت 
گرفتن ذیل  مستقل دولتی است، مناسب تر از قرار 
وزارتخانه باشد؛ چون وزارتخانه اآلن صیانت کننده 
»هما«  هوایی،  بحث  در  نیست.  عمومی  منفعت 
بــرق، »تــوانــیــر« ... در راه آهـــن،  دولــتــی اســت، در 
سرویس دهنده ها،  بزرگ ترین  همه   ... و  »رجــا« 
که دولت  دولتی هستند. این ها ما را وادار می کند 
را صیانت گر منفعت عمومی ندانیم. دولت منظورم 
اختیارات  می گویند  آقایان  ایــن  اســت.  وزارتخانه 
بــرای  آنــچــه  ولــی  بگیرید؛  را  ــه  ــخــان وزارت تنظیمی 
خدمتش  ارائــه  کــارویــژه  می ماند  باقی  وزارتــخــانــه 
مگر  گفت  مــی تــوان  که  اســت  اینجا  اتفاقًا  و  اســت 
این  به  رگوالتوری نیست پس  اساس رسالت شما 
که آن نهادهای ارائه دهنده خدمت را  سمت بروید 

کنید. از خودتان جدا 

  راهکار ایجاد مؤسسه مستقل است. 
اگر عملیاتی نگاه کنید شش، هفت مورد 
داشت،  خواهیم  بخشی  تنظیم گر  نهاد 
ــل، صنعت  ــ ــرق، نــفــت، مــخــابــرات، ری ــ ب
 ... و  هوایی  خدمات  تنظیم گر  هوایی، 
آن هــا  حقوقی  ماهیت  مــی رســد  نظر  بــه 
ملی  مرکز  خــود  حقوقی  ماهیت  شبیه 
رقابت که مؤسسه مستقل دولتی است، 
وزارتخانه  ذیل  گرفتن  قرار  از  مناسب تر 

باشد.  


