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کند. هم می تواند ورود 
ــادی اجـــرایـــی اســـت و  ــه گـــر ذات فــعــالــیــت ن ا
کند و خاف اصل 60 و 57 در  می خواهد دخالت 
در  باید  هم  را  بحث ها  ایــن  شــود.  اساسی  قانون 
نگهبانی  شــورای  ایــرادهــای  که  کنیم  حل  کنارش 
اما من معتقدم  باشد؛  نداشته  را  اساسی  قانون  و 
باز هم بیشتر مشکل بحث اجرا است، یعنی خود 
هیئت وزیران اآلن متأثر از مشکات اجرایی به این 
جمع بندی رسیده اند. در بعضی از استان ها خود 
مقاومت  مدیران  حتی  یا  مجلس،  نماینده های 
گاهی  شــود،  خصوصی  شرکتی  یــک  کــه  می کنند 
وقت ها حیاط خلوت برای خودشان باز می کنند؛ 
ــرای  یــک وزارتـــخـــانـــه، خـــودش نــمــی تــوانــد مــثــًا ب
شرکت های  به  کند،  تأمین  را  ماشین  مدیرانش 
کنید و این  زیرمجموعه اش می گوید برای ما تأمین 
باعث می شود که نگاهش به خصوصی سازی منفی 
مشکات  و  مسائل  از  یکی  می گویند  بعد  بــاشــد؛ 
اراده مدیرها  عدم موفقیت خصوصی سازی، عدم 
است، مدیرها هم در قوه مجریه هستند و این ها 

به بدنه هیئت وزیران منعکس می شود.

از یکی راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
کمتر کهباعثمیشودمقاماتاجرایی مواردی
ــودنقــدرت کــمب دلبــهاجـــرایقــانــونبدهند،
قانون خود در ما اســت. ناظر مقامات نظارتی
ــارهــاینــظــارتــیداریـــمو اجـــرا،یکسریســازوک
قانون فرایند در هم گــزارشدهــی سیستم یک
سیستم از جــاهــایــی در امــا دارد؛ وجـــود ــرا اجـ
تابستان اوایــل دارد؛ وجود اخالل گزارشدهی

مجمع ارزیــابــی و نظارت مرکز طــرف از گــزارشــی
اصل کلی سیاستهای اجــرای ارزیابی ــاره درب
عــمــدهای مــشــکــالت از یــکــی شـــد، منتشر 44
ــهآنــجــابــرشــمــردهشـــدهبـــود،بــحــثنــقــصدر ک
که کردهبود گزارشدهیبود،یعنیآماریارزیابی
که گزارشها از یکسری تعداد، این بین از مثاًل
بــوده،در ناقص بخشقابلتوجهیهمهست
گزارشهاابهاموجودداشته،جدااز یکسریاز
گزارشندادند.برای کهاصاًل یکسریدستگاهها
گزارشدهیچهراهکار جلوگیریازایننقصدر

قانونییاحقوقیمیتوانیمدرنظربگیریم؟
گـــزارش  ــد  ــای ــرای چــیــســت؟ ب ــ ــزارش دهــــی ب ــ گ
مرجع  آن  باید  قطعًا  بگیرند،  اطــاعــات  و  دهند 
ــاوی و اعــام  ــ ک گــزارش گــیــرنــده اخــتــیــار بــررســی و وا
از این  ایرادات و اشکاالت را داشته باشد. بخشی 
گزارش ها  ایــن  دریافت کننده  مرجعی  به  مسائل 
هم  باشد  داشته  کامل  اختیارات  باید  و  می رسد 
اینکه اراده برای اجرای آن داشته باشد. بحث این 
کمیسیون های  و  مجلس  بــرای  ظاهرًا  گــزارش هــا، 

مجلس است...

اجــرایــی  نــهــادی  فعالیت  ذات  ــر  اگ    
کند و خاف  است و می خواهد دخالت 
شود.  اساسی  قانون  در   ۵7 و   60 اصــل 
حل  کنارش  در  باید  هم  را  بحث ها  ایــن 
و  نگهبانی  شـــورای  ایــرادهــای  کــه  کنیم 
من  اما  باشد؛  نداشته  را  اساسی  قانون 
معتقدم باز هم بیشتر مشکل بحث اجرا 
است، یعنی خود هیئت وزیران اآلن متأثر 
جمع بندی  ایــن  به  اجرایی  مشکات  از 

رسیده اند. 


