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  مقدمه 

فضاي مجازي در اواسط بهار امسال، برخورد جدي با این وضعیت هاي حقوقی نجومی برخی از مدیران در بعد از افشاي فیش
اخیرا مجلس شوراي اسالمی  .گانه تبدیل شده استهاي مردم از قواي سهترین مطالبهآمیز، به یکی از مهمغیرقابل قبول و تبعیض

لزم به انتشار عمومی حقوق و مزایاي برنامه ششم توسعه انجام داد و دولت را م 35اقدامی ارزشمند در همین راستا در قالب ماده 
مدیران کرد. متاسفانه در جریان تصویب این موضوع در صحن علنی مجلس، نماینده دولت با تصویب آن مخالفت کرد و پس از 

هایی مبنی بر تالش تعدادي از نمایندگان مجلس براي بررسی مجدد این ماده با هدف حذف شفافیت حقوق تصویب آن هم زمزمه
 صویبت از حمایت اعالم ضمن تحلیلی، یادداشت این قالب در داریم تالشیاي مدیران از آن به گوش رسید. به همین دلیل،و مزا

 در مندارزش اتفاق این تحقق براي هارسانه و کارشناسان مجلس، نمایندگان از اعالم تشکر و اسالمی شوراي مجلس در این ماده
 آنرا و داریم تاکید مردمی و عمومی نظارت بر« دهیم که چرا پاسخ مصوبه این کلیدي درباره سوال این به ملت، خانه
جلوگیري حداکثري ، و نجومی مدیران هايحقوق موضوع در مردم اعتماد به شده وارد ضربه راه جبران تنها

  .»دانیممیاز بروز فسادهاي مشابه 

 ،عمومی بخش در مدیران به) غیرمتعارف( نجومی هايپرداخت از جلوگیري تجربیات جهانی نشان می دهد که کلی، صورت به
 بلکه ود؛ش محقق متمرکز، نظارت افزایش یا) حقوق و مزایا سقف تعیین مثال( قانونگذاري بهبود طریق از صرفاً که نیست امري

 ورمانکش در موضوع این ضرورت دارد و است زمینه این در کلیدي نقش واجد »عمومی بخش مناسبات در مالی روابط شفافیت«
در  دهیگزارش براي متعارف روش دو عمومی، بخش منابع از مدیران هايدریافتینظارت بر  حوزه در. گیرد قرار توجه موردهم 

  :دارد وجود جهان

 راجعم استفاده براي صرفا دهیگزارش این ولی شودمی گزارش ي مدیرانهادریافتی اطالعات :متمرکز نظارت رویکرد •
  .ندارند را آنها به دسترسی امکان مردم عموم و است نظارتی

 زنی عمومی انتشار اما شودمی تهیه نظارتی مراجع استفاده براي اطالعات اگرچه :مردمی و عمومی نظارت رویکرد •
  .گرددمی

 در هانیج تجربیات از برخی تشریح و مردمی و عمومی نظارت رویکرد از استفاده مثبت هاي ویژگی تبیین سراغ به آنکه از قبل
 هانج کشورهاي از بسیاري در هاستسال متمرکز نظارت رویکرد چرا که دهیم پاسخ سوال این به دارد ضرورت برویم، زمینه این
  ؟است شده گذاشته کنار

   متمرکز نظارت ناکارآمدي 

رویکردي شکست خورده  مدیران مزایاي و حقوق وضعیت بر نظارت زمینه در متمرکز نظارتاتکاي صرف به  کلی، صورت به 
  است و تجربیات زیادي در این زمینه در ایران و جهان وجود دارد. برخی از دالیل این امر در زیر آمده است:

ü جهان در: 

o کاري در نهادهاي نظارتیامکان فساد (تبانی) و اهمال 

o هاي مازادفتیطوالنی شدن فاصله کشف جرم تا برخورد قضائی و مجازات متهم و بازگرداندن دریا 
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o وابستگی(مثال  نهادها این خاص مالحظات و نظارتی نهادهاي و اجرایی هايدستگاه بین روابط پیچیدگی 
 ؛)ها دولت به نظارتی نهادهايبرخی از  مالی

o اجتماعی، به عنوان منبعی عظیم به منظور کشف منافذ فسادآور قانونی (پیشگیري) و  توجهی به سرمایه بی
 بروز فساد (افشاگري)نیز شناسایی 

ü (عالوه بر موارد فوق) ایران در: 

o  هاي حقوقی نجومی مدیران در رسانه ها، از این موضوع نظارتی پیش از افشاي فیش دستگاه 24برخی از
مطلع بوده و در مواردي صرفاً به متخلفان تذکر داده بودند، که این سطح از آگاهی و اقدامات نتوانست موجب 

د یا اصالح فاسدان شود. در نتیجه، تداوم استفاده از این سازوکار نظارتی، دلیلی براي اعتماد جلوگیري از فسا
ماد توجهی به اعتدهد و اتکاي صرف به آن، به معناي بیهاي نظارتی در اختیار مردم قرار نمیمجدد به دستگاه

 عمومی و سرمایه اجتماعی از دست رفته در این ماجرا است؛

o ان و برخی از مدیر بگیر نجومی مدیران از برخی با اجرایی هاي دستگاه ارشد مدیرانتوامان  و مستحکم روابط
  نهادهاي نظارتی؛

o ؛آنها بودن آمیزتبعیض علیرغم مدیران نجومی هايدریافتی از بسیاري بودن قانونی 

ردولتی، هاي دولتی و غیي متخلفین با بخشعالوه بر دالیل فوق، با توجه به توان محدود نهادهاي نظارتی در مقابل روابط پیچیده
 خلفاتت معرض در که عمومی هايبخش و دولت کارکنان وسیع ه بسیاریچیده در تخلفات مالی و نیز گسترهاي جدید و پروش

 منافع تعارض بحث مانند فساد با مبارزه مباحث از برخی در نهادها این که داشت انتظار تواننمی اصوالً دارند، قرار مالی گوناگون
هاي موفق عمل کنند، چه اینکه تجربه سال است، ردیابی قابل مدیران مزایاي و حقوق وضعیت سریع، دقیق و مستمر رصد با که

  .کندنمایان میگذشته در کشورمان و نیز سایر کشورهاي دنیا همین امر را 

 تواندنمی سمجل و دولت توسط مدیران مزایاي و حقوق براي ترگیرانهسخت بعضا و تردقیق سازوکارهاي تعیین ،در چنین شرایطی
 درباره مجلس هايپژوهش مرکز گزارش 15زیرا همانطور که در بند  باشد مدیران نجومی هايحقوق پدیده براي مناسبی راهکار
  ، آمده است:شد قرائت علنی صحن در تیرماه 15 که نجومی هايحقوق

 مامیت معموالً بخش، این مالی مناسبات در شفافیت موازین اعمال بدون دهد،می نشان حوزه این در مرتبط مطالعات«
 اف،غیرشف فضاي در که چرا ماند،می عقیم فساد، کاهش و وريبهره افزایش به معطوف تقنینی متعارف راهکارهاي

 یا و وربهره غیر عملکرد قانونی مناسب راهکار و زده گزینش به دست قواعد و قوانین انبوه میان از اداري ساختار
  ». گیردمی پی را گذارمقررات اهداف با غیرمرتبط

 ولتد توسط ه سر و سامان دادن وضعیت حقوق و مزایاي مدیرانزمین در گرفته صورت اقداماتدقیقا به همین دالیل است که 
 بر مبتنی هايحلراهبا توجه به آنچه گفته شد،  .است نشده مواجه مردم استقبال با) دستمزد و حقوق شورايتیرماه  23مصوبه (

 هب محکوم کشورمان در ،)متمرکز نظارت رویکرد( نظارتی نهادهاي به مدیران مزایاي و حقوق وضعیت بر نظارت کردن محدود
 مومیعبخش  مالی عملکرد در شفافیتو ناگزیر به استفاده از رویکرد نظارت عمومی و مردمی با هدف افزایش  است شکست
  . بود نخواهد آمیز موفقیت و ندارد محکمی اجرایی ضمانت راهکاري هیچدر واقع، بدون شفافیت در این بخش . هستیم
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  در ایران و جهانمزایاي نظارت عمومی و مردمی  

هاي مختلف و کمک مردم به نهادهاي مشارکت مردم در عرصه پشتوانه هاي محکم نظام مقدس جمهوري اسالمی، همواره یکی از
انقالبی و حاکمیتی بوده است. منظور از نظارت عمومی نیز مشارکت مردم در عرصه نظارت بر کارگزاران حکومتی و کمک آنها به 

است، که امري بسیار پسندیده و مورد حمایت و تاکید امام خمینی (ره) و هاي نظارتی در پیشگیري و کشف سریع تخلفات دستگاه
بوده و هست.  یکی از لوازم اصلی تحقق این نوع از مشارکت مردمی، انتشار عمومی حقوق و مزایاي  یالعال ظله دام مقام معظم رهبري

 دستاوردهاي از رخیب مدیران است تا مردم بتوانند با استفاده از بستر شفافیت ایجاد شده، نقش مشارکتی خود در نظارت را ایفا نمایند.
  ان و جهان عبارتند از:در ایر مدیران مزایاي و حقوق عمومی اعالم مهم

توان با استفاده از رویکرد نظارت عمومی می :آن کارآیی افزایش با همزمان نظارتی، هايهزینه العادهفوق کاهش •
سنجی بسیاري از فرایندهاي نظارتی را به مردم سپرد. در چنین شرایطی کافی است اطالعات به مردم داده شود و صحت

 به عموم مردم سپرده شود.آزمایی آن اطالعات و راستی

در رویکرد نظارت عمومی، به جاي  :فساد هزینه بردن باال نتیجه، در و فساد کشف سرعت و امکان افزایش •
میلیون نفر وظیفه نظارت را برعهده خواهند داشت. لذا تخلفات  80تعداد محدودي دستگاه نظارتی با توان محدود، 

 شود.اهند شد و این امر موجب باال رفتن هزینه فساد میاحتمالی با امکان و سرعت بیشتري کشف خو

با استفاده از رویکرد نظارت عمومی تعداد ناظران به قدري  :نظارتی نهادهاي کارياهمال یا تبانی امکان کاهش •
 رود.شود که امکان تبانی و اهمال کاري نهادهاي نظارتی از بین میزیاد می

از آنجایی که کارگزاران نظام، خادمان و منصوبانی از سوي  :»خود اموال و امور« بر نظارتارائه حق مردم در زمینه  •
مردم هستند، دسترسی مردم به اطالعات حقوق و مزایاي مدیران با هدف نظارت آنها بر این بخش، یکی از حقوق مسلم 

 مردم است.

نظارت عمومی، موجب ایجاد و تقویت سازوکارهاي اجتماعی  :مدیران وريبهره افزایش براي اجتماعی زمینهایجاد  •
تواند شود. به عبارت دیگر، فشار اجتماعی میوري آنها میدر راستاي الزام مدیران به پاسخگوئی و در نتیجه، افزایش بهره

  منجر به تناسب بیشتر حقوق و مزایاي پرداختی به مدیران با عملکرد آنها گردد.
سائل هاي مشارکت مردم در میابد و زمینهمینظام افزایش  به مردم اعتماد ،از این رویکرد نظارتی در کشورمان با استفادهطبیعتا، 

  شود.اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و غیره بیش از پیش فراهم می

  با توجه به سیره ائمه اطهار و قانون اساسی نظارت عمومی و مردمیضرورت  

هاي آنها در سیره ائمه اطهار (ع) زایاي مدیران و بلکه اعالم عمومی وضعیت اموال و داراییالبته ضرورت اعالم عمومی حقوق و م
مدم به سرزمین شما آ«هم مورد تاکید قرار گرفته است. به  عنوان نمونه، امیرالمومنین (ع) در بدو ورود به عراق، به مردم فرمودند: 

ز بیرون روم، ا امید، اکنون اگر از سرزمین شما با چیزي جز آن چه به آن آمدهبینهمین است که می امها، و بار و بنهبا این جامه
اي مردم کوفه، اگر من از شهر شما با «همچنین امیرالمومنین (ع) پیوسته به مردم کوفه می فرمودند:  .1»خواهم بود خیانتکاران
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. این روایات بدین معناست که اعالم 2»خواهم بود تکارم فالنی بروم خائنچیزي بیشتر از مرکب و بار و بنه مختصر خود و خدم
هاي مدیران (مسئولین) به مردم و مطالبه از مردم براي نظارت بر این بخش که بر خالف حق افزایش نیابد عمومی اموال و دارایی

  (همان دعوت به نظارت عمومی)، از سنت هاي مهم دینی در زمینه ارتباط متقابل مردم و مسئولین است.

 8ل توان به اصهاي فراوانی به نظارت عمومی شده است. براي نمونه میسوي دیگر، در بندهاي مختلف قانون اساسی توصیهاز 
و  یمگانه است يافهیوظ منکر از ینه و معروف به امر ر،یخ به دعوت رانیا یاسالم يجمهور در«قانون اساسی که تصریح دارد 

ن اشاره نمود. اما متاسفانه با وجود ای... » دولت به نسبت مردم و مردم به نسبت دولت گر،یکدی به بتنس مردم بر عهده متقابل
زیرساخت موجود در قانون اساسی تا کنون ابزاري براي نظارت عمومی در اختیار مردم از لحاظ مالی قرار داده نشده است. دسترسی 

تواند بعنوان نخستین قانون در این زمینه به تحقق این اصل مهم قانون اساسی مدیران میعموم مردم به اطالعات حقوق و مزایاي 
ایجاد  مبنی بر وظیفه دولت براي قانون اساسی 3اصل  9 بند کمک کند. همچنین تحقق این امر، گام بزرگی در راستاي اجراي

 محسوب می »يمعنو و يماد يها نهیزم تمام در ،همه يراب عادالنه امکانات جادیا و ناروا ضاتیتبع رفع«بستر مناسب در جهت 
 .شود

 دهدمی شانن خوبی بههاي حقوقی نجومی در بهار و تابستان امسال فیش افشاي تجربه به تردقیق نگاهیالزم به ذکر است که 
 وضعیت اصالح براي بزرگی مثبت تاثیرات مدیران، مزایاي و حقوق وضعیت بر نظارت زمینه در مردمی هايظرفیت از استفاده که
 هايحقوق با برخورد براي مناسب فضاي ،از این وضعیت نجومی هايحقوق از مردم اطالع از بعد تنهازیرا  ؛دارند بخش این
 گردید واقع موثر کشور کل محاسبات دیوان مانند نظارتی نهادهاي هايتالش و شد فراهم کشور در »غیرمنصفانه« و »نامشروع«
 حقوق ضعیتو اصالح براي قوانینی تصویب و المالبیت از پرداختی اضافه وجوه گیريبازپس متخلفان، برکناري مانند اقداماتی و
  .گرفت صورت مدیران مزایاي و

  تجربیات جهانی 

 مربوط اطالعات و شود می استفاده بخش این در »مردمی و عمومی نظارت« رویکرد از جهان کشور 60 از بیش در که هاستسال
 نظارتی نهادهاي براي هم مدیران مزایاي و حقوق وضعیت واقع، در. شودمی منتشر عمومی صورت به مدیران مزایاي و حقوق به

 بخش این رد فساد جلوي زیادي بسیار حد تا است توانسته کشورها این در شیوه این از استفاده. مردم عموم براي هم و است شفاف
 آمریکا، لمان،آ آلبانی، اکراین، جنوبی، آفریقاي اسلواکی، استونی، ارمنستان، آرژانتین،اسامی این کشورها عبارتست از:  .بگیرد را

 چک، جمهوري لجزایر،ا تایوان، پاالئو، پاکستان، بولیوي، هرزگوین، و بوسنی بلغارستان، ایتالیا، اوگاندا، آنگوال، انگلستان، اندونزي،
 گرجستان، رواسی،ک قزاقستان، قرقیزستان، فیلیپین، فرانسه، سنگال، النکا، سري ژاپن، زامبیا، رومانی، سیه،رو دمینیک، جمهوري

 افغانستان، نادا،وانواتو،کا نیجریه، نیجر، نروژ، نامیبیا، ،مولداوي موریس، مقدونیه، مغولستان، مجارستان، لیتوانی، لهستان، لتونی،
  .اوکراین اسپانیا، هلند، مونتنگرو، ایرلند، یونان، فنالند، نیوزیلند،شیلی، برزیل، مکزیک، هندوستان،

                                                        
  200، ص 2شرح ابن ابی الحدید، ج 2
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هاي اطالعاتی و ي جهان، علیرغم وجود تمامی سازوکارها، سامانهنکته قابل توجه این است که عموم کشورهاي پیشرفته

کنند و با گذر زمان، بر شفافیت استفاده میهاست که از رویکرد نظارت عمومی و مردمی هاي نظارتی پیشرفته، سالدستگاه
مام هاي تهاي آمریکا، دریافتیدر بسیاري از ایالتاندازیم. می اند. در ادامه نگاهی به تجربه آمریکااطالعات در این بخش افزوده

کالیفرنیا « اینترنتی شود. به عنوان مثال، در سایتمدیران، کارکنان و بازنشستگان در بخش عمومی بر روي اینترنت منتشر می
با ذکر نام  تفکیک بخش و دستگاه در ایالت کالیفرنیا بهو بازنشستگان بخش عمومی هاي تمام کارکنان شاغل دریافتی 3»شفاف

  .4شودفرد و میزان دریافتی بر روي اینترنت منتشر می

                                                        
3 http://transparentcalifornia.com/salaries/all/ 

 کشورها برخی تجارب بر مروري.1 جهان در عمومی بخش مدیریت اصالح کاربردي قواعد« عنوان با اسالمی شوراي مجلس هايپژوهش مرکز 14980 شماره گزارش 4
 http://rc.majlis.ir/fa/report/show/985472                        95 شهریورماه 7 ،»عمومی بخش هاي پرداخت سازيشفاف در

 

http://transparentcalifornia.com/salaries/all/
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/
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  بنديجمع 

به معناي تغییر رویکرد نظارتی در بخش حقوق و مزایاي  که مدیران مزایاي و حقوق عمومی اعالمبا توجه به آنچه گفته شد، 
 نظارت عمومی«رویکرد جدید و موفق به  )محدود به نهادهاي نظارتی(» نظارت متمرکز«رویکرد تجربه شده و ناکارآمد مدیران از 
نجومی و بزرگترین ضامن هاي موضوع حقوق در نظام به مردم اعتماد به شده وارد مهم ضربه جبران ابزار است، تنها» و مردمی

 و امکان افزایش، آن کارآیی افزایش با همزمان نظارتی هايهزینه فوق العاده کاهش .است هاي تلخبراي عدم تکرار این پدیده
 در مردم حق، ارائه نظارتی نهادهاي کارياهمال یا تبانی امکان ، کاهشفساد هزینه بردن باال نتیجه، در و فساد کشف سرعت
وري مدیران و در نهایت افزایش اعتماد مردم به ، ایجاد زمینه اجتماعی براي افزایش بهره»خود اموال و امور« بر نظارت زمینه

 رود با هوشیاري نمایندگان مجلس و اعضاينظام، مهمترین دستاوردهاي استفاده از این رویکرد نظارتی است. بنابراین انتظار می
هاي سیاست 19تحقق ماده برنامه ششم توسعه تبدیل به قانون شود و گام مهمی در راستاي  35شوراي نگهبان هر چه زودتر ماده 

برنامه ششم توسعه که گام  35برداشته شود. البته اجراي ماده  سازي آنسازي اقتصاد و سالمکلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف
  ها تحقق نخواهد یافت.بدون همکاري دولت و پیگیري رسانه بزرگی در راستاي افزایش اعتماد عمومی و مبارزه با فساد است،

 


