ممکناستدرجاییسرعتعملبهترباشداماآسیبهمزیادمیشود.
حداقلدردوران 10سالهرهبریایشان،حقانیتایننظریهاثباتشد.چون
مشاورانزیادیبهایشانتوصیهمیکردندکهفعالًکشورمدتیباشورایانقالب
اداره شــودو حتیمیگفتندقانون اساسیهمنیازی نیستومردم استبداد زده
شاهنشــاهدیــدهرابگذاریمچندســالدموکراســیراتمرینکنندوبعــداًقانون
اساســیرااجراکنیماماامامحتییکروزراهمازدستندادندوهمانماههای
اولتمامارکانقدرتملترااستوارتثبیتکردند.
والیــت فقیــه درمهندســیقانــون اساســیبــهعنــواننــختســبیح اجــزای
حکومــتاســت.ولیفقیــهدرقانــوناساســیدرجایگاهدفــاعازحقــوقمردم
نقشهماهنگکنندهاینقوابهســمتمنافعمردموسیاســتگذاریهایکالن
ونظارتکالناســتتاازپراکنشجلوگیریکنند.بهنظرمطراحیخوبیاســت
کهبینحقوقشــرعیوالیتوحقوقاساسیمردموهمبرایادارهدرستامور
هماهنگیخوبیشدهاست.
اگــرباالزاماتقانوناساســیاینطراحیبهدرســتیاجراشــودکمااینکهدر
مقاطعیخوبعملشــدهاســت،مــابایددرمــرورزماناگرنواقصــیدرقانون
اساســیوجودداشــتآنراشناســایی ودرعملاگرنواقصیبودبرطرفوبرای
اجرایهریکازاینامورقانونمشخصوضعمیکردیم.مااآلنخألقانونیدر
حوزههاییازاعمالحاکمیــتداریمکهاصطکاکپیدامیکردباحقوقمردم.
درابتداچنیندیدگاهیوجودداشــتکهتمرکزدرفردنباشدحتیبرایرهبری
همدرقانوناساسیپیشبینیشورایرهبریشدهبودکهاگرکسیبهجامعیت
کامــلپیدانشــد،بتواننــدشــوراییادارهکنند.بلهدردهــهاولانقــابودرزمان
تصویبقانوناساسینگاهادارهشوراییدرکشورنگاهغالببود.
ëëکمرنگبودننهادهایانتصابیوکنترلیهمبهنظرمیرسدناظربرهمینامر
بود.بهنظرمیرسدبیشترکنترلونظارترابرعهدهخودمردمگذاشتهبودند.
البتــهخیلیازنهادهــایانتصابیبهمعنایامروزیدرقانوناساســیوجود
داشــتاماطراحیقانوناساســیهــمدررابطهباایننهادهابهگونــهایبودکه
نظارتعمومیمردمحفظمیشد.مثالًدرموردتعیینرئیسدیوانعالیکشور
کهرئیسشورایعالیقضاییهمبود،مشورتبانخبگانکههمانحقوقدانانو
قضاتبرجستهبودندپیشبینیشدهاست.بااینکهاینتعیینازاختیاراتولی
فقیهبودامابعدازمشورتباقضاتانجاممیشد.
یاخودرهبریکهنمادانســجامبخشیوهماهنگیونظارتبرعملکردسه
قــوابود؛خودایننهــاداوالًمنتخبخبرگانبودو ثانیاً تحتاشــرافآنهابودکه
دراصل ۱۰۷قانوناساسیبهآناشارهشدهاست.فقطدرموردنیروهایمسلح
اســتکهخودبهخوددرهیچکجــایدنیاپراکندگیوجودنــداردواصلدرآنجا
وحدتفرماندهیوانضباطخاصنظامیاستکهدرقانوناساسیفرماندهی
کلقوابرعهدهولیفقیهقرارگرفتهاست.
ëëاشاره کردید باید قانون را آسیب شناســی و اشکاالت را برطرف میکردیم .ما
مشخصاًدر سال ۶۸اصالح قانون اساســی را داشتیم .به نظر میرسد برخالف
رویــه قانون اساســی، ۵۸مــا در ســال ۶۸دوباره بــه ســمت تمرکزگرایی پیش
رفتهایم.برخیمعتقدندبهنوعیادارهشوراییدردهه ۶۰نتیجهخوبیبهلحاظ
اداره کشــور به همراه نداشت و به این جمع بندی رســیدند که باید برای چابک
کردن سیستم سیاســی پراکندگیهای موجود را متمرکز کرد .نظامهای شورایی
از صدا و ســیما گرفتــه تا قوه قضائیه کنــار رفت و مدیریت آنها شــخص محور
شــد .مجمع تشــخیص مصلحت نظام اگر چه قبالً به نوعی بیان شده بود اما
بــهعنوانیکنهادانتصابیدرقانوناساســیآمد.یعنینهادهایانتصابیدر
اصالح قانون پررنگتر شــدند .به نظر شــما این موضوع ،بحث نمایندگیها و
نظامنمایندگیرادچارمشکلنکردیااینکهاصالحاتیبودکهگریزیازآنوجود
نداشت؟
نه.اینمثالهاییکهشــمابیانکردیدهمهازیکجنسنیســت.همانطور
کهاشــارهکردیدتجربه ۱۰سالهبراییکنظامجدیدکافیبود.ماتجربهپیشین
همنداشتیمونمیتوانستیمونمیخواستیمازیکنظامآمادهمانندفرانسهو
انگلیسکپیبرداریکنیم.قانوناساســیآنهاهمدرفرآیندتکاملبارهاتغییر
کــرد.مــادرتجربهبــهاینجمعبندیرســیدیمکــهدربرخیحوزههــامدیریت
شوراییباسرعتعملوفلسفهوجودیآنجامنافاتداردیااگرمنافاتنداشته
باشدبشدتکارهاراآهستهمیکندوازهمیننظرمصالحمردمآسیبمیبیند.
مثالًدرکارقضا.درقوهقضائیهیکبخشادارهقوهاستوبخشدیگرصدوررأی
اســت.درهمهجایدنیارأیبهوســیلهقاضیصادرمیشــودامادرمراحلرأی

ممکن است شــورایی برای وحدت رویه
وجودداشــتهباشــدیابــهخاطراهمیت
مســألهجمعقضــاترأیراصــادرکنند
مرحوم امام(ره) حضور و رأی
امــا نهایتــاًحکم به وســیله قاضی انشــا
میشود .مسئوالن اداره قوه قضائیه رأی
مردم را صرفاً از باب تکلیف
صــادر نمیکننــد و این بخــش در قانون
شرعی نمیدانستهاند بلکه آن
اساسی تغییر نکرده اســت .مفروضات
را یک حق تلقی میکردهاند.
ایناستکهنمیشودچیزیرابرقاضی
تحمیل کــرد امــا اداره قــوه قضائیه قبالً
ایشان معتقد بودند اگر مردم
شــوراییبود .اینشوراچندنفربودندکه
نباشند ،اوالً حکومت دینی
نصبآنهاازطرفرهبریانجاممیشد.
تحقق پیدا نمیکند و ثانیاً اگر
اختالفنظربینآنهادرخصوصنحوه
اداره ،کار را به بنبســت رساند و اختالف
مردم نیایند چنین تکلیفی دیگر
آنهــاربطــیبــهقوانیــننداشــتچــون
از عهده فقیه و فقها هم ساقط
آییــندادرســیودیگرمقــرراتقضایی
است .اطمینان دارم که امام
را مجلس تصویب میکرد بنابراین قوه
قضائیهدرایــنبخشمجریمصوبات
در سال  58وقتی فرمودند برای
مجلسبودالبتهبخشیازلوایحرادولت
اصل نظام رفراندوم برگزار
باهــمنظریقوهقضائیــهتهیهمیکرد.
کنیم ،اگر اکثریت مردم به
چوناعضایشــوراهممنصــوببودند
از حیث مردمســاالری خیلی تغییر پیدا
جای آری نه گفته بودند امام
نمیکرد.آنها ۵نفربودندوحاالیکنفر
برمیگشتند قم و میگفتند
شدهبود.
تکلیف از من ساقط شده است
در رابطــه بــا صــدا و ســیما و اشــکال
کاربــهوســیلهشــوراکهآنشــوراهــمباز
منتخب مســتقیم مردم نبود؛ شــورایی
بــودکهنمایندهقــوهمجریــهوقضائیهو
مجلس بود .آن هم شــورای اجرایی بود
وبایدرئیسانتخابمیشــدوآنشوراهمنقشهیأتمدیرهداشتوبهنوعی
مجمــععمومیتلقیمیشــدایــنهمخیلیتفــاوتنکردهباوضــعفعلیکه
رئیسسازمانرارهبریتعیینمیکندامانظارتبرآنبهوسیلهسهقوهاعمال
میشــود.بهنظرمناگرقانوناساســیاصالحشدهدرســتاعمالشودوقانون
ادارهصداوســیمادرستتصویبشود،اینشــکلاصالحشدهکاراییبیشتری
داردچــراکهقانونــیراکهمجلستصویبمیکندمدیرعاملموظفاســتبه
آنعمــلکندوالغیر.مثلقوهقضائیــهکهقوانینمرتبطآنرامجلستصویب
میکندورئیسقوهبایدمراقبباشدبهقانونعملشود.
البته قانون اداره صدا و ســیما به مجلس رفته اما بر اســاس بعضی تفاســیر
نادرســتهرروزبهتأخیرمیافتد.اماآنچهدرقانوناساســیاصالحشــدخیلی
اشــکالیبهآنواردنیســت.تنهانهادیکهشــوراییدرآنجابرداشتهشدرهبری
بودکهماحداقلتجربهشوراییرهبریرانداشتیموبعدهمپیشبینیمیشد
کهباشــکلیکهدرشورایعالیقضاییپیشآمدهوفقهاکهخودشانرامجتهد
میدانندوشرعاًبایدبهاجتهادشانعملکنندواقعاًچشماندازشورایرهبری
چشماندازکارآمدینبود.تصورمیشدکهحتماًاختالفاتدرعالیترینسطح
باالمیگیردمثالًفرضکنیدبرایتعیینفرماندهانعالینظامیدرزمانجنگ
وصلــحودیگرمواقــعممکناســتاختالفنظرهاییایجادشــود.بــههرحال
شــورایرهبرییکفرضیبودکهطرفدارانجدیهمداشــت.دربازنگریهم
آن طور نبود که اتفاق نظر در برداشتن شورایی باشد .برخی بزرگان فعلی نظام
طرفدارشوراییبودندامازمانیکهبهسراغمصادیقمیرفتندمیدیدندکهیک
ترکیبنامنسجمخواهدشد،ازاینروترسیدند.اماهمانجاهمگرچهوالیتبر
فردمتمرکزشدامااهرمهایانتخابیونظارتیازسویخبرگانوجودداشت.
دررابطهبامطلقبودنوالیت،اینیکبحثکشداراختالفیاستکهمعنای
اطالقچههست.آیامطلقبودنیعنیفراقانونیواینکهولیفقیهدرهرموردی
هرگونهکهخواستندعملکنندکهحتماًمعنایمطلقبودنایننیست.اوالًاین
اطالقبهسهقیدبزرگمصلحت،عدالتوعلممقیداست.کهاینمصلحت
درقالبمدیرومدبرآمدهاست.
ëëچهکسیبراینقیودنظارتدارد؟
خبرگان.مابایدخبرگانیداشــتهباشــیمکهبراینامورنظارتکند.بهتعبیر

55

