پرونده ماه
اختیاراترهبریدربند ۲اصل ۱۱۰قانوناساســیاســتکهگفتهشدهنظارتبر
حســناجرایقانوناساســیبرعهدهرهبریاســتورهبریمیتواندبراساس
بنــد ۱۲همیناصلوظایفشرابهفردیاجایدیگریواگذارکند.ایشــانابتدابه
مجمعوسپسبهیکهیأت ۱۵نفرهدرمجمعواگذارکردندوهرزمانبخواهند
میتوانندبگویندمنخودمبرموضوعنظارتمیکنم.اینراهکارهایمختلفی
داردکهدرحالتجربهاست.
منپیشنهاداتجدیدرخصوصنحوهاعمالنظارتدارمکهازاینچرخه
مشــکلسازکنونیخارجشود.بنادارمپیشنهاداتمرادرمجمعمطرحکنمواگر
همتصویبنشــدجداگانهخدمترهبریبفرســتم.پساینمســألهناشــیاز
اصالحقانوناساسینبودهاست.
واقعیتایناستکهباکمالتأسفمجلسدرگذرزمانبنابهدالیلمتعدد
دچارآســیبجدیومحدودشــده،یارســماًحــوزهاختیاراتشمحدودشــده یا
خودشبهســمتخودسانسوریوخودمحدودسازیرفتهاست.اساسقضیه
هــمبرمیگرددبهنگاهیکهدرتأییدصالحیتهــاینامزدهاصورتمیگیرد.
ایــنراقبــولدارمکهنظارتشــوراینگهبانبــرانتخاباتنظارتیمؤثراســت.
نظارتمؤثریعنیاینکهدقتشودقوانینرعایتشودواگررعایتنشدجلوی
آنرابگیرند.
ëëشمانظارت«مؤثر»راجایگزیننظارت
اســتصوابی میکنیــد .چــه تفاوتهایی
دارند؟
واقعیت این است که با کمال
چون اســتصوابیــکجملهحقوقی
شــناخته شــده نیســت و تفســیری کــه
تأسف مجلس در گذر زمان بنا
شــورای نگهبــان دارد مبنــی بــر اینکــه
به دالیل متعدد دچار آسیب
نظارت اســتصوابی در تمــام مراحل و به
جدی و محدود شده ،یا رسماً
تشخیصشــوراینگهباناست؛مناین
راقبولندارموآنرامنشأتماممشکالت حوزه اختیاراتش محدود شده یا
میدانم.امامنمیگویمنظارتمؤثردر خودش به سمت خودسانسوری
چارچوبقانون.اآلندرنظاممهندســی
و خود محدودسازی رفته
و جاهــای دیگر نظارت داریــم و مؤثرهم
است .اساس قضیه هم
است.
برمیگردد به نگاهی که در تأیید
نظارت شــورای نگهبان بــر انتخابات
صالحیتهای نامزدها صورت
صرفاًبایــد در چارچوب قانون باشــد .اگر
میگیرد .این را قبول دارم
قانونگذارگفتهبایدصالحیتنمایندگان
احرازشودبایدقانون صالحیتراشفاف
که نظارت شورای نگهبان بر
ودقیــقتعریــفکند.مــادراینمــورددر
انتخابات نظارتی مؤثر است.
قانــون نقــص داریــم .دو قیــد در قانــون
نظارت مؤثر یعنی اینکه دقت
انتخاباتذیلشرایطنمایندگیآمدهکه
شود قوانین رعایت شود و اگر
ایندوقیدملموسومحســوسنیستند
بلکهقیودمعنویهستند؛یکیاعتقادبه رعایت نشد جلوی آن را بگیرند
اســام و دیگری اعتقــاد به ولــی فقیه .در
مورداعتقادبهاسالمبراساسآموزههای
قرآنــیادعــایفــردوادعــایشــهادتین
کافی است .مگر اینکه برهان قاطع علیه
اوباشد.
بخشالتزامعملیهمچونتعریفنشدهدرقانونمنشأمشکلشدهاست.
زمانــیکهقراربودایــنقیددرقانونانتخاباتبیایدبندهپیشــنهادحذفالتزام
عملیاســامرامطرحکــردم.درآنزمانیکیازروزنامههاعلیهمنســرمقاله
نوشــتوگفتفالنیپیشنهادحذفقیدالتزاماسالمرادرمجلسمطرحکرده
است.منآنزمانگفتماینیکلفظکلیاستوآنقدردامنهآنوسیعاستکه
میتوانهرفردیرابهاستنادآنردیاتأییدکرد.
منظــورشــماازالتزامعملیبهاســامچیســت؟آیــاانجامواجبــاتوترک
محرمات است .تاکجا؟ اگر یک فردی یک بار اشتباهکرد این فرد دیگرمسلمان
نیست.حدالتزامعملیبهاسالمازحدعصمتشروعمیشودتاعدالتکهبنا
بهتعریففقهاعبارتاســتازخودداریازانجامگناهکبیرهواصرارنورزیدنبه
گناه صغیره و تا مراحل پایینتر از عدالت که اکثر افراد جامعه مســلمان در این
مراحــلقــراردارند.ازقانونانتخاباتهمچنیناســتفادهمیشــودکهمنظوراز
قانونگذار از التزام عملی به اســام پایینتر از ســطح عدالت بوده اســت در غیر
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اینصورتهمانندشرایطاستخدامقضاتمیتوانستشرطعدالترابگذارد.
التزامبهاسالمبایددرقانونتعریفشودوچونتعریفنشدهشوراینگهبان
بایدبهمفهومعرفیآنرجوعکندوبرایآنآییننامهاجراییمشخصیبنویسد
کهدقیقاًحدودالتزامراتعریفکندوبهمسئوالنامرازجملههیأتهایاجرایی
ونظارتابالغنمایدتاازافراطوتفریطواعمالســلیقهشــخصیدرتطبیقاین
شرطبرداوطلباننمایندگیجلوگیریوحقیضایعنشود.مفهومعرفییعنی
اینکهآدمالابالیونســبتبهاجرایاحکاماســامبیتقوانباشــد.ولیچوناین
قانونکلینوشتهشد،شــوراینگهباندرعملنظارتاستصوابیراواردماجرا
کرد.یکفردیدرجاییسخنرانیاعتقادیکردهوشوراینگهباناوراعدمالتزام
بهوالیتفقیهدانستهیااینکهدرشهرستانیفردسلیقهاشبانمایندهولیفقیه
شــهرهمخوانینداردیااصالًدرجاییبهتصمیماترهبریانتقادکردهاســت.
آیاانتقادبهرهبریمعنایشایناســتکهملتزمبهوالیتفقیهنیست؟منبه
جرأتمیگویم ۹۰درصدافرادیکهردشــدهاندبهاستنادعدمالتزامبهاسالمو
عدمالتزامبهوالیتفقیهبههیچوجهمصداققانونندارند.
ëëاز ســال ۷۰که تفسیر نظارت استصوابی شده ،ما مردم با این انتقادها و بیانات
شما آشنا هستیم و به نوعی اینکه نظارت شــورای نگهبان آن گونه که باید باشد
نیســت برایمان حرفی تکراری اســت ۲۸ .ســال اســت که این بحثها تکرار
شــده .اتفاقاً خود همین ماجرا با توجه به اینکه شما بخش بزرگی از ناکارآمدی
مجلس را مربوط به نظارت اســتصوابی دانســتید و دولت هم تفسیر اصل۱۱۳
قانون اساســی را مشــکلی برای خود میداند ،نشــان میدهــد دو نهاد انتخابی
زیــر نظر یک نهاد انتصابی قرار گرفتهاند .یعنی اینکه شــورای نگهبان یک نهاد
انتصابی و نظارتی است که اتفاقاًموازنه را به سمت حاکمیت تعیین میکند.
اینجاستکهمیگویندموازنهنهادهایانتصابیوانتخابیازبینرفتهوبهنفع
خــود حکومت رقم میخورد .چون اگر غیر از این بود باید در طول این ســالها
اتفاقاتیرخمیداد.مثالً منازشــما بهعنوان نمایندهیارئیس جمهوریانتقاد
دارم ،این حق برای من به عنوان شــهروند لحاظ شده که ۴سال بعد به شما رأی
ندهم اما برای بقیه چنین امکانی نیست .در اینجاست که میگوییم در عرصه
عمل و حتی فراتر از آن در برخی بخشها که ساختاری است ،این موازنه به نفع
حاکمیترقمخوردهاست.
اوالًبگویمکهایناقداماتبههیچوجهبهنفعحاکمیتنیستبلکهبهضرر
آناســت.مســألهمردممحفوظ،اماحاکمیتیدراینزمانهماندگارتراســتکه
بیشــتربامردمبودهوموردقبولآنانباشــد.نظامماهمبهموازاتیکهمتکیبه
مردمبودهاست،قدرتداشتهوهرکجاکهفاصلهگرفتهدچارآسیبشدهاست.
گسســتهایبزرگیکهاالنمیبینیمبهمثابــهخطرجدیبرایحاکمیتو
مردماست.نشانهآنهمهمینحوادثاخیرآبانماهاست.اینهانشانمیدهد
کهایناتفاقاتمانندموریانهپایههایقدرتنظامراسســتمیکند.خواســتم
اصالحکنمکهبخشــیازانتقادشــدیدبندهبهرفتارایننهادهاازاینزاویهاست.
درواقــععــاوهبرآنکهحقوقمردمتضییعمیشــود،حقــوقنظامنیزتضییع
میشــود.وقتــیایناتفاقافتــاددریکدورمجــددحقوقمــردمازبینمیرود
چونحاکمیتضعیفقادربهدفاعازحقوقواقعیمردمنیستوتصمیمات
نادرستمیگیرد.
بنابراینازدیدبندهآسیبهاییکهدراینحوزهواردشده،گستردهترازچیزی
اســتکهشماعنوانکردیدبهمثابهیکتهدیدبرایاصلنظام،اصلانقالبو
اصــلنظریهوالیتفقیــهوحکومتدینیوحتیتمامیــتارضیوموجودیت
کشوراست.ازاینحیثمنفکرمیکنماصالحاینروندهاازهرزاویهایکهدیده
میشودبایددرصدراولویتهاقرارگیرد.
اما چیزی که در مورد شــورای نگهبان فرمودید .بله شورای نگهبان در گذر
زمان با تفســیر نادرســت از قانون اساســی و عدول از قوانین عادی از مرزهای
نظــارت در انتخابــات فاصلــه گرفتــه و بــه حوزههــای اجرایی ورود کــرده که
آخریــن مورد آن در این دوره تشــدید دخالــت در کار هیأتهای اجرایی بوده
اســت .یعنــی معتمدان را هم اینهــا باید تعیین کنند .عمالً آنقــدر اینها را رد
کردند که همان افراد هیأت نظارت ســابق در برخی شــهرها به عنوان هیأت
اجرایی وارد شــده و یک هیأت نظارت جدید هم انتخاب کردهاند .از دید من
تشکیل دفاتر شورای نگهبان غیر قانونی است .زمانی که به مجمع تشخیص
هــم آمــد این را بیــان کــردم و در آن زمان بنده ،آقــای خاتمی و آقــای کروبی
در هنــگام رأیگیری جلســه را ترک کردیم .بــه خاطر تشــکیل دفاتر نظارتی
شــورای نگهبان .تحقیقات محلی خــاف قانون و یک امر تفرقــه انگیز و غیر

