مفید اســت چون مســائل محلی دخالت پیدا میکند .عدول شورای نگهبان
از مراجــع  ۴گانه برای دریافت تعیین صالحیــت نمایندگان و عدول مراجع
 ۴گانــه بعضــاً از موازین قانونی و ســرک کشــیدن در زندگــی خصوصی افراد
یا تهدید کردن به جای ســند فرســتادن از آســیبهایی اســت که وارد شــده و
نتیجه آن این شده که در هر دوره بتدریج انسانهای فرهیخته و مردمی یا رد
شــدهاند یا خودشــان ترجیح دادهاند ثبت نام نکنند .در همین دوره با وجود
اصرار آقای خاتمی و دیگران برای ثبت نام جمعی از صاحبان فکر و اندیشه
بــاز هم خیلی از افراد نیامدند و تنها چند نفری از دوســتان آمدند .من هم به
تصور اینکه دوســتان بیشــتری میآیند ثبت نام کردم .فکــر کردم به هر حال
ما از جیب این مردم تجربه آموختهایم و اکنون وقت آن اســت که این تجربه
را در جهت اصالح امور در شرایط بحرانی کشور در اختیار مردم بگذاریم.
بیانشــمادرســتاســتیعنیمابهایــننقطهاشــکالرســیدهایمودرکنار
چیزهاییکهشمابیانکردیدبتدریجبهنوعینظارتمجمعتشخیصمصلحت
همدایرهکارمجلسراتنگکردهاست.البتهماآییننامهایمینویسیمواگربه
درستیاینآییننامهنوشتهنشودوروالهمینباشددرآیندهنهچنداندورحوزه
قانونگذاریمجلسبشدتمحدودخواهدشدومجمعتشخیصتبدیلبهضد
فلسفهوجودیخودشخواهدشد.
ëëآییننامهداخلیمجمعرامینویسید؟
آییننامــهداخلــیمجمــعراکــهداریــمودرحــالتکمیــلآنهســتیمامــا
یــکآییننامهدیگربــرایهیأتعالــینظارتنیــزدرحالنگارشاســت.این
دستورالعملبایددرراستایهمانفلسفهوجودیسیاستهایکلیباشد.البته
یکآییننامهنیزدرمجمعنوشتهمیشودبرایاثربخشیسیاستهایکلیکه
در آنجا هم سیاستهای کلی آسیبشناسی میشــود .از دید من سیاستهای
کلی،االنبسیاریازمباحثسیاستجزئیاستوواردقلمروهایجزئیشدهو
اصالًخاصیتسیاستگذاریراازدستدادهاستبلکهخودشیکمانعیبرای
خالقیتونوآوریشــدهاســت.رویاینهادرمجمعبحثمیشــودوامیدواریم
بزودیاصالحشودواینمانعبالقوهبزرگبهعملمحرکومثبتتبدیلشود.
ولــینهادهــایدیگرهمشــکلگرفتهاســت .اساســاً شــورایعالــیانقالب
فرهنگیبرایمقطعخاصیازالتهابوبیبرنامگیدردانشگاههاومسائلاوایل
انقالبشکلگرفتومعنانداردمامجلسراازریلگذاریدرمهمترینعرصه
کشورکهآموزشوفرهنگاستبازبداریم.چهفرقیمیاندانشگاههاوآموزش
وپــرورشو...اســت.االنبرخــیمصوباتمجلسبهدلیلاینکهشــورایعالی
انقالبفرهنگیدرآنموردوضعمقرراتکرده،ردمیشــود.اینخالفواضح
قانوناساســیومصلحتاســت.بهنظرمنشــورایعالیانقالبفرهنگیاگر
همبخواهد،باشدبایدبهعنوانیکشورایناظریاهماهنگکنندهدستگاههای
فرهنگیدرچارچوبقانوناساسیباشدوالغیر.امااینکهاالن،اینشورادخالت
عمیقدرکارقوهمقننهمیکندوهمدرکارقوهمجریهدخالتدارد.
تعیینرؤسایدانشگاههاازحوزهاختیاراتدولتووزارتفرهنگوآموزش
عالییاوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیاست.بهچهمناسبتشورای
عالــیانقالبفرهنگیکهدرآنعناصریوجودداردکههیچمســئولیتیندارند
درایــنخصوصرأیبدهد.اساســاًدخالتقوایدیگــردرکارقوهمجریهچرادر
شورایعالیانقالبفرهنگیصورتمیگیرد.کارشورایعالیانقالبفرهنگی
درحوزهسیاستگذاری،قوانیناجراییوتعیینمسئولیتدانشگاههاازنظرمن
خالفاست.شورایعالیفضایمجازیهمچنینبحثیدارد.
مابرایشــورایعالیامنیتملیهمقانونیننوشــتهایمووظایفاینشورا
د ر هالهای از ابهام اســت .حدود آن مشــخص نیســت که به نظر من باید حدود
اختیاراتامنیتملیدرقانونعادیتصویبشود.البتهخوشبختانهآنجاکمتر
مداخلهمیکندوبیشتردرمسائلامنیتملیورودمیکندکهیاماخبرنداریمیا
معمولاست.البتهاینجاهمبایدشفافشود.
درحــوزهدســتگاههایاجراییهمنهادهایموازیدرســتشــدهکهبهنظر
مناشــکالوارداست.ماامروزنهادهایزیادیداریمکهاینهابخشخصوصی
نیســتندکهتابــعقوانیننظارتــیبخشخصوصیباشــندوبخــشدولتیهم
نیســتندواینوســطقضیهحکایتشترمرغشدهوشــانهاززیربارهرمسئولیتی
خالیمیکند.اینهاهمبهنظرمنبدعتاست.اگرازاینموارددراوایلانقالب
وجود داشــته مانند بنیاد مســتضعفان و ســتاد اجرایی فرمان امــام ،اینها برای
عبور دادن بخشــی به نهادهای قانونی بوده است .در همان زمان هم میبینیم
حضــرتامامدرمقطعیبهایننتیجهرســیدندکهرئیسبنیادمســتضعفان

رانخســتوزیرانتخابکندکهحداقلدرمقاماجــرا،اخاللیدرکارهایاجرایی
کشورضمنحفظاستقاللبهوجودنیاورند.
امــااینهــاتوســعهپیــداکــردبخصــوصاززمانیکــهنیروهــاینظامــیوارد
عرصههاییشــدندکهذاتاًباوظایفآنهامغایراست.قانوناساسیپیشبینی
کردهوگفتهدرشرایطصلحاینهامیتوانندبهدولتکمککنند.براساسقانون
دولتبایددرخواســتکــردهوحوزهمحلکمکرامعینکندامااینهاشــدهاند
رقیبجدیدولت.یعنیبانکداریباکداموظایفنیروهایمسلحسازگاراست
کهچندینبانکتأسیسکردهاندوبعدهمتکتکدچارمشکلوورشکستگی
شــدهاند.وقتیهمبهمشــکلبرمیخورندبردولتفشــاربیاورندکــهازخزانه،
بانکمرکزیودرواقعجیبمردممشکالتآنهاراحلکند.بهنظرمنبسیاری
ازایــناقداماتخالفحوزهقانونیآناناســتودخالتمســتقیمدرکاردولت
اســتوچــونخیلیاوقــاتقوانینجــاریرارعایــتنمیکنندبهنوعــیقانون
گریــزیوایجادهرجومرجهممیکنند.نهادهاینظارتیهمدیگرنمیتوانند
درکاراینهانظارتداشــتهباشــند.بهنوعیآشــفتگیوهرجومرجدرحوزههای
مختلف امور کشور ایجاد میکنند .وجود
هزاران ســایت و کانــال که وابســته به این
نهادهــاهســتندنقــشاساســیدرایجاد
اختالفوشــکافمیانمردموحاکمیت
به نظر من شورای عالی انقالب
ایجــاد میکننــد .بعضــاًدر مــواردی اگــر
فرهنگی اگر تداوم وجودش الزم
سازمانیافتهکلیهمنباشدولیدخالت
بود امام در موارد بازنگری قانون
مســتقیم در انتخابــات ،ورود مســتقیم
ً
اساسی روی آن تأکید میکرد .اساسا در جناحبندیهــای سیاســی را که نقض
وصیتاماماست،انجاممیدهند.
این شورا برای مقطع خاصی از
اینهــا نقــاط تضعیــف نظــام و مردم
التهاب و بی برنامگی در دانشگاهها
ســاالری و حــق اعمــال حکومــت مردم
و مسائل اوایل انقالب شکل
اســت که خروجــی آن همیــن وضعیت
گرفت و معنا ندارد ما مجلس را
کنونی شــده است .ســرمایه اجتماعی ما
ضعیف شــده ،پیوند بین دولــت و مردم
از ریلگذاری در مهمترین عرصه
تضعیــف شــده ،اعتمــاد بیــن ملــت و
کشور که آموزش و فرهنگ است
حاکمیتتضعیفشدهوهمچنینامید
باز بداریم اساساًدخالت قوای دیگر
بهآیندههمتضعیفشدهاست.
در کار قوه مجریه چرا در شورای
به هر حال این مشــکالت وجــود دارد
عالی انقالب فرهنگی صورت
و بــه نظــر مــن بایــد ســریعتر راهــکاری
بــرایآنپیــداشــود 90.درصــدراهکارها
میگیرد .کار شورای عالی انقالب
بــا تدبیر داخلــی و عملکردهــای قانونی
فرهنگیدرحوزهسیاستگذاری،
مؤثــراســتالبتــهبعضــیجاهــاقانــون
قوانیناجرایی،تعیینمسئولیت
اساســیماابهــامدارد.مثــاًدراصل113
است.
دانشگاهها از نظر من خالف
از اول منشــأ اختــاف بــوده اســت .گویی
شورای عالی فضای مجازی هم
خبرگان بیــکار بودهاند و گفتــه اند رئیس
جمهــوری به عنوان شــخص دوم کشــور
چنین بحثی دارد
مســئولاجرایقانوناساســیاســت.اما
آقایاندرشــوراینگهبانتفسیرکردهاند
که منظــور اصل 113این اســت که رئیس
جمهوریمســئولاجرایقانوناساســی
فقطدرقوهمجریهاســت.خیلیروشناستکهاینتفسیرخالفمنطققانون
اساســیاســتزیرااگــرمنظورایــنبود،بایــددروظایــفواختیــاراترئیسقوه
قضائیهورئیسمجلسودیگردســتگاههانیزتأکیدمیکردکهآنهاهممسئول
اجرایقانوناساســیدردســتگاهخودهســتنددرحالیکهقانوناساسیرئیس
جمهــوریرابهنمایندگــیازمردمبرایاجرایدقیققانوناساســیدرهمهقوا
ودرتمامشــئونکشــورمســئولقراردادهواوبایدبتواندباراهکارهــایقانونیاز
نقــضقانــوناساســیدرهردســتگاهونهادیجلوگیــریکندیاحداقــلاخطار
بدهد.همیشــهگفتهامکهکلمه«نظارت»باحروفالفبایفارســینوشتهشده
البتــهواژهعربــیاســتامامفهومشروشــناســت.بهچهمناســبتنظارتبر
انتخاباتتوســطشوراینگهبانجوریتفسیراستصوابیشدهکهشمولاجرارا
همدربرگرفته است.ریشوقیچی انتخاباتدردستشوراینگهبان است اما
نظارتسهقوهبرصداوسیماازاستطالعیهمکمترشدهوهیچاثریندارد.این
دوگانهتفسیرکردنقانوناساسیامریغیرموجهاست.
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