نهادییاچهقوهای،بیشتربهقوهدیگرپاسخگوومسئولاست.اگرشاخصما،همین
باشــدمجلسدرایران،دستباالراهمنســبتبهقوهمجریهداردوهمنسبتبهقوه
قضائیه.
مجلسمامیتواندطرحتصویبکندودستدولتراببنددیاطرحتصویبکند
وساختارقوهقضائیهراتغییربدهدیاساختارقوهمجریهراتغییربدهد.حتیمجلس
میتواندوزرارااستیضاحوبرکنارکند.
بنابرایــنازنظرمنفارغازآننکتهاولکهمربوطبهقدرترهبریاســت،نظامما
پارلمانیاستواینکهکسانیبحثنظامریاستیرادرایرانمطرحکردهوبگویندماباید
بهسمتپارلمانیشدنبرویم،اصالًحرفدرستینیستواصالًنهشناختخوبیاز
قانوناساسیدارندونهشناختیازتعاملبینقوادرکشورمادارند.
 ëëپــس به نظر شــما در حال حاضر و بــا اختیاراتی که قــوه مجریه و قوه مقننــه دارند،
پارلمانغلبهدارد؟
بلههمینطوراستومجلسدستباالرادارد.
ëëدرچارچــوبحقوقاساســیکهنظامهایسیاســیکشــورهایمختلفرابررســی
میکنند ،مشــخص اســت که کدام کشــور نظام پارلمانی دارد و در چه کشوری ،نظام
ریاســتی وجود دارد .در چارچوب همان بحث کارآمد کردن نظام سیاسی کشورمان،
ایدههایمختلفیمطرحشده.
اما از یک طرف ،در مورد نظام سیاسی ایران ،صاحبنظران حقوق اساسی و حقوق
عمومیمعتقدندکهایننظام،یکنظامخاصومنحصربهفرداســتوالبتهبرخی
همگفتهاندایننظام،نظاموالیینیمهونیمهپارلمانیاست.
ëëآیاایننوعاصطالحاتبرایشناختنظامسیاسیما،قابلاستناداست؟
اوالًمانظاموالییدرقانوناساســیجمهوریاسالمیایراننداریموچنینچیزی
درقانوناساسیشناختهنشده.اصل57قانوناساسیجمهوریاسالمیایران،والیت
مطلقهفقیهرامطرحمیکندولیاصل110اختیاراترهبریرااحصاکردهاست.
بنابراین،قانوناساسیشفافاستونمیشودازاصل 57اصولیراخارجکنیدکه
مغایرباقانوناساسیباشد.اختیاراترهبریهمدراصل110آمدهومشخصوشفاف
استوچیزیبهغیرازایننیست.
نظــاموالیی،یکنظامایدئولوژیکاســتکهیکعدهســعیمیکننــدآنراپیش
ببرند.ایناصطالحبااصولقانوناساسیمطابقتندارد.
دربــارهاینکــهمیگوییمایننظــام،منحصربــهفرداســت،بلههرقانوناساســی
میتوانــدمنحصــربهفردباشــدوفرانســههــمهمینطوراســت.هیچنظــامحقوق
عمومی،عیناًشبیههمنیستندوهرکدامدرنوعخودشانمنحصربهفردند.
آنچیزیکهاهمیتداردایناســتکهتنظیمقواوموازنهقدرت،دریککشــوربه
گونهایباشدکهتماماختیاراتدردستیکقوهنباشد.بهخاطراینکهتسلطیکقوه
بهطورانحصاریبرقوایدیگریعنیشخصبرقوایدیگر،بهنفعمنافعملتنیست.
اصوالًتجمیعقدرتموجبعدمپاسخگوییمیشود.مانمیتوانیمدریکنظام
مردمســاالر،اشــخاصیاگروههایاقواییراداشــتهباشیمکهپاسخگویملتنباشند.
بنابراین،مهم،موازنهقدرتاستونهاینکهسهقوهیاچهارقوهباشد.
 ëëدروضعیتفعلیوباهمینقانوناساسیکهوجودداردب هنظرشمااینوضعیت
که هم مجلــس وجود دارد و هم ریاســت جمهــوری اختیاراتــی دارد ،کارکرد خوب و
مناسبیدارد؟
اصالًکارکردخوبیندارد،چراکهســاختارسیاســیمایکساختارمعیوبوناقص
استوکارکردمناسبومطلوبقوارانداریم.ازطرفدیگر،شوراینگهبانیوجوددارد
وتفاسیریراارائهمیکندکهبیشتربهنفعخودشاست،چراکهماچیزیبهاسمنظارت
اســتصوابیدرقانوناساسینداریمولیبنابهتفسیرشوراینگهبان،انتخاباتبهاین
سمترفتهاست.ازطرفیهم،ایجادمجمعتشخیصمصلحتنظام،اصالًمبنای
قانوناساســینداشــتولیاالنمجمعتشــخیصبهسمتتوســعهقدرتخودش
حرکتکردهاســتومیخواهدبرخیاختیاراتقوهمجریهوقوهمقننهراداشتهباشد
وحتیقوانینقضاییتصویبمیکند.
ازآنطــرف،شــورایعالــیانقــابفرهنگــیراداریــم.اصــاًنظاممایــکنظام
غیرمنضبطوغیرشفافاست.
کســانیکهدراینسیســتمیانهادهایآنوجوددارندبراقتصادوسیاستماتأثیر
میگذارندولیپاســخگونیســتند.بنابراین،ســاختسیاســیمعیوباستوساخت
سیاسیبایددرستشود.
 ëëکشــور هندوســتان ،نظام جمهوری دارد ولی رئیس جمهوری آن به طور مســتقیم
توسط مردم انتخاب نشده و توسط پارلمان انتخاب میشود .چرا در هند به این شکل
وسازماندهیسیاسیوحقوقیرسیدهاند؟

بــهخاطراینکــهدرهنــد،رئیسجمهــوریاختیاراتزیــادینــدارد.آنچهمهم
اســتاینکــهدرهنــد،نخســتوزیرقــدرتزیــادیدارد.نظامسیاســیترکیــههم،
همیــنطوربــودورئیسجمهوریقــدرتزیادینداشــت.درایــننظامها،برخی
رؤســایجمهور،اسمشــانرئیسجمهوریاســتولیمنتخبپارلمانهســتندو
نقشندارند.کسیکهنقشاساسیرابهعهدهدارد،نخستوزیراست.
نکتهدیگرایناستکهدرنظامهایجمهوری،رئیسجمهوریمیتواندازقدرت
خودشعلیهپارلماناســتفادهکند.دراینحالت،موازنهقدرتشــکلمیگیرد.در
ترکیه،بافشاراردوغان،قانوناساسیترکیهدرپارلمانآنکشورتغییرکرد.
آنچهکهمهماستاقتدارداشتنیانداشتنرئیسجمهوریاستووقتیرئیس
جمهــوریاقتــدارندارد،بهیکمقامتشــریفاتیتبدیلمیشــود.امانخســتوزیر،
پاســخگوییسیاســیداردوازآنطــرف،رئیسجمهوریقدرتانحــالیامحدود
کردنپارلمانرادارد.
چیزیکهدرمطالعاتتطبیقیبهدســتمیآیدتوازنقدرتاســتونمیشود
همهقدرتبهیکسمتبرود.ضمناینکهدرایران،ب هنفعمانیستکهدربارههمه
چیز،پارلمانومجلستصمیمگیریکند.
تجربهفرانسهنشانمیدهدکهدر
آن کشــور ،پنج جمهوری شکل گرفته
و االن جمهوری پنجم فرانسه مستقر
اســت.درجمهوریچهارم،هرهفت
در نظامهای پارلمانی آنچه
مــاهوطی 12ســال،مجلسفرانســه،
که مهم است اقتدار داشتن یا
دولتراتغییرمیداد.تغییرپیدرپی
دولــت،یعنــیاینکــهثبــاتسیاســی
نداشتن رئیس جمهوری است
وجودندارد.اینوضعنشــانمیدهد
و وقتی رئیس جمهوری اقتدار
کهتجربهپارلمانتاریســم،یکتجربه
ندارد ،به یک مقام تشریفاتی
ناکافــی اســت و یــک تجربــه ناموفق
است.
تبدیلمیشود.امانخستوزیر،
 ëëبــا ایــن صحبــت شــما ،میشــود
پاسخگویی سیاسی دارد و از آن
نتیجه گرفت که جنابعالی معتقدید
طرف ،رئیس جمهوری قدرت
نظام سیاسی ما نیاز نیست که دست
بخورد و همین وضعیت فعلی ،بهتر
انحالل یا محدود کردن پارلمان
ازپیشنهادهاییاستکهارائهشده؟
را دارد
مشــکلمــادرجایدیگریاســت
ومشــکلدرزمینهاصولدموکراســی
است .مشکل ،جایگاه شورای نگهبان
اســت.درزمانحیاتامــام(ره)،دبیر
شوراینگهبان،آقایصافیگلپایگانیبود.
وقتیازآقایصافیگلپایگانیمیپرسندکهمامیخواهیمتحریرالوسیله[تألیف
امامخمینی]رابهعنوانمبنایآرایقضاییبهشورایعالیقضاییمعرفیکردهو
تصویبکنیم،صافیگلپایگانیمینویسدچنینکارینمیتوانیدانجامبدهیدمگر
اینکهتحریرالوسیلهترجمهشدهودرمجلسبهتصویببرسدوبعدبهعنوانقانون
شناختهشدهواجراشود.
شوراینگهبانبادبیریآقایصافیگلپایگانی،باشوراینگهبانیکهاالنوجود
دارد،کامالًتفاوتدارد.چراکهدرزمانشوراینگهبانفعلی،سهچهارنفرازفقهای
آنبهنفعیککاندیدایریاستجمهوریموضعگیریکردند.
 ëëکشــورهایمختلف با نظامهای سیاسیکه دارند سعیمیکنند ب ه سمت تکامل
حرکتکردهودموکراتیکشوندومتکیبودنخودشانبهرأیمردمرابیشترنشان
بدهنــد.درمــوردتغییرنظامسیاســیوایجادتغییردرفعالیتمجلسوریاســت
جمهوری ،شــمافکر میکنید ایده بهتری نسبت به وضعیتفعلی ،در حال حاضر
وجودندارد؟
مــانبایدگرفتاراینپیشــنهادهاومدلهاشــویم.یعنیبایدمشــکلرابهصورت
ریشهایببینیم.مشکلدموکراسیدرایرانوجودداردومشکلدموکراسی،مداخله
درفرآیندهایدموکراسیاست.
ایــنمداخله،ازروشهایمختلــفصورتمیگیرد.درحالیکهبهینهشــدنو
مطلوبشدنرابایددرحکمرانیخوبببینیم.حکمرانیخوب،ایناستکهمردم
نقشبیشــتر،واقعیترومؤثرتریداشــتهباشــند.بنابراین،هرچهموانعمشــارکت
مستقیم،بهتر،شــفافتروگستردهترمردمازمیانبرداشتهشــودقابلدفاعاست.
اساساًنهادهایقیمومتی،اجازهرشدرابهمردمنمیدهند.
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