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مجلسبايد
تخريب و دوباره بنا شود

توگو با هادي صادقي
گف 

توگو با محيالدين حائري شيرازي
گف 
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گذاربه قانونخوب

با مجلسمدرسي
در آثار و گفتارهايي از:

پژمان آرمان
مهدي اسالمي
احمد اميرآبادي
ناصر ايماني
جمشيدجعفرپور
حسنحسيني
هاشم حسينيبوشهري
محمدحسيني
کبريخزعلي
تورج روحاني
حسنسبحاني
احسان قاضيزادههاشمي
مجيد كاشاني
علياكبر گرجي
احمد مازني
عباس نصيريفرد
سيدحسيننقويحسيني
و
يادداشتي از محمدجواد جاويد:

ديالكتيك قانونخوبوقانونبد
باشاقولحقوقفطري

پيگيري منشورقانونگذاريازخبرگانملتپيراموننقشمجلسدرولنگاريفرهنگي

آياتسيدرحيمتوكل،محسنمجتهدشبستريوعباسكعبي:

مجلسقوانين
قرارگاهفرهنگي را تصويبكند
مجلس درباره واليت
بايد مرزبنديشفاف داشته باشد

مجلسكارشناس در رأس
امور است نه صنفي و سياسي

قانونخوب ترجمان
خواستعمومياست

توگو با علياكبر واليتي
گف 

توگوباعباسعليکدخدايي
گف 

توگوبا حسينعلياميري
گف 

صاحب امتياز :پیامآوران نشر روز
مديرمسئول :عبداهلل گنجي
سردبير :غالمرضا صادقيان
دبیر ویژهنامه :محمدصادق فقفوري
مدیر فنی :حسن فردی
چاپ :چاپخانه روزنامه جوان

حرف اول

غالمرضا صادقيان

چقدرسختاستکه دوبارهمجلسيازکارشناسان ساخت؟!

۱ـ هزاران طرح عمراني نيمهكاره در كشور چشمشان به نمايندگان سابق و
اسبق مكاره است كه روزگاري با تهديد يا تطميع يا دستكم ترغيب دولتيان
همدوره خود ،پاي طرحي را لنگان لنگان به شهر و روستاي خود كشاندند تا
جادهاي يا بيمارستاني يا ورزشگاهي و از اين قبيل عمرانيجات به نام خود
در حوزههاي اخذ رأي ثبت كنند نه به خاطر پاسداش��ت آرايي كه از مردم
گرفتهان��د – كه آن را همان فردا فراموش ميكنندـ بلكه به اميد رأي دوره
بعد موكالن زبان بس��ته خود! ام��ا روزگار جور ديگري ميچرخد و نماينده
اين دوره در دوره بعد حذف ميش��ود و دولت ديگري هم ميآيد و در اين
ميان دولت و مجلس بعدي ،طرحهاي نيمهكاره را مثل سرزمينهاي ويران
تمدنهاي گذشته براي عبرت آدميان رها ميكنند.
2ـ بخش مهمي از وقت نمايندگان مجلس به بررسي و تصويب بودجههاي
ساالنه ميگذرد .آن را كم و زياد ميكنند .از فرهنگي بر ميدارند و به عمراني
ميافزايند يا از عمراني بر ميدارند و به توليدي ميدهند .بر سر مردم منت
مينهند كه دولت داشت بودجه را غلط خرج ميكرد و ما درستش كرديم .اما
نهايتاً چيزي فرقي نميكند .دولتها براي خرج بودجه ،دستورالعمل اجرايي
مينويسند و دوباره بودجه را همانطور كه ميخواهند خرج ميكنند.
3ـ وقت ديگري از مجلس براي بررس��ي برنامههاي پنج ساله تلف ميشود.
حاال اقتصاددانان دو جناح همچون برخي برنامهريزان در كش��ورهاي ديگر
معتقدند ديگر زمان برنامههاي پنج س��اله گذشته است و از اول هم اشتباه
بوده است و براي برنامهريزي توسعه بايد به مدلهاي ديگري رجوع كرد!
4ـ كار ديگري بر دوش نمايندگان اس��ت؛ اعتماد به وزرا .مجلس��ي به همه
وزراي يك رئيسجمهور رأي اعتماد ميدهد و خشنود كه در پيشگاه عدل
الهي عجيب كار تخصصي و دشواري انجام داده است .اما رئيسجمهور يكي
يك��ي وزراي خود را بر س��ر حرفي و حديثي ع��زل ميكند تا آنجا كه پيام
ميدهند كابينهات از اعتبار افتاد ،ترمز را بكش! و اينچنين زحمات بي شائبه
نمايندگان در اعتماد به وزرا هدر ميرود.
5ـ كار ديگري هم باقي مانده اس��ت :س��ؤال و تذكر و كارت زرد به وزراي
دولت .براي اين يكيها صحن مجلس را بس��يار بزرگ س��اختهاند .يكي از
بزرگترين يا بزرگترين صحن مجلسهاي جهان تا بتوان قبل از س��ؤال و
تذكر با نمايندگان وزير يا به ش��كلي ديگر البيهاي الزم را انجام داد .البي
جاي باز و فضاي قدم زدن ميخواهد.
6ـ باقي زمان به تعطيليهاي تابس��تانه و زمستانه ميگذرد .تابستان براي
همراهي با معلمان و زمس��تان براي همسويي با كشاورزان .بخشي از وقت
نيز صرف س��ر زدن به حوزههاي انتخابيه ميشود تا نماينده در پايتخت از
چشم موكالن نيفتد.
7ـ ميماند قانونگذاري! ما دچار زمينخواري هس��تيم ،چون قوانين مربوط
ضعيف است ـ اين را ميشود هر هفته از زبان سخنگو يا يك مسئول قضايي

شنيد – جنگلخواري ،درياخواري ،بيابانخواري ،كوهخواري ،كشور خواري
ديگر جاي خود را دارد .صفحات كتاب قانون از اين چيزها خالي است.
مواد مخدر  3تا  5ميليون ايراني را مستقيم و چند برابر آن را غيرمستقيم
آلوده كرده است .پليس ميگويد مواد جديد قانون ندارند و قانون مواد سنتي
هم  60سال پيش وضع شده است.
 11ميليون دختر و پسر ايراني از سن ازدواج عبور كردهاند اما براي تسهيل
در ازدواج خود يكي از مشكالتشان نبود قوانين پيشرفته و آسانگير فرهنگي
و اقتصادي است .تأمين اجتماعي و بيمه ،قانون نو و پيشرفته ندارد.
قواني��ن راهنمايي و رانندگي بازدارنده نيس��ت .مجلس جريمهها را چند برابر
ميكند ،اما مردم جريمههاي جديد را هم همه با طيب خاطر ميپردازند و جرم
دوس��ت داشتنيشان را مرتكب ميشوند .چرا به جاي – يا در كنار – افزايش
جريمهها ،قوانين بازدارنده اجتماعي وضع نميشود؟! خب شايد به اين خاطر
كه نبايد روزي خودمان را هم در برابر اين جريمههاي سنگين ببينيم!
م��ا براي خيلي چيزها قانون نداريم و براي چيزهاي ديگري قوانين نيم بند
داريم .مجالس گذشته قوانين زيادي را در حال بررسي دارند اما كند پيش
ميروند ،البد چون وظايف ديگري هم دارند.
ً
8ـ قان��ون مترقي «مجلس كارش��ناس» ميخواهد .اما اخيرا مد ش��ده اس��ت
كه ليس��تهاي انتخابات مجل��س را از روي كانتكت موبايل رئيس جناح تهيه
ميكنند «:اين دختر را بنويس چون دختر فالني اس��ت! آن دختر را هم اضافه
ك��ن كه اين يكي تنها نماند!» اينجوري ميش��ود ك��ه «پروانه فالن» ،دكتراي
جامعهشناس��ي استداللش در دفاع از يك وزير اين اس��ت كه به اين وزير رأي
بدهيد چون ش��خصي به من گفته اس��ت او آن قدر خوب اس��ت كه من براي
موفقيتش دو ركعت نماز خواندهام! توجه ميكنيد ؟! يک شخصي به او گفتهاست
اين وزير آدم خوبي است و اين مجلس كانتكت موبايل جناحبازان است.
9ـ قانون مترقي ،مجلسي ميخواهد كه نمايندهاش به قانون اساسي كشور
ملتزم باش��د ،نه اينكه به مجلس بيايد تا دش��مني و كينهاش را به فروش
بگذارد .مجلس جاي قانونگذاري است نه جاي كينه فروشي .دو قطبي شدن
مجلس آن را متوقف ميكند و گاهي اين توقف به حدي است كه مجلس در
روز آخر خود هنوز دعواهاي روز اول را تمام نكرده است.
۱۰ـ بايد يك مجلس نو س��اخت .مجلسي كه متخصص باشد و متعهد ،نه
مجلس عوام گروه باز و مجلس منفعت شخصيجو! اما يك نوميدي خشن
آدمي را ميآزارد زيرا ساختن مجلس هم به دست مجلس خواهد بود و حاال
با مجلسي كه هر دوره ضعيف تر ميشود ،چگونه ميتوان يك مجلس قوي
ساخت؟! چرا مجلس شوراي اسالمي را در ايران با آيتاهلل بهشتي وخامنهاي
و مفتح و باهنر و با متخصصان اقتصاد و سياس��ت و فرهنگ آغاز كرديم و
حاال به دست فاطي و پروانه دادهايم؟! آيا ميتوان از اين مجلس خواست كه
خود را بسازد و به يك مجلس قوي تبديل كند؟!

گذاربهقانونخوب

کارکرد نهاد وارداتي پارلمان در ايران تغيير ماهيت دادهاست

محمدصادق فقفوري
دبير ويژهنامه

«انسانها عدالت و آزادي را مديون قانون هستند .اين نها ِد سودمندِ اراده همگاني است كه برابري طبيعي ميان انسانها را در حقوق ايجاد ميكند.
همين صداي آسماني [قانون] است كه دستورهاي مربوط به مصلحت عمومي را به هر شهروندي ديكته ميكند و به او ياد ميدهد طبق قضاوت شخصي
وجدان خود اقدام كند و در عين حال با خود در تضاد نباشد».
()Rousseau, Discours sur léconomie Politique, article de lencyclopédie, t III, P. 248

مقدمه اول :اگرچه اكابر فالسفه يونان ميانه ( )Greece middleسقراط ،افالطون و
ارسطو در بحث از تقدم «عدالت» يا «قانون» ،فضل و برتري را بر عدالت ميدهند و
هر آنچه را برآورنده عدالت باشد  -اعم از قانون  -داراي ارزش ميدانند ،اما اصحاب
قرارداد اجتماعي (توماس هابز ،بارون دو مونتسكيو و ژان ژاك روسو) ،تمام ارجحيت
را از آن قانون ميدانند« .وضعيت طبيعي» بشر و قرارداد اجتماع انساني بر تشكيل
حكومت ،دو عامل سازنده «قانون» از قرن هفدهم ميالدي به اين سو هستند.
در اينك��ه وضعي��ت طبيعي جامعه بش��ري در بدو تش��كيل ،يك ف��رض الممكن
( )de fictionاست ،تقريباً اختالفنظري ميان انديشمندان فلسفي – حقوقي وجود
ندارد ،اما توجيه و بر س��اختن پايهها و بنيادهاي قانون ميطلبيد كه فالسفه مادي
قرون وسطا به اينسو ،اين فرض هرگز وجود نداشته را مطرح كنند و قانون را بر آن
بنا نهند و در ضمن آن اين طرز تلقي را بقبوالنند كه قانون (يا همان اراده همگاني
براي اداره اجتماع) الزمه زندگي بشري در عصر قرارداد اجتماعي است.
صحبت از چيستي قانون و چرايي آن ،متناظر با بحثهاي الاقل تا سه يا چهار قرن
ميالدي گذش��ته است ،اگر معتقد نباشيم اين مهم (چيستي /چرايي قانون) قبل از
ميالد مسيح در فلسفه يونان شروع و تمام هم شده است .در عصر حاضر كمتر كسي
در باب بودن /نبودن قانون مطلب مينويسد .عدهاي از پستمدرنيستها نظير نيچه،
دريدا و ژيژك مطالبي را راجع به «فلس��فه حقوق» در دو س��ده اخير طرح كرده و
بسط دادهاند كه در بدو امر متمايز از متقدمين فالسفه است ،اما غور در مطالب اينها
هم حداقل دو نكته را واضح ميكند :پذيرش اصل وجود قانون به عنوان يك ضرورت
اجتناب ناپذير اجتماعي ،لزوم اتصال و ربط قانون به چيزي غيراز خود براي مشروع
شدن و مشروع ماندن (.)Légitimation
از اين رو پاس��خ دادن به اين پرس��ش كه اساس��اً چرا قانون؟ پرسش بجايي در اين
ش��رايط به نظر نميرسد .اما همينقدر كه نگاه هستي شناسانه ()Ontologique
به مفهوم قانون و ارائه تز در اين باره ،راهگشاي عملي جوامع امروزي نيست يا الاقل
در كوتاه مدت نيست ،كاركردگرايي ( )Fonctionnalisteقانوني بيش از هر زمان
ديگري نياز دولت – ملت هاست .به بياني ديگر ،يافتن پاسخ اين پرسش كه «قانون
خوب» كدام اس��ت ،نياز مبرم هزاره س��وم است .البته كه اين موضوع از ديرباز و نزد
اصحاب قرارداد اجتماعي هم بياهميت نبوده اس��ت« :آنهايي كه انقالب را به وجود
آوردهاند و خواس��تهاند مزه آن را به مردم بچشانند ،در اين امر موفق نشده اند ،مگر
به وس��يله قانون خوب» (روح القوانين ،مونتس��كيو ،ترجمه علي اكبر مهتدي ،نشر
اميركبير ،1391 ،جلد اول ،صفحه .)253
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مقدمه دوم :هومر ،اديب يونان باس��تان ،الئوس ( )laosرا به «سربازان فرودست»
معنا ميكند كه در مقابلشان «اميران ارتش» قرار دارند .مفهوم دقيق مدل حكومتي
الئيس��يته را كه برگرفته از واژه اليكوس ( )laikosاس��ت نيز بايد در همان معناي
«س��ربازان فرودست» جست ،چراكه به اذعان يوناني دانان ،اليكوس و الئيسيته هر
دو از همان واژه الئوس استنتاج شدهاند .به عبارتي و وفق معناي لغوي – اصطالحي
فرهنگنامهه��اي اروپايي ،نظام الئيك آن نظامي اس��ت كه اجتم��اع آن از دو طيف
تشكل يافته است :سربازان و اميران .اساس نظامهاي سكوالر كنوني غرب را هم بايد
در اين مفاهيم پيدا كرد.
هرچند هومر 9 ،قرن پيش از ميالد ميزيسته است ،اما دوگانه فرو دست /فرا دست
تا همين قرن  19و  20پس از ميالد در ادبيات حقوقي غرب وجود داش��ته و هنوز
ه��م رگههايي از آن به وضوح در نظامهاي الئيك قابل مش��اهده و ردگيري اس��ت.
ژاك روس��و كه مولود قرن  18ميالدي است ،به صراحت از محروميت فرودستان از
حق رأي و انتخاب مينويس��د .فرودستان جامعه روسويي ،تشكيل دهنده قاطبه آن
جامعهاند :زنان ،بردگان و فقيران .انديشه روسو كه در نهايت به انقالب فرانسه و خلق
جمهوريها در غرب منجر ش��د ،چنان اثراتي را بر حوزه جغرافيايي غربي گذاش��ت
كه تا اواسط قرن  20ميالدي هم بسياري از كشورهاي اروپاييبهرغم تدوين متون
قطور قانوني ،به زنان اجازه ورود به دانش��گاه و رأي دادن نميدادند ،حتي كش��وري
مانند بريتانيا.
جاي پرداختن به مواردي چون جنبش اد باسترز ( )Ad Bustersيا همان تسخير
وال اس��تريت ،در اين مقدمه نيس��ت ،اما عجالتاً نوش��تن اين مطلب الزم است كه
س��اختار حقوقي – قانوني نظامهاي الئيك غربي هنوز هم نتوانس��تهاند «يكساني»
در وض��ع قان��ون و اجراي آن را در درون خود نهادينه كنند و اين قبيل خيزشهاي
مردمي مبتني بر پش��توانههاي عملي – كه كم هم نيستند و با عناوين متفاوت ،اما
كاركرد يكسان در غالب كشورها مشغول فعاليت بالقوه و بالفعلند– نمودي از همين
«نايكس��اني» حقوقي – قانوني در غرب و ش��رق جغرافيايي و فكري است .البته كه
ساختار بنيادين اين قبيل نظامات اجازه پيادهسازي تمام و كمال «يكساني در برابر
قانون» را نميدهد ،چه دو گانه فرودس��ت /فرادست قرن هاست ادبيات قانوني غرب
را بر س��اخته و در آن ريش��ه سترگ دوانيده است .رهايي از اين نگاه و نائل شدن به
«يكس��اني در برابر قانون» ،مستمس��كي به نام «قانون خوب» ميخواهد كه الزمه
اثرگذاري آن هم رهايي از هرگونه دوئيتي است.
به بياني ديگر ،هرچند دولت – ملتهاي كنوني با ش��كل و شمايل فعلي و الزاماتي

در يك��ي از مراحل تدوين تا اجراي قانون و نظارت بر
نظير تفكيك قوا برگرفته از مدلي هستند كه اصحاب
آن ،بس��يار محتمل است كه س��هو و نسيان به سراغ
ق��رارداد اجتماع��ي آن را پي ريخته ان��د ،اما تجربه
انسان آيد و همين امر مانعي براي وضع قانون خوب و
قرنه��ا پي��ش از ميالد ت��ا عصر كنون��ي ثابت كرده
پيادهسازي آن ميشود ،چه تنها خداوند است كه دچار
اس��ت كه قانون موضوعه يا هم��ان قانون مصوب قوه
كان َربُّك ن َسيا؛ مريم64 /
مقننه ( )loiنتوانسته يكساني در حقوق ( )droitرا
سهو و نسيان نميشودَ :و َما َ
گذشته از جهل ،سهو و نسيان ،مشكل ديگري هم هست
به دنبال داشته باش��د .اگر يكساني در حقوق و اداره
و آن اي��ن اس��ت كه به هنگام اجرا و نظ��ارت بر قانون،
اجتماع همگاني به نحو مطلوب مدنظر اس��ت بايد از
تمايالت ،خواس��تها و حب و بغضها مانع پيادهسازي
تدوين قانون براي دوگانه س��ربازان فرودست /اميران
قانون خوب ميش��ود ،چرا كه تنها خداوند است كه بر
ارتش گذر كرد و به وضع «قانون خوب» براي «آحاد
غيرتمايل و هوا س��خن ميگويد :م��ا يَنْطقُ َعن ال ْ َهوي؛
بش��ريت» رس��يد .دوگانه انگاري مخاط��ب قانون و
مونتسکيو و روسو از اصحاب قرارداد اجتماعي
نج��م( 3 /برگرفته از بخشهايي از كتاب فلس��فه حقوق
تصويب قانون بد ،دو مشكل نظامهاي حكومتي برآمده
بشر ،نوشته آيتاهلل جواديآملي ،نشر اسرا.)1386 ،
از نظري��ات قرارداد اجتماعي اس��ت كه برطرف كردن
اينها و موارد بس��يار ديگر طبق آموزههاي اس�لامي ،مانع بزرگي بر سر راه تصويب
اين دو قرين و عجين با زائل ش��دن مفهوم «الئيس��يته» و از بين رفتن هر نوع نظام
قانون خوب توس��ط قوه مقننه -كه متش��كل از نمايندگان منتخب مردم است  -و
الئيكي است؛ اين مهم هم حتماً از غرب فكري آغاز نخواهد شد كه هيچ ،اتفاقاً تحقق
اجرا و نظارت بر اين قانون در مدل حكومتي اسالمي است .راهكار چيست؟ جايگاه
آن با مقاومت جانانه غرب هم مواجه خواهد ش��د ،چه سدههاست اليتهاي اروپايي
قانون خوب در مدل حكومتي ما كجاست؟ اساساً ميتوان قوانين مصوب قوه مقننه
– امريكايي تالش كردهاند به وضعيت كنوني و تمايز بين خواص /عوام نائل ش��وند
را در مفهوم پوزيتيويستي – كه ماحصل قرارداد اجتماعي است و براي اداره جوامع
و ش��دهاند .البته ارائه نس��خه جديد از قانون خوب و منطبق با ادبيات روز حقوقي با
الئيك زاييده و بسط داده شده است – در ايران كنوني داشت و حرف از اداره جامعه
پشتوانه يكسانانگاري منطقي ،اين ظرفيت را دارد كه ملتهاي غرب نشين را براي
بر اس��اس قوانين اس�لامي هم زد ؟ قوانين ما – كه چيزي جز قوانين برآمده از قوه
رهايي از اين دوئيتها بر خواص خود بش��وراند .يك بار ديگر جمله مونتسكيو را در
مقننه نيس��تند و ميتوان آنها را منطبق با مفهوم پوزيتيويستي هم دانست -چگونه
انتهاي مقدمه اول بخوانيد.
ميتوانند خوب باشند؟
مقدمه سوم :نظام جمهوري اسالمي كه يقيناً و حداقل در عرصه نظري نقطه مقابل
قانونگذاران اساس��ي جمهوري اسالمي در سال  57براي تطابق قوانين
نظامهاي مبتني بر الئيس��يته است ،مس��تثني از احتياج به قانون و احتجاج قانوني
با اس�لام ،نهاد شوراي نگهبان را در قانون اساسي پيش بيني كردهاند.
نيس��ت .اين سخن درست و يقيناً بيمناقشه است كه جمهوري اسالمي ايران براي
اي��ن نهاد طبق اصول متع��ددي از قانون اساس��ي از جمله اصل دوم،
اداره ش��دن به قانون نياز دارد .اما قانون برآمده از س��اختار نظامهاي الئيك ،چگونه
چه��ارم و نود و يكم وظيفه تش��خيص و اعالم «عدم مغاي��رت» قوانين موضوعه با
ميتواند در نظامي كه نقطه مقابل الئيسيته است ،پيادهسازي شود؟ به بياني ديگر،
قوانين اس�لامي را عهدهدار است .حتي قوانيني كه غيراز مجراي مجلس به تصويب
قان��ون موضوعه در مفهوم پوزيتيويس��تي كه مصوب پارلم��ان و برگرفته از نظريات
ميرسند ،نظير قوانين شوراهاي عالي يا آيين نامههاي دولتي و اساسنامه سازمانها
اصحاب قرارداد اجتماعي اس��ت و براي اداره جوامع الئيك طرح ريزي ش��ده است،
از حيث مغايرت با اس�لام بايد از نظر ش��وراي نگهبان بگذرند .اين نهاد در صورت
چگونه ميتواند اسالميزه و ايرانيزه شود ؟ فرض بي قانوني و نياز به قانون نداشتن و
تش��خيص تباين يك قانون با شرع اسالم ،آن را جهت اصالح به نهاد تصويبكننده
بحث در اين رابطه ،موضوعاً منتفي اس��ت ،اما «قانون خوب» اسالمي – ايراني كدام
ارجاع ميدهد.
است؟
با اين توصيف« ،اس�لامي شدن» قوانين در مدل حكومتي ما تعبير دقيق و واضحي
مضاف بر يافتن قانون خوب براي اداره مدل حكومتي مبتني بر واليتفقيه و در عين
نيست،بلكه قوانين ما با وجود شوراي نگهبان ،از حيث اينكه «ضداسالمي» نباشند،
حال داراي قواي س��هگانه منفك ،معضالت ديگري هم در باب «قانوننگاري» ايراني
مصون ماندهاند .اين موضوع پراهميت ،مشروعيت ساختاري را هم در نظام ما كه در
وجود دارد .اين مسائل بغرنج ناشي از تلفيق ناصواب شيوه حكومت داري غربي ،نظير
آن قوانين منبعث از ذات الهي هستند ،تأمين كرده است.
تفكيك قوا ،با شريعت اسالمي است .پرواضح است كه تفكيك قوا ،آنطور كه روسو و
نوش��تن اين موضوع هم الزم اس��ت كه مجلس به اس��تناد اصل نود و س��وم قانون
هابز و مونتس��كيو گفتهاند و ظاهرش در كش��ور ما هم در حال اجراست ،با ذات فقه و
اساس��ي اعتبارش را از وجود شوراي نگهبان ميگيرد .به بياني ديگر ،اگر نهاد مميز
شريعت اسالمي همخواني ندارد يا الاقل در اسالم به چنين تفكيك قوايي اشاره نشده
و بررسيكننده قوانين از حيث تطابق با اسالم (يعني شوراي نگهبان) وجود نداشته
و اين مشكل از موارد امضايي در اسالم است .تعميق در تباينات تفكيك قوا با شريعت
باشد يا بنا به داليلي نتواند انجام وظيفه كند ،پارلمان جمهوري اسالمي مشروعيت
اسالمي ،بحثهاي خاص و عام طلبگي و اجتهادي ميطلبد ،كما اينكه اين بحثها هم
قانوني ندارد و نخواهد توانست قانون وضع كند .اسالميزه كردن قوانين ،بخش عمده
تا حدودي طرح شده است ،اما واضحات زير بدون پيچيدگي ،ناهمخواني و تعارض بين
نواق��ص وضع «قان��ون خوب» براي اداره اجتماع ايران��ي را بر طرف ميكند ،اما اين
قانون برآمده از قوه مقننه با قانون مدنظر اسالم را به خوبي مينماياند:
رفع همه نواقص نيس��ت ،چرا كه ش��وراي نگهبان نهادي بيرون از مجلس به شمار
تدوين قانون اساس��اً براي تأمين امنيت ،نظم ،آزادي و در نهايت رس��يدن به عدالت
ميآي��د كه بر كار نمايندگان مل��ت نظارت ميكند؛ خود مجلس ه��م براي هموار
اس��ت .هم��ان طور كه اصحاب ق��رارداد اجتماعي هم به اين موضوع اش��اره كرده و
كردن موانع تصويب «قانون خوب» وظايفي برعهده دارد .اگر شوراي نگهبان به طور
فالس��فه يونان باستان هم بدان اهتمام داش��ته اند؛ جمالتي از اين اهتمام در صدر
پسيني ضعفهاي نهاد برآمده از نظريات اصحاب قرارداد اجتماعي را برطرف ميكند،
اين يادداشت ذكر شد ،اما براي رسيدن به اين آرمان ،بايد هم مواد قانوني همسو با
مجلسيان هم بايد بهطور پيشيني اين مهم را به انجام رسانند.
اين آرمانها تنظيم و هم پاداشها و كيفرهاي پيش بيني شده در آن با اين اهداف
واال هماهنگ شود .اين نكته هم واضح است كه قانون في حد نفسه تحكم و فرمان
الزم��ه عملكرد مثب��ت مجلس در زمين��ه تصويب «قواني��ن خوب»،
ندارد كه به محض وضع ش��دن جامعه را به آرمانهاي خود برساند ،بلكه قانون نياز
اطمينان خاطر از س��الم و صحيح عمل كردن تصويبگران قانون است.
به ضمانت اجرا دارد و اين ضمانت اجرا هم جز با گنجاندن پاداش و كيفر مناسب در
«نظارت» بر نمايندگان بدون ش��ك يك��ي از پايههاي تصويب قانوني
متن قانون حاصل نميشود .از طرف ديگر ،وفق آموزههاي اسالمي انسان به هر حال
درخور اس��ت تا اين اطمينان به دست نيايد كه نمايندگان مجلس (واضعان قانون)،
از درجهاي از جهل برخوردار اس��ت و علم مطلق تنها از آن خداس��ت :لاَ يَ ْع ُز ُب َع ْن ُه
ً
من َذ َ
م ْثق ُ
چه به لحاظ اخالقي ،چه اقتصادي و چه به لحاظ سياسي اصطالحا ريگي به كفش
لك َولاَ أَ ْك َب ُر؛ سبا3 /
الس َما َوات َولاَ في أْالَ ْرض َولاَ أَ ْصغ َُر ْ
َال َذ َّر ٍه في َّ
ً
ندارند ،منطقا نميتوان از خروجي مجلس خاطرجمع بود و اين انتظار را داشت كه
حتي اگر دانش انسانها براي نيل به آرمانهاي پيشگفته به تمام و كمال فرض شود،
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پارلم��ان جمه��وري
اس�لامي بتواند راهبر
ايرانيان باشد.
ب��راي نظارت بر نماينده
ميت��وان دو بخ��ش را
متصور ش��د :نظارت دروني،
نظ��ارت بيرون��ي .دروني به اين
معنا كه مجمعي از خود نمايندگان بر
نمايندگان بدوا ً و اس��تمرارا ً نظارت كنند كه اگرچه اين
موضوع به نوعي ارجاع امر نظارت بر نماينده به خود نماينده اس��ت ،اما به هر حال
ضروري است .نظارت بيروني هم به اين معناست كه نهادي غيراز مجلس بر اعضاي
مجلس نظارتي جامع داشته باشد ،مانند قوه قضائيه .با اينكه هر دو بخش نظارت در
قوانين و اس��ناد باالدستي جمهوري اسالمي پيش بيني شده است ،شوربختانه بايد
نوشت كه هيچكدام از اين بخشها تا كنون به درستي عملياتي نشده است.
از منظ��ري ديگر ،ركن نظارت براي تحق��ق قانون خوب را ميتوان نظارت بر اجراي
قوانين هم دانست .مسلم است كه يك قانون هر چقدر هم خوب و سازنده باشد ،در
صورت بد اجرا شدن اثرات مورد نظر را نخواهد داشت و در مواردي اوضاع را وخيم تر
از قبل خواهد كرد .بنابراين بسيار مهم است كه بر شيوه اجراي قوانين هم نظارتي تام
صورت پذيرد .اين معنا از نظارت توسط مكانيزمهايي نظير تحقيق و تفحص ،سؤال و
استيضاح ،به استناد قانون اساسي ،در مدل حقوقي ما در جريان است.
جهتگيري سياسي منطبق با اصول اسالمي در تصويب قوانين ،يكي ديگر
از پايهه��اي نائ��ل آمدن به «قانون خوب» اس��ت .تفكيك ام��ر دين از امر
سياس��ت كه پيش فرض نظامهاي مبتني بر الئيسيته است ،به شرحي كه
در س��ه مقدمه باال ذكر ش��د ،يكي از موانع جدي تصويب قانون خوب به ش��مار ميآيد.
براي دوري جس��تن از هرگونه دوئيتي الزم اس��ت قانونگذار متش��رع ،دستورات سياسي
شارع را هم مدنظر قرار دهد .مفسده عاري بودن قوانين موضوعه از سياستهاي اسالمي
همان مفسدهاي است كه يك نظام سكوالر به آن دچار ميشود؛ نايكساني در برابر قانون.
اصل اولي در سياست قانونگذاري اسالمي اين است كه همگان با هم برابر و يكسانند.
هيچ كس حق وضع قانون براي اس��تيال بر س��ايرين را ندارد .قانون نگاري در مدل
حكومتي اسالم تنها برعهده خداوند است و كساني كه او تعيين كرده است .سياست
اس�لامي اجازه هيچ گونه دوگانه انگاري را در وضع قانون نميدهد .قانون دوگانه و
تبعيض آميز از منظر اسالمي ،قانون خوبي نيست.
از طرف ديگر ،سياس��ت كالن اسالمي اجازه استيالي غيرمسلمانان بر مسلمانان را
نميدهدَ :ول َ ْن يَ ْج َع َل هَّ ُ
ْمنين َسبيلاً ؛ نساء .141 /از اينرو هرگونه
افرين َعلَى ال ْ ُمؤ َ
الل للْ َك َ
قانوني كه بخواهد هر نحو اس��تيالي غيرمس��لمان را بر مسلمان تحميل كند و جا
بيندازد ،قانون خوبي نخواهد بود.

3

اقتص��اد در قانون نگاري اس�لام وس��يله اس��ت ،نه هدف .ه��ر قانون
اقتصادياي كه در پارلمان كش��ور اس�لامي ايران به تصويب ميرسد
بايد برطرفكننده نيازهاي انساني در جهت رشد و تكامل وي باشد ،نه
همچون نظامهاي س��كوالر ،تكاثر ثروت و س��ودجويي را رقم بزند .تفاوت اساس��ي
قانون ن��گاري اقتصادي در مدل حكومتي ما با س��اير حكومتها در همين موضوع
اس��ت :اقتصاد در جمهوري اس�لامي وسيله است ،در ساير جوامع هدف (برگرفته از
مقدمه قانون اساسي).
بنابراين قانوني به لحاظ اقتصادي خوب محس��وب ميش��ود كه ضمن در نظر داشتن
تفاوت بنيادين پيش گفته ،بتواند اشتغال مناسب با كرامت بشري را براي ايرانيان رقم
بزند ،ركود فرصتسوز را از جامعه ايراني بزدايد و مانع پلشتيهايي نظير قاچاق شود.
سيستم بانكداري اسالمي -ايراني ،به طور حتم و البته در حال حاضر نظرا ً نقطه مقابل
بانكداري عاري از ربا است؛ عم ً
ال اما قوانين اقتصادي موجود سودهاي چندده درصدي
بانكها را در پي داشتهاند كه شبهه ربوي بودن شان بسيار پررنگ تر از ربايي نبودنشان
اس��ت .بحث تخصصي در اين رابطه را بايد به متخصصان امر محول كرد ،لكن عجالتاً
بايد نوشت كه قانون اقتصادي اسالمي ،سر سازگاري با اين قبيل موارد را ندارد .به طور
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اعضاي دولت موقت ملي ،از
چپ :محمد علي نظام مافي،
امان اهلل اردالن ،سيدحسن
مدرس ،رضاقلي مافي ،محمد
علي فرزين ،حسين سميعي،
قاسم صوراسرافيل

يقين ،قانون اقتصادي متشبه به ربا ،قانون ركودافزا ،قانون ثروت زا براي عدهاي خاص
و قانون بي تفاوت به قاچاق قوانين خوبي به لحاظ اقتصادي نيستند.
اثر قانونگذاري خوب در بين آحاد جامعه هم بايد هويدا شود .اين سخن
بس��يار پرنغز اس��ت كه الناس علي دين ملوكهم .شكاف بين نمايندگان
ملت به س��رعت در بين مردم هم تس��ري مييابد .اي��ن موضوع ،دين و
ايمان مردم را هم تحتالش��عاع خود قرار ميدهد .عملك��رد مجموعه قانونگذاران در
مجموع بايد به نحوي باش��د كه بر ايمان مردم بيفزايد .نانوش��ته پيداست كه مجلس
ولنگار ،تابلويي براي ولنگاري مردم خواهد شد و برعكس مجلس مقيد ،پيش براننده
مردم در تقيد به اصول پذيرفته ش��ده خواهد بود .فرهنگ و اجتماع ،دو عنصر بس��يار
تعيينكننده و تأثيرپذير از قوانين و تصويبكنندگان قوانين هستند .قانون و نماينده
خوب ،الزامات و هنجارهاي اخالقي -اجتماعي جامعه را سرلوحه قرار خواهند داد.
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اگرچ��ه نه��اد پارلمان و اص��ل قانون وام گرفته ش��ده از نظرات اصح��اب قرارداد
اجتماعي و در ابتداي امر مختص جوامع س��كوالر بوده اس��ت ،اما اين «ش��كل»
(قانون پوزيتيويس��تي و پارلمان) با درنظر داش��تن الزام��ات پنجگانه پيش گفته
ميتوان��د دچار تغيير «ماهيت» ش��ود .تغيير ماهيت قانون و پارلمان ،اول ش��رط
دستيازي به «قانون خوب» است؛ قانوني كه ضمن نداشتن ايرادات نظام غيرالهي
(س��كوالر) بتواند همزمان با اداره ايران ،احتياجات مردمان ايراني را هم به بهترين
نحو ممكن برطرف كند.
عدالت ،امنيت و آزادي برابر قانوني ،از اهداف مش��ترك وضع قانون در عصر كنوني
اس��ت؛ هرچند نظامهاي سكوالر با نااميدي از رس��يدن به عدالت و آزادي از طريق
قانون غيرالهي نااميد شده و به همين منظور تز «دولت رفاه» ()État providence
را پيريزي كردهاند تا ش��هروندان را تنها به رفاه مادي – عاري از عدالت و آزادي -
برسانند و اگرچه اين اهداف ،آرماني مينمايند ،اما نائل شدن به اينها در يك جامعه
الهي محصور در عصر غيبت چندان هم دور از دس��ترس نيست .تاريخ از زمان نزول
اس�لام به اين سو ،چند نمونه عيني اشخاص پيگير اين قبيل آرمانها را ارائه كرده
اس��ت؛ نمونههايي ك��ه اگرچه موردي بودهاند و تكصداي��ي در ميان انبوه صداهاي
مخالف ،اما پربهاترين داش��تههاي خود را نث��ار تحقق اين آرمان كرده اند :فقاهت و
جان .آيتاهلل مدرس ،شهيد پارلمان ،يكي از آنهاست.
پارلم��ان در ايران خيلي دورتر و ديرتر از زمان طرح نظرات اصحاب قرارداد اجتماعي
ش��كل نگرفته است .در شرايطي كه نصف بيشتر كش��ورهاي دنيا پارلمان نداشتهاند،
ايرانيان به پش��توانه جنبش مش��روطه خواهي خود و در اوج استبداد قجري ،در سال
 1285هجري قمري ،به پارلمان در مفهوم غربي آن رس��يدند .آيتاهلل مدرس ،اولين
شهيد پارلمان در ايران است كه به پشتوانه فقاهتش ،جانش را بخشيد تا ماهيت غربي
پارلمان را اس�لامي -ايراني كند تا برقراري عدالت و امنيت ،آزادي و برابري قانوني را
وفق شريعت اسالمي ،بر گرده يك نهاد وارداتي (پارلمان) در ايران جا بيندازد.
مجلس مدرس��ي مؤلفههايي دارد .وجه بارز اين مؤلفهها انقالبي گري اس��ت .البته
مدرس ،ش��هيد نظارت هم هس��ت ،چه او عضو اولين ش��وراي نگهبان ايراني بوده و
رضاخان به همين دليل ،مدرس را تبعيد و ترور كرد؛ مدرس به همين داليل الگوي
بنيانگذار انقالب ايران هم بوده است« :مجلس آن وقت تا مدرس نبود مثل اينكه يك
چيزي در آن نيس��ت ،مثل اينكه محتوا ندارد؛ من [امام خميني] مجلس آن وقت
را ه��م ديدهام .كانه مجلس منتظر بود كه م��درس بيايد .با اينكه با او بد بودند ولي
مجلس احس��اس نقص ميكرد وقتي مدرس نبود .وقتي مدرس ميآمد مثل اينكه
يك چيز تازهاي واقع شده است».

/

سوگندخوردهايدكهمبانياسالمراودستاوردهايانقالبراحفظكنيد «مجلسدررأسامور»
تعارف نيست كه بخواهيم تعارف بكنيم؛ نه واقع ًا بايد مجلس در رأس امور باشد اقتدار مجلس،
هيبت مجلس را حفظ كنيد .اين دست خود شما است؛ يكي از چيزهايي كه به معناي واقعي كلمه
ميتواند اين را در مجلس تأمين كند و تضمين
كند ،نظارت مجلس بر خويشتن است مجلس
شوراياسالمييكنهادانقالبيوبرآمد هازانقالب
است؛ بايد انقالبي عمل كند ،بايد انقالبي باشد و
بماند قانونگذاريشأناصليمجلساست،منتها
قانون را دو جور ميشود وضع كرد :خوب و بد مصالح م ّلي را مقدّ م بداريد بر مسائل منطقهاي
از كارشناسيها استفاده كنيد با اسناد باالدستي و سياستهاييهمكهاعالم ميشود ،قانو ن
انطباقداشتهباشد

/

/

/

/

/

قانونخوب -نظارت

/
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منشور قانونگذاري

قانونخوب؛نظارت
ديالكتيكقانونخوبوقانونبد
باشاقولحقوقفطري

شهروندان در نگاه حقوق بشري درجهبندي دارند :مقرب ،معتدل ،درجه سه
دكت�ر محمدج�واد جاوي�د

دوره ليسانس و ارشد را در دانشگاه امام
ص�ادق(ع) گذران�ده و دكت�راي خود را
از فرانس�ه اخذ كرده اس�ت .كارشناسي
ارشد را در رشته معارف اسالمي و علوم
سياسي در سال  1379به پايان ميرساند
و در س�ال  83در رشته حقوق عمومي از
كالج عل�وم اجتماع�ي تولز در فرانس�ه
دكتري ميگيرد .او همچنين در سال 84
و از دانشگاه سوربن فرانسه موفق به اخذ
مدرك دكتري در رش�ته جامعه شناسي
گرايش جمعيتشناسي ميشود.
جاويد كه دروس ح�وزوي را هم خوانده،
از اس�اتيد دانش�كده حقوق دانش�گاه
تهران است .او با اينكه به اقتضاي رشته
تحصيلي و تدريس�ي خود ميتوانس�ته
موضعگيريهاي سياسي و حتي عملكرد
سياسي داشته باش�د ،تا كنون از اين امر
خودداري ك�رده و در بين دانش�گاهيان
هماره به عنوان ي�ك چهره علمي مطرح
بوده است.
جاويد كرسي ثابت دروس «مباني فلسفي
حقوق بش�ر»« ،مباني فلسفي در حقوق
بينالملل» و «حقوق ش�هروندي» را در
دانشكده حقوق دانشگاه تهران در اختيار
دارد و از اس�اتيد ثاب�ت مقاطع ارش�د و
دكتري در رشتههاي حقوق بشر و حقوق
بينالملل دانش�گاه تهران اس�ت .ضمن
مقرراتي بودن در كالسها با دانشجويان،
برخ�ورد بس�يار لطيفان�ه و مهربانانهاي
با مخاطبان�ش دارد .او در دهه�ا كتاب و
مقالهپژوهشي كه تا كنون به درجه تأليف
درآورده از نظريات انديشمندان اسالمي
هم بهرهبرداري كرده است.
گراني�گاه دروس و مطال�ب علمي دكتر
جاويد ،استفاده مستقيم و غيرمستقيم از
نظريات شهيد مطهري و عالمه طباطبايي
است .او عالوه بر كتب فلسفي  -حقوقي،
كتاب�ي دارد با عن�وان «نظريه نس�بيت
در حقوق ش�هروندي» كه ميت�وان آن
را ش�اهكار آث�ارش دانس�ت .جاويد در
اين اثر ضمن ارائه يك ت�ز جديد حقوق
بش�ري ،تفكيك ظريفي را با استفاده از
آثار عالم�ه طباطبايي و ش�هيد مطهري
بين «حقوق بشر» و «حقوق شهروندي»
ارائه و ايرانيزه ميكند.
از او خواس�تيم با توجه به تخصصش در
مباحث فلسفه حقوقي و جامعهشناسي
حقوقي ،ضم�ن توضيح راج�ع به حقوق
ش�هروندي «قان�ون خ�وب» را برايمان
تشريح كند و بنويسد چه مؤلفههايي از
منظر فلسفه حقوقي يك قانون را خوب
و يك قانون را بد ميكند.
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در ابتدا و به عنوان مقدمه بحث ،نگارش اين موضوع الزم است كه «حقوق
شهروندي» را ميتوان در دامن نوعي «جامعهشناسي حقوقي» مطرح كرد.
چنين طرحي البته فينفسه درست است ،چراكه حقوق شهروندي بر مبناي
قانون موضوعه براي مدينه و شهر است كه شكل ميگيرد؛ مراد هم از مدينه
همان جامعه مدني اس��ت :فضايي اجتماعي ك��ه در آن جمعيتي با هدف
رسيدن به سعادت مشترك گرد هم آمدهاند.
يكي از ابزارهاي وصول به اين هدف مشترك« ،قانون خوب» است .يك قانون
خوب ميتواند حقوق ش��هروندي را تأمين كند و اين قانون بايد خصايصي
چون غيرشخصي بودن و عمومي بودن يعني محدود به منافع شخص ،گروه
يا حزب خاصي نبودن ،معيار ارزيابي بيروني داش��تن و س��ليقهاينبودن و
داراي هدف جمعي در راس��تاي تأمين سعادت همگاني بودن باشد .چنين
قانوني البته ميتواند به صورت قوه قاهرهاي داراي ضمانت اجرا هم باش��د،
چون يكي از مش��كالتي كه جامعهشناسي حقوقي بر آن تأكيد دارد صرف
تنظيم و تقنين قوانين نيست ،بلكه چارهانديشي براي بر زمين ماندن قوانين
خوب است كه به داليل عموماً غيرحقوقي اجرا نميشود .لذا مشكل جهان
و جوامع در حال توسعه نبود در حوزه مورد بحث قانون نيست ،بلكه بيشتر
اجرا نشدن قانون است.
همينجا ذكر اين نكته خالي از لطف نيس��ت كه بس��يار محتمل اس��ت
مجالس قانونگذاري با «قانون بد» زمينه تضعيف حقوق شهروندي را سبب
ش��وند .چون اساساً تالزمي كامل بين مجالس قانونگذاري و رعايت حقوق
شهروندي وجود ندارد؛ برخي مجالس قانونگذاري به داليل عديده از جمله
عدمكارشناسي علمي و الزم در مقام تقنين ،منجر به سد حقوق شهروندي و
حتي سلب آن ميشوند .برخي از اين موارد نقض بسته به شكل حكومتها
ميتواند آگاهانه هم باش��د .مث ً
ال در يك نظام اس��تبدادي «حق بر آگاهي
عموم��ي و آموزش همگاني» به مثابه يك حق ب��راي همه افراد جامعه به
رسميت شناخته نميش��ود ،يا ممکن است به رسميت شناخته شود ولي
رايگان نباشد ،يا اينكه رايگان باشد اما براي افراد خاصي رايگان شود ،يا براي
افراد خاصي رايگان شود اما آنها حق آموزش مجدد و انتقال آن براي ديگران
را نداشته باشند و مشابه آن.
در هر مرحله نس��بتي مهم بين حقوق اساسي شهروندان و نوع حكومت و
مسئوليت قواي سهگانه آنها نهفته است .آثار يك قانون بد كه معيار ارزيابي آن
ميزان انطباق با حقوق شهروندي شهروندان است ،البته شايد به زودي هويدا
نگردد و بسته به نوع حق داراي قوت و ضعف يا دير و زود شدن باشد.
موضوع ديگري كه نبايد آن را نانوشته گذاشت اين است كه بدون تفكيك
«حقوق بش��ر» و «حقوق ش��هروندي» عم ً
ال برنامه تقنين ،تنظيم و حتي
اجراي قوانين درست انجام نخواهد شد .حقوق شهروندي در حقيقت حقوق
مبتني بر حقوق بش��ر است و بر اس��اس ميزان صالحيت شهروندان قابل
كم و زياد ش��دن اس��ت .حال آنكه حقوق بشر يك سلسله حقهاي بدون
پيششرط است .حقوق بشر در چنين اعتباري حقوق مطلقي است كه هيچ
كس توان تعطيلي آن را ندارد.
اما بايد توجه كرد كه حقوق بش��ر با حقوق بش��ر مبتني بر اسناد و حقوق
بينالملل معاصر متفاوت است« .حقوق بينالمللي بشر» يك نسخه از حقوق
بش��ر مبتني بر فطرت و طبيعت آدمي است كه در حال اجرا شدن است و
شايد نواقصي هم داشته باشد .لذا وقتي ما سخن از حقوق بشر ميگوييم با در
نظر گرفتن انسان به معناي «فرد» و نه در «جمع» سخن ميگوييم؛ انساني
كه رنگ تعلق سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و حتي ديني ندارد .در
اين معنا هر انساني صاحب حق است اما حقوقي بالقوه كه براي بالفعل شدن
آن بايد فعاليت مثبت داشته باشد .حال اگر اين فرد وارد جامعه شود تمامي
آن تعلقات بر او بار ميشود و بسياري از حقوق بشر او ممكن است محدود

شود بدون آنكه هيچ دولتي توان سلب تمام آن را داشته باشد.
اينجاست كه وقتي انساني به اختيار وضع جمعي و مدني را انتخاب ميكند
با اراده آزاد هم ميپذيرد كه بخش��ي از حقوق بش��ر او بر اس��اس مقتضاي
زمان و مكان و مليت تحديد شود و رنگ تعلق سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي،
اقتصادي و ديني به خود بگيرد .حقوق شهروندي ،حقوق بشري است كه در
فضاي مدني به نفع سعادت جمعي توسعه و تضييق كمي و كيفي مييابد.
تمام اين تعلقات خود مبنايي براي حقوق شهروندي است.
شايد بتوان گفت نسبت حقوق بشر با حقوق شهروندي ،نسبت ابوت و بنوت
اس��ت؛ يعني رابطه پدري و پس��ري .حقوق شهروندي ادامه حقوق بشر در
شرايط جمعي است .اين حقوق بر خالف حقوق بشر تماماً به اقتضاي تعلقات
و فضاي جمعي مبتني بر حقوق بشر نسبيتپذير است.
وقتي در جامعه معيار اساسي ،رسيدن همگان به سعادت جمعي و نه لزوماً
فردي باش��د ،در اين مس��ير خدومترين فرد بهترين شهروند است .حقوق
ش��هروندي تقدم آگاهانه حقوق جمعي بشري بر حقوق فردي بشري است.
حقوق بشر بدون آنكه در قانون اساسي بيايد دولت و حكومت متعهد بدان
است .چون اگر حقوق بشر در حقوق اساسي شهروندان از طريق قانون اساسي
جامعه لحاظ نشود ،چنين قانوني بيترديد قانون اساسي نيست .منتخب و
مجري چنين قانوني هم بر طريق ناصواب و نامش��روع اس��ت .برعكس اگر
حقوق بنيادين بشر در قانون اساسي لحاظ شده باشد ،اين به معناي افزايش
اعتبار قانون اساس��ي نيست ،بلكه به معناي بينقص بودن آن قانون اساسي
اس��ت .چون حقوق بشر كف حقوق شهروندي است و حقوق شهروندي در
نوسان و نسبيتي تام در يك مسير تدريجي ميتواند بسته به قدرت رفاهي
حكومت در سيالن باشد؛ اما دولت هيچگاه نبايد كف حقوق را از شهروندان
دريغ دارد كه خود به خود نامش��روع ميشود .پس دولت عاقل و كامل يك
دولت مبتني بر كف حقوق بشر و سقف حقوق شهروندي در جامعه است.
لذا در اين مسير به هر ميزان شهروند در راستاي اولويتهاي دولت مشروع
تالش كند به همان ميزان به دولت مقربتر ميش��ود و به همان نس��بت،
وف��اداري او قابل ارزيابي اس��ت و به همان نس��بت البت��ه ميتواند حقوق
ش��هروندي او ،ه��م از نظر كميت و هم از منظر كيفيت قابليت توس��عه و
تضييق يابد .شهروندان در اين نگاه ميتوانند سطوح مختلفي داشته باشند يا
به عبارت رايج در اين باره داراي درجهبندي باشند .آنان كه تماماً در راستاي
اهداف دولت كه همان منافع و سعادت عمومي همگان است گام برميدارند
مقربانند؛ آنان كه خنثي عمل ميكنند يعني اگر سودي كثير نميرسانند
حداقل آسيب قليل هم نميرسانند و مانع حركت رو به جلوي حكومت در
تأمين حقوق عمومي نيس��تند متعادلند و آنان كه با اتخاذ رفتار يا اشتغال
خاص يا به عبارتي فعل يا ترك فعل مثبت خود ،عم ً
ال خواسته يا ناخواسته،
مس��تقيم و غيرمس��تقيم در حركت رو به جلوي دولت عقل اختالل ايجاد
ميكنن��د كه نتيجه آن اضرار به خود و ديگ��ران و در نهايت كل جامعه و
مديريت كالن آن است ،در زمره شهروندان درجه سه قرار دارند.
اين دس��ته سوم شهروندان با تشكيك يا تعمد در وفاداري خود به سعادت
عمومي جامعه كه نماينده مش��روع آن دولت اس��ت ،فارغ از حق خود در
برخورداري از حقوق بش��ري ،نبايد انتظار حقوق ش��هروندي متناس��ب و
همس��طح با ديگر اعضاي جامعه داشته باش��ند .البته دولت نيز در صورتي
ميتواند اينان را با تضييق و تحديد يا حتي تعطيلي موقت حقوق شهروندي
تنبيه كند كه پيشتر از طريق دستگاههاي مختلف آنان را در اين خصوص
آموزش داده باش��د و عمل اينان عامدانه و نه جاهالنه باش��د .در هر صورت
دولت نميتواند كف حقوق بش��ري را از آنان س��لب كند مگر در يك اقدام
تقابلي به اس��تناد اينكه آنان هم اقدام به سلب چنين حقي مشابه از ساير
شهروندان كرده باشند.

عباسعلي کدخدايي از فرايند قانونگذاري در الگوي حکومتي جمهوري اسالمي ميگويد

«مجلسكارشناسي» دررأساموراست
نهصنفيوسياسي

وظيفه اصلي مجلس نظارت و وظيفه دومش قانونگذاري است و اگرهم قانونگذاري ميكند
در حقيقت بستر نظارت را فراهم ميكند
پيش از ورود به بحث اصل�ي ،مايلم به اين
پرسش پاسخ دهيد که اساس ًا شأن مجلس
با شوراي نگهبان و بدون شوراي نگهبان چطور تعريف
ميشود؟ صحيح است كه بگوييم مجلس بدون شوراي
نگهبان اعتبار قانوني ندارد؟
در قانون اساس��ي ما اين مطلب تأكيد ش��ده اس��ت كه مجلس
شوراي اس�لامي بدون ش��وراي نگهبان اعتبار ندارد .اين فقدان
اعتبار مجلس بدون وجود شوراي نگهبان از دو باب است :صيانت
از احكام و موازين اسالمي و صيانت از قانون اساسي.
مجل��س ش��وراي اس�لامي از جمل��ه نهادهايي اس��ت كه مبين
وجه مردمس��االرانه نظام جمهوري اس�لامي ايران است و حضور
نمايندگان م��ردم در تصويب قوانين و در اعم��ال نظارت بر قوه
مجريه معرف جمهوريت نظام اس��ت و نشان ميدهد وجه غالب
نظام برخاس��ته از مردم اس��ت .از طرف ديگر وجه اسالمي بودن
نظام را داريم كه در قانون اساس��ي تبيين شده است .به هر حال
مجلس اگرچه برخاسته از مردم است اما در چارچوب آرمانهاي
اين مردم بايد حركت كند و از جمله آرمانهاي مهم مردم ايجاد
حكومت اس�لامي و اجراي احكام اس�لامي بوده اس��ت .در اين
جهت نيازمند بوديم كه س��از و كاري تعيي��ن كنيم براي اينكه
وجه اس�لامي بودن نظام هم رعايت ش��ود .وجه مردمي بودن و
جمهوريت با انتخابات و تعيين نمايندگان از س��وي مردم صورت
ميگيرد و وجه اس�لاميت نظام در صورتي محقق ميش��ود كه
قوانين و ريلگذاري برنامههاي نظام منطبق و برخاسته از احكام
و آموزههاي اسالمي باشد .اصل  4قانون اساسي ما در كنار اصول
ديگر آرمان بلند مردم را در جهت اس�لامي ش��دن نظام اينگونه
تعريف ميكند كه «كليه قوانين و مقررات بايد منطبق با موازين
اس�لامي باش��د»؛ اين تطبيق ماهوي و ش��كلي از طريق فقهاي
ش��وراي نگهبان صورت ميگيرد .از طرف ديگر قانون اساسي هم
به عنوان يك ميثاق و منش��ور ملي نيازمند پاس��داري و صيانت
است .بنابراين الزم است براي قوانين وضع شده ترتيبات صيانتي
پيشبيني شود .لذا حفظ و پاسداري از قانون اساسي مكانيسم و
ساز و كاري ميطلبد كه در همه كشورها هم هست .در جمهوري
اسالمي ايران مؤسسين قانون اساسي ،نهاد شوراي نگهبان را در
نظر گرفتهاند كه هم وجه اس�لاميت قواني��ن را از طريق فقهاي
خ��ود اعمال كند و ه��م مراقبت كند كه دس��تگاهها و نهادهاي
مختلف از متن قانون اساس��ي منحرف نشوند .پس مجلس بدون
شوراي نگهبان فاقد اعتبار است.
اخي�را ً استفس�اريهاي در مجل�س ش�وراي
اسالمي به تصويب رسيد كه اختيارات شوراي
نگهبان را كه شما به آن اشاره داشتيد تا حدودي محدود
ميكرد؛ به نظر ش�ما اين استفس�اريه تا چه حد منطبق با
موازين قانوني و اسناد باالدستي جمهوري اسالمي است؟

در رابطه با استفس��اريه انجام ش��ده ،ش��وراي نگهبان نظرش را
داده اس��ت .اصل  92قانون اساس��ي نظارت بر انتخابات مجلس،
رياس��ت جمهوري ،خب��رگان رهبري و تمام همهپرس��يها را بر
عهده شوراي نگهبان گذاشته است .تفسير شوراي نگهبان هم از
قديمااليام اين بوده كه اين نظارت اس��تصوابي و در تمام مراحل
است .هرچند اين تمام مراحل گاهي اوقات در رويه اعمال نشده
اس��ت .در نظارت اس��تصوابي اگر در طول چهارس��ال نمايندگي
كشف شود كه افراد در گذشته واجد شرايط نبودهاند ،مثل اينكه
بعد از دو سال متوجه ش��ويم مدرك تحصيلي نمايندهاي جعلي
بوده و كش��ف شود كه از گذش��ته و از زمان بررسي صالحيتها
فرد صالحيت نداش��ته ،ش��ورا بايد واكنش نش��ان دهد و آقايان
معتقدند كه اين وجه از نظارت هم در طول دوره نمايندگي بايد
اعمال شود .ولي از جهت رويه عرض ميكنم كه هيچ گاه اعضاي
شوراي نگهبان ورود به اين مسئله نكردهاند .اما تا قبل از تصويب
اعتبارنامه اين اختي��ار را براي خود قائل بودهاند كه اگر مداركي
دستش��ان برسد كه كشف از فقدان صالحيت نماينده ،يا نامزد و
منتخبي داشته باشد ميتوانند نظارت استصوابي را اعمال كنند.
استفساريهاي كه مطرح شده بود در واقع به دنبال محدودسازي
اين اختيار ش��وراي نگهبان بود و لذا در دور اول با ايراد ش��وراي
نگهبان مواجه شد و اعضاي شورا آن را مغاير اصل  99دانستند؛
حاال در دور دوم هم آمده و بررسي و اعالم نظر ميكنيم.
مگر نظارت ش�وراي نگهبان بر نمايندگان به چه نحوي
است كه اين استفساريه را خالف قوانين ميدانيد؟
براس��اس رويه ش��وراي نگهب��ان تا زم��ان تصوي��ب اعتبارنامه
نمايندگان نسبت به صالحيتها ورود ميكنيم و شوراي نگهبان
بع��د از تصويب اعتبارنامهها دخالتي نميكند .اگر هم مطلبي در
مورد يك يا چند نماينده بعد از تصويب اعتبارنامه وجود داش��ته
باش��د ميماند تا انتخابات بعدي كه شورا نظارت استصوابي خود
را اعمال ميكند .ولي در طول نمايندگي سابقه ندارد كه شوراي
نگهبان پس از تصويب اعتبارنامه ورود كرده باشد.
برويم سراغ بحث اصليمان؛ قانونگذاري.
مس�ير قانونگذاري مجل�س در جمهوري
اسالمي به چه نحوي است؟
به دليل اينكه ما يك نظام ديني هس��تيم قوانينمان بايد منطبق
با ش��رع مقدس و موازين اسالمي باش��د و اصل  4قانون اساسي
بر اين مس��ئله تأكيد دارد و مشي مش��خص كرده است .قبل از
آن ه��م اصل دوم قانون اساس��ي تحقق آرمانهاي اس�لامي در
حوزه قانونگذاري را از طريق اجتهاد مستمر فقهاي جامعالشرايط
تعيين كرده اس��ت .بنابراين اصول دوم و چهارم قانون اساسي در
ابتدا و ساير اصول به دنبال آنها هم يك نظام ديني به عنوان نظام
جمهوري اس�لامي ايران و هم راه و روش اجراي احكام اسالمي
را تبيين كردهاند .از س��وي ديگر در اصل  71قانون اساسي مقرر

عباسعلي كدخدايي اليادراني
متول�د س�ال۱۳۴۰در اصفهان اس�ت .او
كارشناس�ي خود را در رش�ته حقوق از
دانش�گاه تهران گرفته اس�ت .وي عضو
حقوقدان ش�وراي نگهبان (در دورههاي
چهارم و پنجم) و در سه س�ال اول دوره
اخير (دوره ششم) قائم مقام دبير شوراي
نگهبان ،معاون اجرايي و امور انتخابات و
سخنگوي ش�وراي نگهبان بودهاست .او
در دورهاي با كم آوردن تنها يك رأي در
مجلس شوراي اسالمي نتوانست مجددا ً
عضو حقوقدان شوراي نگهبان بماند.
كدخدايي پس از پاي�ان جنگ تحميلي
براي ادامه تحصيل در انگلستان بورسيه
ش�د و كارشناس�ي ارش�د و دكتري در
حق�وق بينالمل�ل را از دانش�گاه ه�ال
انگلس�تان اخذ ك�رد .وي اكن�ون عضو
هيئت علمي دانش�كده حق�وق و علوم
سياسي دانش�گاه تهران است .او مدتي
رئيس مركز تحقيقات ش�وراي نگهبان و
پس از آن رئيس هيئت تطبيق مصوبات
دولت ب�ا قوانين ني�ز ب�ود .از كدخدايي
مقاالت بسياري در زمينه حقوق اساسي
و حقوق بينالملل در نشريات تخصصي
حقوق به چاپ رسيده است  .او در تاريخ
 29خرداد م�اه  95طي حكمي از س�وي
آيتاهلل جنتي به عنوان مش�اور و رئيس
حوزه رياس�ت مجلس خب�رگان رهبري
هم انتخاب شد.
كدخدايي همچنين ،در كنار سه نفر ديگر
از طرف ايران ،يكي از قضات عضو ديوان
دائمي داوري بينالمللي است.
عباسعلي كدخدايي ،سخنگوي شوراي
نگهب�ان از جمل�ه اف�رادي اس�ت كه به
دليل س�ابقه طوالني در شوراي نگهبان
و تحصيلات حقوق�ياش ميتوان�د به
سؤاالتي در رابطه با فرآيند قانونگذاري
در الگ�وي حكومتي جمهوري اسلامي
به خوبي پاس�خ دهد .اصل چهارم قانون
اساسي و تأكيد بر انطباق مصوبات مجلس
بر ش�رع مق�دس و قانون اساس�ي نقطه
عطف گفت و گوي «منشور قانونگذاري»
را با كدخدايي تشكيل ميدهد.
گفتوگ�و ب�ا کدخداي�ي را نفيس�ه
ابراهيمزاده انتظام انجام داده است.
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قانونخوب؛نظارت

ضربالمثلي هس��ت ك��ه از قديم ميگويند حرمت امام��زاده را متولياش بايد نگه
ش��ده كه مجلس شوراي اس�لامي در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون
دارد! بح��ث اين اس��ت كه همه نهاده��ا از جمله قوه قضائيه ،قوه مجريه ،ش��وراي
وض��ع كند؛ يعني با رعايت اصل دوم و چهارم و س��اير اص��ول .پس قانونگذاري در
نگهبان و مجمع تش��خيص مصلحت جايگاهي دارند .ممكن است جايگاهشان نزد
جمهوري اس�لامي ايران امري نيست كه در آن فقط نظر مردم تعيينكننده باشد.
مردم متفاوت باش��د ولي اين جايگاه وجود دارد .آنچه اين جايگاه را حفظ ميكند
نظر مردم در قالب آرمانها آمده و نظام جمهوري اسالمي را شكل داده است .نظام
و اهميت آن را نزد مردم باال ميبرد عملكرد آن نهاد اس��ت .عملكرد نهادها اس��ت
جمهوري اسالمي هم اركان و ابزاري مانند مجلس شوراي اسالمي دارد كه از طريق
كه امروزه به تعبير صاحبنظران علوم سياس��ي مش��روعيت يا كارآمدي آنها را در
آنه��ا قوانين مورد نياز مردم را در صورت انطباق با احكام اس�لامي وضع ميكند و
اذه��ان عمومي ايج��اد ميكند .اگر نهادي كارآمدي و مش��روعيتش را نزد مردم از
آن احكام قانون الزماالجرا ميشوند .البته بعد از دورهاي مجمع تشخيص مصلحت
دست بدهد ممكن است آن ويژگيهاي اوليهاش را هم از دست بدهد .مجلسي كه
نظام طبق اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي شكل گرفت كه اختالف نظر ميان
اين همه حضرت امام(ره) يا مقام معظم رهبري از اهميت و جايگاه ويژهاش سخن
مجلس و شوراي نگهبان را آن هم در جايي كه مصوبه مجلس صراحتاً خالف شرع
ميگويند اگر در مس��يري قرار بگيرد كه خداي ناكرده خود باعث ايجاد مشكالتي
يا قانون اساس��ي نبوده ،بررس��ي و در مورد آن نظر خود را صادر كند .اصل يكصد
ش��ود طبيعتاً جايگاه خود را هم از دس��ت ميدهد .بنابراين ش��ما نميتوانيد به هر
و دوازدهم اين اختيار را به مجمع داده در مواقعي كه برداش��ت مجلس از برداشت
مجلس��ي بگوييد در رأس امور است .مجلس��ي در رأس امور است كه در چارچوب
ش��وراي نگهبان متفاوت اس��ت يا مجلس به داليل مصالح موجود بر نظرش اصرار
وظايف قانونياش حركت كند .مجلس��ي در رأس امور است كه نگاهش معطوف به
دارد مجمع تش��خيص مصلحت ميتواند آن مصوبه را بررسي و نظر شوراي نگهبان
نيازها و خواس��تهاي مردم باشد .مجلس��ي در رأس امور است كه نگاه كارشناسي
يا مجلس را تأييد كند.
در آن غالب باش��د تا نگاه صنفي و سياس��ي .اينها اس��ت كه ميتواند مجلس را در
وجه مميزه نحوه قانونگذاري در كشور ما با ساير كشورها فقط
رأس امور نگه دارد.
همين اسالمي بودن است يا مورد ديگري هم هست؟
اسناد و قوانين باالدستي چطور؟ جايگاه مجلس در اين اسناد
از جهت ماهيتي نظام جمهوري اسالمي ايران معرف يك نظام ديني است .بنابراين
چگونه است؟
بايد احكامش هم احكام الهي و ديني باش��د .بنابراين از
ما يك قانون اساسي داريم ،يك سياستهاي كلي كه طبق
نظر ماهيتي تفاوتهايي دارد .اما از جهت شكلي تفاوت
اصل  110قانون اساس��ي مصوباتي هس��تند كه به تأييد
چنداني نداريم و تقريباً س��اختارهايي كه در كشورهاي
مقام معظم رهبري ميرس��ند .مث ً
ال ش��وراي عالي امنيت
غربي و س��اير كشورها هست در اينجا هم وجود دارد .با
مجل�س در گام اول مديري�ت
ملي هم ميتواند مصوباتي را تصويب كند و به تأييد مقام
تفاوتهايي كه منوط و مربوط به اختالف ماهيت اس��ت.
كالن كشور است .هم در جايي
مث ً
معظم رهبري برس��اند .در همه اين اسناد جايگاه مجلس
ال در كش��ورهاي ديگر هم مجل��س دارند و قوانين را
كه ميخواه�د ريلگ�ذاري و
به خوبي تعريف ش��ده است .قانون اساسي وقتي مجلس،
اساسي
قانون
نظارت
ش��وراي
يا
كند.
ي
م
تصويب
مجلس
قانونگ�ذاري كن�د و ه�م در
شرايط شكلگيري و وظايفش را تعريف و تعيين ميكند
يا دادگاه قانون اساس��ي يا ديوان عالي كش��ور با كاركرد
جاي�گاه اعم�ال نظ�ارت .پس
طبيعتاً مجلس بايد از آن تبعيت كند .سياس��تهاي كلي
ش��وراي نگهبان دارند .پس آنج��ا هم نظارت تطبيقي بر
بستر قانوني كش�ور را مجلس
ك��ه ناظر بر مجلس و مصوبات آن ب��ه موجب اصل 110
مصوب��ات مجلس با قانون اساس��ي ميش��ود .بنابراين از
ايج�اد ميكند .مجلس اس�ت
تصويب ميشود نيز الزماالجرا براي مجلس هستند .پس
جهت ش��كلي با نظامه��اي ديگر خيل��ي تفاوتي نداريم
كه ب�ه دول�ت ميگوي�د از چه
اگر سند باالدستي مثل قانون اساسي و سياستهاي كلي
ولي از جهت ماهيتي تفاوت اساس��ي داريم كه احكام ما
مس�يري حرك�ت ك�ن از چه
تعريف كرديم مجلس ناچار است كه از آنها تبعيت كند .در
بايد احكام اسالمي و مبتني بر شرع مقدس و آموزههاي
مسيري حركن نكن .خود اين
س��اير موارد كه بحث قوانين عادي ميشود مجلس اعتبار
اسالمي باشند.
اختيارات�ي ك�ه مجل�س دارد
خود را دارد ،آن قانون هم اعتبار خودش را .ممكن اس��ت
با چنين رويكردي ،مجلس چگونه
طبيعت ًا موجب ميش�ود كه در
مجلس مصوبهاي داشته باشد و مرجع قانوني ديگري هم
جايگاه ويژهاي قرار بگيرد
ميتواند در رأس امور باشد؟ درباره
مصوبهاي داشته باشد كه مصوبه مجلس آن را نقض كند.
در رأس ام�ور ب�ودن مجلس برايم�ان صحبت
يا مصوبه ديگري وضع كند؛ اش��كال ندارد .پس مصوبات
كنيد.
مجلس به عنوان مصوبات عادي تلقي ميش��ود كه نبايد
دوس��تان حقوقي ما ميدانند كه از جهت نظريه تفكيك
مغاير با موازين ش��رع و قانون اساسي و سياستهاي كلي
قوا ،س��ه ق��وه مقننه ،مجري��ه و قضائيه برابر و مس��اوي
باش��د ولي ميتواند مغاير با قانون ديگري از مجلس باش��د .به نظر ميرسد مجلس
هس��تند اما به دليل اينكه مجلس نماد مردم ساالري در هر كشوري است و حضور
ميتوان��د اين جايگاه را حفظ كند و در چارچوب جايگاه رفيع قانونياش عمل كند
مردم را ميطلبد و مردم هم با مشاركتش��ان در انتخابات مجلس به نظام سياس��ي
مشروط بر آنكه از راه صحيح وارد شود.
كشورشان براي ادامه حيات اعتماد ميكنند ،طبيعتاً از اين جهات ميتواند اهميت
هر يك از اركان حكومتي بايد برخوردار از مشروعيت باشند؛
خاصي داشته باشد .ضمن اينكه مجلس در گام اول مديريت كالن كشور است .هم
حاال در نظامهاي الييك همه مشروعيت به مردم و آراي آنها
در جايي كه ميخواهد ريلگذاري و قانونگذاري كند و هم در جايگاه اعمال نظارت.
آن خداست .منبع و استمرار
پس بستر قانوني كشور را مجلس ايجاد ميكند .مجلس است كه به دولت ميگويد
بازميگردد ،در نظامهاي الهي مشروعيت از ِ
مش�روعيت مجلس در مدل حكومتي جمهوري اسلامي به چه نحوي و
از چه مس��يري حركت كن و از چه مس��يري حركت نكن .خود اين اختياراتي كه
مكانيسم آن چگونه است؟
مجلس دارد طبيعتاً موجب ميش��ود كه در جايگاه ويژهاي قرار بگيرد كه حضرت
مجل��س ب��ه دو منب��ع وصل اس��ت و باي��د در اين چارچ��وب حرك��ت كند .يك
امام (ره) اين جايگاه ويژه مجلس را رأس امور تعبير كردهاند .دولت در ابتداي كار
شكلگيرياش كه از طريق مردم است .اگر اين انتخاب صحيح و سالم انجام بگيرد
باي��د از مجلس تأيي��د بگيرد و در ادامه مجلس ميتواند بر كار دولت نظارت كند و
هميشه اين مشروعيت وجود خواهد داشت و در همه نظامها هم هست .يعني مردم
دولت بايد تابع نظارت مجلس باش��د .از اين جهات مجلس ميتواند جايگاهي برتر
ب��ه آن اعتماد و اطمينان دارند و آن را قبول دارند و تبعيت ميكنند .مش��روعيت
نسبت به دو قوه ديگر داشته باشد.
ديگري هم كه در تمام نظامهاي ديگر به گونهاي تعريف شده در كشور ما به واسطه
بعض ًا در ارزيابي كارشناسان شنيده ميشود مجلس جايگاه
منش��أ ديني و آموزههاي اسالمي قوانين ايجاد ش��ده است كه اين دو اگر همزمان
رأس اموري خود را از دست داده يا از وجهه نظارتي خود به
رعايت ش��وند اي��ن دو منبع و مرجع ميتوانند مالكي براي اس��تمرار مش��روعيت
وجه احسن استفاده نميكند .نظر شما در اين رابطه چيست؟
ويژهنامه روز مجلس روزنامهجوان
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نظارتي نداشتيم تا اينكه چند سال
مجلس باش��ند .يعني اگر مجلس در
قبل اين مسئله از سوي مقام معظم
دو مس��ير انتخاب��ات م��ردم و تبعيت
رهبري مطرح شد و مجلس قانوني
از آموزهه��اي دي��ن حرك��ت كند به
در خص��وص نظارت خود مجلس بر
سرانجام ميرسد و مشروعيتش را هم
نمايندگان تصوي��ب كرد .قانون هم
حفظ خواهد كرد.
مدتي رفت و آمد داشت و در نهايت
مجلس براي رتق
تصويب ش��د .ظاهرا ً گزارشي از آن
و فتق امور كشور
هيئ��ت و س��از و كار نظارتش ارائه
با س�اير نهاده�اي جمهوري
نش��ده يا من خبر ندارم ،اما ابزاري
اسالمي ارتباطاتي دارد؛ نحوه
اس��ت كه به هر حال ش��كل گرفته
رابطه مجلس با دولت و دولت با
ً
است .اخيرا در سياستهاي كلي بر
مجلس به چه صورتي است؟
اين مطلب تأكيد شده كه بايد ساز و
اختي��ارات مجلس و دول��ت و روابط
كار فعال و به روزي براي نظارت بر
مبتن��ي بر اي��ن اختي��ارات در قانون
تعريف ش��ده اس��ت .مث ً
نمايندگان داشته باشيم كه ميتواند
ال ارائه لوايح
از بيرون يا از داخل مجلس باش��د.
از اختي��ارات دول��ت و ارائ��ه طرح از
اختي��ارات مجل��س اس��ت .ي��ا مث ً
من خيلي عقيده ندارم اگر نظارت از
ال
بيرون بود استقالل مجلس به خطر
طبق اصل  75قانون اساس��ي مجلس
ميافت��د .به نظر من مث ً
�لا اگر قوه
نميتواند مصوبهاي داش��ته باشد كه
قضائيه ورود كرد يا نهاد مس��تقلي
منج��ر به افزايش بار مالي ش��ود مگر
نظارت را انجام داد مس��ئلهاي ندارد
اينك��ه منبع��ش را تعري��ف كند .اين
و امكانپذير هم هست .پس نظارتها ميتواند از داخل
رابطه در جاي جاي قانون اساس��ي لحاظ ش��ده اس��ت.
باش��د ،مثل قانوني كه االن داري��م و ميتواند از خارج
حوزه تقنين و ريلگذاري بر عهده مجلس اس��ت .حوزه
قانون خ�وب به قانون�ي گفته
باش��د ،مثل پيش��نهادهايي كه برخي از صاحبنظران
اج��را هم بر عه��ده قوه مجريه .گاهي اوق��ات البته اينها
ميش�ود كه مؤثر باشد .قانون
دارند و ميتواند از س��وي قوه قضائيه يا نهاد مس��تقل
تداخل پيدا ميكنند كه ش��وراي نگهبان يا مراجع ديگر
خوب قانوني اس�ت كه كارآمد
ديگ��ري صورت بگيرد .بنابراي��ن نظارت بر مجلس هم
ورود و سعي كردهاند مسئله را حل كنند .با اين حال در
باش�د ،اقتضائات جامعه را در
ميتواند صورتهاي مختلفي داشته باشد.
مرز بين تقني��ن و اجرا ابهاماتي وجود دارد كه به خوبي
نظر گرفته باش�د ،تضمينهاي
الزم را داش�ته باش�د و بتواند
نهادي كه بيان كردي�د وجود دارد يا بايد
روشن نشده است.
در جه�ت تحقق اه�داف نظام
پس از اين تشكيل شود؟
يكي از وظايف مجلس طبق قانون
حركت كند .يك وقت ميبينيد
اول��ي كه ع��رض ك��ردم يعني هيئ��ت نظارت ب��ر رفتار
اساسي نظارت است؛ ابزارها و طرق
قانون�ي داري�د ك�ه ب�ه دليل
نماين��دگان ب��ه موجب قانون در ح��ال حاضر در مجلس
نظارتي مجلس بر س�اير نهادها چ�ه مواردي را
نتوانس�ته
اجتماعي
ش�رايط
هس��ت .اما نهاد مورد پيش��نهاد برخي كارشناس��ان نهاد
شامل ميشوند؟ به نظر شما شأن نظارتي مجلس
اجرايي ش�ود .بايد اين قانون
متفاوتي است كه بايد ايجاد شود.
مهمتر است يا قانونگذاري؟
را كنار بگذاريم و قانون بهتر و
با دس�تور رهبري تش�كيل خواهد ش�د يا ايجادش
ب��ه تعبير بن��ده وظيفه اصلي مجلس نظ��ارت و وظيفه
درستتري را اجرا كنيم
سازوكار ديگري خواهد داشت؟
دومش قانونگذاري اس��ت و اگره��م قانونگذاري ميكند
الزاماً حكم رهبر انقالب را نميخواهد .ميتواند به موجب
در حقيقت بس��تر نظارت را فراه��م ميكند ،اما مجلس
قانون هم باشد.
از ط��رق مختلفي ميتواند نظارت كن��د .در مرحله اول
بــازگردي�م بـ�ه هــم�ان بــح�ث
قانونگذاري اس��ت .مرحله بعد حضور در مراكز و مجامع
قانونگذاري؛مؤلفههاي تش�خيص قانون
وابس��ته به قوه مجريه اس��ت .نظ��ارت قانوني ديگرش
خوب از قانون بد چه چيزهايي است؟
تذكر و بعد س��ؤال و استيضاح است .با سؤال و استيضاح مسئوالن اجرايي بايد به
اصطالحاً در بيان مردمي قانون خوب به قانوني گفته ميش��ود كه مؤثر باش��د.
نمايندگان مردم توضيح دهند و نظر آنها را تأمين كنند .نظارت ديگري هم كه در
ما معتقديم كه قانون خوب قانوني اس��ت كه كارآمد باش��د ،اقتضائات جامعه را
اصل  55قانون اساس��ي لحاظ ش��ده نظارت مالي و بودجهاي است .در شكل اخير
در نظر گرفته باش��د ،تضمينهاي الزم را داشته باشد و بتواند در جهت تحقق
مجل��س از جهت هزينهكرد دريافتيهايي كه دس��تگاهها از طريق بودجه دارند بر
اهداف نظام حركت كند .يك وقت ميبينيد قانوني داريد كه به دليل ش��رايط
عملك��رد آنها نظارت ميكند .اين نظارتها البته منحصر به دولت نيس��ت ولي در
اجتماعي نتوانس��ته اجرايي ش��ود .خب بايد اين قانون را كنار بگذاريم و قانون
مورد دولت پررنگتر اس��ت .ضمن اينكه سؤال و استيضاح و تذكر نسبت به دولت
بهتر و درس��تتري را اج��را كنيم نه اينكه بگوييم آن قانون هس��ت پس هيچ
هم هست .در جاهاي ديگر هم نظارتهايي دارد كه از طريق حضور نمايندگان در
كاري نكنيم.
آن مراكز و مجامع اعمال ميشود.
قان��ون بد قانوني اس��ت كه نه تنها نيازهاي جامعه را ب��رآورده نميكند ،گاهي
نظارت مجلس بر مجلس و نظارت بيروني بر مجلس چطور؟
اوقات مشكالتي را هم ايجاد ميكند و ويژگيهايي كه براي قانون خوب عرض
چرا ت�ا كن�ون نظ�ارت بر مجل�س نتوانس�ته ب�ه خوبي
كردم را در بر ندارد .از س��وي ديگر ممكن اس��ت قانون بد از نظر شكلي قانون
پيادهسازي شود؟
خوبي باش��د ولي چون امكان اجرا شدن آن در آن مقطع وجود ندارد به قانون
تا االن به جز نظارت قوه قضائيه بر مجلس نظارت ديگري نداش��تيم كه در آن
بد تبديل ميش��ود .در نظر داش��ته باش��يد زمانبندي هم در قانون خوب و بد
هم اگر خداي ناكرده نمايندهاي مرتكب جرمي ش��ود قوه قضائيه ممكن اس��ت
تأثيرگذار است.
ورود كند .اما در رابطه با س��اير كارآمديها ،ش��خصيتها و عملكرد نمايندگان
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منشور قانونگذاري

قانونخوب؛نظارت

علياكب�ر گرجيازندريان�ي در
سال  1352در مالير به دنيا آمده و اكنون
استاد دانش�كده حقوق دانشگاه شهيد
بهش�تي اس�ت .تحصيالت كارشناسي
گرج�ي در دانش�كده حقوق دانش�گاه
تهران بوده و ارش�د به دانش�گاه شهيد
بهش�تي رفته و حقوق عموم�ي خوانده
است .رس�اله كارشناس�ي ارشد گرجي
عنوان «هنجارهاي مرجع در روند نظارت
بر مصوبات پارلماني» را داشته است.
گرجي از س�ال  78به مدت هفت س�ال
ب�راي درياف�ت م�درك دكترا ب�ه نانت
فرانسه ميرود .او دكتراي حقوق عمومي
خ�ود را در س�ال  85و با عنوان رس�اله
«دادرسي اساسي ،افس�انه يا واقعيت؟»
و ب�ا راهنمايي ميش�ل دوبليه ب�ه اتمام
ميرساند و از همان زمان استاد دانشگاه
شهيد بهشتي است.
او ك�ه وكيل دادگس�تري اس�ت ،گاهي
در مس�ائل سياس�ي مواض�ع تن�دي را
اتخاذ ميكند .گرج�ي در جايي گفته كه
«قانون اساس�ي توازن حقوقي در توزيع
صالحيتها ميان قواي مجريه و مقننه را
رعايت نكرده است ،اگر قوه قانونگذاري
در جزئيترين مسائل كشور مداخله كند
رئيسجمهور نميتواند به مديريت كارآمد
و مشيت صحيح امور بپردازد».
درگي�ر و دار بح�ث مس�ئوليت اج�راي
قانون اساس�ي توس�ط رئيسجمهور در
زمان محمود احمدينژاد ،گرجي با ارائه
مقال�هاي در ي�ك همايش ملي ب�ه دفاع
غيرمس�تقيم از رويك�رد احمدين�ژاد
پرداخت ،اما او را غالب ًا به عنوان استادي
مخالف جريان اصولگرايي و وابس�ته به
نظام ميشناسند.
يادداشتي كه دكتر گرجي براي ما ارسال
كرده ،يادداشتي متفاوت است .ما نيز بنا
بر رويه اين ويژهنامه و تعهدي كه به آقاي
گرجي دادهايم ،نوشته ايشان را بدون كم
و كاست منتشر كردهايم .شما ميتوانيد
براي ديدن نظر مخالف دكت�ر گرجي به
يادداشت تورج روحاني در همين ويژهنامه
توگو با سيدحسن حسيني مراجعه
و گف 
كنيد .گرج�ي در اين يادداش�ت معتقد
است نظارت بر نمايندگان براي آنها دست
و پاگير است.
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نظارتسختگيرانه برمجلس
نمايندگان راآلوده بهرنگ ورياميکند
نماين��دهاي که آلوده رنگ و ريا باش��د ،در يک فرآيند طبيعي اين
رذايل اخالقي را به موکالن خود منتقل خواهد کرد.
نمايندگ��ي مجلس وضعيت حقوقي -سياس��ي اس��ت که برخي از
شهروندان فعال به عنوان وکيل مردم آن را ميپذيرند و ماهيت آن
عالوه بر دفاع از منافع موکالن ،دفاع از منافع کشور ،منافع جامعه و
نظام سياسي حاکم است .نمايندگي در حقوق و فقه خصوصي قابل
عزل و س��لب است ،اما در حقوق عمومي قائم به شخص و غيرقابل
سلب است.
در دموکراس��يهاي معاصر منافع هر يک از شهروندان ارزشي برابر
دارد و خود آنها بايد بتوانند از اين منافع دفاع ضروري و کارس��از به
عمل آورند.
نظري��ه نمايندگ��ي در ذات خ��ود نوعي مهار ق��درت را پيشبيني
ميکند .موکالني که ماليات ميپردازند يا اموال آنها در معرض سلب
مالکيتهاي حاکمانه قرار ميگيرد و به تعبيري تحت فرمان حکومت
قرار ميگيرند و از اوامر و نواهي او اطاعت ميکنند ،از طريق نظريه
نمايندگي سپر محکمي را در مقابل تجاوزات و خودسريهاي قدرت
ايجاد ميکنند .به ديگر س��خن ،اگر نهاده��اي اقتدار اين توانايي را
دارند که در ريز و درش��ت زندگي ش��هروندان دخالت کرده و براي
آنها تعيين تکليف کنند ،خود شهروندان هم محق هستند از طريق
نمايندگي در اريکه قدرت حاضر شده و در تعيين سرنوشت و ايجاد
تحوالت مستقم يا غيرمستقيم مشارکت كنند (نظريه خودساماني
ملت ايران).
هم از اينرو اس��ت که قانون اساس��ي جمهوري اس�لامي ايران در
ديباچه خود از مفهومي مش��ابه ياد ميکن��د« :حكومت از ديدگاه
اس�لام ،برخاسته از موضع طبقاتي و س��لطهگري فردي يا گروهي
نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي همكيش و همفكر است كه به
خود سازمان ميدهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به
سوي هدف نهايي (حركت به سوي اهلل) بگشايد».
ملت خودس��امان ايران با توجه به ماهيت نهضت بزرگ اسالمي ،به
قانون اساس��ي رأي داده است که «تضمينگر نفي هرگونه استبداد
فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي اس��ت و در خط گسس��تن از
سيستم اس��تبدادي و سپردن سرنوش��ت مردم به دست خودشان
تالش ميكند» (و يضع عنهم اصرهم و االغالل التي كانت عليهم).
در راس��تاي تحقق بهتر مفهوم نمايندگي است که قانون اساسي در
اصل سوم خود دولت جمهوري اسالمي ايران را موظف ميکند ،همه
امكانات خود را براي «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخالقي
بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با تمامي مظاهر فساد و تباهي(بند،)1
باال بردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينهها با استفاده صحيح
از مطبوعات و رس��انههاي گروهي و وسايل ديگر(بند ،)2طرد كامل
اس��تعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب (بند ،)5محو هرگونه استبداد
و خودكامگي و انحصارطلبي (بند ،)6تأمين آزاديهاي سياس��ي و
اجتماع��ي در حدود قانون(بند )7و مش��اركت عامه مردم در تعيين
سرنوشت سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي خويش(بند »)8به

كار برد ،اما نمايندگي مجلس وضعيتي اس��ت که بدون برخورداري
نماينده از آزادي و برابري در انجام وظايف ،امکان حصول به اهداف
ب��اال وجود ن��دارد .آزادي و برابري نماين��دگان الزمه تحقق اهداف
فوق اس��ت .نمايندگان بايد بتوانند بدون دغدغه ،تالشهاي خود را
در ايف��اي هرچه بهتر وظايف نمايندگي ب��ه کار گيرند .برخورداري
نمايندگان مجلس از شرايط و موقعيتهاي برابر و آزاد الزمه کاميابي
در ايف��اي وظاي��ف نمايندگي و تحقق اهدافي چ��ون محو هرگونه
استبداد ،خودكامگي و انحصارطلبي است .به گمان ما ،حتي تحقق
اهدافي مانند «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخالقي» بدون
آزادي و برابري ممکنالحصول نيس��ت .نمايندهاي که داراي لکنت
زبان در برابر ارباب قدرت باشد يا آلوده رنگ و ريا ،نفاق و چاپلوسي
يا عوامفريبي شده باشد ،در يک فرآيند طبيعي اين رذايل اخالقي را
به موکالن خود منتقل خواهد کرد و اين چرخه معيوب اخالقزدايي
و قانونستيزي روز به روز بازتوليد خواهد شد.
نظارت س��ختگيرانه نس��بت به نماين��دگان مجل��س روح آزادي،
آزادانديش��ي و آزادگي را خواهد کشت و به جاي آنها رذايل اخالقي
ويرانگ��ري را خواهد نش��اند .گرچ��ه در فضاي آرمان��ي اخالقمدار،
استبدادستيز ،اس��تعمارگريز و مش��ارکتپذيري که قانون اساسي
ترسيم کرده است ،خطاها و سوءاستفادههايي ممکن است رخ دهد،
اما کليت اين فضا سالم و اسالمي است و ميوههاي گرانسنگي را به
ارمغان خواهد آورد.
بيدليل نيست که در کشورهاي توسعهيافته بعد از برگزاري انتخابات
معموالً از اعمال نظارتهاي سختگيرانه نسبت به نمايندگان مجلس
پرهيز ميکنند و صرفاً به دس��تهاي از نظارتهاي انضباطي بسنده
ميکنند ،البته حس��اب اعمال مجرمانه نمايندگان جداست و آيين
رس��يدگي خاصي دارد .نظارتهاي شديد و محدودکننده ،بستري
را فراهم ميکنند تا نمايندگان از آزادي کافي براي عمل به وظيفه
نمايندگي خود محروم ش��وند و از س��ويي جرئت و شجاعت الزم را
براي دفاع از حقوق موکالن خود از دست بدهند .در چنين شرايطي
نماينده مجلس ،ديگر اين امکان را ندارد که در صورت تضييع حقوق
مردم ،بتواند از خود واکنش مناسب نشان بدهد.
ش��ايد اين پرسش مطرح شود که در صورت اعمال نظارت شديد و
سختگيرانه بر رفتار نمايندگان چه اتفاقي خواهد افتاد؟ در پاسخ به
اين س��ؤال بايد گفت ،در صورت اعمال نظارت س��ختگيرانه نسبت
به نمايندگان مجلس ،پارلمان کش��ور به يک پارلمان دولتساخته
و فرمانبردار تبديل خواهد ش��د .واقعيت اين اس��ت که در جريان
اعمال نظارت سختگيرانه ،خود نمايندگان هم دچار مشکل ميشوند.
به همين دليل بس��ياري از نمايندگان در جريان اعمال نظارتهاي
سختگيرانه ترجيح ميدهند مطيع فرمان باشند تا مجبور به پرداخت
هزينههاي سنگين بعدي نش��وند .در اين صورت ،پارلمان کارکرد،
کارآمدي و اثربخش��ي خود را از دست ميدهد و ديگر قادر نخواهد
ب��ود به عنوان قوه مقننه يا نهاد ناظر بر قوه مجريه به وظايف اصلي
خود عمل کند .يکي از بحرانهاي پارلمانتاريسم ايراني ممکن است

از همين زاويه ايجاد شود.
ميدانيم که امروزه وظايف نظارتي پارلمانها از وظيفه تقنيني آنها
پررنگتر شده است .اين صالحيت در راستاي نظارت بر حسن اجراي
قوانين و حسن جريان امور در کشور اعمال ميشود و پارلمان ناظر
بايد از اقتدار کافي و وافي در اين زمينه برخوردار باشد .نمايندهاي که
شبانهروز تحت سيطره و نظارت سلطهگرايانه ديگر نهادهاي اقتدار
باشد ،هرگز نميتواند به سوگند خويش مبني بر پاسداري از حريم
قانون و ش��رع و حقوق مردم وفادار بماند .او خواسته يا ناخواسته به
ابزاري براي ارباب قدرت يا حتي باندها و محافل حزبي و غيرحزبي
تبديل خواهد شد .چنين پارلماني بيشک سند بردگي ملت در برابر
استبداد ،استعمار يا مافياهاي سياست را امضا خواهد کرد.
حال اين پرسش مطرح ميش��ود که قانون اساسي براي جلوگيري
از ش��کلگيري چنين مجلسي ،چه تدابيري را در نظر گرفته است؟
احتماالً ،واهمه شکلگيري چنين پارلماني و ترس نمايندگان مجلس
خبرگان قانون اساسي از اعمال نظارت شديد و سختگيرانه ،موجب
شد تا قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اين مورد تدابيري را
در نظ��ر بگيرد تا جلوي ظهور مجالس فرمانبردار و گوش به فرمان
قدرت حاکمه را بگيرد و اجازه ندهد نمايندگان تحت سطله و نظارت
برخي نهادها آزادي ،جرئت و شجاعت خود را از دست بدهند.
قانون اساس��ي براي مبارزه با پديده ش��وم مجلس «دستنشانده»
سازوکارهاي مختلفي را طراحي کرده است .در وهله نخست مشاهده
ميشود که قانونگذار اساسي انتخاب نمايندگان را در يک بستر آزاد
و برابر پيشبيني ميکن��د و در وهله دوم در اصول  84و  86قانون
اساسي جمهوري اسالمي ابزارهاي آزادي بيان را در اختيار نمايندگان
مجلس قرار داده است .در اصل  84قانون اساسي جمهوري اسالمي
آمده است که هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد
در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهارنظر كند.
مطابق اين اصل ،آزادي نمايندگي مس��تلزم اين اس��ت که نماينده
بتواند آزادانه و فارغ از کنترلهاي محس��وس و نامحسوس نيروهاي
خودس��ر رسمي و غيررسمي به بيان نظرات خويش در امور داخلي
و خارج��ي بپردازد .تنها در اين صورت نماينده اين امکان را خواهد
داش��ت تا به وظايف نمايندگي خود عمل کن��د .در اصل  86قانون
اساس��ي جمهوري اس�لامي ايران هم آزادي بيان و حريت نماينده
مجلس تضمين شده است .در اين اصل چنين آمده است:
«نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر
و رأي خود كام ً
ال آزادند و نميتوان آنها را به س��بب نظراتي كه در
مجلس اظهار كردهاند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي
خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد».
همه اين تمهيدات نش��انگر آن است که قانونگذار اساسي جمهوري
اس�لامي ايران نمايندگاني را در تراز جمهوري اسالمي و حاکميت
ملي ميداند که بتوانند آزادانه و بدون تشويش از عواقب پسيني به
دف��اع از منافع ملت بپردازند و با به کارگيري همه ابزارهاي نظارتي
و قانونگذاري با مناس��بات ناس��الم سياس��ي ،اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي به مبارزه بپردازند .در غير اين صورت يعني در صورت اعمال
نظارتهاي ش��ديد و غليظ بر پارلمان ناظر و قانونگذار ،نمايندگان
ام��کان دفاع از ش��هروندان و موکالن خود را از دس��ت ميدهند و
نميتوانند نسبت به کاستيهاي موجود در جامعه اعتراض و انتقاد
کرده و در مس��ير اص�لاح آن گام بردارند .تجربه اعمال نظارتهاي
سختگيرانه بر پارلمان و اخراج نمايندگان منتقد و مخالف از مجلس
در اتحاد جماهير شوروي ديروز و ترکيه اقتدارگراي امروز درسهاي
آموزندهاي دربر دارد.

فقداننظارتبرنمايندگان
مرکز فسادراهموارميکند
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ديدهبانهايى از اش��خاص راستگو و باوفا بر آنها بگمار كه مراقب
آنها باشند زيرا بازرسى س��رى از كارهاى آنان وادارشان ميكند
كه امانتدار باشند و با رعايا خوشرفتاري كنند.
نظارت و كنترل در نظام اسالمي يكى از عناصر حياتى و انكارناپذير
اس��ت .اين اصل مهم در مديريت س��الم و كارآم��د ،براي حصول
اطمينان از درس��تى حركت همه شئون حكومت به سمت اهداف
تعيين ش��ده ،ضرورى مىنمايد .حاكم اس�لامي هرگ��ز نمىتواند
مطمئن باشد كه هميشه حركت اجزاي مؤثر نظام اسالمي منطبق
بر برنامهها و در مسير اهداف طراحى شده است چراكه اوالً دليلي
وجود ندارد كه فعاليتهاى اجزا وكارگزاران حكومت اسالمي همواره
منطبق بر اهداف باش��د ،ثانياً تجارب بشري در تاريخ حكومتها و
نظامات سياسي به طور متعدد موارد عمل بر خالف اهداف از رئوس
كارگزاران حكومت گزارش ش��ده است ،بنابراين ضرورى است كه
حاكم اس�لامي با اس��تفاده از فرآيند نظ��ارت و كنترل ،از حركت
اجزاي نظام اسالمي در مسير اهداف از پيش تعيين شده اطمينان
حاصل كند ،البته فوايد نظارت مس��تمر وصحيح تنها به شناسايي
و اطالع از فعاليتهاي ناصواب خالصه نميش��ود بلكه وجود نفس
نظارت قوي ومستمر فوايد ديگري هم دارد:
 -1ايجاد حس اعتماد در مردم :با اين امر مردم احساس ميكنند
هميشه حكومت حافظ منافع ملي خواهد بود.
 -2ايج��اد انگيزه در كارگزاران خ��دوم :وجود نظارت مؤثر باعث
ايجاد انگيزه براي انجام اعمال درس��ت دركارگزارانميشود زيرا
آنان در مييابند كه عملكرد صحيح و درست آنها در نزد حكومت
با عملكرد ناصحيح يكسان نيست.
 -3برخورد درس��ت وصحيح با مردم :بديهي اس��ت در جايي كه
اف��راد خود را در مع��رض نظارت دقيق بدانند ب��ه مراتب اعمال
صحي��ح تري را انجام ميدهند تا م��واردي كه هيچ ناظري را در
نظر نداشته باشند.
 -4اط�لاع از نقاط ضعف وق��وت :به طور طبيع��ي هر حكومت
ونظامي در مس��ير حركت خود نارساييهاي دارد كه شناخت و
رف��ع اين مهم تنها از طريق نظ��ارت بر عملكرد اجزاي حاكميت
حاصل ميشود.

حجتاالسالم تورج روحاني

دانش�جوي دكتري رش�ته فق�ه و مباني
حقوق در دانش�گاه قم است .او درسطح
 4حوزه علميه قم هم مش�غول تحصيل
اس�ت و تأليفات و پژوهشهايي در باب
مباني حقوق�ي «نظارت» در فقه اسلام
داشته است .روحاني دروس فقه و حقوق
در دانشگاه آزاد تدريس ميکند.
از او خواستيم درباره مباني و رويكردهاي
بح�ث نظ�ارت ،به خص�وص نظ�ارت بر
نمايندگان مجلس و مش�روعيت چنين
نظارت�ي برايم�ان بنويس�د .در همي�ن
ويژهنام�ه و ب�ا همي�ن موض�وع نظرات
متفاوتي هم به چاپ رس�يده است .براي
دي�دن نظر مخال�ف روحان�ي ميتوانيد
يادداشت دكتر گرجي را بخوانيد.

نظارتبرنمايندگانمجلس

به طور كلي مجلس نمايندگان مردم هم يكي از اجزاي حكومت
اس��ت كه با قانونگذاري به حركت جامعه در مس��ير اهداف نظام
موجودكمك ميكند و در همين راس��تا نقش نظارتي ويژهاي در
امور حكومت دارد .حال بايد ديد نظارت بر اين جزئي از حكومت
اسالمي همچنان الزم است يا خير .در مقابل دستهاي كه نظارت
بر اين جزء را همچون ساير اجزاي حكومت الزم ميدانند وآن را
استثنا نميكنند ،عدهاي هم با نظارت بر نمايندگان مخالفند كه
در ذيل به بررسي و نقد آن در اين مجال ميپردازيم.
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منشور قانونگذاري

قانونخوب؛نظارت

ادلهمخالفان

مخالفان نظارت بر نمايندگان معتقدند اين امر اثرات سوئي بدين نحو دارد:
 -1تضعي��ف نمايندگان در ايفاي وظايف نمايندگي :نظارت بر نمايندگان از س��وي
حكومت موج��ب تضعيف نمايندگان در ايفاي وظايف نمايندگي ميش��ود زيرا اگر
نماين��دهاي احتم��ال بدهد به جهت اظهار نظر كارشناس��ي خ��ود كه برخالف نظر
دس��تگاه حاكمه اس��ت مورد مؤاخذه قرار ميگيرد ،در ابراز آن دچار ترديد ميشود.
همين امر در دراز مدت به حركت كش��ور در مسير كمال وپيشرفت ضربات مهلكي
وارد ميكند ،لذا قانون اساسي براي برونرفت از چنين وضعي گفته است:
«نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كام ً
ال
آزادند و نميتوان آنها را به س��بب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايي كه
در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد».
 -2ايجاد مجلس دستنشانده و جدايي مردم از حكومت:واضح است كه در شرايطي
كه حكومت بخواهد بر نمايندگان مجلس نظارت داش��ته باش��د و افكار مخالف خود
را تعقي��ب كند تعداد زيادي از نمايندگان ترجيح ميدهند كه به جاي نمايندگي از
مردم به نماينده حكومت در مجلس تغيير هويت بدهند تا عالوه بر رهايي از مؤاخذه
به منافعي هم برسند.
 -3توقف حركت و رش��د كشور :آنجا كه قانون در كشور به عنوان ريل براي حركت
كل كش��ور است طبيعي اس��ت كه عدم ريلگذاري توسط مجلس يا ريل گذاري نا
مناسب چه سرنوشت شومي را براي دولت رقم خواهد زد.

نقد و بررسي

 -1تضعيف نمايندگي :در مقام نقد اين نظريه بايد گفت پيش فرضي كه همه اين معايب
برآن استوار است وجود نظارت جناحي منفعتي و غيرمنصفانه است چراكه اگر بپذيريم
هيئت نظارت بر نمايندگان به جهت منافع جناحي و  ...درصدد تخريب و اتهامزني به ساير
نمايندگان هستند ،همه اين مفاسد صحيح است اما سخن در اين است كه همانطور كه
مردم نمايندگان را به عنوان افراد امين وصالح قبول كردهاند كه نقش نظارتي وتقنيني خود
را با عدالت انجام دهند ،در ما نحن فيه هم هيئتي از همين افراد امين وصالح قرار است
نظارت بر نمايندگان را به انجام رسانند .اگر نظر بر اين است كه اينان كه به انتخاب خود
نمايندگان تعيين ميشوند صالحيت ندارند ،پس اين چنين نمايندگاني نه در نظارت بر
ساير امور و نه حتي در قانونگذاري صالحيت نخواهند داشت ،بنابراين ما صالحيت عامه
نمايندگان و به ويژه نمايندگان ناظر را به عنوان اصل موضوعي پذيرفتهايم و در غير اين
صورت ،چنين مجلسي اساساً در تراز حكومت اسالمي نيست.
 -2پيشفرض عصمت :همانطور كه اش��اره ش��د وجود سيستم نظارت صحيح نه تنها
محدود كننده نيست بلكه همانطور كه راه را بر خاطيان ميبندد موجب ايجاد روحيه
و اطمينان عامالن به حق همميشود .عدم نياز نظارت بر نمايندگان تنها در صورتي
صحيح است كه ما متوهم به عصمت نمايندگان از جرم شويم يا اينكه به طور روشني
بگوييم جرمي از نمايندگان صادر نش��ده اس��ت كه در م��وارد متعدد مدارك موجود
خالف آن را گواهي ميكند .لذا در س��اير قواي كشور مثل قوه قضائيه كه درآن شرط
قضاوت ،عدالت است و حتي رئيس قوه قضائيه نميتواند در رأي قاضي مداخله كند،
سيستم نظارتي به خاطر مصالح پيشگفته امري پذيرفته شده است.
 -3مان��ع انجام وظايف نمايندگي :در حقيقت نبود نظارت بر مجلس قانونگذاري راه
را براي به وجود آمدن مركز فس��اد هموار ميكند و اين مهمترين چيزي اس��ت كه
مانع انجام وظايف نماينده ميش��ود .طبيعي اس��ت كه نمايندهاي كه با زمينه عدم
وجود نظارت و مصونيت مطلق از تعقيب به فعاليتهاي ناصواب اقتصادي و سياسي
و ...مشغول شود ،هيچگاه نخواهد توانست نقش اصلي خود را در دفاع از حقوق مردم
و مناف��ع ملي ايفا كند بلكه در مواردي ك��ه بين منافع فردي و منافع مردم تعارض
افتد ،جانب منافع فردي را خواهد گرفت.
الزم نبودن نظارت بر نمايندگان با توجه به آثار مخربي همچون زمينهسازي مفاسد
سيستمي و مانعيت از انجام وظايف نمايندگي در نهايت به مانعي بزرگ براي حركت
كشور تبديل خواهد شد و مفاسد ادعايي براي وجود نظارت با خروج از اصل موضوع،
زمينهاي براي از بين رفتن وجاهت نظارتي و قانوني تمام نمايندگان خواهد شد كه
قابل پذيرش نيست.
ويژهنامه روز مجلس روزنامهجوان
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دکترحسينعلياميري
معاون پارلماني رئيس جمهور از قانون خوب ميگويد

قانون خوب
ترجمان
خواستعمومياست

شمايکتحصيلکرده حوزهحقوقهستيد.بفرماييد ازمنظردولت
يک قانون خوب داراي چه مؤلفههايي است؟
من هم به ش��ما خوش��امد ميگويم .در خصوص اين سؤال بايد بگويم که پاسخ به اين
سؤبس��يار مفصل اس��ت و ميتوان در خصوص آن بسيار سخن گفت .در اين خصوص
ما بايد به سؤاالت مختلف پاسخ دهيم که اساساً قانون چيست؟ مفهوم قانون چيست؟
قانونگذاري کيس��ت؟ تفاوت قانونگذاري و قانوننگاري چيس��ت؟ قانون بايد داراي چه
ويژگيهايي باش��د؟ اين خيلي مفصل است ،اما اگر بخواهم مختصر پاسخ بدهم قانون
خوب قانوني اس��ت که ش��فاف باشد ،روشن باشد ،مبهم نباش��د ،مطلبي را امر کند و
موضوعي را نهي کند .همچنين مجري در اجراي آن با اشکال و ابهام مواجه نباشد .عالوه
بر اين قانون خوب قانوني است که براساس نرم و هنجارهاي جامعه تنظيم شده باشد.
همچنين قانون خوب قانوني است که قابليت اجرا داشته باشد .در مجموع قانون خوب
ترجمان خواس��ت عمومي است و خواست عمومي بايد به يک قانون تبديل شود .اين
مختصر توضيحاتي بود که ميتوانستم در مورد قانون خوب براي شما عرض کنم.
جناباميريهماکنونجمهورياسالميحجمبسيارزياديقوانين
در موضوعات مختلف دارد و گاهي اوقات اين قوانين با هم تعارض
دارند .براي رفع اين تعارضات قانوني چه کاري بايد انجام شود؟ آيا دولت در اين
خصوص برنامهاي دارد؟
اگر من بخواهم سه کار مهم را در سه قوه عرض کنم اين است که در قوه مجريه بايد
ساختار نظام اداري به عنوان يکي از مهمترين کارهاي قوه مجريه انجام بگيرد .در قوه
قضائيه نيز يکي از اساس��يترين کارهاي اين قوه ميتواند اجراي کاداستر باشد .در قوه
مقننه هم تنقيح قوانين ،توجه به اصول قانونگذاري ،جلوگيري از تورم قوانين ،جلوگيري
تصويب قوانيني که ضرورتي در خصوص آن نداريم ،برتري اليحه بر طرح ،جلوگيري از
قوانين آزمايشي و يک دسته کارهاي اين شکلي مهمترين اولويت دستگاه قانونگذاري
است .من معتقدم که يکي از مشکالت و آسيبهاي جدي ما همين موضوع تورم قوانين
اس��ت .اين تورم قوانين ضمن اين که مجريان را در اجرا با مش��کالت اساس��ي روبهرو
ميکند امکان استنباط و برداشتهاي متفاوت به وجود ميآورد و در نتيجه آن هدفي
که ما از قانون به عنوان قاعده الزامآور رو به جلو ياد ميکنيم منتفي ميشود .پس يکي
از معضالت فعلي ما در موضوع قانونگذاري تورم قانونگذاري است.
سؤال مهم ديگر اين اس�ت که راهکار دولت براي تطابق لوايح با
اسنادباالدستيمثلقانوناساسيچيست؟دولتدرتدوينلوايح
به اين موضوع چقدر توجه دارد؟
اي��ن موض��وع در جاهاي مختل��ف دنيا متفاوت اس��ت .طبيعتاً يک��ي از ضرورتهاي
مقرراتگذاري تطبيق آن مقررات با اس��ناد باالدستي است .اسناد باالدستي در ايران،
قانون عادي ،سياستهاي کلي ابالغي مقام معظم رهبري و قانون اساسي است .هماکنون
مکانيزم��ي که در اين خصوص در دولت يازده��م داريم ،پيشنويس لوايحي که تهيه
ميشود به معاونت حقوقي رياست جمهوري ارجاع ميشود و آنجا از جهت عدم مغايرت
با اسناد باالدس��تي مثل قانون اساسي و سياستهاي کلي ابالغي مقام معظم رهبري
مورد بررسي قرار ميگيرد .مقرراتي که دولت وضع ميکند باز هم به اين نحو است ،به
اضافه اينکه قانون اساسي براي نظارت بر مقررات و تصميمات دولت چند ناظر قانوني
گذاشته اس��ت .يکي از اين ناظران قانوني رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي است
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ک��ه مصوبات دولت را با قوانين عادي تطبيق ميدهد .البته آن هم
ساز و کاري دارد که کميسيوني به نام تطبيق مصوبات وجود دارد
و اگر جايي رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي تصويبنامهاي از
دولت و مقرراتي از دولت را خالف قانون عادي ببيند به دولت اعالم
ميکند و دولت بازنگري ميکند .همچنين ناظر ديگر ،ناظر قضايي
اس��ت که اين ناظر هم ديوان عدالت اداري نام دارد .ديوان عدالت
اداري به موجب قانون اساس��ي صالحيت دارد هر کسي از تصميم
مقامات اداري مانند مقرراتي که دولت وضع ميکند ،شکايتي داشته
باش��د به ديوان عدالت اداري دادخواس��ت ميدهد و ديوان عدالت
اداري موضوع را رسيدگي ميکند .ساز و کار تطبيق مصوبات دولت
با قوانين عادي هم در خود س��از و کار دروني خود دولت است که
از طريق معاونت حقوقي دولت انجام ميگيرد و هم خارج از دولت
رئيس مجلس و ديوان عدالت اداري.
در ديدگاه ش�ما به عن�وان مع�اون پارلماني
رئيسجمهوررابطهدولتومجلسچطورقابل
تنظيم اس�ت؟ ديدگاهت�ان در خص�وص واژه وکيلالدوله
چيست؟
نظام ما اصل تفکيک قوا را به رسميت شناخته ،در دنيا نظامهاي
سياسي از جهت شکلي چهار شکل دارند؛ شکل حقوقي يعني ما به
آن اشکال حقوقي دولت ميگوييم دولت به معناي حکومت ،يکي
نظام رياس��تي مثل نظام امريکاست که رئيسجمهور توسط رأي
مستقيم مردم انتخاب ميشود و کساني که از آنها به عنوان وزير
ياد ميکنيم معاونين رئيسجمهور هس��تند بنابراين هم اعضاي
کنگره و هم خود رئيسجمهور اينها مستقيماً با رأي مردم انتخاب
ميشوند که دست رئيسجمهور کام ً
ال باز است .نظامهاي مبتني
بر نظامهاي رياستي مثل آمريکاس��ت .نظام ديگري داريم به نام
نظام پارلماني مثل انگلستان و نظامهايي که الگويشان انگلستان
اس��ت .دولت از دل مجلس در ميآيد و چيزي به نام تفکيک قوا
به آن شکل معمولي که در ايران با آن مواجه هستيم ندارند .يکي
ديگر از اشکال حقوقي دولت نيمه رياستي و پارلماني مثل فرانسه
اس��ت که دولت با رأي نمايندگان مجلس انتخاب ميش��ود البته
رئيسجمه��ور حق انحالل پارلمان را دارد و يک باالنس��ي ايجاد
ش��ده در نظام نيمهپارلماني ،يک ش��کل ديگري است که به آن
ميگوييم ش��کل هيئتمديرهاي که هيئتمديرهاي فقط در دنيا
سوئيس است البته قبل از زمان ناپلئون در فرانسه بود که ناپلئون

منحل کرد ،االن س��وئيس است که به ش��کل هيئت مديره اداره
ميش��ود .قانون اساسي ما نظام تفکيک قوا را به رسميت شناخته
کام ً
ال در قانون اساس��ي اين س��اختار وجود دارد که کار کشور يا
تقنين است يا اجراس��ت يا قضاست ،اما تفاوتي که نظام تفکيک
قوا ما با جاهاي ديگر دنيا دارد بحث نظام واليتفقيه است که سه
قوه تحت نظارت مقام معظم رهبري انجام وظيفه ميکنند .اگر ما
قانون اساسي در نظر بگيريم ميبينيم يک جايي ،است کار کام ً
ال
ال کار قضايي است ،کام ً
اجرايي است جايي است کام ً
ال کار تقنيني
است منتها يک منطقالفراقي هم داريم که گاهي بعضي از کارها
تعريف ميشود که هر کدام از دو قوه ويژه به قوه مقننه و مجريه
در حوزه صالحيت خودش��ان ميبينند بنابراين ما براي اينکه در
اين منطقالفراق مش��کلي پيش نيايد يعني دولتها و مجلسها
بايد با هم ديگر تعامل بکنند به تجربه ثابت شده که هر جا دولت
و مجلس همکاري و همدلي داشتند کار کشور خوب پيش رفته،
هر جا خداي ناکرده شقاقي بوده مشکالتي ايجاد شده براي کشور،
بنابراين ش��خصاً معتقد هستم به اينکه ضمن اين که هر کدام از
قوا بايد در صالحيت ذاتي خودشان انجام وظيفه بکنند .بايد با هم
يک تعامل ضابطهمندي هم داش��ته باشند .اگر تعامل ضابطهمند
وجود نداش��ته باشد مشکالتي در اداره کشور پيش ميآيد ضمن
اينکه معتقد هستيم براس��اس قانون اساسي مجلس حق تذکر و
سؤال و استيضاح دارد از اين طرف کار سنگين اجرا به عهده دولت
است و بايد به نوعي تعامل کرد که آن حقوق مجلس و نمايندگان
پايدار و پابرجا باش��د از طرفي هم کار س��نگين اداره کشور که به
عهده دولت و قوه مجريه اس��ت اين هم با اختالل و اشکال مواجه
نش��ود؛ بنابراين ما حسب توصيهاي که رئيسجمهور دارند تعامل
حداکث��ري و البته ضابطهمند با مجلس را ب��ه عنوان اصليترين
سياست معاونت پارلماني ترغيب ميکنيم.
ديدگاهتان در خصوص واژه وکيلالدوله؟
اين واژه وکيلالدوله هيچ پايه و مبنا و اس��اس
قانوني ندارد گاهي اين واژه به عنوان طعن و کنايه در ادبيات ايران
استفاده ميش��ود .من معتقدم آن چه که وظيفه نمايندگان است
بحث نظارتهاي قانوني که قانون اساسي به رسميت شناخته آن را
اعمال کنند منتها بايد به شرايط وزرا ،دستگاههاي اجرايي ،وضعيت
کش��ور و وضعيت دولت هم عنايت داش��ته باشند و معيار و مالک
بايد قانون باشد.

درست آن س�وي س�اختمان هرمي
بهارس�تان و در البهالي س�اختمانهاي
متع�دد س�ازمان برنام�ه و بودج�ه ک�ه
محل حس�اب و کتابهاي دولتي است،
س�اختماني با نام ش�ماره 3قرار دارد که
در اختيار مسئول ارتباطدهنده دولت به
مجلس است .س�اختماني که پنجرههاي
آن به سوي خانه ملت باز ميشود و به مقام
ارش�د آن معاون پارلماني رئيسجمهور
ميگويند .س�خن از حس�ينعلي اميري
اس�ت ،فردي ک�ه پنج ماهي ميش�ود با
ساختمان وزارت کشور در ميدان فاطمي
بدرود گفته و به اين ساختمان نقل مکان
کرده ت�ا به عنوان يک�ي از اعضاي دولت
عهدهدار معاونت پارلماني رئيسجمهور
ش�ود .او که پيش�تر در همين دولت نيز
قائممقام وزير کش�ور و س�خنگوي اين
وزارتخانه بوده  50س�ال دارد و در شهر
س�نقر از توابع کرمانش�اه متولد ش�ده
اس�ت .اميري تا پايان دوره متوسطه در
شهرس�تان محل تولد خود تحصيل كرد
و مقطع ليس�انس را در دانش�كده علوم
قضايي قوه قضائيه ،فوقليس�انس را در
شيراز و در مقطع دكتري تخصصي خود
در رش�ته حقوق عمومي را در دانش�گاه
علوم و تحقيقات تهران گذرانده اس�ت.
دوران مديريت وي از ق�وه قضائيه آغاز
ش�د و وي تقريب� ًا همه مناص�ب قضايي
را از جمل�ه دادي�اري تحقي�ق ،دادياري
اظهارنظر ،دادياري ناظر زندان ،دادياري
سرپرستي ،معاونت دادستان ،جانشيني
دادستان ،دادس�تان عمومي ،دادستاني
انقالب ،رئيس دادگاه عمومي ،قائممقام
رئي�س كل دادگس�تري اس�تان ،رئيس
ش�عبه دادگاه تجديدنظر استان ،رئيس
كل دادگس�تري در چن�د اس�تان و
مستشار ديوانعالي كشور را تجربه كرده
اس�ت .اميري س�پس در دوران آيتاهلل
هاشميش�اهرودي ،معاون ق�وه قضائيه
و رئيس س�ازمان ثب�ت اس�ناد و امالك
كش�ور بود و پس از آن با معرفي آيتاهلل
آمليالريجاني و رأي مجل�س به عنوان
عضو حقوقدان ش�وراي نگهبان ،به اين
نهاد رفت .نکته مه�م در خصوص حضور
حسينعلي اميري در دولت آنجاست که با
انتخاب حجتاالسالم روحاني به عنوان
رئيسجمهور ،نام اميري براي سمتهايي
همچ�ون وزارت دادگس�تري ،مع�اون
حقوق�ي رئيسجمه�ور و رئي�س ديوان
محاسبات مطرح شد ،اما وي در نهايت به
عنوان قائممقام به وزارت کش�ور رفت تا
اينکه سرانجام در تيرماه امسال جايگزين
حجتاالسالم انصاري در معاونت پارلماني
رياست جمهوري شد.
آنچ�ه در ادام�ه ميخواني�د گفتوگوي
اختصاصي روزنامه جوان با حس�ينعلي
اميري مع�اون پارلمان�ي رئيسجمهور،
پيرامون مجلس است .فردي که ميگويد،
عالقهاي ندارد وي را «البيمن» دولت در
توگو و تنظيم آن
مجلس بخوانند .اين گف 
با جعفر تکبيري بودهاست.
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اولين معاون فرهنگي قوهقضائيه از زمان
تأسيس اين معاونت در قوه مذكور است.
وي در رش�ته رياضي و فيزيك تحصيل
كرد و پ�س از انقالب ،در رش�ته الهيات
دانش�گاه ادامه تحصيل داد .در دانشگاه
فردوس�ي مش�هد و نيز در اولي�ن دوره
كارشناسي ارشد ناپيوسته مدرسه عالي
شهيد مطهري پذيرفته شد ،اما تحصيل
در حوزه را بر آنها ترجيح داد و در س�ال
 ۱۳۶۲ب�ه حوزه علميه ق�م عزيمت كرد.
دروس مقدمات و س�طح ح�وزوي را در
مدت شش س�ال به پايان رساند و هفت
س�ال به خوان�دن درس خارج اش�تغال
داش�ت .وي از س�ال  ۱۳۷۰تاكن�ون در
رش�ته كالم جديد به تحصي�ل و تحقيق
اش�تغال دارد .صادقي كارشناسي ارشد
دينشناسي را از مؤسس�ه امام خميني
و دكتري رش�ته كالم جدي�د را از مركز
تربيت مدرس دانش�گاه قم اخ�ذ كرده
است .صادقي از سال  1391تاكنون مشاور
عالي دانشگاه قرآن و حديث است مضاف
بر اينك�ه سرپرس�تي دانش�كده علوم
حديث از س�ال  1388ت�ا  1391را نيز در
كارنامه دارد .رئيس مرك�ز پژوهشهاي
اسلامي س�ازمان صدا و س�يما ،رئيس
دانشكده صدا و سيماي قم ،مدير مسئول
انتشارات كتاب طه ،نماينده حوزه علميه
قم در هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت
فرهنگ و ارش�اد اسلامي ،عضويت در
شوراي عالي نظارت بر ضوابط نشر كتاب
و س�تاد انتخاب�ات نماين�دگان طالب از
ديگر مسئوليتهايي اس�ت كه صادقي
طي س�الهاي گذش�ته بر عهده داشته
اس�ت .قانونگذاري حقوق�ي و قضايي را
در تخصص�ي و پيچيده ب�ودن ميتوان
بيرقي�ب دانس�ت .از طرف�ي تفكي�ك
حوزههاي نظري ،تقنين�ي و اجرايي آن
در اغلب موارد از نگاه سياس�تگذاران و
برنامهريزان به ويژه در مجلس ش�وراي
اسالمي دور ميماند .بنابراين ميتوان به
ثمرات آشتي اين حوزهها در قانونگذاري
اميد بس�ت و نقطهنظرات مش�ترك در
حوز هه�اي مختل�ف را در كن�ار ه�م
گذاشتن دغدغههاي مسئوالن اجرايي و
نمايندگان مجلس بيابيم .در همين راستا
«منش�ور قانونگ�ذاري» زبان مش�ترك
حوزه اجرا و قانونگ�ذاري در زمينههاي
حقوقي و قضاي�ي را طي گفت و گويي در
ميان اظهارات حجتاالسالم و المسلمين
هادي صادقي ،معاون فرهنگي قوهقضائيه
جستوجو كرده است .مشروح اين گفت
و شنود را در ادامه ميخوانيد.
تهي�ه و تنظيم اي�ن گفتوگو با نفيس�ه
ابراهيمزاده انتظام است.

حجتاالسالم هادي صادقي معاون فرهنگي قوه قضائيه از زبان مشترک حوزه اجرا و قانونگذاري
در زمينههاي حقوق و قضايي ميگويد

قانونخوببهتريننظمرا
باآسانترينشيوهفراهمميكند

آقاي دكتر ،براي ش�روع بحث اجازه بدهيد
سؤالي كلي مطرح كنيم .قانونگذاري مجلس
بايد به چه نحوي باش�د تا در حيطه اجرا با ضمانت اجراي
مفيد همراه باشد و همزمان موجب ازدياد جمعيت كيفري
و اطاله دادرسي هم نشود؟
مجل��س در قانونگذاري در حوزه قضا و به ويژه مس��ائل كيفري
وظيفه س��نگيني به عهده دارد .اگر اشتباه نكنم در حال حاضر
بيش از  400عنوان جرم در قوانين داريم كه مجازات حبس براي
آنها پيشبيني شده است .يعني قانون براي كسي كه مرتكب يكي
از اين  400عنوان بش��ود ،مجازات حبس پيشبيني كرده است.
مقايس��ه اين قانون با فلسفه مجازات و كيفر در فرهنگ اسالمي
و تأثي��ري كه حبس بر محكومان ميگذارد نش��ان ميدهد يك
جاي كار اشكال دارد .يعني حجم زياد مجازات حبس در قوانين
ما مورد رضاي اس�لام و ش��ارع مقدس نيست .البته ما در اسالم
موارد متعددي از حبس داريم كه گاهي چارهاي از آنها نيس��ت
و براي اين حبسها هم فلسفهها و داليلي وجود دارد .به عنوان
نمونه چهار عنواني كه مس��بب تحقق مجازات حبس ميش��وند
را بيان ميكن��م .مورد اول حبسهاي احتياطي هس��تند .مثل
موردي كه ممكن است در طول اثبات جرم يا آوردن ادله ،متهم
ف��رار كند .اينجا حبس معن��ا دارد و احتياط ميكنند فرد را در
زمان كوتاهي نگه ميدارند .مورد دوم حبس استشكافي است و
مث ً
ال بازپرس براي كشف حقيقت ماجرا متهم به قتلي را در طول

تحقيقات پيرامون پرونده و كشف حقيقت نگه ميدارد چون در
ص��ورت رها كردنش امكان فرارش هس��ت .يا بعضي از حبسها
حقوقي هس��تند .مث ً
ال كسي به ديگري بدهكار است توانايي هم
دارد اما نميپردازد .اين حبس براي حق مردم اس��ت و اش��كال
ندارد .بعضي موارد هم حبس كيفري است .يعني مجازات طرف
اس��ت .موارد اول و دوم معموالً عنوان مجازات نداشتند و بيشتر
به عنوان بازداش��ت موقت محسوب ميش��دند .اما موارد سوم و
چهارم مجازات اس��ت .هرچند مورد س��وم مجازات موقت است.
گاهي ف��رد را بايد به خاطر مجازاتش حب��س كرد .مثل بعضي
موارد كه چند مرتبه بر فردي حد شرعي جاري شده اما باز هم
به آن گناه بزرگ دس��ت ميزند .خب معلوم اس��ت حدودي كه
قب ً
ال برايش اجرا شده ديگر مؤثر نيست و بايد اين را حبس كرد.
گاهي هم حبس ابد به اين دس��ت مجرمين دادهاند .البته تعداد
اين گونه موارد خيلي كم اس��ت .با اين ش��رايط آيا وجود 400
عنوان جرم منتج به كيفر حبس در قوانين ما با فرهنگ اسالمي
س��ازگاري دارد؟ در اس�لام چند نوع كيفر داريم كه يكي از آنها
حدود الهي است كه دقيقاً از سوي خداي متعال در قرآن تعيين
شده و در سيره اهل بيت (ع) براي بعضي از جرايم مجازاتهاي
مش��خص و محدودي وجود دارد .تعداد آنها هم محدود است و
به حدود ش��رعي معروفند .بعضي از موارد هم تعزيرات هس��تند
كه جنبه تأديبي دارد و ميتوانند شامل طيفي از حبس ،شالق،
مجازاتهاي بدني و مجازات و تأديبهاي ديگري باش��ند .يعني

محكمه حاضر ش��وند و دوباره مثل محكمه بدوي به ادلهشان رسيدگي كنند .خود
ميتواني��م انواع تأديب را به اس��م تعزير در نظر بگيريم .اكث��ر مجازاتهاي ما در
ال در دادگستري تهران تقريباً
اين دادن وقت در همين وضع فعلي موجب ش��ده مث ً
قوانين در قالب تعزير هستند .در حال حاضر اكثر قوانين ما مبناي تعزيرات را روي
يك سال به زمان رسيدگي اضافه شود .به طوري كه االن وقتدهي زمان رسيدگي
حبس گذاش��تهاند و حبس را به عنوان آسانترين و دم دستيترين شكل مجازات
به دعاوي كيفري در دادگاههاي تجديدنظر اس��تان تهران به سال  97رسيده است.
در نظر گرفتهاند ولي واقعيت امر اين اس��ت ك��ه اين حبسها تأثير تاديبي ندارند
يعني اگر كسي االن بخواهد تجديدنظر درخواست كند سال  97نوبتش ميشود .هر
چون حبس خيلي با تأديب سازگاري ندارد .درست است كه در اسالم گاهي حبس
چه هم جلو برويم اين طوالنيتر و فاصله بيشتر و بدتر ميشود .اين اطاله دادرسي
تأديب��ي داريم اما واقعيت آنچه در زندانها اتفاق ميافتد مثل همجواري مجرمان
به روش��ني در اين قانون ديده ميش��ود .بايد كاري كرد كه مسيرها اينقدر طوالني
به ويژه در روزگار جاري ،نميتواند صورت تأديبي داش��ته باشد و معموالً زندانها
نشوند .درست است كه بايد حقوق متهم رعايت شود ولي از آن طرف حقوق جامعه
در همه دنيا به دانشگاه يادگيري جرم معروف هستند .اولين چيزي كه يك فرد به
و بزهديده هم بايد رعايت ش��ود .گاهي بر اثر يك موج ،قانونگذار به سمتي ميغلتد
محض ورود به زندان در كنار ساير مجرمين ياد ميگيرد بيمسئوليتي به ويژه در
و توجه ندارد كه از س��مت ديگر بازميماند .وقتي يك موج حقوق بش��ري ميآيد و
قبال اجتماع است .اين بيمسئوليتي بدترين اثري است كه زندان بر فرد ميگذارد.
ميگويند مواظب باش��يد به متهمين فش��ار نيايد و حقوقش��ان رعايت شود از اين
مرحله دوم يادگيري جرايم از همديگر اس��ت .مس��ئله س��ومي كه در زندانهاي
طرف حقوق بزهديدگان را ناديده ميگيرند .خب آن بزهديده و كس��ي كه جرمي بر
همه دنيا اتفاق ميافتد اين اس��ت كه كنار هم بودن افراد مجرم مفسدهس��از است
او واقع شده و به او جنايتي رفته است چه گناهي كرده كه بايد كارش اينقدر طول
و درون زندان مفاس��دي پديد ميآيد .حاال مجريان ما از جمله سازمان زندانها و
بكشد .بايد در وضع قوانين خيلي مراعات كنيم و همه جوانب را ببينيم و يكطرفه
اقدامات تأميني و تربيتي كه معموالً از متدينين هستند هر چه هم تالش كنند و
ن��گاه نكنيم .به عنوان نمونه ديگري عرض كنم يكي از مواردي كه گاهي طرفداران
از حضور حداكثري روحانيون در زندانها بهره ببريم اما باز غلبه بيش��تر با حضور
حقوق زنان ميگويند اين اس��ت كه مردها اجازه نداشته باشند همسر دومي اختيار
خود مجرمان اس��ت و اثرگذاري اين اقدامات نميتواند خيلي زياد باش��د .عالوه بر
كنند و فكر ميكنند اين طرفداري از حقوق زنان اس��ت .در حالي كه اين استدالل
اينك��ه هر چه هم تالش كنيم حجم زياد زنداني��ان و مجرمان اجازه نميدهد كه
به يك طرف دارد ولي آن زني كه ميتوانس��ت همس��ري
س��رمايهگذاريهاي ما خيلي زياد شود تا بتوانيم آنها را
به طور كام ً
داشته باشد و لو به عنوان همسر دوم انتخاب شود و اكنون
ال مجزا شده و پاكيزه تربيت و زندانها را به
محروم ميشود را ناديده ميگيرند .من نميخواهم قضاوت
مدرسه انسانسازي تبديل كنيم .هدف ما در قوهقضائيه
كنم حق با كدام طرف اس��ت اما اين از يك س��وي ديگر
اين است ولي نه امكانات اين قوه اجازه ميدهد و نه كل
يكي از م�واردي ك�ه طرفداران
به زيان دس��ته ديگري از زنان اس��ت .ميخواهم بگويم به
امكانات كشور .نه نيروي انساني زياد در اختيار هست نه
حقوق زنان ميگويند اين است
كه مردها اجازه نداش�ته باشند
عن��وان نمونه مواردي پيش ميآيد كه اگر اس��تدالل يك
شرايط مجرمان اجازه ميدهد .لذا بايد سياست كيفري
همس�ر دوم�ي اختي�ار كنند و
طرف از يك گروه را در نظر بگيريم گاهي ممكن اس��ت از
ما به س��مت حبسزدايي حداكثري از قوانين برود .اين
فك�ر ميكنن�د اي�ن طرفداري
س��وي ديگر به زيان همان گروه تمام شود .پس بايد براي
سياستي است كه مقام معظم رهبري مكررا ً به آن اشاره
از حقوق زن�ان اس�ت .در حالي
در نظر گرفتن اس��تداللها متعادل باشيم .در قانونگذاري
فرمودند .بنابراين اين وظيفه س��نگيني براي دس��تگاه
كه اين اس�تدالل يکطرفه است
هم به همين ترتيب است بايد همه ابعاد را در نظر بگيريم
مقننه اس��ت كه در هن��گام قانونگذاري ت��ا ميتواند از
توانست
ي
م
كه
زني
آن
حق
ولي
و اگر ميخواهيم جانب حقوق متهمين را داش��ته باش��يم
جرائم حبسزدايي صورت بدهد و مجازاتهاي ديگري
همس�ري داش�ته باش�د و لو به
باي��د جانب حقوق بزهديده و حق��وق كل جامعه را هم در
به جاي حبس بگذارد .البته در قانون مجازات اس�لامي
عنوان همسر دوم انتخاب شود
نظر داشته باشيم .مجموعه اينها را با هم ببينيم و به شكل
كه سال  1392تصويب شد كار خوبي صورت گرفته كه
و اكنون محروم ميشود را ناديده
متعادل قانون بگذاريم.
مجازاتهاي جايگزي��ن حبس را پيشبيني كرده و اين
اس�تدالل،
نحو
اين
گيرن�د.
ي
م
اجازه بدهيد يك بحث جامعهشناسانه هم
يك گام بلند و خوب و پيش��رفته اس��ت .ولي گام بهتر
استدالل يکجانبهاست
مطرحكنيم؛قانونبايدچهخصايصيداشته
ك��ه بايد در بازنگريهاي بعدي انجام بگيرد اين اس��ت
ك��ه اص ً
باشدكهيكمجرمباتحملمجازاتراحتبازپروريشود
ال مجازات اصل��ي را نبايد حبس ق��رار دهند تا
وبهجامعهبرگردد،نهاينكهتاآخرعمرشانگوبرچسب
بعد بگوييم بعضي چيزها را ميخواهيم جايگزين حبس
مجرم به او بخورد و از جامعه مطرود شود؟
كني��م .بايد از اول مجازات را چي��ز ديگري قرار دهيم.
اوالً قوانين ما بايد طوري باش��ند كه تا جايي كه ميش��ود كس��ي را مجرم نينگارند.
حبس هم ميتواند يكي از مجازاتها باش��د نه اصل مجازات .اين انتظاري اس��ت
بعض��ي از قوانين ما اين امكان را دارند كه از آنها جرمزدايي ش��ود و در هنگام وضع
كه از مجلس ش��وراي اس�لامي ميرود .در حال حاضر مجازات حبس تقريباً اصل
مجازاتهاست .البته اين به صورت افراطي هم نبايد باشد و اينجور نباشد كه مطلقاً
قانون ميش��ود بعضي از موارد را جرم حس��اب نكنند ،بلكه تخلف باش��د و در جايي
رس��يدگي كنند و جريمهاي هم برايش قائل باشند ،اما به عنوان جرم حساب نكنند.
حب��س را بردارند و مجرمان خطرن��اك را در جامعه رها كنند كه امنيت جامعه را
مثل تخلفات رانندگي كه در حال حاضر جرم حساب نميشوند .در حالي كه ميشود
به خطر بيندازند .بلكه حبس را بايد بگذاريم براي موارد حداقلي ،براي كساني كه
همينها را جرم حساب كرد و براي آنها مجازات كيفري سنگينتري در نظر گرفت.
راه چاره ديگري برايش��ان وجود ن��دارد و مجرمين خطرناك كه براي جامعه مضر
اما قانونگذار به درستي تشخيص داده كه الزم نيست قوانين رانندگي را جرم حساب
هس��تند .برخي از محققين مواردي را از اسالم استفسار كردهاند كه قابليت اجراي
كند و ميتوانند تخلف بدانند و براي آن هم يك جريمه نقدي قائل شدهاند .يا جريمه
مجازات حبس برايشان وجود دارد كه اين موارد به  13يا  14مورد ميرسد.
نقدي هم اگر افاقه نكرد و فايده نداشت مث ً
ال توقيف خودرو يا چيزي شبيه اين در نظر
تا به حال قوانين مجلس در كاهش اطاله دادرسي توانسته به
گرفتهاند كه باعث ميشود اين فرد را از تكرار اين تخلف ممانعت كند .پس ميشود
دستگاه قضا كمك كند؟
بعضي از مواردي كه االن هم جرم حساب شده را از قالب جرم خارج كنيم .اين البته
در آيين دادرسي كيفري جديد مصوب سال  1394كه از تير ماه گذشته اجرايي شد
كار تخصصي پيچيدهاي اس��ت كه حقوقدانان بايد روي آن كار كنند .اداره حقوقي و
تالش ش��ده حقوق متهمين و محاكمهشوندگان رعايت شود و براي اين كار فرآيند
وض��ع قوانين مجلس هم بايد تا جايي كه ميش��ود عناوين مجرمانه را كاهش دهد.
رسيدگي را سختتر و مراحلش را پيچيدهتر كردهاند و همين امر موجب طوالنيتر
ش��دن دادرسي شده اس��ت .مث ً
االن نزديك  2هزار عنوان مجرمانه در قوانين ما هست .از طرفي بايد در نظر بگيريم
ال يكي از مواردش اين است كه الزام كردهاند دادگاه
بعد از اينكه تخلفي واقع شد ،عنوان مجرمانه هم داشت ،حاال بايد چه كار كنيم و چه
تجديدنظر بايد وقت رس��يدگي بدهد و متهم يا طرفين دعوا ،ش��اكي و متشاكي در
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معلوم كرده باش��د و نميشود بالتكليف گذاش��ته باشد .مث ً
ال حوزه  ITيك فضاي
مجازات قانوني براي مجرم در نظر بگيريم كه سازنده باشد .مجازاتهاي سازنده بيش
جديد اس��ت كه گس��ترش پيدا كرده كه در آن جرم هم واقع ميش��ود .نميشود
از اينك��ه مجازاتهايي از قبيل حبس و احيان��اً تنبيهات بدني و چيزهايي مثل قطع
برايش قانون وضع نكرد اما بايد كاري كرد كه تا ميشود در مرز حداقل مورد نياز
عضو و امثالهم باشد ميتواند مجازاتهاي روحي و اجتماعي و معنويتر باشد .اين به
تناس��ب زمانها و فرهنگ و عرف روزگار فرق ميكند .مث ً
قوانين حركت كنيم .يعني قانون زيادي وضع نكنيم .اين برميگردد به سخن قبلي
ال بعضي از محروميتهاي
كه تا ميتوانيم تخلفات را جرم تلقي نكنيم كه بخواهيم برايش كيفر قائل ش��ويم.
اجتماعي ميتوانند خيلي بازدارنده باش��ند .ميشود يك فرد را تحريم اقتصادي كرد.
ي��ا تا جايي كه امكان دارد موارد را آس��انتر بگيريم ك��ه افراد در محدوده خطا يا
يعني اجازه عمليات اقتصادي در بانكها و در اش��كال ديگر به او داده نشود يا روابط
حتي تخلف هم وارد نش��وند و راحتتر و آزادانهتر بتوانند عمل كنند .پس فلسفه
اقتصادي او را در يك دوره زماني خاص قطع كنند .اين براي تاجري كه تمام حيات
وضع قانون اين اس��ت كه خط حركت درستي برايمان فراهم شود و بدانيم در چه
تجارياش به عمليات بانكي بس��تگي پيدا ميكند مجازات خوبي اس��ت و خيلي هم
چارچوبي حركت كنيم ولي اين چارچوبها نبايد زياد باش��ند كه خودش��ان مانع
ميتواند بازدارنده باش��د ،يا براي كسي كه حيثيت اجتماعي بااليي دارد مجازاتي در
حركت ما ش��وند .ما بايد ريلگذاري كنيم ولي در اين ريل مانعگذاري نكنيم كه
دامنه هتك حيثيتهاي اجتماعي در نظر گرفته شود .اين به تناسب گروههاي مردم
س��رعت حركتمان كند ش��ود و اين يعني بايد به شكل حداقلي قانونگذاري كنيم.
متفاوت ميش��ود .براي يك فرد سياس��ي آبرو خيلي نقش ب��ازي ميكند و اهميت
نكته بعدي بازنگري قوانين گذشته است كه با آمدن قوانين جديد يا از موضوعيت
دارد .براي چنين فردي يك مجازات ميتواند تش��هير باش��د .در فرهنگ اسالمي هم
ميافتند يا دچار تعارض با قوانين جديد يا دچار تداخل ميش��وند و قابليت ادغام
اينگونه مجازاتها را داريم .همين كه فرد را معرفي كنند ميتواند مجازات باش��د نه
دارند .بنابراين بازنگري قوانين هم بسيار الزم است.
زندان الزم است و نه چيز ديگري .خود اين معرفي باعث ميشود آبرويش در فضاي
اتفاق ًا سؤال بعدي ما ناظر به همين مسئله است .راهكار منطقي
سياسي برود و اين براي او كافي است و از خيلي از امتيازات سياسي يا مجازاتهاي
كه براي رفع تعارض بين قوانين پيشنهاد ميكنيد چيست؟
ديگر در حوزههاي مختلف محروم ميشود يا محروميت از گرفتن خدمات اجتماعي
متخصصين��ي كه در عرصهه��اي مختلف با قوانين س��رو كار پي��دا و آنها را اجرا
و دولتي مثل اخذ گذرنامه و اجازه خروج از كش��ور يا محروميت از بعضي مش��اغل.
ميكنند مدام با اين تعارضات مواجه ميش��وند و آنها را
اينها همه ميتوانند مجازات محس��وب ش��وند و مؤثر هم
متوجه ميش��وند .اولين مس��ئله اين است كه اين موارد
هس��تند .بعضي موارد ديگر هم ميتوانند مجازات باشند
بايد به قانونگذاران منعكس شود .بنابراين بايد فراخواني
در حالي كه ش��ايد عنوان مجازات برايش��ان خوب نباشد
متخصصاني كه در عرصههاي
براي شناس��ايي قواني��ن متعارض داده ش��ود .براي اين
بلكه تمرين و تعزيري باش��ند تأديب گونه .تعزير تأديبي
پيدا
كار
سرو
قوانين
با
مختلف
منظور مجلس شوراي اس�لامي مأموريت دارد و ادارهاي
ب��ه اين معنا كه نميخواهي��م فرد را تحقير كنيم و زمين
و آنها را اج�را ميكنند مدام با
هم به نام تنقيح قوانين دارد .آنها موظف هستند اين كار
بزني��م بلكه ميخواهي��م با آن تعزير دس��ت او را بگيريم
تعارض�ات مواجه ميش�وند و
را بكنند ولي پروژه سنگيني است .چندين سال هم است
و ب��اال بياوريم و ادبش كنيم .تصري��ح ميكنم كه عنوان
آنها را متوجه ميشوند .اولين
كه خواس��تهاند اين كار را انجام بدهند و نشده است .اين
مجازات براي اين دس��ته تنبيهات مناس��ب نيست .مثل
موارد
اين
كه
است
اين
مسئله
ً
اينك��ه فرد را ب��ه كارهاي مثبت وادار كني��م .مث ً
مس��تلزم همكاري تمام دستگاهها اس��ت و به جز موارد
ال اجبارا
منعكس
قانونگ�ذاران
به
بايد
تعارض ،موارد زيادتي و دس��ت و پ��ا گير بودن قوانين را
مدت��ي به كارهاي مثبت اجتماع��ي و تربيتي و اخالقي و
ش�ود .بنابراين بايد فراخواني
هم ش��امل ميش��ود .تا جايي كه ممكن است تمام اينها
خدماترس��اني و مانند اينها مش��غول ش��ود .االن هم در
ب�راي شناس�ايي قواني�ن
بايد ب��ا فراخوان احصا بش��ود و بعد با نظ��ر متخصصان
قانون مجازات اس�لامي اينها تح��ت عنوان بدل از حبس
اين
براي
ش�ود.
داده
متعارض
دس��تاندركار كه بهتر از همه وضعيت قوانين در اجرا را
پيشبيني ش��دهاند .ولي عرضم اين اس��ت كه چرا بدل از
منظور مجلس شوراي اسالمي
لمس كردهاند به سمت تنقيح قوانين حركت كنيم .اينها
حبس؟ اينه��ا ميتوانند تعزيراتي ب��راي جرائم خفيف يا
مأموريت دارد و ادارهاي هم به
ميتوانند به لوايح يا طرح خود مجلس تبديل ش��وند كه
مجازات متناس��ب با احوال افراد باشند .پس هدف از اين
نام تنقيح قوانين دارد
بعدا ً در صحن مجلس رأيگيري شود.
تعزيرات كه عرض كردم بايد تعزير تأديبي باشد نه تعزير
از نظر ش�ما تعري�ف قانون خ�وب هم به
تحقيري .به طور كلي ما دو گونه تعزير داريم .البته تعزير
صورت كل�ي و ه�م در ح�وزه قضايي و
تحقيري هم داريم .چنانكه ظاهرا ً اولين زندانها در تاريخ
حقوقي چيست؟
اسالم در زمان اميرالمؤمنين(ع) در كوفه ساخته شد .يك
قانون خوب قانوني اس��ت كه حركت را در مس��ير جامعه منضبط و س��هل و روان
زندان به نام نافع و يكي ديگر را به نام مخيس ساختند .نافع اسمش با خودش است
ميكند .فلس��فه اولي و اصلي قانون ايجاد انضباط است .قانون خوب هم اين است
يعني منفعترس��ان اس��ت .آنجا افراد تأديب ميش��دند و در مخيس به نوعي تحقير
كه اين نظم را در آس��انترين ش��كل ممك��ن بيافريند .مثل آنك��ه بخواهيم براي
ميش��دند و اين به تناس��ب مجرمان متفاوت بود .پشت اين ميتواند فلسفهاي باشد.
حركت از نقطه الف به نقطه ب قانون بگذاريم و براي آن ريل بكش��يم .ريل كام ً
ال
تعزير در معناي خودش به كار رود .تأديب هم به اين ش��كل باش��د كه فرد به انجام
تمرين تأديبي محكوم ميش��ود .مث ً
ب��ه حركت ما نظ��م ميدهد ،منتها بهترين ريل در مس��ير بين نقطه الف و ب آن
ال به مدت سه ماه خدماتي را براي جامعه فقرا يا
اس��ت كه مس��تقيم و كوتاهتر از همه باش��د ،آس��انتر بتوان از آن حركت كرد ،با
بخش محروم يا براي ش��هر يا شهرداري يا ساير نهادها به صورت مجاني انجام دهد.
هزين��ه ك��م بتوانيم از آن گذر كنيم و در مجموع هزين��ه جامعه را پايين بياورد و
اي��ن ميتواند يك تأديب براي فرد باش��د .امثال اينها را ميتوانيم گس��ترش دهيم.
امنيت باال هم داش��ته باشد .ريلگذاري ميتواند به شكل زيگزاكي هم باشد و باز
بنابراي��ن ميتوانيم به تناس��ب احوال مجرمي كه جرمش اثبات ش��ده انواعي از اين
هم به كارمان نظم دهد ولي حركت ما از س��مت ال��ف به ب را پرهزينه ،طوالني،
تعزي��رات و تأديبه��ا را در پيش بگيريم نه اينكه فق��ط بگوييم حبس و بعد هم اگر
س��خت و كند كرده اس��ت .پس بايد عقالنيت عمل��ي را در اينجا جاري كنيم .در
خيلي هنر كنيم چيزي جايگزين حبس بياوريم .اين خوب نيس��ت و دور از فرهنگ
عقالنيت عملي (پركتيكال رش��ناليتي) قاعدهاي جهاني وجود دارد و آن كمترين
اسالمي است و انشاءاهلل در بازنگري قوانين اينها هم مورد توجه قرار بگيرد.
هزينه براي بيش��ترين دس��تاورد اس��ت .در قانونگذاري هم همين عقالنيت عملي
اساس ًا اين حجم از قانون را قبول داريد؟
بايد حاكم باش��د .بايد هزينه جامعه را پايين بياورد و حركت جامعه را آسان كند.
حجم قوانين با پيشرفت و پيچيده شدن جوامع خواهي نخواهي
بعضي وقتها قانونگذار ما به آسانسازي قوانين توجه ندارد .قوانيني كه ميگذارند
باال ميرود و گريزي از آن نيس��ت زيرا دائماً با مس��ائل جديد مواجه ميش��ويم و
دست و پا را ميبندد و كار را پيچيده ميكند .به عنوان مثال ميخواهيد شركتي
وقتي مس��ائل جديد پيش ميآيد قانونگذار بايد تكليف آنها را در حوزه اجتماعي
ويژهنامه روز مجلس روزنامهجوان
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زياد و قوانين دس��ت و پاگير اوالً توليدكننده را خس��ته و نااميد ميكند ،در ثاني
توليدي و صنعتي تأس��يس كنيد .در ح��ال حاضر براي اين كار چقدر قانون وضع
مبادي نظارتي خودش��ان خ��وب كار نميكنند .چون هر كدام ب��ه ديگري حواله
ش��ده است؟ در گذش��تههاي دور اين قوانين نبود .تجار و صنعتگران بدون اينكه
ميدهد .بع��دي به اعتماد قبلي امضا ميكند ،قبلي ب��ه اعتماد بعدي كه ميبيند
دولت با آنها كاري داشته باشد كار خودشان را ميكردند و هيچ قانوني نداشتند و
دقت نميكند .هيچ كدام درس��ت نظارت نميكنند .عرض ما اين اس��ت كه مبدأ
اتفاقاً كارهايش��ان خيلي آسان پيش ميرفت .اما از وقتي قانونگذاري در جامعه ما
آمده كسي كه ميخواهد مث ً
نظارتي بايد باش��د ولي نه اينقدر متكثر و متعدد ،يكي قوي و پاس��خگو ،نه  14تا
ال يك شركت توليدي تأسيس كند بايد از حدود 20
كه هيچ كدام هم پاس��خگو نيستند .سادهس��ازي يعني اينجور موارد را هم لحاظ
مرجع و نهاد مجوز دريافت كند و بعد براي هر كدام اينها بايد مدت طوالني برود
كنيم .البته همه اينها به عهده مجلس شوراي اسالمي نيست .بخشي آييننامههاي
و بياي��د و در گرفت��ن هر كدام از اين مجوزها مراحل متعددي را بايد طي كند .در
دولتي و بخشي مال درون دستگاهها و بخشنامه رؤساي آنها است .همه بايد به اين
اينجا قانون آمده به كار ما نظم بدهد ،نظارت كند و در مجموع منافع اجتماعي را
اعتقاد برس��ند كه قانوني خوب اس��ت كه ضمن ايجاد انضباط بسيار سهل و روان
تأمين كند اما موجب ش��ده كار توليدي در جامعه ما بسيار دشوار شود .نتيجهاش
كار را پي��ش ببرد و در وضع قوانين از نگاه مخاطب ببينند چقدر حركت را همراه
اين است كه توليدكننده به جاي اين همه دردسر پولش را به جاي توليد در بازار
با آسايش و امنيت و راحتي همراه كرده است.
غيررس��مي ،بازار قاچاق ،بازار مبادالت غيررسمي پولي ،در بازار داللي و چيزهاي
اگر اجازه بدهيد باق�ي مانده وقت گف�ت و گويمان را روي
غيرمفيد به حال اجتماع سرمايهگذاري كند .هم سودش را ميبرد و هم اين همه
فعاليته�اي قوهقضائي�ه متمركز ش�ويم .از تعريف اخالق
دردس��ر نميكش��د .آنهايي كه توانمندي تجاري دارند از همين راه غيررسمي و از
حرفهاي در قوهقضائيه شروع كنيم كه از زمان تأسيس معاونت فرهنگي
راههايي كه خيلي تحت نظارت قوانين و مجريان قانون قرار نميگيرند س��ودهاي
به آن تأكيد ش�ده اس�ت .تعريفتان از اخلاق حرف�هاي در قوهقضائيه
كالن بردهاند و از دل اينها امثال ش��هرام جزايريه��ا و بابك زنجانيها درميآيند
چيست؟
ك��ه اوالً در مدت��ي كوتاه آالف و الوفي پيدا ميكنند .ثانياً كلي مفس��ده در جامعه
باي��د قبل از اينكه اخ�لاق حرفهاي در قوهقضائيه را تعري��ف كنيم بگوييم اخالق
درس��ت ميكنند و نظام پولي كش��ور را به هم ميزنند .اين نتيجه آن اس��ت كه
حرفهاي چيست .اخالق حرفهاي يعني اينكه هر كسي در
كار س��الم قانونمند را س��خت كردهايم .لذا كس��اني كه
ه��ر حرفهاي كه حضور دارد حقوق و تكاليفي كه متوجه
تعهد زيادي به جامعه نداش��ته باش��ند يا تعهد ديني و
او و كساني است كه از كار او متأثر ميشوند رعايت كند.
اخالقي و وجداني براي پيش��رفت كش��ور نداشته باشند
قان�ون خ�وب قانون�ي اس�ت
اين يك كار چند جانبه است .اوالً بين آن فرد و سازمان
ب��ه راحتي تم��ام عرصه تولي��د را رها ميكنن��د و وارد
كه حرك�ت را در مس�ير جامعه
مربوط��ه ،ثانياً بين س��ازمان و افراد و ثالث��اً بين اينها با
عرصه داللي ميش��وند و اين همه سرمايه به آن سمت
منضبط و س�هل و روان ميكند.
جامعه و مخاطبان و مشتريانشان .هر كسي به هر نحوي
ميرود .ع��دهاي هم كه باقي ميمانن��د بايد مصيبت و
ايجاد
قانون
اصلي
و
اولي
فلسفه
از خدمات اين س��ازمان منتفع يا متضرر ميش��ود .بايد
دردس��رهاي فراوان بكشند تا ش��ركتي تأسيس كنند و
انضباط است .قانون خوب هم اين
ببينيم نسبت به هر كسي كه در ربط با اين سازمان قرار
بع��د هم كه ميخواهن��د كار كنند نياز به س��رمايه در
است كه اين نظم را در آسانترين
ميگيرد چه حقوق و چه تكاليفي داريم .اخالق حرفهاي
گ��ردش دارن��د .بانك بايد به آنها پ��ول و وام بدهد .اين
شكل ممكن بيافريند .مثل آنكه
در دس��تگاه قضايي يعني اينكه كس��ي كه در دس��تگاه
قانون دنياس��ت .بانك هم در ازاي كلي وثيقه اين وام را
بخواهي�م براي حرك�ت از نقطه
قضايي كار ميكند چه افراد و چه خود دستگاه به معناي
ميدهد .قانونگذار گفته بايد در ازاي پرداخت تسهيالت
الف به نقطه ب قانون بگذاريم و
س��ازمانياش حقوق و تكاليفشان را بشناسند و به آن به
وثيقه بگيرند ،منتها اين وثيقه بايد خود آن كارخانهاش
براي آن ريل بكشيم .ريل كام ً
ال
خوبي عم��ل كنند .براي اينكه اين مفهوم ش��كل عملي
باشد يا عالوه بر آن وثايق ديگري هم بايد بگيرند .گاهي
به حركت ما نظم ميدهد ،منتها
ب��ه خودش بگي��رد اول بايد كار پژوهش��ي كنيم و اينها
ع�لاوه بر آن كارخان��ه وثايق ديگر ه��م ميگيرند و در
بهترين ريل در مسير بين نقطه
را بشناس��يم .حق��وق و تكاليف همه كس��اني كه در اين
ص��ورت معوق ش��دن بدهي تمام زندگ��ي آن فرد را به
الف و ب آن اس�ت كه مستقيم و
دس��تگاه هس��تند و همينطور هم حقوق و تكاليف خود
حك��م دادگاه مصادره ميكنن��د .دادگاه هم طبق قانون
كوتاهتر از همه باشد
دس��تگاه .اين را تأكيد ميكنم كه خود س��ازمان و خود
مجبور است حكم به مصادره بدهد .اين وضع قوانين ما
دس��تگاه هم جدا از افرادش حق��وق و تكاليف دارد .اينها
اس��ت كه االن دس��تگاه قضايي با اين موارد زياد مواجه
كه شناسايي شدند بايد تمرين عمل كردن به اينها پديد
اس��ت .به خاطر ركودي كه بر اقتصاد حاكم اس��ت اين
بيايد .به همين خاطر ما از اول در دس��تگاه قضايي هم يك كار پژوهش��ي را آغاز
همه افراد ورشكس��ته داريم و كارخانههايي كه تعطيل ش��دهاند .اين ركود شديد
كردي��م و هم در ضمن اين كار ،كارهاي كارگاهي را آغاز كردهايم .كارگاههايي كه
خيليها را زمينگير كرده و خيلي از كساني كه وام گرفتهاند نميتوانند برگردانند.
تمرين شناسايي و عمل به جهات اخالقي باشد.
آن وقت دادگاه ما مجبور است طبق قانون به نفع بانك حكم دهد .حكم به اينكه
ميتوانيد ادعا كنيد از زمان تشكيل معاونت فرهنگي اخالق
اموال آن فرد را به مزايده بگذارند و با ثمن بخس بفروش��ند .اوالً اين فرد به خاك
حرفهاي بين همكارانتان به ويژه بين قضات و بازپرساني كه
س��ياه نشس��ته ،ثانياً يك كارگاه توليدي به تعطيلي كشيده شده و دهها نفر بيكار
در معرض ارتباط با مردم هستند تغيير و تحولي داشته است؟
ش��دهاند و امكان كار بعدي هم ازشان گرفته ش��ده است .در حال حاضر خيلي از
بله ميتوانيم ادعا كنيم و به قدري كه زحمت كش��يده ش��ده جواب گرفتهايم .اما
قوانين ما تس��هيلگر پيش��رفت كشور نيستند .قوانين كس��ب و كار بايد بازنگري و
كاري ك��ه ما كردهايم قطرهاي در برابر درياس��ت .يعني كار مورد نياز خيلي بيش
سادهس��ازي شوند .قانون خوب قانوني است كه كار را براي كسي كه ميخواهد به
از اينهاس��ت .ممكن است سؤال كنيد چرا بيش��تر كار نكرديد .پاسخش اين است
جامعه خدمت كند آس��ان كند نه سخت .در كش��ورهاي پيشرفته دولت و قوانين
كه نه زمان مورد نياز را در اختيار داريم و نه نيروي انساني و بودجه مورد نياز را.
تس��هيلكننده و حمايتگر توليد هس��تند .در حالي كه اكث��ر قوانين ما ضد توليد
ب��ه قدري كه پول ،امكانات ،نيرو و زمان به ما اجازه داده كار ش��ده و همان اندازه
است .اينها اس��ت كه ميگوييم قانون ما قانون خوب نيست .تسهيلكننده نيست
ه��م اثر گرفتهايم .بيترديد اين اقدامات خيلي در تحول رفتاري همكاران ما مؤثر
بلكه س��ختكننده حركت است .لذا بايد در جهت كاهش قوانين و مبادي نظارتي
اصالح ش��وند .مث ً
اس��ت و رفتار آنها را در هر درجهاي كه بودند ب��ه درجات باالتر ارتقا ميدهد .اما
ال براي اينكه يك كار توليدي در رس��انهاي مثل صدا و سيما به
آنچه مورد نياز اس��ت خيلي بيش از اينهاس��ت .ما اذعان داري��م اين مقدار كار با
پخش برسد گاهي هفت ،هشت تا  14موضع نظارتي را طي ميكند .وقتي مواضع
مقدار مورد نياز خيلي فاصله دارد .در شرايطي كه قاضي ما دو برابر حد استاندارد
نظارتي زياد ميشوند ،توليدكننده كالفه و خسته ميشود .بنابراين مبادي نظارتي
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اش��تهاي م��ردم را باال ببريد كه ديگر هر مقدار قاض��ي به اين فرد حكم بدهد
پرونده روي سرش ريخته و هيچ فرصت كاري ندارد چطور ميتواند وقت پيدا كند
ديگر هيچ كس راضي نش��ود و بگويند اينجا جناحي عمل شد .اين روش غلط
براي اينكه در دورههاي ايجاد ش��ده شركت كند .به همين دليل است كه سرعت
است .حتي سياسيون ما هم اين اشتباه را مرتكب شدند.
پيشرفت مورد نياز را نداريم.
سؤال بعدي من همين است .در كشور ما معموالً سياست وارد
انتقاد از دس�تگاه قضايي و مديران ارشد آن خط قرمز اين
هر مقولهاي ميش�ود و سرك ميكش�د .آيا ميتوانيد ادعا
دستگاه است؟
ن��ه .انتقاد اص ً
كنيد از اين جهت قوهقضائيه يك قوه مس�تقل از حوزه سياسي كشور
ال خط قرمز نيس��ت .ولي اتهامزني ،ل��ه كردن و به جاي قاضي حكم
است؟
صادر كردن غلط اس��ت و نبايد اتفاق بيفتد؛ اينكه فرد بياطالعي بيايد بگويد چرا
در س��الهاي اخير خيلي تالش شده كه هر چه بيشتر استقالل دستگاه قضايي
براي فالن پرونده  10س��ال حكم دادهايد در حال��ي كه نه از پرونده خبر دارد ،نه
تقويت ش��ود .ب��ه همين جهت ميبينيم كه واقعاً ب��دون در نظر گرفتن خطوط
اتهام��ات ط��رف را ميداند و نه دفاعيات او را ش��نيده و نه ادل��ه پرونده را ديده و
سياس��ي محكومان ،محكوميتها اعمال ميش��وند .قدرتمندتري��ن افراد هم از
صرفاً يك هياهوي سياس��ي راه مياندازد و حكم را زير س��ؤال ميبرد بدون اينكه
حيث اقتصادي و هم وابسته به جناح راست و هم وابسته به جناح چپ محكوم
تخصص و سررش��تهاي در رشته حقوق داشته باش��د .به نظر شما اسم اين انتقاد
ش��دهاند .اينكه قوهقضائيه توانسته با قدرتمندان سياسي و اقتصادي از جناحين
اس��ت يا تخريب؟ اگر شما اس��م اين را انتقاد ميگذاريد بله ما قبول نداريم .انتقاد
برخورد كند بهترين نشانه استقالل اين قوه است .اميدوارم قدري فضاي سياسي
يعني اينكه ش��ما يك متخصص هس��تيد و آراي قضايي را نقد ميكنيد .اين هيچ
جامعه ما تعديل ش��ود و مسائل سياس��ي دنبال راهي براي غلبه و اثر بر مسائل
اش��كالي ندارد .نقد عالمانه در فضاي تخصصي خودش ميشود .چنانچه پژوهشگاه
قضايي نباشد .دستگاه قضايي در همه جاي دنيا بايد از جناحبنديهاي سياسي
در قوهقضائيه وظيفه نقد آرا را دارد و نتيجهاش به صورت كتابچه در اختيار قضات
و موضعگيريهاي حزبي پيراسته باشد تا بتواند با استقالل و با شأن باال كارش
ق��رار ميگيرد .پ��س ما از درون خودمان هم نقد عالمان��ه و منصفانه و با تخصص
را ش��روع كند .به همين دليل همه بايد به احكامي كه از دس��تگاه قضايي صادر
الزم داريم .ميدانيد كه احكام قضايي احكام سادهاي نيستند و معموالً كار حقوق
كار پيچي��ده و كام ً
ميش��ود حتي اگر به نظرش��ان درس��ت نيست احترام
ال تخصصي اس��ت و هر كس��ي حق
بگذارن��د .اين در درازمدت به س��ود كل جامعه و خود
ندارد و نبايد به خودش اجازه دهد به جاي قاضي حكم
آنها هم خواهد بود .اينجور نباش��د كه اگر احكام به نفع
صادر كند .دس��تگاه قضايي دستگاه سياسي نيست كه
مصلحت جامعه اين اس�ت كه
م��ا بود بپذيريم و اگر به نفع ما نبود نپذيريم و جنجال
در معرض مجادالت سياس��ي قرار بگيرد .چپ يك جور
دس�تگاه
اس�تقالل
و
حرم�ت
راه بيندازي��م .اين به مصلحت جامعه نيس��ت .مصلحت
ب��ه آن حمله كند و راس��ت يك جور ديگ��ر به او حمله
قضايي و احترام به آراي قضايي
جامعه اين اس��ت كه حرمت و استقالل دستگاه قضايي
كند .اين واقعاً شايس��ته هيچ دس��تگاه قضايي در عالم
در ص�در ق�رار بگي�رد حت�ي
و احترام ب��ه آراي قضايي در صدر قرار بگيرد حتي اگر
نيس��ت و معموالً هم هيچ كشوري با دستگاه قضايياش
اگ�ر باب مي�ل م�ا و جناحمان
باب ميل ما و جناحمان نباش��د .حفظ و تقويت قدرت
اي��ن كار را نميكن��د .به نظر من اين اس��تفاده صحيح
قدرت
تقويت
و
حفظ
نباش�د.
از آزادي بي��ان نيس��ت ،بلكه اس��تفاده كام ً
و اس��تقالل قوهقضائيه براي مبارزه با فساد و جنايات و
ال ناصحيح و
براي
قضائي�ه
ه
قو
اس�تقالل
و
ظلم و احقاق حقوق الزم اس��ت .اما اگ��ر قوهقضائيه را
ناشيانهاي از آزادي بيان اس��ت .اميدواريم در فضاهايي
مبارزه با فساد و جنايات و ظلم
با بحثهاي سياس��ي تضعيف كرديم آن وقت رس��الت
كه اين مباحث رايج است كم كم تمرين استفاده درست
و احقاق حقوق الزم اس�ت .اما
اصلياش را به خوبي نميتواند انجام دهد.
از آزادي بي��ان صورت بگيرد و افراد به جاي تخريب در
هاي
ث
بح
با
را
قضائي�ه
ه
قو
اگر
صدور بخشنامه اخير رئيس قوهقضائيه
بحث��ي كه توان ،ظرفيت و تخصصش را دارند اظهار نظر
سياس�ي تضعي�ف كرديم آن
موس�وم به بخش�نامه كاه�ش جمعيت
كنند .اين شايسته جامعه انقالبي ما نيست و بايد تمرين
وقت رس�الت اصل�ياش را به
كنيم كه متخصصانهتر حرف بزنيم .مث ً
كيفري ،نش�ان ميدهد به جز مواردي كه در قانون و
ال اخيرا ً ميبينيم
خوبي نميتواند انجام دهد
قانونگذاري موجب افزايش جمعيت كيفري ميشود،
يك نفر محكوم ش��ده جار و جنج��ال راه مياندازند كه
مواردي در بخش اجرا هم جمعيت كيفري زندانها را
چرا به اين اندازه محكوم شده و مقايسههاي بسيار غلط
باال ميبرد .از جمله عدم تش�خيص درست مصاديق
ميكنن��د بين او و كس ديگ��ري كه محكوميت ديگري
مواد  237و  238از س�وي بازپرس�ان در صدور قرار
دارد و عنوان جرمش��ان با هم ف��رق ميكند .يكي جرم
بازداشت موقت و بازداشتهاي طوالني مدت .اين را ميپذيريد؟
امنيتي دارد و اقدام عليه نظام كرده و قانون براي او حدي از مجازات قائل ش��ده
اف��راد براي عم��ل به قوانين جديد ني��از به آموزش و تمري��ن دارند .در مورد
و يكي ديگر ضرر به كس��ي زده است و شاكي خصوصي دارد .خب مجازاتشان هم
بخش��نامه مذكور اين كارها تا حدود زيادي صورت گرفته و تمام كس��اني كه
با هم فرق ميكند.
مرتبط با مجازات حبس هستند اعم از دادياران ،بازپرسان ،دادستانهاي كشور
قوهقضائيه تا چه حد متأثر از اين جار و جنجالها است؟
و معاونين دادس��تانها آموزشهاي الزم را ديدهاند .عالوه بر اين همايشهاي
ان ش��اءاهلل هيچ متأثر نباشد .قرار هم نيس��ت متأثر از اينها
وحدت رويه در مورد اجراي چنين قوانيني برگزار ميش��ود كه آخرين آنها در
بش��ود .همچنين قرار نيس��ت قضات تح��ت تأثير اين جوها ق��رار بگيرند ولي
مش��هد برگزار شد .كار ديگري كه پيشبيني شده نظارت بر حسن اجراي اين
نميتواني��م تضمين كنيم كه هيچ كس��ي تحت تأثير ق��رار نميگيرد .باالخره
قوانين اس��ت كه با دريافت گزارشهاي ماهانه اعمال ميشود .در دستورالعمل
قاضي هم يك انس��ان اس��ت .انساني است كه احس��اس و عواطف دارد .گاهي
اين بخشنامه موارد ياد شده پيشبيني و اجراي آن آغاز شده است و انشاءاهلل
ممكن است از چيزي نگران شود .گاهي جوي سنگين باعث شود كه احساسات
به زودي ثمراتش را خواهيم ديد .طبق آمار رئيس سازمان زندانها وروديهاي
او تحريك ش��ود .ممكن اس��ت اين به ط��ور طبيعي اتفاق بيفت��د .نميتوانيم
بازداش��ت موقت زندانها تا همين االن هم كمتر از گذش��ته شده ولي باز هم
تضمي��ن صد در صد بدهيم ولي بنا بر اين نيس��ت كه تح��ت تأثير اين جوها
انتظ��ار اين اس��ت كه از اين هم كمتر ش��ود .طبيعتاً بع��د از دريافت گزارش
قرار بگيرند .يك وقتي كسي مقايسه ميكرد حاال كه فالني را از اين جناح به
دادس��تانيهاي سراس��ر كشور نقايص اين بخش��نامه و نحوه اجراي آن هم به
 10س��ال زندان محكوم كردهايد ،آن فالني ديگر كه از آن جناح ديگر هس��ت
تدريج كم ميش��ود و شاهد خواهيم بود كه بازداشتهاي موقت هر چه بيشتر
بايد به  150س��ال زندان محكوم شود .خب اين يك جو احساسي بود و همان
كاهش پيدا كند.
موقع مصاحبه كردم و گفتم ميخواهيد با اين حرفها جوسازي كنيد و اينقدر
ويژهنامه روز مجلس روزنامهجوان
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سهمزناندرقانونگذاريبهمجلسختمنميشود
تبعيضمثبتفمينيستيبهشايستهساالريضربهميزند

سياس��تگذاري مناس��ب ،رفتار و عملكرد در حوزه زنان و خانواده را
تحتتأثير قرار ميدهد ،به گونهاي كه به امنيت خانواده و زنان منجر
ميش��ود ،وليكن اين امر مستلزم نامگذاري قانونگذاري زنانه نيست،
چون زنان به عنوان يكي از اعضاي خانواده مورد توجه قرار گرفتهاند،
در اي��ن صورت ديگر قوانين را بايد قانونگ��ذاري مردانه ،كودكانه و...
ناميد .خانواده واحد بنيادي جامعه اس�لامي است و زن واحد بنيادي
خانواده .از اينرو ،قانون اساسي توجه ويژهاي به موضوع خانواده نشان
داده است ،از جمله بر تشكيل آسان خانواده ،پاسداري از قداست آن و
استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخالق اسالمي تأكيد دارد.
اين اصل براي اين است كه بگوييم مقررات ،قوانين و برنامهها طوري
تنظيم ش��ود كه خانواده در جامعه بزرگ حذف نش��ود و معناي آن
محفوظ بماند ،نه تنها محفوظ بماند ،بلكه وس��ايلي هم فراهم كنيم
كه اين وس��ايل براي تش��كيل و حفظ و حراس��ت خانواده ،آن هم
خانواده س��الم ،خانواده بر مبناي حق ،بر مبناي اخالق و فضيلت كه
تأمينكننده مرد و زن و بچهها و هر كسي كه منتسب به آن خانواده
اس��ت ،ضروري اس��ت .در اين اصل حق زن در مقابل حق مرد مورد
تأكيد بخصوص نيس��ت ،بلكه از خانواده به عنوان يك واحد بنيادي
اس��م برده شده كه در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بين
رفتن خانواده به مفهوم اصلي آن است.
اصوالً نبايد تفاوتي بين زن و مرد قائل ش��د تا اينكه ناچار ش��ويم از
حق��وق زن يا مرد دفاع كني��م .بر پايه قانون اساس��ي ،زن و مرد به
عنوان دو عضو اساس��ي خانواده حق دارند مالك سرمايه ،كارخانه و
كار خويش باش��ند .همانگونه كه زن ميتواند كارمند شود ،مرد هم
ميتواند كارمند باش��د ،مشروط به آنكه مش��روع و انساني باشد و با
رعايت موازين اس�لامي تحقق يابد و به وظايف مرد و زن در خانواده
آسيب نرساند و موجب اختالط و اختالف زن و مرد نشود.
قانونگذاري مختص مردان نيس��ت .زنان منعي براي مشاركت در امر
قانونگذاري ندارند .هيچ يك از اصول قانون اساسي ،زنان را از مشاركت
در قانونگ��ذاري منع نكرده اس��ت ،زيرا همه افراد مل��ت اعم از زن و
مرد در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انس��اني ،سياس��ي،
اقتصادي و فرهنگي برخوردارند ،مش��روط به اينكه موازين اسالمي
را رعايت كنند.
براساس اصل  62قانون اساسي ،مجلس شوراي اسالمي از نمايندگان
ملت كه به طور مس��تقيم و با رأي مخفي مردم انتخاب ميش��وند،
تشكيل ميش��ود .در اين اصل ،اشاره نش��ده كه انتخابشوندگان و
انتخابكنن��دگان به طبقهاي خاص و به جنس��يتي ويژه اختصاص
داشته باش��ند .به عالوه در اصل ديگري از قانون اساسي كه از تعداد
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي س��خن ميگويد ،به اين مسئله
اش��اره نميكند كه اين تعداد بايد از زنان يا مردان باش��ند .مشاركت
زنان در احراز س��مت نمايندگي مجلس شوراي اسالمي نشاندهنده
فراهم بودن زمينه فعاليت براي زنان در عرصه قانونگذاري است.
همچني��ن عامه م��ردم ،چه زن و چه م��رد ،اجازه دارن��د در تعيين
سرنوشت سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي خويش مشاركت
كنند .اين حقي است كه قانون اساسي خود را مكلف كرده در تأمين
همهجانبه آن براي مردان و زنان بكوشد .فزون بر آن ،قانون اساسي،
دولت را موظف كرده حقوق زن را در تمام جهات از جمله مشاركت
مدني وي با رعايت موازين اس�لامي تضمين و زمينههاي مساعد را

براي رش��د ش��خصيت زن و احياي حقوق م��ادي و معنوي او ايجاد
كند .بنابراين زنان بدون هيچگونه محدوديتي هم ميتوانند نمايندگان
مجلس را برگزينند و هم خود به عنوان نماينده برگزيده شوند.
سهم زنان در تصميمگيري و قانونگذاري ملي تنها به مجلس شوراي
اس�لامي ختم نميشود ،بلكه آنان در مراكز ديگر در تصميمگيري و
برنامهريزي مش��اركت دارند ،از جمله در شوراي فرهنگي اجتماعي
زنان شوراي عالي انقالب فرهنگي.
طي س��الهاي پس از انقالب اسالمي و بر پايه اصول قانون اساسي،
زنان با ش��ركت در انتخابات مجلس ش��وراي اسالمي هم به انتخاب
نماين��دگان مرد و زن پرداختند و هم خود به عنوان نماينده انتخاب
شدهاند.
نمايندگان زن و مرد كه انتخاب شدن آنها مرهون آراي مردان و زنان
است ،به تصويب قوانين كلي و قوانين زنان پرداختهاند كه مستقيم و
غيرمستقيم وضعيت زنان را در عرصههاي مختلف سياسي ،اجتماعي،
فرهنگي و اقتصادي بهبود بخشيده است .همين اتفاق در ديگر مراكز
قانونگذاري همچون دولت ،مؤسسات و سازمانهاي دولتي مرتبط به
زنان و غير آن روي داده اس��ت .بنابراين وضعيت زنان ،دس��تكم در
عرصه تصميمگيريها بهبود يافته و به تبع آن ،اين فرضيه كه وضع
عمومي زنان در پس از انقالب رشد داشته ،قابل اثبات است.
اين را هم بايد نوش��ت كه تبعيض مثبت براي زنان از دو جنبه قابل
بررس��ي است .نخس��ت آنكه زنان به دليل ويژگيهاي خاص بدني و
وظايف خاصي كه از اين جهت برعهده ميگيرند ،بايد مورد حمايت
ق��رار گيرند .ب��ارداري ،زايمان و مراقبتهاي بع��د از زايمان از قبيل
ش��يردهي و سرپرس��تي كودكان در دورهه��اي زماني خاص ايجاب
ميكن��د كه مادران از مرخصيهاي تماموقت ي��ا پارهوقت برخوردار
شوند .اين صورت از تبعيض مثبت در بسياري از كشورهاي جهان در
حال حاضر وجود دارد؛ حتي كشورهايي كه تفكرات فمينيستي كمتر
در آنها رسوخ پيدا كرده است.
نوع ديگري از تبعيض مثبت را جنبشهاي فمينيس��تي پيش��نهاد
ميكنند كه برخورداري زنان از اينگونه تبعيضهاي مثبت ،به جاي
آنكه ريشه در تفاوتهاي جنسي و كارويژههاي مربوط با جنس زنان
از قبيل بارداري ،زايمان و شيردهي داشته باشد در نابرابري موقعيت
زنان در مقايسه با مردان در برخورداري از مناصب سياسي و مديريتي
(ثروت و قدرت) ريشه دارد .در امريكا كارفرمايان ملزم هستند حداقل
يك س��وم از كارمندان خود را از ميان زنان انتخاب كنند تا از برخي
معافيتهاي مالياتي برخوردار شوند .يا در فرانسه حمايتهاي مالي
از احزاب سياس��ي از س��وي دولت به معرفي مساوي نامزدها از ميان
دو جنس منوط شود.
ت تبعيض مثبت با پذيرش اينكه تبعيض مثبت،
معتقدان به سياس�� 
ب��ه شايستهس��االري ضربه ميزند ،مدعي هس��تند ك��ه در نهايت،
سياست تبعيض مثبت به شايستهساالري خواهد انجاميد .با اين حال
برخي فمينيستها سياس��ت تبعيض مثبت يا تبعيض موجه را نيز
براي اهداف فمينيس��تي كه همان كسب تساوي كامل است ،كافي
نميدانند .به ادعاي مگي هام دولتها از تبعيض مثبت ،براي ساختن
سدي نهادينه شده براي مقابله با خواستههاي زنان استفاده ميكنند
و مري ديلي معتقد است تبعيض مثبت سياستي است كه زنان را در
ادامه مبارزات فمينيستي دلسرد ميكند.

كب�ري خزعل�ي ،عض�و هيئ�ت
علمي دانش�گاه علوم پزشكي و خدمات
بهداش�تي درماني تهران است .او فرزند
مرحوم آيتاهلل خزعلي اس�ت .دكتراي
علوم قرآن و حديث هم دارد.
فعاليتهاي خانم خزعلي بيش�تر حول
مح�ور ح�وزه زن�ان ب�وده و هس�ت .او
اكنون رئيس ش�وراي زنان شوراي عالي
انقلاب فرهنگي اس�ت .مواض�ع خاص
وي باعث ش�ده كه با برخ�ي دولتيهاي
ش�ورا تقابل داشته باش�د .آخرين مورد
راجع به انتخابات ش�وراي زن�ان بود كه
خانم م�والوردي موضعگيري رس�انهاي
پرهجمهاي را عليه خان�م خزعلي به راه
انداخت .فرزند آيتاهلل خزعلي تا كنون
نشان داده و ثابت كرده است كه در حوزه
زنان دغدغهمند و پيگير است.
از او خواستيم با توجه به سوابق كارياش
راج�ع ب�ه نح�وه «قانونن�گاري زنانه»
و كارب�رد مفاهيم�ي همچ�ون «تبعيض
مثبت» در وضع قانون برايمان يادداشتي
بنويسد.
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منشور قانونگذاري

قانونخوب؛نظارت

عباس حاجينجاري اهل دماوند
اس�ت .او كارشناس�ي خود را در رش�ته
مديريت در دانش�گاه عالمهطباطبايي و
تحصيالت تكميلي را در دانشگاه تهران
گذران�ده اس�ت .او كه مدرس دانش�گاه
امام حس�ين(ع) بوده مق�االت تحليلي
– تحقيقي بس�ياري در نشريات به چاپ
رسانده است.
از وي خواس�تيم مؤلفهه�اي مجلس در
تراز انقالب اسالمي را برايمان بنگارد .او
هم در يادداش�تي تفصيلي و با پژوهشي
در بيانات بنيانگ�ذار رهبر انقالب و رهبر
معظ�م انقلاب« ،بايس�تههاي مجلس
ش�وراي اسالمي» متناس�ب با جمهوري
اسلامي را برايمان ش�رح داده اس�ت.
«انقالبي بودن»« ،ضد فس�اد ب�ودن» و
«مرزبندي ش�فاف» از جمل�ه خصايصي
است كه به نوش�ته حاجينجاري مجلس
بايد به آنها وقع بنهد.

منظرهصالح

شاخصههاي قوه قانونگذاري در انديشه امام خميني و امام خامنهاي
انقالب اس�لامي ايران در حالي دهه چهارم عمر خود را پش��ت سر
ميگذارد كه مردم ايران در طول س��الهاي پس از پيروزي انقالب
اس�لامي با ش��ركت در انتخاباتها نقش اساس��ي در ش��كلگيري
و اس��تقرار نظام جمهوري اس�لامي ايران و تثبيت ساختارهاي آن
داشته و استحكام و استمرار آن را نيز برهمين مبنا استوار كردهاند،
به همين دلي��ل انتخابات در ايران همواره از اهميت و حساس��يت
بااليي برخوردار بوده است.
بر اساس قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اداره امور كشور بايد
با اتكا بر آراي عمومي انجام ش��ود و اين نق��ش دراداره حكومت از
طريق رياست جمهوري ،مجلس شوراي اسالمي ،مجلس خبرگان و
شوراهاي كشور تحقق مييابد .از منظر قانون اساسي ،مجلس شوراي
اس�لامي در نظام جمهوري اس�لامي ايران از اهميت ويژه و وااليي
برخوردار است و محور بس��ياري از تصميمگيريها ،قانونگذاريها،
برنامهريزيهاس��ت و چراغ هدايت دولت و ملت را به دس��ت دارد.
مجلس پايگاه اساس��ي نظام و مردم و مايه حضور و مشاركت واقعي
مردم در تصميمگيريها و مظهر اراده ملي است .از ميان  14فصل
و  ۱۷۷اصل قانون اساس��ي در چندين فصل (فصول پنجم ،شش��م
وهفت��م) به حاكميت ملت و اختيارات و صالحيت مجلس ش��وراي
اس�لامي پرداخته ش��ده اس��ت .بر مبناي قانون اساسي جمهوري
اس�لامي ايران با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام كشور،
وظايف عمده مجلس را ميتوان در دو بخش کلي خالصه كرد.
اصول متعددي در قانون اساس��ي به وظايف مذكور پرداخته است.
مجلس ش��وراي اس�لامي ،اختيارات و وظايف قانوني فراواني دارد،
از جمله وضع قانون در عموم مس��ائل ،تصويب بودجه عمومي ،حق
تحقيق و تفحص در تمام امور كشور ،تصويب عهدنامهها ،قراردادها
و موافقتنامههاي بينالمللي ،مسئوليت در برابرملت و حق اظهار نظر
در همه مس��ائل داخلي و خارجي و رأي اعتماد به هيئت وزيران و
استيضاح آنان .شكي نيست كه به سامان رساندن وظايف ياد شده،
رسالتي بس سنگين اس��ت كه در سايه آينده نگري ،برنامهريزي و
همهجانبهانديشي قابل تحقق است .به عنوان نمونه ،اجراي برنامههاي
توس��عه كشور ،بايد از مسير تصويب مجلس شوراي اسالمي بگذرد.
همچنين ُحس��ن اجراي آن نيز تنها در گرو نظ��ارت و هدايت قوه
مقننه است .پس نقش مجلس در رويكرد به بهينهسازي روند توسعه
ياتضعيف و توقف آن ،بس روشن است .از اين رو ،نمايندگان مجلس
بايد بتوانند با نقد و ارزيابي مسئوالنه و كارشناسانه ،برنامههاي دولت
را تصحيح ،تكميل و اصالح كنند.

مباني و معيارهاي مجلس تراز انقالب

ويژگيهاي نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي اگرچه در قانون
اساس��ي و قوانين موضوعه مش��خص ش��ده كه بايد در زمان احراز
صالحي��ت نامزدهاي نمايندگي مجلس مورد توج��ه قرار گيرد ،اما
مبتني بر س��وگندي كه نمايندگان مجل��س در آغاز كار مجلس و
بر اس��اس اصل  67قانون اساس��ي ياد ميكنند ،به درستي ميتوان
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انتظ��ارات ازي��ك مجلس تراز انقالب را به تصوير كش��يد ،آنگاه كه
نمايندگان سوگند ياد ميكنند« :من در برابر قرآن مجيد به خداي
قادر متعال س��وگند ياد ميكنم و با تكيه بر ش��رف انساني خويش
تعهد مينمايم كه پاسدار حريم اسالم و نگهبان دستاوردهاي انقالب
اسالمي ملت ايران و مباني جمهوري اسالمي باشم ،وديعهاي را كه
ملت به من س��پرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام
وظايف وكالت ،امانت و تقوا را رعايت نمايم و همواره به اس��تقالل و
اعتالي كش��ور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم،
از قانون اساس��ي دفاع كنم و در گفتهها و نوش��تهها و اظهارنظرها
اس��تقالل كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته
باشم».
تنها تأمل در همين واژهها نش��ان ميدهد مجلس عالوه بر داشتن
وظايف و كاركردهاي يك مجلس مطابق با اس��تانداردهاي عمومي
الگوهاي مردمساالر ،بايد داراي يكسري مختصات و ويژگيهايي از
جنس و ماهيت انقالب اس�لامي باشد ،يعني همانطور كه انقالب
اسالمي ،استقالل ،آزادي ،جمهوري اسالمي ،عدالت ،اسالم و واليت
فقي��ه را ب��راي مردم ايران در س��ال  ٥٧به ارمغ��ان آورد و در برابر
ابرقدرتهاي شرق و غرب ايستاد و يك قدم عقب ننشست ،مجلس
ش��وراي اس�لامي تراز انقالب هم بايد داراي نمايندگان ،مصوبات و
قوانين و عملكردي باش��د كه بتواند اين انق�لاب را در دهه چهارم
نهتنه��ا در ريل اصلي خود نگه دارد بلكه آن را چندين گام به پيش
ه��م ببرد .از اي��نرو ،مجلس ت��راز انقالب به موازاتي كه يكس��ري
خصاي��ص و ويژگيهاي ايجابي و منحصربهف��رد چون انقالب دارد،
بايد صفات س��لبي انقالبي داشته باش��د و از يكسري آفات و رذايل
سياسي ،اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي هم دور باشد.
مباني مجلس تراز انقالب اسالمي بر بنياد پنج اصل استوار است:
 -1ماهيت و جوهره انقالب اسالمي
 -2مباني واصول قانون اساس��ي كه س��از وكاره��اي اجرايي آن را
مشخص كرده است
 -3مكتب و گفتمان امام خميني(ره)
 -4گفتمان مقام معظم رهبري
 -5مالحظات موقعيت و شرايط كنوني جمهوري اسالمي.

شاخصههاي مجلس تراز انقالب

مجلس شوراى اسالمى از ديدگاه امام خمينى(ره) ،همواره جايگاهى
حساس داش��ت چراكه براى تحقق آن ،خونهاى ارزشمندى هديه
ش��ده اس��ت .به همين دليل ،امام آن را «حاصل خون جمعيتى كه
وفادار به اس�لام بودند» مىدانس��ت .مجلس از ديدگاه امام ،مكانى
اس��ت «فراه��م آمده از اهللاكبره��اى مردم» و «عصارهاى اس��ت از
زحمته��اى طاقتفرس��اى ملت ».بنابراي��ن ،آن را «باالترين مقام
كشور» برمىشمرد چراكه «اكثريت قاطع مسائل كشور ،بىواسطه
يا باواس��طه به آن وابس��ته اس��ت» ازاين رو ،خطاب به نمايندگان
مجلس مىفرمود« :ش��ما نمايندگان محت��رم! مىتوانيد با يك رأى

ايس��تادگي در برابر دش��منان وبه ويژه راهبرد «نفوذ» دش��من است .امام خميني(ره)
خود ،خدمت ارزشمندى به خدا و خلق نماييد و بالعكس و مىتوانيد يك خطر بزرگ را
درباره اقدام انقالبي و قاطع مجلس در مواقع لزوم به مناسبت برخي عملكردهاي ضعيف
از كشور و اسالم رفع كنيد و بالعكس» يا اينكه فرمودند« :اينجانب اكيدا ً عالقمندم كه
كه موجب سوءاستفاده دشمنان و عناصر وابسته آنها در برخي عرصههاي فرهنگي شده
قداست مجلس معظم و وكالي محترم محفوظ باشد تا الگويي باشند براي مجلسهاي
بود ،فرمودند« :ما اگر مثل آن انقالبهايي كه در دنيا واقع ميشود ،از اول عمل كرده
جهان« ».شما (نمايندگان) بايد در آنجا معلم اخالق باشيد براي همه كشور ،حضرات
بوديم كه به مجرد اينكه پيروزي حاصل شد ،تمام درها را ببنديم و تمام رفتوآمدها را
وكال ،مجلس را معبدي كنند منزه از اعمال و اقوال زمان طاغوت تا مجلس نمونه شود،
منقطع كنيم و تمام اين گروهها را خفه كنيم يا كنار بگذاريم و منحل كنيم تمام اين
باش��د كه مجالس ديگر كشورهاي اس�لامي از آن تبعيت كنند ».مركز همه قانونها و
گروههايي كه بودند و با شدت عمل كنيم با آنها ،اين گرفتاريها براي ما پيدا نميشد
قدرتها مجلس است.
كه ما هر روز عزا بگيريم ،هر روز ش��هيد داش��ته باشيم و اين از دست ما گذشت و در
مبتني بر مباني فوق ،شاخصههاي مجلس تراز انقالب رابه شرح زير ميتوان برشمرد:
بارگاه خدا ما اس��تغفار ميكنيم .از اين به بعد نبايد اين تكرار بش��ود ،بايد دولت قاطع
 -١عصاره ملت :خانه ملت بايد عصارهاي از خصايص و ويژگيهاي صاحبان خانه
باشد ،بايد مجلس قاطع باشد .اگر در مجلس اشخاصي هستند كه اينها باز همان طبل
كه ملت مؤمن و انقالبي ايران هس��تند ،در خود جاي داده باش��د .به عبارت بهتر ،ملت
را ميزنن��د و همان حرفها را ميزنند ،ب��ه اينها نبايد گوش بدهند .بايد مجلس ،يك
ايران بايد با لحاظ جايگاه بلند مجلس در سلسله مراتب حاكميتي و شأن و نقشي كه
مجلسي باشد كه با قاطعيت عمل كند [».صحيفه نور ،ج  ،١٢ص ]٢٥٤
اين قوه در زندگي آنها دارد ،دست به انتخابي آگاهانه بزند و بهترين و صالحترين نامزدها
مق��ام معظم رهبري هم در تاريخ  ٧٤/١٢/٢ب��ا تأكيد بر اينكه نمايندگان مجلس تراز
را براي تصدي كرسيهاي نمايندگي خود به مجلس روانه سازد .مطابق با گفتمان امام
انق�لاب بايد در داش��تن روحيه انقالبي ،ش��جاعت و ايمان به هدف ،از ش��جاعترين،
خميني(ره) تمام مساعي مجلس تراز انقالب اسالمي بايد صرف اسالم ،مسائل كشور و
مؤمنترين و انقالبيترين افراد باش��ند ،ميفرمايند« :آن كس��ي كه بهعنوان وكيل اين
ملت ايران شود« :مجلس بايد يك محيطي باشد كه با كمال تفاهم و خيرخواهي براي
ملت انقالبي و مؤمن و شجاع به مجلس ميرود ،بايد انقالبي ،مؤمن و شجاع باشد ،اگر
ملت و كش��ور ،مسائل را پيش بياورند .انتقاد ميكنند ،انتقاد خيرخواهانه باشد ،جواب
نگوييم شجاعترين ،مؤمنترين و انقالبيترين باشد».
انتقاد ميدهند ،آن هم خيرخواهانه باش��د و منظره مجلس يك منظره صالح باشد كه
 -٣مجل�س؛ نم�اد تجلي گفتم�ان ام�ام :رهبر معظ��م انق�لاب ،امام
وقتي مردم ديدند ،بگويند چه كار خوبي كرديم كه يك همچو اش��خاص صحيحي را
خامنهاي(مدظلهالعال��ي) معتقدن��د اين انق�لاب بدون نام
در مجلس برديم و يك وقت خداي نخواسته طوري نباشد
خميني در هيچ جاي جهان ش��ناخته شده نيست و همواره
كه مردم پشيمان بشوند از اين رأيي كه دادهاند [».صحيفه
راه و خ��ط ام��ام را مبن��اي حركت انقالب و نظام اس�لامي
نور ،ج  ،١٤ص ]٢٣٩
رهبري
معظم
مقام
ديدگاه
از
ميدانند و مردم و مسئوالن را به توجه دائمي به اين مباني
از ديدگاه مقام معظم رهبري نيز مجلس ش��وراي اسالمي
نيز مجلس ش�وراي اسلامي
دعوت كرده و ميفرمايند« :امام خميني(ره) انسان بزرگ و
ركني اساس��ي و مهم براي اداره امور كشور و آينهاي است
ركني اساسي و مهم براي اداره
آگاهي بودند و مجموع فرمايشات و وصيتنامه ايشان ،مباني
ك��ه منعكسكننده تواناييها ،خواس��تها ،موضعگيريها،
امور كش�ور و آينهاي اس�ت
و اصول انقالب است كه بايد تصويب قوانين و موضعگيريها
اقتدار و پايبندي به آرمانهاي يك ملت اس��ت و احساس
كه منعكسكننده تواناييها،
همواره در اين جهت باش��ند ...بههنگام تصويب قوانين بايد
مسئوليت مردم نسبت به مسائل كشور از مجاري انتخابات،
خواس�تها ،موضعگيريها،
مراقب بود تا قوانين با قانونگرايي ،اخالق ،ارزشهاي ديني و
بيانگر راز پايداري و اقتدار جمهوري اسالمي ايران است .در
اقتدار و پايبندي به آرمانهاي
مسائل تربيتي سازگاري داشته باشند ».براين اساس مجلس
واقع مقام معظم رهبري همچون سلف صالح و مراد خويش،
ي�ك ملت اس�ت و احس�اس
تراز انقالب بدون توج��ه به آرمانها و گفتمان امام خميني
حضرت امام خميني (ره) ،مجلس شوراي اسالمي را عصاره
نس�بت
م�ردم
مس�ئوليت
ش��كل نميگيرد اما گفتمان امام ،فصلبندي خاص خود را
يك ملت ميدانند كه با نگاهي مس��ئوالنه در برابر اس�لام،
به مس�ائل كش�ور از مجاري
دارد ،به عب��ارت ديگر داراي مباني ،ش��اخصها و عناصري
انقالب و مصالح عاليه نظام بايد به امور كشور بپردازند .اين
انتخابات ،بيانگر راز پايداري
اس��ت ك��ه آن را از گفتمانه��اي رقي��ب متماي��ز ميكند.
نگرش در پيامها و ديدارهاي ايشان به مجلس و كارگزاران
و اقت�دار جمهوري اسلامي
ام��ام خامنهاي(مدظلهالعال��ي) در خطب��ه اول نمازجمع��ه
نظام باره��ا مورد تأكيد قرار گرفته اس��ت .ايش��ان درباره
ايران است
( )١٣٨٩/٣/١٤ك��ه به مناس��بت بيس��تويكمين س��الگرد
جاي��گاه مجلس تراز انقالب ميفرمايند« :مجلس ش��وراي
ارتحال ملكوتي بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسالمي در
اس�لامي ،يك مركز اساس��ي و تعيينكنن��ده براي انقالب
حرم مطهرش��ان برگزار شد ،به مؤلفهها و شاخصهاي مهم
است ،همه سررش��تههاي امور ،به مجلس شوراي اسالمي
گفتمان و خط اصيل امام راحل اش��اره فرمودند كه در ادامه
بر ميگردد]١٣٦٨/٩/٢٣[».
به آن اشاره ميشود:
ايشان در ديدار با نمايندگان دوره هفتم مجلس()١٣٨٣/٣/٢٧
ال��ف :از دي��دگاه حضرت ام��ام (ره) يكي از مباني و ش��اخصهاي اصلي انديش��ه امام
نيز ميفرمايند« :ش��ما ،نماينده و عصاره و خالصه ملت هس��تيد .موضعگيري شما در
خميني(ره) كه در واقع دال مركزي گفتمان امام(ره) اس��ت ،اسالم ناب محمدي(ص)
مس��ائل سياس��ي و بينالمللي ،به يك معنا حاكي از موضعگيري ملت ايران است .اين
است« :اسالم ناب در انديشه امام ،اسال ِم ظلمستيز ،عدالتخواه ،طرفدار محرومان و حقوق
موضعگيري ،دوگونه ميتواند باشد :گاهي ميتواند دشمن را به دخالت بيشتر اميدوار
پابرهنگان و مستضعفان است ...امام بزرگوار(ره) ،جمهوري اسالمي را مظهر و زمينهساز
كند؛ او را نس��بت به نظام اس�لامي ،گس��تاخ و طلبكار و فزونطلب و به زيادهخواهي
حاكميت اسالم ميدانستند و به همين علت ،حفظ نظام اسالمي را واجبترين واجبات
تش��ويق كند ،ميتواند هم درس��ت بهعكس باش��د ،احس��اس كند كه در ملت ايران و
اعالم كردهاند .امام(ره) براساس اين هدف ،تا آخرين لحظه و با قدرت تمام ،پاي حفظ
نمايندگان او ،صالبت ،ايستادگي ،آگاهي به منافع و مصالح ،ايستادگي بر سر منافع ملي
جمهوري اس�لامي ايستادند و يك مدل نو از نظام سياسي را كه متكي بر رأي مردم و
و مصالح ملي و ناس��ازگاري با كساني وجود دارد كه همه همتشان اين است كه منافع
شريعت اسالمي بود ،به دنيا عرضه كردند».
ملي را به بازيچه بگيرند و راهي براي سيطره بر اين ملت پيدا كنند».
بر اين اس��اس ،كساني كه شعار جمهوري ايراني را در حوادث پس از انتخابات  ٨٨سر
 -٢عصاره انقالب  :مجلس تراز انقالب اسالمي مجلسي است كه عصاره انقالب
دادند ،در واقع با اصليترين نقطه در خط امام خميني (ره) مخالف هستند و در جبهه
اسالمي باشد .بدون ترديد چنين مجلسي بايد تمام ويژگيهاي مكتبي ،اسالمي ،واليي
اس�لام امريكايي قرار دارند .به تعبير يكي از بزرگان ،اگر قرار بود جمهوري ايراني اين
و مردمي انقالب اس�لامي را دارا باشد تا شايس��ته اطالق مجلس تراز انقالب گردد؛ از
مملكت را به استقالل و پيروزي برساند ،زمان مصدق رسانده بود .تنها چيزي كه ايران
جمله ويژگيهاي انقالب اس�لامي ،اقدام قاطع و انقالبي در حراس��ت از كيان اسالم و
را سربلند و پيروز كرد ،اسالم و حسين بن علي(ع) است.
جامعه اسالمي در برابر دشمنان بيروني و داخلي است .در وضعيت كنوني كه دشمنان
ب :شاخص عمده ديگر خط امام ،جاذبه و دافعه امام در دايره مكتب اسالم است .مقام
خارجي به كمك ايادي داخلي آنها درصدد تنگتر كردن حلقه فشار اقتصادي و تهاجم
معظم رهبري در اين مورد ميفرمايند« :هرگونه تولي و تبري در عرصه سياس��ت هم
نرم به جمهوري اس�لامي ايران هستند ،انقالب اسالمي نيازمند مجلسي انقالبي براي
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بايد تابع تفكر و مباني امام باشد...دشمني و قاطعيت امام فقط و فقط
براي اس�لام بود نه مسائل شخصي و به همين علت ،امام همه اقوام
و گروههاي ملت را با هر س��ليقه و ديدگاه همواره در آغوش مهربان
خود جاي ميداد اما قاطعانه كمونيس��تها ،ليبرالها و دلباختگان
نظامهاي غربي را طرد ميكرد و بارها و بارها با تعابير سخت و تلخ،
مرتجعان را نيز محكوم و طرد كرد...در پرتو اين ش��اخص مهم خط
امام ،انسان نميتواند خود را رهرو امام بداند اما با كساني كه صريحاً
پرچم معارضه با امام را بلند ميكنند ،همجهت و همراه شود».
ج :اطمينان به وعده الهي و در نظر گرفتن محاسبات معنوي و الهي
يك��ي ديگر از ش��اخصهاي راه و حركت ام��ام از منظر خلف صالح
ايشان است« :امام خميني در تصميمگيري و تدابير خود ،محاسبات
معن��وي را در درج��ه اول قرار ميداد و هدف اصل��ي او از انجام هر
كاري ،فقط كسب رضاي الهي بود».
د :از ديگر ش��اخصهاي مهم خط امام ،مردم و نقش مردم اس��ت:
«امام در عرصه تكيه بر مردم در انتخابات و ديگر مس��ائل جامعه و
كشور ،واقعاً كارهاي عظيمي انجام دادهاند ».مردمساالري ديني يك
نوآوري سياسي توسط امام خميني است كه در آن تعريف جديدي
از جمهوريت و اساساً مفهوم حاكم و فرمانبردار ارائه شده كه متكي
بر مباني انديشه سياسي اسالم است .در نظام اسالمي بين حاكم و
مردم فاصلهاي نيست و واليت ،اقتدار همراه با برادري و رفاقت است.
در مردمساالري ديني ،مردم ولينعمتان مسئوالن هستند و حاكمان
بايد خدمتگزاران مردم باشند.
ه��ـ  :جهاني بودن نهضت اس�لامي ،از ديگر ش��اخصهاي خط امام
اس��ت« .اقدام امام در خصوص اعالم «جهاني بودن نهضت و انقالب
اس�لامي» با دخالت در امور ديگر كشورها يا صدور انقالب به شكل
اس��تعماري كام ً
ال متفاوت اس��ت و مقصود و مقصد امام اين بود كه
ملتهاي جهان از عطر اين حركت تاريخي بهرهمند شوند و با آگاهي
به وظايفشان عمل كنند...دفاع منطقي و جانانه امام از ملت فلسطين،
يك نمونه از نگاه جهاني امام به انقالب اس�لامي است و امام صريحاً
ميگفت اسرائيل غدهاي سرطاني است و مشخص است كه عالج غده
سرطاني ،قطع آن است .موضعگيري امام در مقابل اسرائيل غاصب،
كام ً
ال صريح بود اما اكنون اگر كس��ي به اشاره هم در اينباره سخن
ميگويد ،عدهاي مدعي خط امام ،به نوعي اعتراض ميكنند».
و:مح��ور بودن ح��ال كنوني اف��راد در هرگونه قض��اوت و ارزيابي،
ش��اخص ديگر راه امام (ره) اس��ت« :امام بارها ميگفت قضاوت در
مورد اش��خاص بايد با محوريت ح��ال فعلي آنها صورت گيرد و اين
مسئله ،شاخص مهمي در درك و پيروي از خط امام است .تمسك
به گذش��ته افراد ،هنگامي قابل قبول اس��ت كه حال فعلي آنان در
مقابل گذش��ته ايش��ان قرار نداشته باش��د اما اگر چنين شد ،طبعاً
گذشته افراد ديگر نميتواند معيار و مالك باشد».
 -4مجلس نماد سادهزيس�تي :سادهزيس��تي و زهد ،از صفات
برجس��ته انساني و ويژه مردان پاك س��يرت و بلندانديش به شمار
ميرود .مردان بزرگ و خدمتگزار به اس�لام و مردم ،همواره س��اده
زيس��ت و بيتوجه ب��ه زخارف دني��وي بودهاند .آنان ،هم��واره ياور
محرومان و ضعيفان بوده و از كاخ نشينان بيمسئوليت و غيرمتعهد
به اسالم و مردم ،بيزاري جستهاند .امروزه ،نمايندگان مجلس شوراي
اسالمي كه بر مس��ند خدمتگزاري به اسالم و مسلمين نشستهاند،
باي��د از اين ويژگي الهي برخوردار باش��ند تا به عنوان الگو و اس��وه
براي نمايندگان ساير كشورهاي اسالمي به شمار آيند .افزون بر اين،
چنانچه نمايندگان مجلس ،سادهزيس��تي و زهد را فراموش كنند و
در عوض ،خوي كاخنش��يني يابند ،بدون ترديد خطري بسيارعظيم
متوجه انقالب و نظام خواهد ش��د .حضرت امام خميني (ره)نيز در
اين ب��اره چنين هش��دار دادهاند« :آن روزي كه مجلس��يان ،خوي

كاخ نش��يني پيدا كنند ـ خداي نخواس��ته ـ و از اين خوي ارزنده
كوخنش��يني بيرون بروند ،آن روز اس��ت كه ما براي اين كشور بايد
فاتح��ه بخوانيم ».مجلس تراز انق�لاب در عمل بايد نماد تجلي اين
شاخصهها در عرصه عمل باشد.

بايستههاي مجلس تراز انقالب

در نظ��ام اس�لامي ،نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي ،وظايف
س��نگينتري به نس��بت افراد ع��ادي دارند .آنان ب��دان جهت كه
كارگزاران نظام الهي و اس�لامي هستند ،بايد همواره مراقب رفتار و
جوانان جامعه اسالمي ،چونان اسوههاي
گفتار خويش باشند و براي
ِ
تقوا و نيكانديش��ي باش��ند .در نظ��ام ديني ،نماين��دگان ،از گناه
ميگريزند ،با باطل ميس��تيزند و ازفشار و هياهوي خارجي بيم به
دل راه نميدهن��د .مهمترين وظيفه نمايندگان مجلس در حكومت
ديني ،پاس��داري از نظام و ارزشهاي آن اس��ت .در نظام اس�لامي،
مجلس ،مح��ل اجتماع نيكان جامعه اس��ت ،البته مجلس نيكان و
صالحان ،تا روزي مجلس مشروع و مردمي است كه در كليه قوانين
و مقررات ،بخشنامهها ،آييننامهها و قراردادهاي داخلي و خارجي،
در چارچوب قرآن و س��نت و سفارشات معصومان (ع) گام بردارد و
مجلس اسالمي
مطيع فرمان نايب امام زمان(عج) باش��د .مجلسي،
ِ
اس��ت كه آرمانش ،اجراي احكام الهي و ياري رساندن بندگان خدا
بوده و نمايندگانش مسلماناني متعهد و فداكار باشند.
 -1مجلس پايگاه مس�تحكم دفاع از اسالم و انقالب :مجلس
تراز انقالب اسالمي مجلسي است كه در راستاي عدم انحراف قوانين
از اس�لام و ماهيت خط انقالب تالش ميكند .شايد يكي از عوارض
دوران س��ازندگي و اصالح��ات كه بر بس��ياري از مجاري و مناصب
كشور ،تكنوكراتها و فنس��االران مسلط بودند ،اين بود كه برخي
افراد سادهانديش و ظاهربين را از نقش عامل ايمان و عقيده و اصول
پايهاي نظام غافلساخت و اين پندار غلط را بر آنان مسلط كرد كه
گويا با ورود به مراحل پيش��رفت سازندگي كشور ،دوران شعارهاي
مقدس و ارزشهاي اصيل به سرآمده است .اين تصور باطل همراه با
برخي انگيزههاي مادي ،سياسي و شخصي ،موجبشد كه اينگونه
اشخاص ،به ارزشها بياعتنايي كنند .رابطه تنه و شاخه با ريشه را
انكار كنند .براي پيش��گيري از اين پديده خطرناك ،بر زبدگان ملت
اس��ت كه در همه برنامهريزيها به نقش بنياني ارزشهاي اسالم و
انقالب ،تكيهاي حقيقي  -و نه زباني و ظاهري – داشته باشند.
به ويژه در شرايط كنوني كه استراتژي دشمن در مواجهه با انقالب
اس�لامي از مقابله و تهديد مس��تقيم برنفوذ در درون نظام متمركز
شده است و تالش دارد مجلسي مطلوب خود را شكل دهد.
 -2ايس�تادگي در برابر خط تحريف امام و انحراف از مسير
انقالب اسالمي :افراد يا جريانهايي كه معموالً در پي تغيير هويت
انقالبها هس��تند ،با پرچم رسمي و تابلوي مشخص جلو نميآيند
بلكه حركت آنها پنهان و غير آش��كار است ،بنابراين وجود شاخص
در انقالبها بهمنظور جلوگيري از هرگونه انحراف ،بس��يار ضروري
اس��ت .مهمترين و اصليترين شاخص ،امام و خط امام است كه در
رفتار ،گفتار و وصيتنامه امام بزرگوار(ره) تجلي يافته است .بيشك
ام��ام منهاي خط امام ،امام بيهويت اس��ت و س��لب هويت از امام،
خدمت به امام خميني(ره) نيست و اگر بخواهيم نسبت و رابطهاي
بين مجلس تراز انقالب و خط امام تعريف كنيم ،بايد گفت مجلس
تراز ،مولود انديشه اس�لامي امام راحل است .از اينرو ،مجلس تراز
انقالب اس�لامي نهتنها بايد مصونيتبخش و رادع و مانع از هرگونه
انحراف در خط امام باشد ،بلكه بايد عدم انحراف مجموعه حاكميتي
نظام از مصالح اسالم و كشور را نيز با شاخص گفتمان امام و رهبري
تضمين كند.

باش��ند .افرادي كه در جريان فتنه  ٨٨نفرت خود را از س��ران فتنه علني نكردند و فكر
در اين حوزه ،امام راحل به جلوگيري از انحراف نظام از اصول اسالمي و انقالبي بسيار
ميكنند با پوش��ش ميانهروي ميتوانند با هر دو طرف همكاري داشته باشند ،شرايط
حس��اس بودند و عالوه بر اينكه نهادهاي مس��ئول بايد بر اساس مأموريت ذاتي در اين
اصلح ندارند.
امر مراقبت ويژه داشته باشند ،از نمايندگان مجلس هم جداگانه ميخواهند در صورت
بنا به فرموده مقام معظم رهبري نيز« :جناحهاي سياس��ي بايد مواضعشان را مشخص
انحراف كس��اني از بين خودش��ان ،با برخوردي انقالبي به رد اعتبارنامه عناصر منحرف
كنند .بايد صريحاً نسبت به آن كسي كه با اسالم مخالف است ،با انقالب مخالف است،
اق��دام كنند« :از نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي در اين عص��ر و عصرهاي آينده
با راه امام مخالف اس��ت ،با اساس اسالمي براي نظام مخالف است ،موضع و مرزهاشان
ميخواهم كه اگر خداي نخواس��ته عناصر منحرفي با دسيس��ه و بازي سياسي ،وكالت
را روش��ن كنند .همينطور در مقابل كس��اني هم كه عليالظاهر متدينند اما به تحول
خود را به مردم تحميل نمودند ،مجلس اعتبارنامه آنان را رد كنند و نگذارند حتي يك
انقالب و به اصل انقالب هيچ اعتقادي ندارند و متحجران و جامدان بايد مرزهايشان را
عنصر خرابكار وابسته ،به مجلس راه يابد».
مشخص كنند .نميگويم جنگ و دعوا و مبارزه كنند اما موضع خود را مشخص كنند»
 -3بازوي كارآمد نظام و رهبري :مجلس تراز انقالب اس�لامي ،مجلس��ي است كه
بازوي كارآمد نظام و رهبري براي حل مسائل اساسي كشور است .مجلس كارآمد اوالً
و يا اينكه «در دوران فتنه و غبارآلود بودن فضا ،وظيفه همه بهويژه خواص ،موضعگيري
شفاف و پرهيز از سخنان و مواضع دو پهلو است».
نيازهاي واقعي مردم را در س��طح ملي ميشناسد و بهاصطالح دردآشناي مردم است،
 -5هوش�ياري نس�بت ب�ه موقعيت و ش�رايط كنون�ي جمهوري اسلامي:
ثانياً قوانيني در راستاي گرهگشايي از اين مشكالت و نيازها تصويب ميكند.
ش��رايط انقالب اس�لامي در دهه چهارم ،موقعيت كنوني جمهوري اس�لامي به لحاظ
مق��ام معظ��م رهبري درب��اره ضرورت ش��ناخت نيازه��اي واقعي م��ردم در پيامي به
مس��ائل داخلي ،موقعيت منطقهاي و بينالمللي نيز باي��د موردتوجه قرار گيرد .نيازها
نمايندگان ميفرمايند« :نيازها و مطالبات حقيقي مردم را ميشناسيد؛ اشتغال ،مبارزه
و اولويتهاي انقالب ،نظام و ملت ايران در يك پاراديم يا منظومه يا نگرش سيستمي
با فس��اد مالي ،زدودن محروميت از مناطق مح��روم ،مهار تورم و مقابله با گراني ،روان
بايد مدنظر باش��د .اكنون انقالب اس�لامي ابعاد جهاني پيداكرده و جمهوري اس�لامي
ش��دن چرخه خدمترساني ،گس��ترش و اعتالي فرهنگ و اخالق ،رونق يافتن علم و
با تبديلش��دن به يك قدرت منطقهاي ،در آس��تانه تبديلش��دن به يك قدرت مؤثر
تحقيق ،مسئوليتپذيري و پاسخگويي مسئوالن حكومتي ،در شمار برجستهترين اين
بينالمللي قرارگرفته است .در چنين شرايطي ،ازيكطرف كشورها ،گروهها و ملتهاي
نيازهاس��ت و اينهاس��ت كه عدالت اجتماعي را ممكن و پيش��رفت و توسعه را محقق
فع��ال در محور مقاومت و جريان بيداري اس�لامي ،چش��م
ميس��ازد .نيازهاي موهوم و ساخته دست تبليغاتچيهاي
اميدشان به انقالب اسالمي ،جمهوري اسالمي و ملت ايران
بيگانه و بدخ��واه ،نبايد بهجاي اين خواس��تههاي حقيقي
اس��ت و از طرف ديگر ،دش��منان با بسيج تمام توان و قواي
بنش��يند ».در مورد كارآمدي مجلس اعتقاد دارند« :آنچه
در نظ�ام اسلامي ،نماين�دگان
خود به همراه متحدين و عواملش��ان ،فشارهاي روزافزوني را
ك��ه براي مردم در اين انتخابات و همه گزينشهاي ملي و
مجلس شوراي اسالمي ،وظايف
به بهانههاي مختلف بر ملت ايران و نظام جمهوري اسالمي
انتخاباتها مهم اس��ت ،اين است كه سطح كارآمدي نظام،
س�نگينتري ب�ه نس�بت افراد
وارد ميس��ازند .جنگ نرم و پروژه نفوذ دشمن در بستر اين
روزبهروز ارتقا پيدا كند؛ اين اس��اس مسئله است .اگر مردم
ع�ادي دارند .آنان ب�دان جهت
جن��گ ،جنگ اقتص��ادي ،جنگ علمي و جن��گ نيابتي در
دنبال رئيسجمهور ي��ا دنبال نماينده مجلس ميگردند يا
ك�ه كارگ�زاران نظ�ام اله�ي و
منطقه ،از نمونههاي برجسته فشارهاي دشمن بر جمهوري
دنبال ديگر كساني هستند كه ميخواهند آنها را با انتخاب
اسلامي هس�تند ،بايد همواره
اسالمي در شرايط كنوني است.
تعيين كنند ،در پي آن هس��تند كه انسانهاي كارآمدي را
مراق�ب رفت�ار و گفت�ار خويش
 -6مجلس و پاس�داري از نظام اسلامي :بدون شك،
بر اريكه مس��ئوليت بنشانند تا آنها بتوانند سطح كارآمدي
جوان�ان جامعه
باش�ند و ب�راي
ِ
عمدهترين وظيفه ديني و ملي نمايندگان مجلس ش��وراي
نظام را افزايش بدهند و مش��كالت مادي و معنوي مردم را
اسلامي ،چون�ان اس�و ههاي
اس�لامي حفظ و پاسداري از نظام مقدس جمهوري اسالمي
حل كنند ،اين خواست مردم است».
تقوا و نيكانديش�ي باشند .در
و اص��ول و ارزشهاي آن اس��ت .از باالترين اصول آن ،اصل
اس��ت
اين
گرو
در
رهبري
رس��يدن به اين اه��داف از منظر
نظام ديني ،نماين�دگان ،از گناه
مقدس «واليت فقيه» اس��ت كه امروزه در رهبري ارزشمند
و
نشود
اي
ه
حاش��ي
و
بيهوده
كه وقت نمايندگان صرف امور
ميگريزند ،با باطل ميستيزند و
حض��رت آي��ت اهلل خامن��هاي و پي��روي همه جانب��ه آحاد
كه
اي
ه
«نكت
ش��ود:
اس��تفاده
از تمام ظرفيت كاري مجلس
ازفشار و هياهوي خارجي بيم به
ِ
جامعه تجلي يافته اس��ت .بنابراين ،شكوه و عظمت مجلس
مجلس
كاري
ظرفيت
همه
از
كه
بسيار مهم است ،اين است
دل راه نميدهند
و نماين��دگان آن ،تنه��ا در راس��تاي حف��ظ و تقويت نظام
اس��تفاده كنيد .اگر قرار باش��د يك روز دس��تگاهي بخواهد
اسالمي قابل تحليل و ارزيابي است؛ نظامي كه ثمره سالها
موفقتري��ن مجلس ايران را در دوره بع��د از انقالب ارزيابي
پايداري و ايثار خونهاي فراوان اس��ت .باشد كه با تالشها
كند ،بالش��ك موفقترين مجلس ،مجلسي است كه توانسته
ِ
و برنامهريزيهاي اصولي و منطقي مجلس و نمايندگان آن،
ظرفيت كاري خود استفاده كند .ظرفيت قانونگذاري،
از همه
پايههاي نظام اسالمي بيش از پيش تقويت شده و از اين راه ،برگ ديگري بر افتخارات
يكي از ظرفيتهاي بس��يار مهم است .ابزارهاي نظارت در دس��ت شما قرار دارد .ديوان
مجلس شوراي اسالمي و فرزندان متعهد و دين باور آن افزوده شود.
محاس��بات را دستكم نگيريد .من در مجالس قبلي مكرر به مسئوالن و دستاندركاران
 -7چارهجوي�ي براي مش�كالت مردم :مجلس ش��وراي اس�لامي ،بايد براي حل
ميگفتم ديوان محاسبات را خيلي جدي بگيريد ،اين ابزار بسيار مهمي است .به شما هم
مش��كالت مردم ،به ويژه نسل جوان كشور ،نقش فعال و دقيقتري ايفا نمايد .برقراري
اين نكته را عرض ميكنم».
ارتباط با نس��ل جوان كشور و تحقيق و تفحص براي آگاهي از مسائل و مشكالت آنان
 -4داراي مرزبندي ش�فاف با مخالفان ،معاندان و دشمنان انقالب:مجلس تراز
و يافتن راه حلهاي مناسب ،از مهمترين وظايفي است كه برعهده نمايندگان مجلس
انقالب اسالمي مرزبندي شفافتري با مخالفان ،معاندان و دشمنان انقالب و نظام واليي
ش��وراي اسالمي قرار دارد .نمايندگان ،بايد پاسخگوي انتظارات رأيدهندگان باشند و
در وضعي��ت جنگ ن��رم دارد .از اينرو ،برخورد با غيرخوديها و وحدت با خوديها در
براي حل مش��كالت اين قشر مهم و سرنوشتساز ،چارهجويي و تفكر نمايند .مجلس،
نمايندگان چنين مجلسي موج ميزند.
مظهر حاكميت ملي و مردمي است .مجلس ،مظهر قانونگذاري است .مجلس ،خانه ملت
امام خميني در اين مورد معتقد بودند« :اميد آن دارم كه مجلس شوراي اسالمي و دولت
است .بنابراين ،بايد كساني به اين خانه قدم بگذارند كه دلسوز ملت باشند و شبانهروز
انقالبي اسالمي ،تصفيه كامل از عناصر ضد انقالب و ضد اسالمي را بهطور قاطع و انقالبي
در را ِه حل مش��كالت مردم بكوش��ند .امروزه حل مسائل و مشكالت مالي و اقتصادي،
شروع نمايند و آخرين عرض من آن است كه از اختالف كه منشأ همه بدبختيهاست و
در رأس انتظارات مردم از مجلس قرار دارد .برقراري عدالت اجتماعي و رفاه ،كمش��دن
مخالف رضاي خداي متعال است ،احتراز و نمايندگان محترم مجلس از رفتار و گفتاري
فاصله طبقاتي ،رفع تبعيضها و برخورداري عادالنه از امكانات ،حل مش��كل بيكاري و
كه در مجالس زمان طاغوت بر خالف موازين شرعيه و اخالقيه انجام ميگرفت ،اجتناب
ازدواج جوانان ،جلوگيري از فساد مالي ،مقابله با تهاجم فرهنگي و ...خواستههاي ديگر
نموده ،در مخالفتهاي آرايي و سياسي از حدود اخالق انساني تجاوز ننمايند».
مردم از مجلس شوراي اسالمي است.
كساني كه مواضعشان شفاف نيست ،نميتوانند نمايندگان صالحي براي امت اسالمي
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منشور قانونگذاري

قانونخوب؛نظارت

علياكب�ر واليتي متولد س�ال
 1324در تهران و دكتر متخصص اطفال
و كودكان و رئي�س فعلي مركز تحقيقات
استراتژيك مجمع تش�خيص مصلحت
نظ�ام و عضو ش�وراي س�ازمان پژوهش
و برنامهري�زي آموزش�ي اي�ران اس�ت.
همچنين رياس�ت بيمارس�تان مس�يح
دانشوري تهران از جمله سمتهاي فعلي
اوست.
واليتي ك�ه پي�ش از انقالب در س�اواك
پرونده داش�ت ،در س�ال  41به عضويت
جبهه ملي دوم درآمد .اولين سمت رسمي
وي پ�س از انقالب ،نمايندگ�ي مردم در
مجلس شوراي اسالمي اول بود.
توگويي كه با ما داشته
دکتر واليتي در گف 
و در پاسخ به اين پرسش كه مجلس انقالبي
را ميپسندد يا مجلس ديپلماتيك ،نوع
س�ومي از مجلس را برجسته ميكند كه
محورش «كارآمدي» باشد .به عقيده وي
مجلس كارا مناس�بترين مجلس است،
هرچند كه خصايص انقالب�ي را هم براي
مجل�س الزم و ض�روري ميداند.تهيه و
تنظيم اين گفتوگو توس�ط نيره ساري
انجام شده است.
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مجلس درباره واليت
بايد مرزبنديشفافداشتهباشد
مصاحب�ه را با اين جمل�ه مه�م و ماندگار
حضرت امام خميني(ره) ك�ه «مجلس در
رأس همه امور است» آغاز ميكنيم ،شما چه تعبيري از
اين سخن داريد؟
رهبر كبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني(ره) با تشخيص
دقيق و درست شرايط جمهوري اسالمي ايران و به ويژه شرايط
پس از انقالب ،مجلس را به عنوان مجموعهاي تأثيرگذار كه يكي
از نش��انههاي جدي نقشآفريني مردم در حوزه تصميمگيري و
تصميمس��ازي در كشور اس��ت قلمداد ميكردند و هماره براي
مجل��س جايگاه وي��ژهاي را قائل بودند ،چنانچه پس از ايش��ان
ه��م مقام معظ��م رهبري(مدظله العالي) چنين نگاه اساس��ي را
داش��ته و دارند و خوشبختانه مجلس هم با وجود همه ديدگاهها
و گرايشها در مس��ير استحكام انقالب و نظام مقدس جمهوري
اس�لامي ايران و تسهيل امور تالش كرده اس��ت ،بايد اين نماد
حض��ور حداكثري مردم را با ارزش و جايگاه توانمند و تأثيرگذار
دانست كه خواس��ت حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري هم
همين است.
اينكه معتقدي�د مجلس باي�د از جايگاهي
توانمند و تأثيرگذار برخوردار باشد ،به چه
نحوي قابل تحقق اس�ت؟ در همين زمينه به اعتقاد شما
مجلس ديپلماتيك بهتر اس�ت يا مجلس انقالبي؟ اصوالً
پارلمانها ميتوانند و بايد مواضع ديپلماتيك اتخاذ كنند
يا نه؟
تفكي��ك بين مجل��س ديپلماتيك ب��ا مجلس انقالب��ي ،به نظر
م��ن تفكيك دقي��ق و گويايي نيس��ت چراكه ي��ك مجلس در
عين انقالبي ب��ودن ميتواند ديپلماتيك هم باش��د و البته بايد
كارآم��د بوده و دغدغه حل مش��كالت مردم و جامعه را داش��ته
باش��د .اين دو مقوله با يكديگر در تضاد نيستند كما اينكه همه
بخشه��ا و مجموعههاي نظام نيز باي��د در جهت اهداف نظام و
تعميقبخش��ي و تأمين منافع ايران اسالمي تالش كنند ،اين دو
مقوله ديپلماتيك و انقالبي بودن بيشتر در طول هم هستند.
البته بايد به اين نكته مهم توجه داش��ت كه ايران اس�لامي در
تمام س��الهاي پس از انقالب نگاهي ارزش��ي ب��ه موضوعات و
مسائل داش��ته و در اين راس��تا انقالبي بودن و توجه به اهداف
و آرمانهاي نظام از اهميت ويژهاي برخوردار اس��ت كه در كنار
وظاي��ف معمول قانونگذاري و نظارت بر اج��راي قانون ميتواند
نقش بينظيري در صحنه سياس��ي چه داخلي و چه بينالمللي
به دنبال داشته باشد.
از س��وي ديگ��ر مجلس باي��د در نظام اس�لامي و در جمهوري
اس�لامي ايران نسبت به موضوعات و مس��ائل داخلي و خارجي
موضعي دقيق ،درست و منطبق با اهداف نظام داشته باشد.
در همين راس��تا و منطبق با منافع ملي كشور ميتوان برداشت
ك��رد كه صراحت لهجه و برخورد دقي��ق و قاطع با موضوعات و

مس��ائل و حل مش��كالت جامعه بايد مدنظر جدي قرار گيرد و
خوش��بختانه بايد گفت در يك ارزيابي كل��ي اين موضوع مورد
توجه و همت مسئوالن بوده و هست.
اما آنچه در پاس��خ به قس��مت اول س��ؤال ش��ما ميتوان گفت
اين اس��ت كه مجلسي انقالبي كه ضمن الزام به مواضع انقالبي،
مهم��ات ديپلماتي��ك را هم ضمناً مدنظر داش��ته باش��د ،براي
پيش��برد امور كش��ور مناسبتر اس��ت ،البته همانطور كه ابتدا
گفتم اين دو مقوله در تضاد با هم نيستند بلكه مكمل يكديگرند
و در كنار كارآمدي ظرفيتهاي ارزش��مندي را براي كش��ور به
وجود ميآورند كه در نهايت مس��ير رش��د و توسعه ،پيشرفت و
تعالي را فراهم ميكنند.
اين را ه��م اضافه كنم ،هرچند مجالس غالباً مواضع ديپلماتيك
اتخ��اذ نميكنند و اين امر بر عهده وزارت خارجه كش��ورها قرار
دارد ام��ا رئيس قوه مقنن��ه با توجه به جاي��گاه مهمي كه دارد
ميتواند در خصوص مسائل مهم بينالمللي و منطقهاي اظهارات
تعيينكنندهاي را براي تأثيرگذاري در اين عرصهها داشته باشد
كه در جاي خود بسيار با اهميت است.
رواب��ط ديپلماتي��ك و ارتباط��ات پارلمان��ي كش��ورها و رفت و
آمدهايي هم كه در س��طوح مختلف مجالس با يكديگر به انجام
ميرس��د هم فضاهاي بسيار مطلوبي را در ايجاد تعامل و روابط
دو يا چندجانب��ه ايجاد ميكند كه نمونهه��اي فراواني از آن را
ميتوان مشاهده و ارائه كرد.
اشاره داشتيد به رفت و آمدهاي پارلماني،
ي�ك نماين�ده چگون�ه ميتوان�د در
قانونگذاري ،عم�ل به وظاي�ف نمايندگ�ي و نطقها و
موضعگيريها انقالبي عمل كند؟
مهمتري��ن وظيفه مجل��س و نمايندگان وضع قان��ون و نظارت
است .نمايندگان اگر در اجراي اين دو وظيفه نمادها و نمودهاي
انقالبي را حفظ و بيان كنند ،اين خصيصه به تمام كشور منتشر
ميش��ود .وقتي قانون رن��گ و محتواي انقالبي داش��ت ،دولت
مجري قانون هم در همين مسير گام برميدارد ،اگر قانون دچار
رخ��وت و خمودگي ب��ود ،مجموعه دس��تگاههاي اجرايي را هم
دچار مشكل خواهد كرد،البته بايد به اين مهم اشاره داشت كه
يكي از ويژگيها و در واقع نگاه انقالبي همانا تأكيد و تالش براي
حل مشكالت مردم و جامعه است كه همواره مدنظر رهبر معظم
انقالب هم بوده و بايد اين روحيه و توجه به مشكالت مردم را به
عنوان يك روحيه انقالبي و وظيفهشناسي مدنظر قرار داد.
بحث ديگر در ارتباط با نظارت نماينده اس��ت .اگر يك نماينده
در اعمال وظايف نظارتي خود صريح و انقالبي باش��د ،بيش��ك
پيشرفت و ترقي و حركت در مسير درست را شاهد خواهيم بود.
ي��ك نماينده بنا بر وظيفه ذاتي و قانون��ي خود بايد در مواجهه
با فس��اد ب��دون هر گونه اغماض و چشمپوش��ي با آن برخورد و
مقابله كند .س��اختارهايي نظير كميس��يون اصل  ،90تحقيق و

مباني و ش��اخصهاي اصلي انديش��ه
تفحص ،پرس��ش از مسئوالن دولتي
امام خميني(ره) ك��ه در واقع قلب و
و اس��تيضاح ابزارهاي مناس��بي براي
مركز گفتمان حضرت امام(ره) است،
اي��ن امر هس��تند .يك بخ��ش ديگر
اسالم ناب محمدي(ص) است.
هم تصويب بودجه و نظارت درس��ت
موض��وع ديگر آنك��ه مجلس اين
بر اجراي آن اس��ت ك��ه دقت در اين
كشور برآيند و معدلي از خصايص
مه��م و توجه به اولويتهاي كش��ور
منحصربهفرد ملت ايران و انقالب
در تمام��ي زمينهها ميتواند مس��ير
اس�لامي اس��ت و بايد واجد تمام
درس��ت را ريلگذاري و تسهيل امور
ويژگيه��اي مكتب��ي ،اس�لامي،
در عين دستيابي به منافع ملي كشور
والي��ي و مردمي انقالب اس�لامي
را فراهم كند.
باش��د ،ضم��ن آنكه مجلس��ي را
بنابراين وضع قوانين درست و دقيق،
ميت��وان در تراز انق�لاب تعريف
نظارت مطلوب و مناسب و تأثيرگذار،
كرد كه در برابر تهديدات فزاينده،
كارآمدي ،توجه به منافع ملي كشور،
متنوع و پيچيده اس��تكبار جهاني
انقالب��ي ب��ودن در اتخ��اذ مواضع و
همچ��ون دژي محك��م عمل كند
حرك��ت در مس��ير درس��ت نظ��ام،
و مرزبندي ش��فافي ب��ا مخالفان،
بسترسازي براي مسدود كردن عوامل
معان��دان و دش��منان انق�لاب و
فساد و آس��يب در جامعه ميتواند از
نظام واليي داشته باشد و در عين
جمله ويژگيه��اي مجلس انقالبي و
حال در داخل نيز در ايجاد ثبات،
در عين حال كارآمد باشد.
آرامش ،ارتقا و تعالي جامعه و انسجام تالش كند.
نطقه��اي پيش از دس��تور نمايندگان هم اب��زار كارا و
بايد به اين نكته هم تأكيد كرد كه مجلس شوراي اسالمي
مناس��ب ديگري اس��ت كه به نوعي بي��ان دغدغههاي
حف�ظ
ه�اي
ت
ضمان
از
يك�ي
در واق��ع بازوي كارآم��د نظام و رهبري اس��ت ،چنانچه
م��ردم و جامعه اس��ت .نمايندگان كه طب��ق قانون بايد
جايگاه واالي مجلس ش�وراي
نيازهاي واقعي مردم را در س��طح ملي شناس��ايي كند و
در ام��ور مختلف جامعه نظارت داش��ته باش��ند ،در اين
اسلامي ،نظ�ارت مجل�س بر
پس از آن قوانيني در جهت گرهگش��ايي از مش��كالت و
نطقها با رعايت ضوابط و ش��رايط م��ورد نظر ميتوانند
خويشتن اس�ت .اين جملهاي
نيازها تصويب و فارغ از تأمين منافع گروهها و اشخاص با
از جزئيترين ام��ور تا كليترين مباحث را مورد بحث و
اس�ت كه رهبر معظ�م انقالب
استقالل و توان و كارآمدي فعاليت كند.
توجه قرار دهند .اين مهم ميتواند تأثيرات ارزش��مندي
در دي�دار با نماين�دگان مورد
يك��ي ديگر از ويژگيهاي مجلس هم كه مطالبه نظام و
را به دنبال داش��ته باش��د و در دورههايي شاهد بودهايم
تأكيد ق�رار دادهاند و ميتواند
همچني��ن امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري بوده و
ك��ه همين نطقهاي پيش از دس��تور ،جريانات پايدار و
اطمين�ان قلب�ي كامل�ي را
هست ،روحيه استكبارستيزي است كه به همه مسئوالن
ماندگاري را در كشور ايجاد كردهاند.
دنبال
به
جامع�ه
و
م�ردم
براي
و مجموعههاي نظام و از جمله مجلس تأكيد ش��ده كه
مهمترين شاخصهاي يك «مجلس
داش�ته باش�د ،ناگفت�ه نبايد
اصل ثابت سياس��تهاي نظام است تا مرعوب تهديدات
انقالبي» از نگاه ش�ما چيس�ت؟ به
گذاش�ت كه اين نظارت ،براي
نظام س��لطه نشود و با ايس��تادگي و پايداري در مقابل
بياني صريحتر ،چه زماني ميتوان يك مجلس را
خ�ود نماين�دگان ه�م مفي�د
افزونخواهيهاي قدرتهاي جهاني ايستادگي كند.
انقالبي دانست؟ اساس� ًا اين صفت و بيان آن را
فايده است
در ادامه سؤال قبل و توضيحات شما در
براي مجلس ميپسنديد؟
اين رابطه ،با توجه به سوگند نمايندگان
مجلس شوراي اسالمي در ايران و نظام مقدس جمهوري
مجلس در حفظ مباني اسالم و دستاوردهاي انقالب،
اس�لامي داراي جايگاه رفيعي اس��ت و همانطور كه در
حفظ جايگاه واقعي مجلس در عمل به عهده كيست؟
ص��در اين گفتوگو به آن اش��اره داش��تيم ،بر اس��اس
اين مه�م چگونه ص�ورت ميگيرد و چ�ه الزاماتي را
فرمايش حضرت امام ،مجلس ش��وراي اسالمي در رأس
ميتوان براي آن متصور بود؟
امور اس��ت .اين در حالي اس��ت كه نقطه مقابل آن دشمنان انقالب براي نفوذ در
حفظ جايگاه واقعي مجلس بر عهده نمايندگان از يكسو و مجموعه دستگاههاي مختلف
بدنه كشور و انقالب اسالمي نقشههاي فراواني را ميپرورانند كه يكي از اين موارد
كش��ور در بهرهمندي از ظرفيتها و قوانين و اجراي درست و دقيق آن از سوي ديگر
نفوذ و ورود به مجلس ش��وراي اسالمي و مركز قانونگذاري به هر نحو ممكن ،پيدا
است .يكي از ضمانتهاي حفظ جايگاه واالي مجلس شوراي اسالمي ،نظارت مجلس
و نه��ان اس��ت تا از اين طريق بتوانند بر جريان كل��ي جامعه تأثير بگذارند و براي
بر خويش��تن است .اين جملهاي اس��ت كه رهبر معظم انقالب در ديدار با نمايندگان
انحراف اهداف و آرمانهاي نظام برنامهريزي كنند كه با وجود هوش��ياري مردم و
م��ورد تأكيد ق��رار دادهاند و ميتواند اطمينان قلبي كامل��ي را براي مردم و جامعه به
نظارت دقيق شوراي نگهبان بحمداهلل مجلس ما مصون از اين خطرات است.
دنبال داش��ته باشد ،ناگفته نبايد گذاش��ت كه اين نظارت ،براي خود نمايندگان هم
نگاهي به مفهوم «مجلس تراز انقالب اسالمي» نشان ميدهد مجلس شوراي اسالمي
مفيد فايده است .به بياني ديگر و خالصه ،حركت در چارچوب قانون ،عمل به وظايف
بايد عالوه بر داش��تن وظايف و كاركردهاي يك پارلمان مطابق با اس��تانداردهاي
و مس��ئوليتها ،حساس��يت در ارتباط با دغدغههاي مردم ،توجه به مسائل داخلي و
عمومي و الگوهاي دموكراتيك ،واجد يكسلسله مختصات و ويژگيهايي از جنس
بينالمللي ،نظارت دقيق و ...ميتواند در حفظ جايگاه مجلس مؤثر واقع شود.
و ماهيت انقالب اسالمي نيز باشد ،آنگونه كه رهبر معظم انقالب در ديدار رئيس و
نمايندگان مجلس دهم هم بر نكاتي در اين باره توصيه فرمودند.
به عنوان آخرين سؤال ،از نظر شما نظام رياستي مناسب زيست
مجلس ش��وراي اس�لامي نيازمند يك سلس��له مختصات و ويژگيه��ا از جنس و
بوم اسالمي – ايراني است يا نظام پارلماني؟
ماهيت انقالب اس�لامي اس��ت .اوالً مجل��س انقالبي بايد حام��ل و عامل گفتمان
اين موضوع بس��يار مهمي اس��ت كه بايد با اقدامات كارشناس��ي مورد بررسي
ً
آرمانهاي امام خميني(ره) و سياس��تهاي كلي نظ��ام و رهنمودها و توصيههاي
دقيق قرار گيرد .آنچه فعال در قانون اساسي ما هست ،ممزوجي از اين دو شيوه
رهب��ري معظ��م انقالب در برنامهها و اقدامات باش��د .بايد تأكي��د كرد كه يكي از
حكمراني است.
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منشور قانونگذاري

قانونخوب؛نظارت

ناصر ايماني تحليلگر و كارشناس
مسائل سياسي با گرايشهاي اصولگرايي
اس�ت .وي روزنامهنگار و عضو پيش�ين
شوراي سردبيري روزنامه رسالت است،
اما مشهور است كه با حزب مؤتلفه قرابتي
ندارد ،البته باس�عيد حجاريان نس�بت
فاميليدارد!
او را بيش�تر به ن�ام يك فعال سياس�ي
اصولگرا ميشناس�ند كه عمدت� ًا داليل
شكست اصولگرايان در انتخابات رياست
جمهوري را به كرار مطرح ميكند .ايماني
در مورد حمايت نک�ردن اصولگرايان از
احمدين�ژاد گفته اس�ت« :اصولگرايان
اعتق�اد دارند ك�ه نرفتن به ط�رف آقاي
روحاني و رفتن به طرف آقاي احمدينژاد
يعني از چاله به چاه افتادن».
وي پيشتر از اين درب�اره انقالبيگري و
مرز آن با تندروي گفته بود« :انقالبيگري
هيچ تناسبي با توهين كردن ،برهم زدن
مجالس ،افش�ا ك�ردن اطالع�ات حريم
خصوص�ي ديگران ،برمال كردن س�وابق
افراد در گذشته ،ش�عارهاي خودسرانه
دادن و گرفتن مواضعي كه انقالب و نظام
را زير س�ؤال ببرد ،ندارد .انقالبيگري به
معناي تأكيد و پافش�اري ب�ر ارزشهاي
انقالب و اسالم و نظام است .انقالبيگري
ديد وسيعي است كه بتوان با آن شرايط
كشور و منطقه را به روشني رصد كرد».
ناصر ايماني در يادداشتي براي «منشور
قانونگذاري» ش�اخصهاي انقالبي بودن
و وجه مميزه انقالبيگري با راديكاليسم
را برشمرده است.
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انقالبيگري
راديکاليسمنيست

شاخصههاي انقالبيگري در زمان کم و زياد ميشود
رهب��ر معظ��م انقالب م��دت زماني اس��ت كه ش��اخصهاي
انقالبيبودن را مطرح ميکنند و تالش دارند تا اينگونه ترسيم
كنند كه انقالب��ي بودن به معناي راديكال ب��ودن ،تند بودن،
بيمنطق بودن يا با ش��ور و احساس��ات بودن نيست .آنچه در
ذهن برخي افراد در جامعه بوده بر اين اساس است كه انقالبي
بودن يعني حركتهاي تند و احساسي و بدون پشتوانه عقلي
و منطقي ،اما اين در حالي است كه رهبر معظم انقالب تالش
داش��تند تا چني��ن ذهنيتي را از فكر برخي اف��راد بزدايند .بر
همين اس��اس بايد گفت مجلس شوراي اسالمي كنوني نيز از
تعاريف ذكر شده دور نيست ،اما تفاوتهايي را نيز كه در ادامه
بدان اشاره ميشود ،خواهد داشت.
اولي��ن ش��اخص مجل��س انقالبي «دشمنشناس��ي» اس��ت.
دشمنشناس��ي يعني اقدام مؤثر و متقابل در زمان خود عليه
دش��من .نمايندگان يك ملت بايد به روشني و با دقت دوست
را از دش��من تش��خيص دهند و مرزبندي ش��فاف با دش��من
داشته باش��ند .يعني اول دشمن خارجي و داخلي را بشناسد،
همچنين مرزهاي دش��منان و دوس��تان انقالب اس�لامي را با
يكديگر مخلوط نكنند و اين مرزبندي كام ً
ال شفاف باشد.
دومين شاخصه «اقدام سريع ،قاطع و به موقع عليه دشمنان»
كشور اس��ت به گونهاي كه تعلل ديده نشود .سومين شاخصه
«فعاليت و پُركار بودن» است كه اين پر كار و فعال بودن چند
م�لاك دارد :اول اينكه مجلس به لحاظ فعاليت نمايندگان در
كميس��يونها ،در صحن ،در ارتباط��ات و با جامعه فعال عمل
كنند و اس��ير دس��ت خود آگاه يا ناخ��ودآگاه عوامل قدرت و
ثروت نشوند .همچنين اسير مسائل منطقهاي ،قومي و بومي -
نژادي كه به وحدت ملي كشور آسيب جدي ميرساند ،نشوند
يا اينكه اس��ير مسائل سياسي و جناحي در زمان مطرح بودن
منافع ملي ملت نش��وند و تالش كنند ي��ك مجلس كارآمد و
فعال داشته باشيم.
چهارمين ش��اخصه يك مجل��س انقالبي «كارآمدي» اس��ت.
جاي��گاه پارلمان در س��اختار نظام جمهوري اس�لامي ايران،
ضرورتهاي��ي را براي حركت در ذي��ل انقالب و عمل در اين
جه��ت فراهم ميس��ازد ،لذا آنچ��ه در قانون اساس��ي درباره
پارلمان ذكر ش��ده ،بسيار پيچيده اس��ت و چه درباره تشكيل
قوه مجريه از طريق رأي به وزرا و چه از طريق نظارت بر آنان
و نيز نقش نظارتي بر ساير قوا بسيار با اهميت است.
اين پيچيدگي و اهميت اقتضا ميكند تا مجلس ،فعاليت خود
را مبتني بر مش��خصات ذكر ش��ده ادامه دهد و اين در حالي
است كه در س��اير كشورها اينچنين نيس��ت ،چراكه مجالس
به لح��اظ قانوني در چنين جايگاهي نيس��تند و تأثير آنها در
مجموعه ساختار قدرت بس��يار كمتر از جايگاه نمايندگان در

جمهوري اسالمي ايران است.
نكته قابل توجه اين اس��ت كه بر همين اس��اس ميتوان گفت
تأثير تخريبي در كاس��تي و سس��ت عمل كردن مجلس بيش
از س��اير نهادها خواهد بود ،يعني اگر بخواهيم قياس كنيم در
صورت ضعف در عملكرد ميان مجلس و ساير نهادها كداميك
اثر تخريبي بيش��تر در كشور خواهد داش��ت ،بايد بگوييم آن
نهاد ،مجلس شوراي اسالمي است.
انقالب��ي بودن مفهوم جامعي بوده كه در برخي زمانها ممكن
اس��ت الزم باشد با سرعت ،قدرت و صالبت بيشتري در كشور
انجام ش��ود كه ميتوان آن را «اقدام تند» ناميد ،اما اين مهم
در مفهوم راديكاليسم نميگنجد .ما بايد از راديكاليسم گريزان
باش��يم و در مقابل از س��كون ،رخوت و سس��تي نيز بر حذر
باشيم.
مالك تميز راديكاليسم با انقالبي بودن در عقالني عمل كردن
اس��ت .واضح است كه راديكاليسم مفهوم خوبي نيست؛ اما اگر
گروهي ،جناحي ،فردي و مجلس��ي بتوانند عاقالنه و مبتني بر
مس��ائل ملي با قاطعيت عملكردي انجام دهند ،درس��ت نقطه
مقابل راديكاليس��م اس��ت .هر چند كه ام��كان دارد به لحاظ
ش��كلي يك اقدامي توسط فرد ،گروهي و مجلسي راديكال به
نظر برس��د ،چراكه شكل انقالبي عمل كردن و راديكاليسم در
برخي مقاطع يكس��ان به نظر ميآيد ،اما تفاوت اين دو در اين
اس��ت كه اقدام انقالبي توأمان با عقل و منطق و تدبير اس��ت
ول��ي اقدام راديكاليس��م مبتني بر عقل نيس��ت و فقط بر پايه
احساسات كور است.
شاخصههاي كلي ذكر شده در مفهوم انقالبي بودن تغييرناپذير
بوده ،هر چند كه ممكن است در مقاطعي خاص در تاريخ يك
كشور و يك ملت برخي شاخصهها اضافه شود و انقالبي بودن
معن��اي جديدي فرات��ر از معاني قبل بدهد ،اما ش��اخصههاي
ذكر ش��ده همواره در طول تاريخ ثابت بوده اس��ت و مشمول
زمان نميشود و تنها تعيين مصاديق آن در زمانهاي مختلف
متفاوت اس��ت .به عنوان يك نمونه ،مخدوش نکردن مرزها با
دش��منان از فرمايشات امير مومنان  -علي عليهالسالم  -است
كه هزاران سال پيش ذكر شده و همچنان نيز وجود دارد.
در پايان ذكر اين نكته ضروري اس��ت ك��ه عكس موارد عمل
ش��ده توس��ط هر يك از نمايندگان ،مجلس را به س��مت غير
انقالبي بودن س��وق ميده��د .يعني اگر ي��ك مجلس درگير
مس��ائل خاصي از قبيل بازي قدرت ،ثروت ،فس��اد ،يا مسائل
قومي – منطقهاي ،جناحي و عدمتش��خيص موقعيت ش��ود و
علم و خرد جمعي ،در مس��ائل مبتال به كميسيون و نظاير آن
خرج نش��ود ،از مجلس ،يك نماد غيرانقالب��ي در طول تاريخ
ميسازد.

مجلسانقالبي عقالنيت دارد
اگر شاخصههاي اصلي انقالبيگري در هر فردي وجود داشته باشد ،آرايش سياسي مقتدري
شكل ميگيرد كه منافع ملي و دستيابي به حداكثرها به سهولت ممكن ميشود
جامعه امروز ما از دوران آرايش سياس��ي چپ و راست يا اصولگرا،
اصالحطلب و مستقل عبور كرده و وارد فضاي جديدي شده است و
مبتكر اين آرايش سياسي جديد ،مقام معظم رهبري بودهاند.
ايش��ان چندي قبل فرمودند بايد از آرايش سياسي تحت عناوين
انقالبي ب��ودن و غيرانقالبي بودن صحبت كنيم ،چرا كه هم ميان
اصالحطلبان و هم اصولگرايان افراد انقالبي وجود دارند و بر عكس
آن ميان ه��ر دو گروه نيز غيرانقالبيها رخن��ه كردهاند يا افرادي
وج��ود دارند كه در دايره تعاريف انقالبي جاي نميگيرند .بنابراين
وقتي ما آرايش سياس��ي را به انقالبيگري و غيرانقالبي تقس��يم
ميكنيم ،تركيب جديد و محكمتري براي دستيابي به آرمانها و
اهداف انقالبي اسالمي به وجود ميآيد.
رهبر معظم انقالب پنج شاخص انقالبيگري ،انقالبي بودن و انقالبي
ماندن را مبتني بر پايبندي به مباني و ارزشهاي اساسي اسالم و
انقالب ،هدفگيري آرمانهاي انقالب و همت بلند براي رسيدن به
آنها ،پايبندي به استقالل كشور ،حساسيت در برابر دشمن و نقشه
دش��من و عدم تبعيت از آن ،تقواي ديني و سياسي ذكر كردند و
ورزيدهاند.

همواره چندين دهه است كه بر مفهوم آن تأكيد
ب��ه طور مثال سادهزيس��تي و پرهيز از اش��رافيت خصلت بزرگي
اس��ت كه اگر در هر فردي چه اصولگ��را و چه اصالحطلب ،وجود
داش��ته باشد ،انقالبي محسوب ميشود و حداقل در سطح مديران
نظام ،اش��رافيگري رفتاري غيرقابل قبول اس��ت ،چراكه در نظام
مردمساالري ديني ،مسئوالن خدمتگزار و در اين باره حضرت امام
خمين��ي(ره) الگوي تمامعيار انقالبيگري در حوزه سادهزيس��تي
محس��وب ميش��وند ،چنانکه وقتي هم از دني��ا رفتند حتي ارث
خان��ه پدري خود را نيز به كميته امداد واگذار كردند و بدون هيچ
وابستگي به ماديات ،دنيا را ترك كردند ،يا همين طور رهبر معظم
انقالب چنانکه مشاهده ميشود در سادهترين سطح زندگي امروز
به سر ميبرند.
زندگي همسطح مردم عادي از شاخصههاي مهمي است كه ايجاب
ميكند يك نماينده ملت ،آن را در خود داشته باشد چراكه در غير
اين صورت به مرور زمان گرايشهاي اش��رافيگري در وي بروز و
ظه��ور خواهد كرد .همچنين از آنجايي كه هر كدام از نمايندگان
وكيل ملت محسوب ميشوند ،فاصله گرفتن از مردم نيز نماينده را
از انقالبي بودن خارج ميسازد.
استكبارستيزي از ديگر شاخصههاي انقالبيگري بوده و اينچنين
است كه اگر فردي واقعاً انقالبي باشد ،زانو زدن در مقابل استكبار،
تسليم شدن در برابر استعمار و تمايل به قدرتهاي جهاني امري
محال براي وي محسوب ميشود.
بايد گفت اگر ش��اخصههاي اصلي انقالبيگري در هر فردي وجود
داشته باشد ،آرايش سياسي مقتدري شكل ميگيرد كه منافع ملي
و دستيابي به حداكثرها به سهولت ممكن ميشود.

يكي از وجوه بارز روحيه انقالبي در مجلس ،موضعگيريهايي است
كه نمايندگان از خود نشان ميدهند و اگر توجه كرده باشيد در پايان
هر يك از دورههاي مجلس ،رهبر معظم انقالب در ديدار نمايندگان
مجلس شوراي اسالمي ،بر نوع موضعگيريهاي نمايندگان در قبال
تحوالت منطقه و سياست خارجي تأكيد ميكنند و انتظارات خود
در اي��ن زمينه را مبني بر ض��رورت اتخاذ موضعگيريهاي قاطع و
محكم مقابل قدرتهاي س��لطهگر از س��وي فرد فرد نمايندگان،
مطرح ميسازند .در همين راستا بايد گفت موضعگيري نمايندگان
اعم از نطقهاي بين دس��تور و حتي تذك��رات از جمله موارد مهم
انقالبي گري خواهد بود.
ما در حوزه سياست خارجي كه منافع ملي مطرح است ،بحث جناح
و جريان نداريم و آنجا همه بايد با يكديگر متحد باشند و دست به
دس��ت يكديگر دهند و مقابل جريان زورگو ايستادگي كنند .همه
بايد در كس��ب منافع ملي تالش نمايند و در آن ،موضوع جريانات
سياس��ي مطرح نباشد چراكه تنها وحدت ملي نقش تعيينكننده
ايفا ميكند؛ بنابراين انتظار است نماينده مجلس در حوزه سياست
خارجي به منافع ملي فكر كند.
به طور مثال شايد در بسياري از مواقع اتخاذ موضع قاطع از سوي
دولت در عرصه سياست خارجي غيرممكن و در اين باره معذورات
و مالحظاتي داشته باشد اما نمايندگان ملت در جايگاه موضعگيري
خواهند بود؛ كمااينكه هميشه اين موضعگيري محكمتر و قاطعتر
هم بوده است.
توجه به آرمانها و اهداف انقالب اسالمي ايران در تمامي بيانات و
آرمانهاي يك نماينده بايد مد نظر قرار گيرد و تنها بر اساس عمل
به تعاليم ديني و رضايت خدا گام بردارد .اين ش��اخصههاي مورد
نظر اس��ت كه يك نماينده را انقالبي ميكند و از سكوت در برابر
مهمترين موضوعات خارج ميسازد.
در حال��ت كلي باي��د گفت يك مجلس نه مجاز اس��ت به صورت
راديكالي و نادي��ده گرفتن منافع ملت عمل كند ،همانند مجلس
شش��م كه به تنش ،درگيري و تعطيلي كشيده ميشد و نه مجاز
اس��ت به صورت محافظهكار كه همواره مقاب��ل خطا ،انحرافات و
اشكاالت س��كوت ميكند ،عمل نمايد .مجلس راديكال به منافع
ملت خس��ارت وارد ميكند و مجلس محافظ��هكار هم در مقابل
مشكالت تساهل و تسامح به خرج ميدهد.
نمايندگان ملت به عنوان خدمتگزار نبايد محافظهكار باشند و الزم
است در جايگاه صداي يك ملت ايفاي نقش كنند .بهترين مجلس،
يك مجلس انقالبي خواهد بود كه به موقع سكوت كرده و به موقع
موض��ع ميگيرد و عالوه بر اي��ن عقالنيت و منافع ملي در رفتار و
تصميمات آنها حكمفرماست .در اين صورت است كه توانايي طي
كردن مس��ير بهتري را خواهد داش��ت و از هرگونه افراط و تفريط
مبري ميشود.

سيد حس�ين نقوي حسيني

متول�د ورامي�ن اس�ت و هم اكن�ون نيز
نماينده مردم اين شهر در مجلس شوراي
اسالمي است.
او دارای تحصیلات لیس�انس عل�وم
سیاس�ی از دانش�گاه تهران با رتبه اول
کنکور سراسری سال  69و فوق لیسانس
علوم سیاسی از دانش�گاه تهران با رتبه
۴کنکور سال  ۷۳و دکتری علوم سیاسی
با رتبه  2از دانش�گاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات تهران است.
نقوي حسيني كه از اعضاي جبهه پايداري
به ش�مار ميرود ،هماكنون س�خنگوي
كميسيون امنيت ملي مجلس است .از وي
خواستيم تا شاخصههاي مجلس انقالبي
را برايمان بنويسد.
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منشور قانونگذاري

قانونخوب؛نظارت

آرزوهايملتايراندرگروجهتگيريمجلساست
محمدجواد اخوان

هرچند در بازنگري قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران در سال  1368تا حدودي
نظام سياسي كشورمان از پارلماني به رياستي تغيير كرد ،اما اين بدان معنا نيست كه
قوه مقننه و مجلس ش��وراي اسالمي فاقد هرگونه جايگاه و نقش اساسي در حاكميت
كشور باشند .در ساختار كنوني هرچند رئيسجمهور و بهطوركلي قوه مجريه سكاندار
اصلي اجرا در كش��ور است ،اما نقش تقنيني و از آن مهمتر اختيارات نظارتي مجلس
تبل��ور حضور مردم در تعيين سرنوش��ت خويش اس��ت .در دولتها و مجالس پس از
بازنگري قانون اساس��ي نيز هر چند اختيار تغيير رئيس دولت از مجلس گرفتهش��ده
اس��ت ،اما ابزارهاي نظارتي همچون اس��تيضاح ،س��ؤال ،تحقيق و تفحص و اصل 90
همچنان در اختيار خانه ملت است.
تجربه چند دهه گذشته نشان داده است يكي از چالشهايي كه مسير پيشرفت كشور
همواره با آن مواجه بوده است ،اعمال سليقههاي فردي و جناحي است ،بهگونهاي كه
برنامههاي راهبردي و بلندمدت قرباني تغيير مجريان ميش��ود .هرچند در س��الهاي
ابالغ اس��ناد باالدس��تي و بهخصوص سياستهاي كلي نظام در حوزههاي موضوعي از
س��وي رهبر معظم انقالباسالمي ،تا حدودي مانع اعمال سليقههاي فردي مجريان و
اقدامات يكش��به شده اس��ت ،اما مهمتر از آن ،وجود قوهاي ديگر در كنار قوه مجريه
اس��ت تا با قوت بتواند مستقل از دولت و بر اس��اس مصالح كشور تصميمگيري كند،
بهگونهاي كه ميتوان گفت اين تقسيم وظايف و پراكندگي قدرت ميان قوا ،مهمترين
ابزار جلوگيري از يكهتازي و اعمال سليقه است.
به نظر ميرس��د اكنون مجلس بايد پيگيريكننده مهمتري��ن مطالبات عموم ملت و
مصالح عاليه كشور بوده ،براي خود نقش و جايگاهي ويژه تعيين كرده باشد و قادر و
مايل به بهرهگيري از ابزارهاي قانوني خود بهويژه در حوزه نظارت باشد.
رهبر معظم انقالب اسالمي در هنگام آغاز به كار دهمين دوره مجلس ،در باب رسالت
انقالبي مجلس ،خطاب به نمايندگان دوره دهم فرمودند« :ش��ما كه مجلس ش��وراي
اس�لامي هستيد ،يك نهاد انقالبي هس��تيد؛ مجلس شوراي اسالمي يك نهاد انقالبي
و برآمد ه از انقالب اس��ت؛ بايد انقالبي عمل كنيد ،بايد انقالبي باش��يد و بمانيد .البتّه

انقالب��ي بودن ُص َوري دارد ،اَش��كالي دارد؛  ...باالخره انق�لاب يك ضوابطي دارد ،يك
مبانياي دارد .بههرحال ش��ما در قانونگذاري انقالبي عم��ل كنيد ،در موضعگيريها
انقالبي عمل كنيد؛ موضعگيريها هم دو جور اس��ت :يكي موضعگيريهاي شخصي
شما است كه در نطقهاي شما خودش را نشان ميدهد ،يكي موضعگيريهاي عمومي
است .مجلس نهم در اين جهت انصافاً كارنامه خوبي داشت .در جهت مقابله و مواجهه
متعرض سياس��ي عليه انقالب ،بايد موضعگيري داش��ت ،بايد
با جريانهاي معارض و ّ
موضع داش��ت .ش��ما ببينيد ،مث ً
ال فرض كنيد حاال كنگره امري��كا -دولت امريكا كه
قطع��اً رفتارش با م��ا كام ً
ال خصمانه اس��ت؛ يعني اين را كه بنده ع��رض ميكنم ،نه
ّ
متعصبانه است ،نه از روي حدس و گمان است[ ،بلكه] از روي اطالعات روشن و دقيق
ّ
ش��دت خصمانه است
عرض ميكنم؛ دولت امريكا برخوردش با جمهوري اس�لامي به ّ
ـ اعت��راض دارد به دولت امريكا كه ش��ما با ايران م��دارا ميكنيد؛ مرتّب هم قطعنامه
ص��ادر ميكنند و حرف ميزنند و چه ميكنند .خب چه كس��ي باي��د جواب اينها را
بدهد؟ چه كس��ي بايد به ميدان اينها بيايد؟ چه كس��ي بايد ده��ان اينها را ببندد؟
دشمن در عرص ه سياسي روي عكسالعملها محاسبه ميكند .اگر او يكچيزي گفت
و شما ساكت شديد ،يكجور حساب ميكند؛ اگر ساكت شديد و سرتان را هم پايين
انداختيد ،يكجور حس��اب ميكند؛ اگر س��اكت شديد و س��رتان را پايين انداختيد و
نُچن ُچ هم كرديد با خودتان ،يكجور حس��اب ميكند؛ [ا ّما] اگر س��رت را باال گرفتي و
جواب دادي ،يكجور ديگر حساب ميكند .اگر دشمن احساس بكند كه شما منفعل
هستيد ،اهل عقبنشيني هستيد ،كوتاه نميآيد .اص ً
ال در عالم سياست «كوتاهآمدن»
نيس��ت ،ميآيند جلو مرتباً زيادهخواهي ميكنند!» بدينترتيب مهمترين رسالتي كه
بايد براي مجلس در تراز انقالب اسالمي قائل شد ،انقالبي بودن و انقالبي عمل كردن
است.
اما در مقطعي كه ش��اهد آن هستيم بهنظر ميرسد مصالح كشور در دنبال نمودن دو
محور عمده است كه نمايندگان ملت در پيگيري آن نقشي بسزا دارند:
 1ـ حف��ظ ع��زت و اقتدار جمهوري اس�لامي اي��ران :يكي از مهمتري��ن رهاوردهاي

نظريات«باگههوت»
مانعنقشبينالملليمجلسايران
محمدمهدي اسالمي

تحليلگر مسائل تاريخي -سياسي

اگر پارلمانتاريس��م ( )Parliamentarismيا حکوم��ت مجلسمحور را که قوه
مجري��ه نيز با رأي اکثريت نمايندگان پارلمان انتخاب ميش��وند ،مدلي بدانيم که
در آن بيش��تر قدرت به مجلس اعطا ميش��ود؛ همچنين در نظر داشته باشيم که
پارلمانتاريس��م انگلستان الگوي ساير کشورها براي اين مدل حكومتي است ،براي
بررس��ي بيش��ترين اختيارات پارلمان در گذشته ميتوان به س��راغ تاريخ سياسي
انگلستان رفت.
والت��ر باگه هوت ،در اثرش پيرامون قانون اساس��ي انگليس پنج وظيفه پارلمان را
تش��ريح کرده اس��ت که هنوز مورد اس��تناد قرار ميگيرد .اين وظايف از اين قرار
ويژهنامه روز مجلس روزنامهجوان

28

هس��تند :نخست ،انتخاب رئيس حکومت و حمايت از وي (وظيفه انتخاب کردن)؛
دوم س��اختارمند کردن اراده مردم در رابطه با حل معضالت (وظيفه بيان کردن)؛
سوم آموزش دادن به مردم ،چهارم دادن اطالعات به عامه مردم ازطريق مناظرات
پارلماني (وظيفه آگاه ساختن) و در نهايت قانونگذاري.
آنچنان که مش��خص اس��ت در ميان وظايف اين نهاد قدرتمند ،هيچ اش��ارهاي به
نقش بينالمللي پارلمان نشده اس��ت ،اما امروز اين کارکردها تفاوتهاي بنيادين
کرده و پارلمان در بسياري از کشورها ديگر محل سخنرانيهاي خردمندانه متقابل
 که امکان آگاهس��ازي و آموزش را داش��ته باشد -نيس��ت .از سوي ديگر اگرچههمچنان کس��اني هس��تند که مجلس را به دور از ديپلماس��ي ببينند ،اما در عمل
پارلمانه��ا نقش مؤثري در روابط بين کش��ورها ايفا ميکنند .ش��ايد بتوان نقطه
عطف ديپلماس��ي مجلس محور را تش��کيل اتحاديه بينالمجالس در سال 1268
شمسي ( 20سال پس از سخنان باگه هوت) دانست.
جمهوري اس�لامي ايران ني��ز با درک اهميت اي��ن فرآيند در رواب��ط بينالمللي

انقالباس�لامي ،عزت و اقتداري است كه سربلندي ،استقالل و امنيت كشور و جامعه
خود را مديون آن هستيم .اگر ايران تا پيش از پيروزي انقالب دنبالهروي سياستهاي
غرب در منطقه بود ،اكنون بهعنوان بازيگري مس��تقل در سطح منطقه و حتي جهان
شناختهش��ده است كه امنيت ملي خود را در كيلومترها دورتر از مرزهاي خود تأمين
نموده و پش��تيبان مس��تضعفان نيز هس��ت .همين عزت و اقتدار است كه سبب شده
است كه ايراني به استقالل خود افتخار كند و در منطقهاي كه سراسر آشوب و ناامني
است ،از ثبات ،آرامش و امنيت برخوردار باشد .حفظ اين دستاورد چيز كمي نيست و
مجلس نيز بهنوبه خود بايد در نگه داشت و ارتقاي آن سهيم باشد.
ب��ر اي��ن اس��اس حركت مجل��س ب��ر مواضع اصول��ي و اساس��ي انقالب اس�لامي و
جهتگيريه��اي آرماني در جهت حفظ عزت و اقتدار ملي جمهوري اس�لامي ايران
ضروري است .در همين رابطه رهبر معظم انقالب اسالمي ،حضرت امام خامنهاي نيز
در جمع نمايندگان مجلس نهم ميفرمايند « :مطلب ديگري كه عرض ميكنيم ،راجع
به مواضع اصولي در مجلس ش��وراي اسالمي اس��ت .بحمداهلل مواضع اصولي مجلس،
خوب اس��ت ... .مش��اهده ميكنم كه وقتي مسائل اساسي و اصولي و آنچيزهايي كه
مباني اصلي نظام و انقالب اس�لامي اس��ت مطرح ميش��ود ،مواضع مجلس ،مواضع
قابلقبول ،مثبت و بعضاً كام ً
ال پيشرفته است؛ اين بايد باشد ،اين در همه مجالس بايد
باشد .شاكله مجلس شوراي اسالمي بايد بناي مرتفع مواضع اصولي باشد».
همچنين ايش��ان ميفرمايند« :خب مجلس خيلي مهم است؛ هم از لحاظ قوانين ،هم
از لح��اظ ريلگذاري براي حرك��ت دولتها -اين ريل را مجلس ميگذارد تا اين قطار
حركت كند و به س��مت هدفها برود ـ هم در مس��ائل بينالمللي .مالحظه ميكنيد
ك��ه بحمداهلل مجلس كنوني ما ،در مس��ائل بينالمللي ،مواضع خيلي خوبي ميگيرد؛
اين خيلي براي كش��ور مغتنم اس��ت .اين كجا و اينكه يك مجلس شورايي ما تشكيل
بدهيم كه در مقابل دش��منان بينالمللي و جبهه متّحد دش��منان ،حرف آنها را بزند
[كجا]؛ اينها خيلي با هم فرق ميكند .اين كجا كه مجلس��ي داشته باشيم كه چه در
قضيه هس��تهاي و چه در قضاياي گوناگون ديگر ،حرف دشمن را تكرار بكند؛ يا اينكه
نه ،مجلس��ي مستقل ،آزاد و شجاع باش��د؛ همانجوري كه مردم شعار ميدهند ،داخل
مجلس ش��عار بدهند؛ همانجوري كه مردم ميخواهند ،در داخل مجلس موضعگيري
كنند؛ اين خيلي مهم است».
 2ـ هموارس��ازي مس��ير پيش��رفت ملت ايران :اكنون در حوزه اقتصادي شاهد وجود
چالشهاي بسياري هستيم كه سبب بروز نارساييهايي همچون ركود ،بيكاري و تورم
ش��ده كه اين نارس��اييها مستقيماً بر س��فره مردم تأثير منفي گذاشته است .هرچند

برخي راهحل عبور از اين چالشها را در فرمول «توسعه وابسته» و با دست دراز كردن
در مقابل غرب ميدانند ،اما مرور تجربه ايران و بسياري از كشورها ،ناكارآمدي نگاه به
بيرون را ثابت كرده است .اكنون به نظر ميرسد مهمترين راهحل عبور از چالشهاي
اقتصادي تكيه به پيش��رفت درونزا و مقاومس��ازي اقتصادي با بهرهگيري از مديريت
جهادي اس��ت .در دورهاي كه در ادبيات سياس��ي به «پسابرجام» معروف شده است،
مهمترين تهديد براي مس��ير پيش��رفت ايران ،فريفتگي و افت��ادن در دام پرزرقوبرق
توس��عه برونزا و تبديلش��دن ايران به بازار مصرف كاالهاي غربي است كه معاالسف
بايد گفت نشانههايي از بروز چنين شرايطي از هماكنون در حال هويدا شدن است.
اكنون نقش تقنيني و نظارتي خانه ملت در جلوگيري از حاكم ش��دن الگوي توس��عه
وابسته و پيامدهاي منفي آن همچون واردات بيرويه ،رانتخواري و مفاسد اقتصادي،
س��لطه بيگانگان بر اقتصاد كش��ور ،تعطيلي توليد ملي و رشد بيكاري فارغالتحصيالن
دانش��گاهي و  ...بس��يار مهم و حياتي است و اين مهم تنها در صورتي امكانپذير است
ك��ه نمايندگاني ب��ه خانه ملت راه يابند كه به فكر حل مش��كل بيكاري جوانان ايراني
باش��ند ،نه حل مش��كل ركود ش��ركتهاي ايتاليايي و فرانس��وي يا ايجاد شغل براي
جوانان اروپايي.
رهبر معظم انقالب اس�لامي در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در خصوص
كاروي��ژه مجلس در اين خصوص ميفرمايند« :مس��ئله اقتص��اد مقاومتي را در قانون
برنامه شش��م كام ً
�لا ببينيد؛ در قانون بودجه س��ال  ۹۵اين را بهط��ور كامل ببينيد.
البتّه سياس��تهاي [اقتصاد مقاومتي] ابالغ شده است ،دس��تگاههاي دولتي كارهاي
زيادي كردند .كارهايي انجامگرفته است ا ّما نگاه كنيد ببينيد كجاي اين جدول ناقص
اس��ت .باالخره اگر يك دارويي را تجويز كنند كه عالج قطعي فالن بيماري اس��ت و
اي��ن دارو هم مث ً
ال فرض كنيد كه پنج ج��زء دارد ،اگر يك جزء از اين پنج جزء نبود،
اين دارو نيس��ت ولو چهار جزء ديگرش باشد؛ بايد همه اين اجزا وجود داشته باشد تا
انس��ان بتواند منتظر شفا و نتيجه باشد .نگاه كنيد ببينيد كدام قسمت اين جدول ـ
ق��ول فرنگي مآبها اين پازل ـ خالي اس��ت و بايد پُرش كرد ،آن را پيدا كنيد» .
ب��ه
ِ
با توجه به آنچه اش��اره ش��د ،بهطور خالصه ميتوان گفت در ش��رايط كنوني كشور و
عرصه بينالملل ،مهمترين مأموريت مجلس شوراي اسالمي و نمايندگان آن در دوره
دهم ،پيگيري و تحقق عيني گفتمان انقالب اس�لامي و انديش��ه اسالم انقالبي است،
گفتماني كه بر اس��اس منظومه كالن گفتمان انقالب اس�لامي بازتوليد شده و مأخوذ
از انديش��ههاي امام راحل عظيمالش��أن و رهبر معظم انقالب اس�لامي است و تحقق
ت يافتني ملت ايران در عصر حاضر در گرو همين جهتگيري است.
آرزوهاي دس 

با تأس��يس اتحاديه بينالمجالس کش��ورهاي اس�لامي ( )PUICدر سال 1377
شمس��ي ،نقش��ي محوري در مع��ادالت بينالمللي را آغاز کرد .اي��ده اين اتحاديه
در س��خنراني افتتاحيه هشتمين اجالس سران کش��ورهاي اسالمي از سوي رهبر
انقالب در آذرماه  1376بيان گرديد .با فاصله کوتاهي  49کش��ور اسالمي به اتفاق
آرا ،اساس��نامه اتحاديه بينالمجالس کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمي را
تصوي��ب و تهران را به عنوان مقر دائمي دبيرخانه اي��ن اتحاديه تعيين کردند ،اما
سالهاس��ت هيچ کنش مؤثر جهاني از اين اتحاديه به چشم نميخورد؛ آنچنان که
بس��ياري از سازمانهاي مشابه ديگر نيز که توان افزايش قدرت ايران در مناسبات
جهاني – فارغ از سلطه چند کشور خاص -را دارند؛ چندان عملياتي نشدهاند.
اين به معناي تعطيلي کامل نيست؛ آنچنان که در جمعبندي دفتر مطالعات سياسي
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي در سال گذشته آمده است« :نمايندگان
عضو گروه بينالمجالس مجلس ش��وراي اسالمي الزم است مسير رايزنيهاي خود
را به سمتي کاناليزه کنند که ثمره آن تحکيم پل ارتباطي اتحاديه بينالمجالس با
س��ازمانهاي پارلماني منطقهاي و فرامنطقهاي باشد که در آنها جمهوري اسالمي
ايران مش��ارکت فعال دارد و از مصاديق آن ميتوان به مجمع مجالس آس��يايي و
اتحاديه بينالمجالس اس�لامي اش��اره کرد» ،اما بازتاب اين کنشها در صفحه اول
رسانههاي جهان ديده نميشود.
لك��ن حتي اگر از اين انتظار هم چش��م بپوش��يم ،بخش ديگ��ري وجود دارد
که قانون اساس��ي جمهوري اس�لامي بر ضرورت نقشآفريني مجلس شوراي
اس�لامي در آن اصرار دارد :نظارت کامل بر عهدنامهها ،مقاولهنامهها ،قراردادها

س ش��ورا 
ي
و موافقتنامههاي بينالمللي که برابر اصل 77 بايد به تصويب مجل 
اس�لامي برس��ند .اين ام��ر بار ديگر در زمان ش��رح وظايف ق��وه مجريه مورد
تأکيد قرار گرفته اس��ت که امض��اي عهدنامهها ،مقاولهنامهه��ا ،موافقتنامهها
و قرارداده��اي دول��ت ايران با س��اير دولتها و همچنين امض��اي پيمانهاي
مرب��وط به اتحاديههاي بينالمللي پس از تصويب مجلس ش��وراي اس�لامي با
رئيسجمهور يا نماينده قانوني او است.
اي��ن امر زماني اهميت مضاع��ف مييابد که به معناي کليدواژهه��اي به کار رفته
دقت شود .تأکيد بر ضرورت تصويب حتي مقاولهنامه  -که عموماً به پيماني گفته
ميش��ود که ميان نمايندگان دو دولت درباره امري منعقد گردد و به تصويب قوه
مقننه يا هيئت دولت احتياجي ندارد -نش��ان ميدهد قانون اساسي نقش مجلس
را در عرصه بينالمللي بس��يار پررنگتر از نظارت اس��تطالعي ميداند .اتفاقي که
ب��ا آنچه در خصوص برجام ،FATF، ICP ،پالرمو ،پروتکل اختياري کنوانس��يون
حقوق کودک ،تفاهمنامه معاونت زنان با صندوق جمعيت ملل و ...رخ داده اس��ت،
فاصل��ه بس��يار دارد .يادمان نرود دول��ت حتي در برجام نيز اليح��هاي به مجلس
نفرس��تاد و آنچه در مجلس تصويب ش��د ،قانون «اقدام متناس��ب و متقابل دولت
جمهوري اس�لامي ايران در اجراي برجام» بود .ش��ايد ريش��ه اين سهلانگاري را
بايد در عالقه ش��ديد برخي دولتمردان به انگلس��تان دانس��ت که آنها را همچنان
بر مدار وظايف تش��ريح شده از س��وي باگه هوت هدايت ميکند ،نه قانون اساسي
ايران؛ حال آنکه حتي در انگلستان امروز نيز دو مجلس نقشي کليدي در سياست
خارجي ايفا ميكند.
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منشور قانونگذاري

قانونخوب؛نظارت

رفتارپارلماني
کليدايفاينقشمجلسدرعرصهبينالمللي
جعفر تكبيري

تحليلگر مسائل سياسي

مجلس ش��وراي اسالمي ركن اصلي نهاد قانونگذاري در كشور است
و اين نهاد داراي وظايف و اختياراتي مش��خص اس��ت كه در قانون
اساسي به طور مشروح به آن اشاره شده است؛ اما در منظر عمومي
نقش قانونگذاري اين نهاد بيش از هر وجه ديگر آن برجس��ته شده،
به حدي كه بسياري اين نهاد را بر مبناي اين منظر ،قوه مقننه نام
نهادهاند .تمامي اين اتفاقات در حالي است كه به نظر ميرسد،نهاد
قانونگذاري كشور در تهيه و تدوين قوانين مربوط به مقابله با دشمن
آنگونه كه بايد و شايد اقدام مؤثري انجام ندادهاند.
واقعيت آن است كه جمهوري اسالمي ايران پس از پيروزي انقالب
اسالمي به دليل آنكه بسياري از معادالت جهاني ابرقدرتها را برهم
زد و با شعار نه شرقي و نه غربي خود توانست حكومتي الهامبخش
در سطح جهان را بنيانگذاري كند،همواره با دشمنيهاي متعددي
روبهرو بوده و تأس��فآور نيز آنجاس��ت كه از ناحيه اين دش��منيها
ضربات س��نگيني را نيز متحمل شده است .دشمنيهايي كه منافع
كش��ور را در سراسر دنيا هدف قرار داد و بايد اعتراف كرد كه بخش
بزرگي از اين خصومتها نيز توس��ط مجالس كشورهاي متخاصم با
ايران طراحي و اجرا شده است.
به عنوان نمونه در سال  1996كنگره اياالت متحده قانون تحريمهايي
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اقتصادي تحت عنوان داماتو را عليه كشورمان به تصويب رساند كه
بر اس��اس آن ،هر ش��ركت يا دولتي كه بيش از 40ميليون دالر در
صنايع نفت وگاز ايران س��رمايهگذاري كند ،دچار مجازات اقتصادي
امريكا خواهد شد.
اي��ن روند در مورد تحريمهاي هس��تهاي نيز كه چندين س��ال بعد
توس��ط امريكاييها طراحي و به مرحله اجرا رس��يد نيز صادق بود
و در اين بين مجالس امريكا نقش مهمي را در تحريم كش��ور بازي
كردند.
در س��وي ديگر ادامه جنجالها بر س��ر برنامه صلحآميز هس��تهاي
ايران نيز باعث ش��د كه دامنه تحريمها به س��مت كشورهاي ديگر
برود و كش��ورهاي زيادي با تأييد مجالس خود با اياالت متحده در
اجراي تحريمهاي ضد ايراني همراه ش��وند .اين موضوع نه فقط در
خصوص جمهوري اسالمي ايران ،بلكه مجالس اين كشورها همواره
نقش مهمي در تعيين نوع تخاصم كش��ور خود با ديگر كشورها ايفا
ميكنند .در اين خصوص ميتوان به مصوبات مجالس امريكا و كانادا
و اتحاديه اروپا در موضوع تحريم سوريه نيز اشاره كرد.
اما در سوي مقابل بايد به صراحت اعتراف كرد كه مجالس كشورمان
تاكنون نتوانس��ته همپاي همنوعان خود در ديگر كش��ورها ،نقشي
جدي در تبيين نوع تقابل كشور با دشمنان ايفا كنند.
به عب��ارت صريحتر ،مرور قوانين تدوين ش��ده توس��ط مجلس در
حوزه تقابل با دشمنان ،بيانگر اين واقعيت است كه مجلس شوراي
اس�لامي در تمامي ادوار اقدامي مؤثر ك��ه بتواند همتراز با اقدامات
كشورهاي متخاصم عليه جمهوري اسالمي ايران باشد ،نكرده است.

اين در حالي اس��ت كه همواره اكثر نمايندگان مجلس ،در مقام س��خن بارها به تبيين
دسيس��ههاي دش��من عليه كش��ور پرداختهاند و اين موضوع اثبات ميكند كه بيشتر
نمايندگان مجلس از منظر بصيرت دشمنشناس��ي دچار كمبودي نبودهاند ،بلكه اين
موضوع ناشي از نبود يك رفتار پارلماني مناسب در اين حوزه است.
در اين بين چندين برهه حساس در كشور كه خأل تدوين يك قانون عليه دشمنان در
آن حس ميشود را مرور ميكنيم.

برهه نخست ،پيروزي انقالب

تصويب قوانين ضد كش��ورهاي ديگر نداش��ت ،بلكه نياز به بررس��ي و تصويب قوانين
حمايتي از انقالبيون منطقه داشت .قوانيني كه بتواند دست حاكميت را براي حمايت
از اين موج باز بگذارد و در س��وي ديگر زمينهساز دلگرمي اين انقالبيون را فراهم كند.
اين در حالي بود كه در سراسر دنيا ،جمهوري اسالمي ايران را به عنوان الهامبخش اين
حركات در منطقه معرفي ميكردند و انتظار ميرفت كه مجلس شوراي اسالمي حداقل
در اين حوزه كه وابس��ته به ماهيت جمهوري اسالمي ايران بود ،اقدامي جديتر انجام
دهد .اما خأل قانونگذاري در اين حوزه نيز به شدت احساس ميشد.

قوانيني عليه دشمنان

آغاز دش��منيهاي غرب با جمهوري اس�لامي ايران از همان روزهاي نخس��ت پيروزي
اما در كنار تمام انتقاداتي كه به روند قانونگذاري عليه دش��منان كشور گفته شد ،بايد
انقالب اس�لامي بود .جايي كه پس از تس��خير النه جاسوسي امريكا ،اين كشور ضمن
اين موضوع را نيز عنوان كرد كه طي س��الهاي اخير ،مجلس گامهاي خوبي در مسير
مصادره اموال كشورمان ،يك تهاجم ناكام نظامي به خاك ايران نيز داشت.
تدوين اين قوانين برداش��ته و تاكنون متناسب با حوادث پيش آمده پنج قانون را عليه
اما مجلس نوپاي كش��ور در نظام جمهوري اسالمي ،به رغم آنكه هنوز منافع زيادي از
برخي از دشمنان كشور تدوين كرده است.
اياالت متحده در داخل خاك ايران وجود داشت ،هيچ قانوني كه بتواند در مقام پاسخ
اين  5قانون عبارتند از:
به اياالت متحده برآيد را تصويب نكردند.
 قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيبديدهبرهه دوم ،جنگ تحميلي
از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر امريكا ،مصوب سوم مرداد  1389و
درست يك سال پس از فروكش كردن آتش فتنه در كشور ،به تصويب رسيد .در ماده
در اي��ن دوره ني��ز اياالت متحده و غرب با حماي��ت از حكومت صدام ،وي را مجبور به
واحد اين قانون آمده ،وزارت امور خارجه موظف است در همكاري با دستگاههاي داخلي
تهاج��م به خاك ايران كردند .تهاجمي ناجوانمردانه با س�لاحهايي نامتعارف كه باعث
و با بهرهگيري از ظرفيتهاي مراجع ذيربط بينالمللي ،حقوق
خس��ارات جبران ناپذيري به مردم و تأسيس��ات زيربنايي
اتباع از جمله ديپلماتهاي ايراني را كه توس��ط دولتهاي
كشور شد .اين موضوع در حالي بود كه دستهاي حاميان
خارجي و نيروهاي بيگانه به ويژه امريكايي آس��يبديده ،در
اين جنايت ب��ه خوبي در اين ماجرا پيدا بود .كش��ورهايي
توس�ط
ش�ده
تدوين
قوانين
م�رور
ساير كشورها مورد پيگيري و استيفا قرار دهد.
همانند آلمان كه تأمينكننده س�لاحهاي شيميايي عراق
مجلس در حوزه تقابل با دش�منان،
 قان��ون كاهش روابط ب��ا انگليس ،مصوب  8آذر  1390كهبود ،فرانس��ه كه ان��واع جنگندهها را در اختيار اين كش��ور
بيانگر اين واقعيت است كه مجلس
پس از قطع رابطه يك سويه انگليس و مستعمراتش با ايران
ميگذاشت ،شوروي كه تأمينكننده تسليحات بعثيها بود
ش�وراي اسلامي در تمام�ي ادوار
به تصويب مجلس رس��يد و در ماده واحده آن آمده اس��ت:
و در نهايت امريكا و كشورهاي مرتجع عربي كه كمكهاي
اقدام�ي مؤثر ك�ه بتواند همت�راز با
وزارت امورخارجه موظف است در چارچوب حفظ منافع ملي
مال��ي و اطالعاتي خود را در اختيار رژيم متجاوز عراق قرار
اقدامات كش�ورهاي متخاصم عليه
و دف��اع از حق��وق ملت بزرگ ايران ظ��رف دو هفته ،روابط
دادن��د؛ اما به رغم تمامي اين دش��منيها مجلس هيچگاه
جمهورياسالميايرانباشد،نكرده
سياس��ي را ب��ا دولت انگليس به س��طح كاردار تنزل دهد و
دول��ت را ملزم به برخ��وردي در خور با حاميان علني رژيم
اس�ت .مجلسهاي نوپاي كشور در
روابط اقتصادي و بازرگاني را نيز به حداقل ممكن برساند.
بعث نكرد و خود نيز سكوت را در پيش گرفت.
آنكه
رغم
به
اسالمي،
جمهوري
نظام
 قانون افشاي نقض حقوق بشر توسط امريكا و انگليس دربرهه سوم ،پس از جنگ
هنوزمنافعزياديازاياالتمتحدهدر
جهان امروز ،مصوب  30ارديبهش��ت  1391كه پس از آغاز
داخل خاك ايران وجود داشت ،هيچ
فش��ارهاي حقوق بش��ري اياالت متحده به ايران به تصويب
ش��ايد تلختري��ن اتف��اق پ��س از روزهاي جن��گ ،حمله
قانونيكهبتوانددرمقامپاسخبهاياالت
رس��يد و در ماده واحده آن آمده اس��ت :به منظور مقابله با
ناجوانمردانه نيروهاي نظامي امريكا به هواپيماي مسافربري
متحدهبرآيدراتصويبنكردند
توطئهها و محدودسازيهاي ناعادالنه امريكا و انگليس عليه
جمهوري اسالمي ايران بر فراز آبهاي نيلگون خليج فارس
جمهوري اسالمي ايران و جهت آگاهسازي جامعه جهاني از
بود؛ حملهاي كه جامعه جهاني را به بهت برد و در آن زمان
موارد عديده نقض حقوق بشر توسط اين دو كشور و حمايت
همگي آنها را مجبور به محكوميت اين جنايت امريكا كرد.
از جريانات مترقي كه در برابر اقدامات غيرقانوني دولتهاي
اما در اين دوره نيز مجلس نتوانست از فضاي به وجود آمده
امريكا و انگليس درجهان ايستادهاند مبلغ  20ميليون دالر از محل حساب ذخيره ارزي
عليه اياالت متحده در جامعه جهاني بهره بگيرد و سكوت آنها نيز باعث فراموشي اين
تخصيص مييابد.
جنايت و تبديل جايگاه اياالت متحده از متهم به مدعي تبديل كرد .اين در حالي بود
 قانون پيگيري حقوقي ـ سياسي نقش و دخالت امريكا و انگليس در كودتاي  ۲۸مردادكه كمترين عملكرد مجلس در اين دوره ،ميتوانس��ت فشار و ايجاد التزام براي دولت
 ۱۳۳۲عليه دولت ملي ايران ،مصوب  19شهريور  1392كه پس از انتشار اسناد رسمي
جهت پيگيري حقوقي تا حصول عذرخواهي رسمي اياالت متحده باشد.
اياالت متحده در خصوص نقش اين كشور در كودتاي  28مرداد به تصويب رسيد .در
برهه چهارم ،فتنه 88
بخشي از اين قانون آمده است:با توجه به افشا و اعالم رسمي سازمان اطالعات مركزي
امري��كا مبني بر دخالت دولتهاي امري��كا و انگليس در طراحي و اجراي كودتاي ۲۸
آن چيز كه در سال  88بر كشور گذشت ،چيزي كم از جنگ هشت ساله نداشت؛ جايي
مرداد عليه كشور ايران و نقض حاكميت ملي و ورود خسارات سنگين مادي و معنوي
كه تمام كش��ورها اعم از كشورهاي عربي و كشورهاي غربي به ميدان آمدند تا پس از
به كش��ور ،دولت جمهوري اس�لامي ايران موظف است كارگروهي را به منظور برآورد
ناكاميهاي فراوان ،از جبههاي جديد نظام جمهوري اس�لامي ايران را سرنگون كنند؛
خس��ارات مادي و معنوي وارده به ملت ايران فورا ً تش��كيل دهد و هر سه ماه يك بار
اتفاقي كه در آن اتباع كش��ورهاي مختلف نيز بازداش��ت شدند و به نقش خود و كشور
گزارش اقدامات اين كارگروه را به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند.
متبوعش��ان در اين حادثه تلخ اعتراف كردند .اتباعي از فرانسه ،انگليس و كانادا ،اما به
 قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات امريكا عليهرغم اثبات اين نقش ،باز هم مجلس كشور هيچ طرحي را براي هدف قرار دادن منافع
ايران و اتباع ايراني مصوب  4خرداد  1395كه پس از مصادره  2ميليارد دالر از اموال
اين كشورها مصوب نكرد.
ايران در خاك امريكا به تصويب رسيد.
برهه پنجم ،بيداري اسالمي
البته نكته مهم در خصوص تمامي اين قوانين آنجاست كه تاكنون گزارشي مستدل در
خصوص نتايج اين قوانين در اختيار افكار عمومي قرار نگرفته است.
در نهاي��ت آخرين برهه را ميتوان موج بيداري اس�لامي نام نه��اد .برههاي كه نياز به
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قانونخوب؛نظارت

احم�د اميرآباديفراهان�ي

نماينده م�ردم ق�م در مجلس ش�وراي
اسالمي متولد سال  ۱۳۵۲در شهرستان
فراهان اس�ت .خانواده وي در سالهاي
نخست جنگ تحميلي به دليل جانبازي
يك�ي از برادران�ش ،ع�ازم و س�اكن قم
شدند.
فراهاني در س�ال  ۱۳۶۸و پ�س از پايان
تحصيالت متوسطه ،به عنوان آموزشيار
نهض�ت س�وادآموزي در مناطق محروم
مشغول به خدمت شد .وي در سال ۱۳۷۶
در رشته مديريت فارغالتحصيل شد و در
سال  ۱۳۸۰نيز مدرك كارشناسي ارشد
خود را در رشته مديريت مالي اخذ كرد.
وي هم اكنون دانش�جوي دوره دكتراي
دانشگاه عالي دفاع ملي است.
اميرآباديفراهان�ي در س�ال  ۱۳۶۹ب�ه
عضويت سپاه پاسداران انقالب اسالمي
درآم�د و در طول مدت حضور در س�پاه
مس�ئوليتهاي مختل�ف فرهنگ�ي،
آموزشي ،مديريتي و فرماندهي را تجربه
كرد.
وي در چهار سال دوره نهم مجلس شوراي
اسالمي يكي از اعضاي كميسيون برنامه و
بودجه بوده است .او هماكنون عضو هيئت
رئيسه مجلس شوراي اسلامي است .از
وي خواس�تيم راجع به نقش مجلس در
پيشبرد موضعگيريهاي دولت برايمان
مطلبي بنويسد.
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مجلسمقاوم
دولت را هم مقاوم ميكند
آن مردماني بوده
تاريخ گواهي ميده��د كه هالكت و نابودي از ِ
اس��ت كه بصيرت الزم را در زمينه سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي
و حت��ي بينالمللي در ش��ناخت دش��من نداش��تهاند ،چنانچه
اميرالمؤمني��ن عل��ي (ع) در اينباره فرمودهاند« :كس��ي كه در
برابر دش��من غافل بماند ،حيلههاي دش��من او را از خواب بيدار
ميكند».
نكته مهم ديگر در اين راس��تا كه بس��يار اهميت دارد ،شناخت
دش��من و بعد از آن واكنش در برابر حربههاي آن اس��ت چراكه
الزم اس��ت در ابتدا با ش��ناخت از اهداف ،روشه��اي آنان را به
منظور ضربه زدن و رسيدن به اهداف شناسايي كرد و پس از آن
به مطالعه نقاط ضعف و قوت پرداخت.
مجل��س و نمايندگان به عنوان عصاره يك ملت در كنار يكديگر
ميتوانن��د موضوع��ات را رصد كنند و به ط��ور دقيق در جريان
نقشههاي دش��منان قرار گيرند .وقتي نمايندگان هوشيارانه و با
بصيرت به مس��ائل نگاه كنند ،توجه ويژه به برنامههاي دش��من
خواهند داشت كه همين امر موجب اتخاذ موضعگيري مناسب و
به موقع خواهد شد و به شناخت دشمن نيز كمك ميكند.
مجل��س ب��ا كاركرد درس��ت خ��ود ميتوان��د گامي ب��زرگ در
آگاهيبخش��ي به ق��وه مجريه بردارد ،چنانچه در ادوار گذش��ته
ديده ش��ده اس��ت كه همگام با ايس��تادگي نمايندگان و قاطبه
مجلس ،دولت نيز مقاومت خوبي در مقابل حربهها از خود نشان
داده و توانسته بسياري از نقشهها و توطئهها را نقش بر آب كند،
كمااينكه برعكس اين مهم نيز وجود داش��ته و با انفعال مجلس،
دشمنان نقشههاي خود را جديتر به پيش بردند.
ما براي پيروزي انقالب اسالمي و كسب استقالل و آزادي جوانان
زيادي تقديم كرديم و اكنون نيز به بركت خون شهدا بايد بدانيم
اين انقالب و نظام امانت در دست ماست كه براي حفظ تكتك
آرمانهاي آن مس��ئوليم و مادام��ي كه بر اصول و اعتقادات امام
راحل پايبند باشيم ،همچنان دشمن و معاند خواهد داشت.
بر مجلس و نمايندگان الزم و ضروري است كه در مقابل معاندان
به خصوص دش��منان خارجي نظام كه س��ركرده آن اس��تكبار
جهاني اس��ت ،مواض��ع قاطعي را پيش گيرند و ب��ا بيتفاوتي به
سمت انفعال و خنثي بودن حركت نكنند.
يك��ي از مصادي��ق ب��ارز موضعگي��ري مجلس در قضي��ه اخير

قرارداده��اي نفت��ي و  FATFب��ود كه ميت��وان گفت مجلس
توانس��ت با روش��نگري خود عالوه بر آگاهس��ازي دولت،جامعه
را ه��م در اينباره حس��اس كند و در نهايت ني��ز مجموعه نظام
و حاكمي��ت از خود عكسالعمل نش��ان دادن��د .در بحث توافق
با  ،FATFموض��ع نمايندگان و آگاهس��ازي در اينباره بود كه
حساسيت براي وزير را به دنبال داشت و در نهايت منجر به رفع
ايرادات ش��د يا همچنين اي��رادات پانزدهگانه قراردادهاي جديد
نفتي ،آگاهس��ازي را به دنبال داش��ت و به س��مت اصالح شدن
سوق پيدا كرد.
بحثهاي اينچنيني قوه مجريه را هم به حساسيت و موضعگيري
وادار ك��رده چراك��ه اقتضا ميكند قوه مجريه خ��ود بيتوجه به
حساسيتهاي پارلمان اقدامي انجام ندهد و از سوي ديگر اقدام
به اصالح فرآيندهاي تأكيد شده كند.
در جاي جاي دنيا ،مجلس ،نهاد دموكراس��ي است كه به عنوان
جمع��ي از منتخب��ان ملت ،حرف آن��ان را منتق��ل و با مواضع
دقيق خود مقابل اس��تعمار و اس��تكبار ايس��تادگي ميكنند كه
همين ايس��تادگي و موضعگيريها عليه دش��منان ،نگاه و توجه
س��اير دولتها را نسبت به كش��ورمان تغيير ميدهد و تأثيرات
بينالمللي را به دنبال دارد.
وقت��ي يك نماينده از تريبون مجلس ،به دفاع از ملت ميپردازد
و دشمن را متوجه كينهتوزيهاي خود ميكند ،روند محاسبات
معان��دان بر ه��م ميخورد و برعك��س وقت��ي خودفروختگي و
وابس��تگي به دول خارجي در نمايندهاي بروز و ظهور يابد ،بازي
در زمين حريف و گل به خودي زدن اس��ت .نكته مهم اين است
كه ادوار مختلف مجلس تا امروز مواضع بهنگام و درستي را اتخاذ
كردند و همچنان نيز موضعگيري عليه دش��من و ياوهگوييها را
از اهداف مورد نظر و تأثيرگذار خود در پيش گرفتهاند.
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نظام از بيكاري جوان ،از خجلت
خود آن جوان در داخل خانه بيشتر
است قاچاق ،خنجري است كه به
پشت نظام وارد ميشود ،بايد با اين
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فرهنگي مضر اگر در مجلس آرامش باشد ،اين آرامش سرريز پيدا ميكند بر مردم و اين آرامش
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نينلِيزدادُواايمانًا َم َعايمان ِ ِهم
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حميدرضا نيکعهد | جوان

اسفند سال 1315در شيراز و در خانوادهاي
اصيل و روحاني به دنيا آمد .پدرش آيتاهلل
عبدالحس�ين حائري ،مجته�دي زاهد و
عارف بود.
آيتاهلل حائ�ري ك�ه از س�ال  60و پس از
شهادت آيتاهلل دستغيب  27سال امامت
جمعه ش�يراز را بر عهده داشت ،در بهمن
سال  1387استعفا و به قم مهاجرت كرد.
كمال سلمانپور كه از ابتداي انقالب اخبار
نمازجمعه را پوشش داده ،در اينباره گفته
است« :آيتاهلل حائري در اين مدت نزديك
به هزار و  500خطبه را خوانده  ،اما طي اين
س�الها هيچگاه دچار تك�رار موضوعات
نشد».
آيتاهلل حائريش�يرازي پيشتر از اين در
نشريهاي چادر را (چه چادر نماز ،چه چادر
كوچهاي) حج�اب برتر دانس�ته و اظهار
داش�ته از تمام راههايي كه دش�من براي
ترويج بيحجابي اس�تفاده ميكند ،بايد
براي ترويج حجاب اس�تفاده كرد؛ ارشاد
در مقابل ارشاد ،حركت امنيتي در مقابل
امنيتي ،نظامي در مقابل نظامي.
اين عضو پيشين مجلس خبرگان رهبري
كه در آخرين دوره از نامزدي انصراف داد،
همچنين درباره مقابله با تهاجم فرهنگي
نيز گفته اس�ت« :بايد در ايران اسلامي،
هويت ملي خود را تقويت كنيم و نشانهها
و آثار ملي و اسالمي موج بزند ،ملت ايران
بايد ويژگيها و تابلوهاي ش�ناخته شده
داشته باشد ،نه اينكه به نماد مظاهر غرب
تبديل ش�ود .ما بايد حتي روي مدل مو و
لباس مردم حساس باش�يم؛ الگوهايي را
بايد خودمان براي خودمان وضع كنيم .اين
كار را نميكنيم ،بعد ميبينيم بچههاي ما
لباسي ميپوشند كه روي آن عكس فالن
هنرپيشهغربينقشبستهاست».
مجموعهايازنظريههايسياسي،فرهنگي
و اجتماعي آيتاهلل حائريشيرازي موجب
شد «منش�ور قانونگذاري» گفتوگويي
مفصل با وي داشته باشد.
قرار ساده و بيرياي ايش�ان با ما در حوزه
علميه ام�ام خمين�ي (ره) ،در محله ازگل
تهران بود .گفتوگو با ايش�ان بيش از دو
س�اعت ادامه داشت .بعد از س�عه صدر و
پاس�خهاي كامل آيتاهلل حائريشيرازي
كه آميختهاي از دقت و ذكاوت را به همراه
داش�ت ،همراه ايش�ان به محوط�ه حوزه
رفتيم تا عكسهايي را به يادگار داش�ته
باش�يم .آيتاهلل حائري مهمانن�وازي را
به تمامه به انجام رس�اندند ،ايش�ان قبل
از خداحافظ�ي تأكيد ب�ر پذيرايي با ميوه
داش�تند و خروج را مش�روط ب�ه گرفتن
خوشههاي انگور كردند!
ريزترينمباحثرياضيوارتباطآنبامسائل
كالنسياسيازمباحثجذابياستكهآقاي
حائري به آن اشاره كردهاند ،تأكيد بر ضرورت
تحقيقات جامع در حوزه علوم انساني ،نبود
زمينههاياجراييشدناحكاماسالمي،دفاع
علميازمقدساتدينيدردانشگاههاياروپا
و امريكا ،س�اخت فيلم براي نجات مردم از
گمراهي،نبودكارشناسانرسميوتخصصي
درمجلسشوراياسالمي،پيشنهادتشكيل
مجلس كارشناسان بر اس�اس تقسيمات و
تغييرمجلسفعليتحتعنوانمجلسعوام
هم محوريترين موضوعات م�ورد بحث با
آيتاهلل حائريش�يرازي بوده است .تهيه و
توگو با نيره ساري بوده است.
تنظيم اين گف 
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مجلس ايوانپيشكستهاست
بايدتخريبودوبارهبناشود

شايد بهتر اس�ت از اينجا شروع کنيم که
شأن قانونگذاري در نظام مبتني بر واليت
فقيه چگونه است؟ اساس� ًا جايگاه قوه مقننه در مدل
حكومتي ما كجاس�ت؟ به بياني ديگر ،ميتوان بر اين
عقيده بود كه قواني�ن موضوعه كه وف�ق فاكتورهاي
نظامهاي سياس�ي معاصر و نهادهاي دموكراتيك در
مجلس ما به تصويب ميرسد لزوم ًا با قوانين شرع اسالم
تطابق صددرصدي ندارد؟
هي��چ نظامي نميتواند به صورت دو قطبي اداره ش��ود .بيضي دو
قانون دارد و تعريف آن اين اس��ت «منحني مس��دودي كه جمع
نقاط آن از دو نقطه موسوم به كانون به يك فاصله قرار دارد».
داي��ره ني��ز تعري��ف خ��ود را دارد؛ چنانکه ميگوين��د « منحني
مسدودي است كه جميع نقاط آن از يك نقطه دروني موسوم به
مركز به يك فاصله قرار دارد» .ش��ما سيمي را به صورت بيضي و
س��يمي ديگر را به صورت دايره حلقه و در يك سطح شيبدار به
س��مت پايين رها كنيد .حلقه دايرهاي تا آخر ميچرخد اما حلقه
بيضي بعد از چرخ دوم ،در چرخ سوم به زمين ميخورد .بيضي از
آن جهت نميتواند به حركت خود ادامه دهد كه حالت مستطيلي
بيضي هنگام باال و پايين رفتن نميتواند حركت كند ،چراكه همه
نقاط آن از يك نقطه به يك فاصله نيست ،اما اين حالت در دايره
وجود دارد .دايره از هر چرخشي كه نيرو ميگيرد به چرخش دوم
سريعتر حركت ميكند.دايره يك قطبي و بيضي دو قطبي است
و دو قطب��ي بودن بيضي مانع دوام آن خواهد ش��د ،لذا جامعه و

نظام هم نميتواند به صورت بيضي اداره شود .به همين دليل هم
واژه اداره را به كار ميبريم كه از دايره گرفته ش��ده اس��ت يا واژه
مدير را به كار ميبريم.
پس مديريت جامعه ما اگر بخواهد به صورت يك نظام مس��تدام
باشد ،بايد به دو قطبي شدن اعتراض كند .بايد تك قطبي باشد.
ب��راي تك قطبي بودن قوه مقنن��ه ،مجريه و قضائيه را داريم كه
اينها در قانون اساس��ي بايد از يكديگر مس��تقل باشند؛ همانطور
كه در تمام دنيا اين س��ه قوه مس��تقل از يكديگر اس��ت .منتها
نبايد س��ه قطبي ش��ود و هر كدام از اين قوا يك قطب شوند .هر
كشوري اين اس��تقالل درون آن سه قطبي شود ،اداره نميشود
و فرو ميپاش��د مگر اينكه سه قطب به يك قطب برگردد .يعني
قوه قضائيه ،مجريه و مقننه در عرض يكديگر مس��تقل باش��ند،
ام��ا در حول يك مركزي بچرخند .والي��ت فقيه براي همين امر
اس��ت كه قوه مجريه به وس��يله ولي فقيه قانوني ميشود .رأيي
كه مردم به رئيسجمهور ميدهند رأي تمايل اس��ت و زماني كه
تنفيذ ميشود ،قانوني تلقي خواهد شد .قوه قضائيه نيز با واليت
فقيه منصوب ميش��ود و اين ميان قوه مقنن��ه باقي ميماند كه
قوه مقننه در چارچوب قانون اساس��ي ميتواند عمل كند؛ يعني
مصوبات آن مغايرتي با احكام ش��رع و قانون اساسي نبايد داشته
باشد .متولي اين قسمت شوراي نگهبان است كه به واليت فقيه
برميگردد .پس اينها از س��وي واليت فقيه مأمور به قانونگذاري
هس��تند و مرتبط با واليت ميشوند .بدين صورت جامعه ما يك
قطبي اداره ميش��ود كه آن واليت فقيه اس��ت؛ ل��ذا ديگر الزم

دين عقلي و علمي است.
نيست قانون ،مغايرتي با واليت يا شرع داشته باشد.
در اينجا من مثالي ميزنم تا بگويم در صورت ارائه مسائل عرضه شده از سوي ما به
مغايرت نداشتن قانون با واليت و شرع بحث صحيحي است،
دانشگاههاي اروپا و امريكا ،چه پاسخي دريافت ميكنيم.
اما اج�ازه دهيد از منظ�ري ديگر وارد اين بحث دقيق ش�ما
آنچه بيش از هر موردي عليه ما وجود داش��ته ،قطع دس��ت دزد است كه اين را به
شويم .در يك تقسيمبندي اگر بخواهيم قوانين فرهنگي را از ساير قانونها
ش��دت خش��ن ميدانند ،اما اگر به آنها ثابت كنيم كه شما نيز براي براندازي دزدي
جدا كنيم ،به نظر شما در حوزه فرهنگي به اندازه كافي ،چه به لحاظ كمي و
جز اين كار چارهاي نداريد،برنده خواهيم بود.
چه به لحاظ كيفي ،قانون داريم؟ وضعيت نابهنجار فرهنگي فعلي ناشي از
آنها براي اثبات غلط بودن قطع دس��ت دزد به ما ميگويند كه شرايط موجب شده
همين قوانين است يا ايراد را بايد در جاي ديگر جستوجو كرد؟
تا فرد به دزدي وادار ش��ود و ش��رايط را علت دزدي و ف��رد را معلول ميدانند و بر
در ادامه عرايض قبليام و پاسخ به سؤال جديد شما اين نكته را هم اضافه كنم كه در
مبناي همين داليل پيش ميروند و زندان را محلي تعريف ميكنند كه از پدر ،مادر
زمينه قانون هم ما نبايد دو قطبي شويم؛ يك قطب اقتصادي و يك قطب فرهنگي.
و بس��تگان جدا ميدانند و تغيير شغل و دوس��تان را راهحل دانسته و تغيير علل را
اگر اينگونه شود كه قطب سياسي نيز براي خود يك راهكار عدم استقالل برميدارد.
راهكار ميدانند تا فرد مرتب شود و به جامعه برگردد و زندگي كند.
پس سياس��ي ،فرهنگي و اقتصادي بايد با يكديگر ديده ش��ود ،ن��ه جدا از يكديگر.
اين حرف به ظاهر قشنگ است! حتي سطحينگران نيز براي چنين حرفهايي كف
قوانين بايد با مذاق سياس��ي ،فرهنگي و اقتصادي اسالم مغايرت نداشته باشد .حاال
زده و هورا ميكش��ند ،اما اساتيد دانش��گاه عميق نگر هستند .ما اگر محاسن اسالم
شما ميگوييد اكنون به ناهنجاري رسيديم و ريشه آن كجاست؟!
را به آنها بگوييم عالقهمند خواهند ش��د ،لذا ما به آنها ميگوييم شما فكر ميكنيد
ريشه آن اين است كه ما دين را چنانچه بايد در عمل شناسايي كنيم ،كم شناختيم.
كه انس��ان معلول و ش��رايط علت است ،انسان مثل كسي است كه روي تختهاي در
شناسي
اسالمشناسي ش��قوق مختلفي دارد .به طور مثال ،رساله عملي براي اسالم
ِ
درياست و شرايط مثل و بادي آن را از اين جهت به جهت ديگري ميبرد و بر همين
يك خانه كفايت ميكند ،اما اسالمشناس��ي براي يك مملكت ،قانون اس��ت .رساله
اساس ميگوييم خروجي كار را ببينيد .كشتي بادي در يك لحظه از غرب و ديگري
عملي افراد در خانهها الزم اس��ت اما كافي نخواهد بود .ما رساله عمليه براي وزارت
از ش��رق حركت ميكند و مجموع��ه بادهاي در حركت را
اقتص��اد ميخواهي��م يا رس��اله عمليه ب��راي آموزش و
تحمل ميكند و حركت اين كش��تيها بدين معني اس��ت
پرورش ميخواهيم ،لذا رسالههايي براي مسائل اقتصادي
كه شرايط انسان را به حركت وا نميدارد ،بلكه اين انسان
سياسي ،فرهنگي ،تربيتي و مديريتي نياز داريم كه از دو
است كه بر شرايط حكومت ميكند.
بخش علم و دين تشكيل ميشود.
اسالمشناسي ش�قوق مختلفي
پس ش��ما انس��ان را در عصر س��اخت هواپيما ،اينترنت و
ما بايد اسالم را به صورت علوم انساني كشف كنيم .يعني
دارد .به طور مثال ،رس�اله عملي
شناس�ي يك خانه
براي اسلام
ماهواره دس��تكم گرفتيد و نش��ناختيد! ش��ما همه جا بر
علوم انساني  -اسالمي را تشخيص دهيم .اين كاري است
ِ
كفايت ميكند ،اما اسالمشناسي
شرايط حكومت و مديريت كرديد؛ در حال حاضر در عالم
ك��ه در طول زمان انجام ميگي��رد و البته به آن نزديك
براي يك مملكت ،قانون اس�ت.
هم��ه چيز را تغيير داديد .چرا با واژه معلول كردن انس��ان
هس��تيم .ريش��ه اين نا بهنجاريها نيز برميگردد به اين
آي�ا از رئيسجمه�ور س�ابق
در ش��رايط وي را كوچك تلقي ميكنيد؟! انسان شرايط را
مه��م كه محصول علما در درسه��اي خارج فقه ،همين
نپرسيدند كه اس�رائيل بايد محو
استخدام ميكند.
رس��الههاي عمليه اس��ت و محصول اينان رساله عمليه
داد
پاسخ
وي
و
چه؟
يعني
ش�ود
اگر ممكن است مثالي عينيتر در اين رابطه
وزارت اقتصاد در نميآي��د ،چراكه آقايان در حوزه علوم
اتحاد جماهير ش�وروي در نقشه
بيان كنيد.
انساني به صورت جامع تحقيقات خود را پيش نميبرند.
نيستچونمردمخواستند،لذاما
بله! به طور مثال فقر يكي از شرايط است و انسان فقر
ميگويند يك نف��ر نميتواند در تمام علوم انس��اني هم
نيز همين را ميگوييم .مستمعاني
را ميتواند استخدام كند .يكي با فقر ثروتمند عالم ميشود
فقيه و كارشناس موضوع باشد و هم بتواند مسائل شرعي
اين
از
پس
ب�ود
قرار
و
بودند
آنجا
و ديگ��ري طمع كرده و رو به دزدي ميآورد .اين فرد را به
را ب��ه صورت علمي ببيند يا مس��ائل علمي را به صورت
سؤال ،هوو كنند اما كف زدند!
زن��دان انداختيم كه در آنجا ميتواند گپ و گفتي داش��ته
شرعي ببيند.
باش��د ،وسايل ورزش��ي در اختيارش ميگذاريم ،درآمدي
عل��م و دين مثل اكس��يژن و هيدروژن هس��تند كه در
از كنار كارهاي دس��تي تعيي��ن ميكنيم .فرد ميگويد در
صورت تركيب با يكديگر آب حيات ميش��ود .االن غرب
ص��ورت زندان نرفتن بايد عملگي كنم ،صبح زود از خواب
علم و علوم انس��اني را در تمام زمينهها چون سياس��ي،
بيدار ش��وم و درآمد بخور و نميري داش��ته باشم و اين زندان در مقابل عملگي براي
اقتصاد ،تربيت و مديريت دارد ،اما جنبه ديني را ندارد .يعني هيدروژن را دارد ولي
من بهش��ت اس��ت! مش��خص اس��ت كه زندان براي چنين فردي باز دارنده نيست؛
فاقد اكسيژن است.
ل��ذا بايد دافعه قويتري را نس��بت به چنين فردي ب��ه كار بريم و اين حرفها را در
بالعكس ما از اين س��مت افتاديم .يعني در بس��ياري از مواقع روايات،آيات ،مطلب،
دانشگاههاي اروپا و امريكا هم مطرح سازيم.
نصيحت و دستورالعمل داريم ،اما از مجموعه دستورالعمل يك علم استخراج نكرديم.
اس�لام نيز به دليل بازدارندگي رو به قطع انگش��ت س��ارق ميآورد و در واقع اين
علم اقتصاد اسالمي ،علم تربيت اسالمي و علم مديريت اسالمي.ما از نظر علمي در
تبليغاتي بر عدم دزدي اس��ت .ما بايد به آنها بگوييم ش��ما بعد از  300سال زنداني
تنگنا هستيم و غرب از لحاظ ديني در تنگنا قرار دارد.
كردن دزدها چه ميزان دزد را اصالح كرديد؟ چند ميليون بايد بگذاريم تا  10ميليون
م��ا بايد براي دين خود ش��اكله علمي دس��ت و پا كنيم و دين ب��ه صورت علم وارد
پرونده را رسيدگي كنند؟ ما بايد در دانشگاههاي اروپا چنين مواردي را تثبيت كنيم.
دانشگاه شود .در اين صورت دانشگاههاي ما اسالمي ميشود .وقتي دانشگاهها براي
ميتوانيم دست دزد را قطع كنيم و بگوييم قطع دست بازدارنده خواهد بود و قاضي
بيان حدود ،اس�لامي شدند ،حدود نيز اسالمي مطرح ميشود ،اما االن حدود اسالم
ما ميتواند به صورت كيفي با مسائل برخورد كند ،لذا دفاع علمي از مقدسات ديني
خاك ميخورد .حدود اس�لام در كتابهاس��ت و در درسها تدريس ميش��ود ،اما
در دانشگاههاي اروپا و امريكا انجام دهيم تا زمينه پذيرش فراهم شود.
زمينهاي كه بتواند اجرايي شود االن وجود ندارد ،چراكه اين علوم را در دانشگاههاي
ً
آيا از رئيسجمهور س��ابق نپرس��يدند كه اسرائيل بايد محو ش��ود يعني چه؟ و وي
اروپا و امريكا مطرح نكرديم و تصحيح علمي آنها را دريافت نكرديم و اين كار حتما
پاس��خ داد اتحاد جماهير شوروي در نقشه نيس��ت چون مردم خواستند ،لذا ما نيز
بايد انجام ش��ود ،چراكه اس��اتيد دانش��گاههاي جهان اعم از امريكا و اروپا مغرض و
همين را ميگوييم .مس��تمعاني آنجا بودند و قرار بود پس از اين س��ؤال ،هوو كنند
نفهم نيستند و مسائل موجود در اسالم نيز در صورت تشخيص درست اسالميت آن
خرافي نخواهد بود .ما اص ً
اما كف زدند! اين نحو برخورد يك موضوع اس��تثنايي نيس��ت و اين عالمت منصف
ال يك مطلب غيرعلمي در اس�لام نداريم ،دين ما عجيب
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بايد با فضاي مجازي احيا ش��ود .ما بايد در فضاي مجازي حضور داشته باشيم .همه
بودن دانشجوهاست .ما كي حرف اسالم را در دانشگاههاي خارج گفتيم و آنها فحش
مشكالت ما از بيسوادي است و خوبهاي ما افراد كمسوادي هستند.
دادند ،چرا بايد بيانصافي كنيم؟! حرف امام صادق(ع) درس��ت اس��ت كه اگر مردم
به نكته خوبي اشاره كرديد .غالب ًا مشاهده ميشود كه بعد از
خوبيهاي اسالم را بدانند به اسالم عالقهمند ميشوند.
تشكيل كميس�يونهاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي،
آيا ما در ح�وزه فرهنگ ميتوانيم قوانين بازدارنده داش�ته
افراد حاضر در آن كارشناس آن حوزه نيستند و توان تطبيق دادن قوانين
باشيم ؟ چگونه ميتوانيم امر فرهنگ را كه ذات غيراجباري
ب�ا موضوع�ات را ندارند! نظر ش�ما درباره جاي�گاه نظرات كارشناس�انه
دارد ،با قوانين اجباري تغيير بدهيم يا پيش ببريم؟!
چيست؟
انس��انها يك دست نيستند؛ برخي انسانها با توضيح و روشن كردن پذيرا خواهند
آقايان خيال كردند كه هر كس مدرك دارد ،كارش��ناس است! شما فكر ميكنيد با
ش��د كه  90درصد جامعه اينگونه است؛ يعني منصف هستند .به قول حضرت علي
اين مدركگرايي حاكم در آموزش و پرورش و دانش��گاه ،كس��اني كه مدرك كسب
عليهالسالم «ليس من طلب الحق ما خطاه كمن طلب الباطل ما دركه» ،يعني مردم
ميكنند به راستي كارشناس هستند؟!
را يكدست نگيريد .آنكه را دنبال حق ميرود و اشتباه كرده با او كه دنبال باطل رفته
آيا متخصص كش��اورزي در واقعيت هم كشاورز است؟ آيا كشاورز واقعي كارشناس
و پيدا كرده مثل هم نيس��تند .آنكه را دنب��ال باطل رفته و پيدا كرده به يك طريق
نيست؟ آيا كسي كه  100هكتار را اداره و مديريت ميكند كارشناس نيست؟! كسي
ميتواند بازداش��ت و او را كه دنبال حق ميرفته اما مرتكب اش��تباه شده است را به
كه كارخانه 100ميلياردي را اداره ميكند ،كارش��ناس نيست؟ مشکل اين است كه
گونهاي ديگر ميتوان و بايد بازداشت.
در تشخيص كارشناس اشتباه ميشود.
 95درص��د مردم طلبالحق هس��تند و فقط  5درصد آنه��ا طلبالباطلاند .مردم با
ش��ما در اين مجلس يك كارش��ناس قوي نداريد! يك تاجر و صنعتگر قوي نداريد
انصاف هستند و 5درصد انصافپذير نيستند .چه كافر و چه مؤمن تنها بايد منصف
و اي��ن به خاطر افكار كمونيس��تي اس��ت .بعض��ي جاهاي نظام ما ه��م تحت تأثير
باشند و ما ميگوييم با اينها نرم برخورد شود.
سرمايهداري و هم تحت تأثير افكار كمونيستي قرار گرفته است و الزم است از اين
قواني��ن بازدارن��ده تنها براي  5درصد اس��ت نه  95درصد .حال ب��راي برخورد نرم
رسوبات بيرون بياييد.
بايد بپرس��يم آيا ما هرگز پا به دادگس��تريها گذاشته و
تحت تأثير س��رمايهداري ربا پذيرفته ش��ده اس��ت ،نظام
درباره فجايع رخ داده طالق و جزئيات آن فيلم مس��تند
سرمايهداري هم به گونهاي كه ما بانكداري ميكنيم ،عمل
س��اختهايم؟! بايد از آنها سؤال كنيم اين مرد از كجا وارد
رب�ا تحت تأثي�ر س�رمايهداري
نميكند .اينها كه خود داد ميزنند ما س��رمايهدار هستيم؛
زندگي يك زن ش��وهردار ش��د و روابطي برقرار کرد؟ با
پذيرفت�ه ش�ده اس�ت ،نظ�ام
انگلس��تان بهره را  25صدم درصد گذاشته ،يعني نزديك
زن ش��وهرداري كه به واس��طه اش��تباهات خود گرفتار
س�رمايهداري هم به گونهاي كه
صفر و ما كمتري��ن را  19درصد ميگوييم! كه همين هم
شده است چگونه ميتوان برخورد كرد؟! راجع به چنين
عمل
كني�م،
ي
م
بانك�داري
م�ا
موضوعاتي بايد مصاحبه و فيلم تهيه كرد كه مث ً
ب��ا جريمه اول  25تا  26درصد ميش��ود .يعني 100برابر
ال اگر اين
داد
خ�ود
ك�ه
اينه�ا
كن�د.
ي
نم
انگلس��تان از افراد بهره ميگيريم! وقتي ش��ما  100برابر
كس��ي كه االن در دادگاه است به صورت تحريككننده
ميزنند ما س�رمايهدار هستيم؛
بگيريد جنس��تان گ��ران درميآيد و جن��س بيگانه ارزان
بيرون نميآمد ،بدين روز نميافتاد.
انگلس�تان به�ره را  25ص�دم
درميآي��د؛ اختالف گران��ي و ارزاني موج��ب ورود قاچاق
توليد محتوايي كه در تضاد با قوانين
درصد گذاش�ته ،يعن�ي نزديك
ميش��ود 5 .درصد قاچاق را به صورت بازدارنده و با نيروي
اسالم باشد هم اخيرا ً مورد نقد قرار
درصد
19
را
كمتري�ن
م�ا
و
صفر
انتظامي ميتوان گرفت ،اما  95درصد را به وسيله اقتصادي
گرفته اس�ت .كمي از ضرورتهاي توليد كاال و
ميگوييم! كه همين هم با جريمه
بايد كنترل كرد .مس��ائل امنيتي تنها براي  5درصد است،
محتواهاي فرهنگي در چارچوب قوانين اسالمي
اول  25ت�ا  26درصد ميش�ود.
شما بايد مشكل بانك خود را حل كنيد .بانكها ميگويند
صحبت بفرماييد.
افراد
از
انگلستان
100برابر
يعني
ً
ضرر ميكنيم اما بعدا مش��خص ميشود حقوقهاي چند
آق��اي بروج��ردي به ش��دت محت��اط در هزين��ه كردن
بهره ميگيريم!
ميلياردي نجومي به خودش��ان ميدهند و به دليل رفاقت
بيتالمال بود و چنين ش��خصي گف��ت حاضرم به ملحد
مانع آبروريزي عليه يكديگر ميشوند!
پ��ول و وجوهات و حتي س��هم ام��ام (ره) بدهم و بگويم
ش��ما نگاه كنيد ببيني��د امورتان با چق��در ميگذرد و بر
بيا در حوزه و حرفه��اي الحادي بزن تا اين علما حرف
مبناي آن اس��تخدام كنيد .حقوق حس��اب و كتاب داشته
الحادي او را بش��نوند و مجبور به تحقيق شوند و جوابگو
باشد و نيازها مشخص شود و مطابق آنها حقوق اعطا شود.
باش��ند .ببينيد يك مرجع تقليد ميگويد حاضرم سهم امام را در اختيار يك ملحد
در زمينه فرهنگي چه كسي مسئول است؟ كمكاري از جانب
بگذارم تا در حوزه حرفهاي الحادي خود را بزند.
كيست؟ آيا مشكل از قانونگذاري است يا نهادهاي ديگري هم
يك نوزاد را با انتقال ميكروب به بدن در بدو تولد مقابل بيماريها واكسينه ميكنيم؛
كه در اي�ن زمينه مس�ئول هس�تند ك�مكاري ميكنند؟ به ط�ور مثال
وقتي فرهنگ غرب وارد كشور ميشود ،ميكروبي است .اما آيا ما ضد اين ميكروبها،
شورايعالي انقالب فرهنگي به نظر ش�ما در اين زمينه چقدر موفق بوده
فعاليتي انجام ميدهيم؟ چه ميزان توليد محتواهاي فيلم انجام دادهايم؟!
چرا الاباليها هنرپيش��ه ميشوند و حزباللهيها نميش��وند؟ اين اشتباه است كه
است؟
حزباللهي كارگردان و هنرپيش��ه نميش��ود؟! حزباللهي بايد برود مراكز تفريحي
مجل��س فعل��ي ما به عن��وان مجلس عوام الزم اس��ت ،چراكه ه��ر منطقه بايد يك
بسازد ،تاالر درست كند .چرا اينها به تجارتپيشگان اختصاص پيدا ميكند؟
نماينده داشته باشد و تمام مملكت پوشش داده شود .اما ما يك مجلس ديگر به نام
مراكز تفريحي بايد به حزباللهي س��پرده شود كه ظاهر اتو كشيده داشته باشد اما
كارشناسان الزم داريم كه بر اساس تصميمات صنعتي تشكيل شود .مث ً
ال كشاورزان
در باطن با غيرت باشد ،چشم خود را كنترل كند و براي اسالم دلسوزي كند .اينها
يك نماينده به مجلس متخصصان معرفي كنند.
اقدامات نرمي اس��ت كه بايد انجام دهيم .لذا كار نرم براي  95درصد و بازدارندگي
يعني شاكله تغيير پيدا كند؟ عالوه بر مجلس فعلي يك مجلس
براي  5درصد را بايد س��رلوحه اقداماتمان قرار دهيم .برنامه نرم يعني فيلم ساختن
تخصصي تشكيل شود؟
(ال ينتش��ر الهدي االمن حيث النتش��ر الضالل )؛ مردم با فيلم گمراه شدند و جز با
بله ،سالهاس��ت اين را گفتم اما دوزاري آقاي��ان نميافتد! مجلس بايد تخصصيتر
فيلم اصالح نميشوند ،مردم در سينما گمراه شدند و در مسجد اصالح نخواهند شد.
شود .به دانشگاهيان بگوييم كارشناس ارشد خود را معرفي كنيد ،آن وقت ميبينيم
اگر كسي با سينما گمراه شد بايد با سينما احيا شود .اگر با فضاي مجازي گمراه شد
اينها كس��اني را به مجلس ميفرس��تند كه وزير را در جيب خود كند! مجلس اول
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اين مجلس يك مجلس عوام اس��ت و
مش��روطه بر اساس تصميمات صنفي
ما نياز به مجلس كارشناس��ان داريم.
بود .شما به واسطه مركز پژوهشهاي
انگلس��تان هم ي��ك مجلس ع��وام و
مجلس نميتوانيد كمبود كارشناسي
يك مجلس كارشناسان دارد .شوراي
مجلس را جبران كنيد.
نگهبان كارشناس حكم بوده و جلوي
اگر هم��ه اينها را ه��م دكتري كنيد،
احكام را ميگيرد .ما يك كارش��ناس
مس��ئله كارشناس��ي حل نميش��ود،
موضوع ميخواهيم تا جلوي اشتباهات
چراكه اينها كارشناس اسمي هستند
در موضوع��ات خاص را بگي��رد و آن
نه كارش��ناس رسمي .كش��اورزي كه
مجل��س كارشناس��ان اس��ت ك��ه در
هكتاره��ا زمي��ن را اداره ميكند ،در
ص��ورت تحقق ،مش��كالت اينچنيني
مسائل كش��اورزي كارشناس رسمي
حل ميشود.
محس��وب ميش��ود و ميتواند حرفي
در همي�ن زمين�ه
براي گفتن داشته باشد .يا تاجري كه
عملکرد ساير نهادها از
 10ميلي��ارد يا  100ميلي��ارد را اداره
قبيل شوراي عالي انقالب فرهنگي
ميكن��د ،حرفي براي گفت��ن خواهد
را موفق ميدانيد؟
داشت .تغاري بش��كند ماستي بريزد/
ش��وراي عال��ي انق�لاب فرهنگ��ي قرار
جهان گ��ردد ب��ه كام كاسهليس��ان!
اس��ت اهرمي باشد كه در حاشيه كمك
كس��اني ك��ه يكب��اره  100ميلياردي
ميكنند .اختيارات آنها مش��خص است.
ميشوند به خاطر شكسته شدن تغار
مگر ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ميتواند قانونگذاري كند؟
است نه مديريت خود.
ابداً!
پس بيسرانجامي قوانين را تنها به
دوره آي��تاهلل ي��زدي در ق��وه قضائيه ،آقاي ريش��هري
دليل عدمتخصص الزم در نهادهاي
دوره آي�تاهلل ي�زدي در ق�وه
در جاي��گاه رياس��ت دادگاه وي��ژه روحانيت ي��ك امور و
واضع قانون ميدانيد؟
قضائي�ه ،آق�اي ريش�هري در
جاي�گاه رياس�ت دادگاه وي�ژه
آييننامهاي را نوش��ت و نزد رهبري فرس��تاد و ايش��ان
ما ميگوييم مدركگرايي ،كارش��ناس قوي را نميسازد.
روحانيت يك امور و آييننامهاي
ني��ز تحت عن��وان «قواني��ن دادگاه ويژه» امض��ا كردند.
درس را ب��راي نمره ميخوانند ،ل��ذا تحصيلكردهها بايد
را نوشت و نزد رهبري فرستاد و
آق��اي يزدي به رهبري نامه نوش��تند كه بر چه اساس��ي
مديريت دروني داش��ته باشند .مثل شهداي هستهاي كه
ايشان نيز تحت عنوان «قوانين
امضاكرديد؟! در قانون نوش��ته شده كه تنها مجلس مجاز
عاشق تحصيل بودند و اكتفايي به مدرك نداشتند .چنين
آقاي
كردند.
امضا
ويژه»
دادگاه
اس��ت وضع قان��ون كند و رهبري فرمودن��د امضا را پس
افرادي بايد در مجلس حاضر شوند .عاشقان و برجستگان
يزدي ب�ه رهبري نامه نوش�تند
ميگيرم! امام(ره) فرمودن��د« :ميگويند حرف مرد يكي
علمي با حضور در مجلس ميتوانند كمك شاياني كنند.
كه بر چه اساس�ي امضا كرديد؟
اس��ت و من ميگويم دو تاس��ت» اش��تباه ك��ردم و پس
اينها از راه رأيگيري به مجلس راه نخواهند يافت ،يعني از
در قانون نوش�ته ش�ده كه تنها
ميگي��رم .به آقاي ريش��هري گفتند كلم��ه «قانون» را
راه مجلس فعلي ،چراكه در مجلس فعلي «وجيهالملهها»
قانون
وضع
اس�ت
مجاز
مجلس
حذف كن! قانون را مجلس بايد وضع كند .شوراي انقالب
رأي ميآورند و در مجلس صنفي كارش��ناس ارشد رأي
كند و رهبري فرمودن�د امضا را
فرهنگي هم باالتر از اين نيست و حق قانونگذاري ندارد و
خواهد آورد.
پس ميگيرم
اگر ميخواهد قانوني وضع كند بايد به مجلس بفرستد.
نكته اين است كه مشكالت ما بدخيم نيست ،قانونگذاران
برخي عقيده دارند اقدامات نهادهايي كه
م��ا بد انتخاب ش��دند؛ مجلس كارشناس��ي نداريم و اين
در يك موضوع واحد كار و فعاليت ميكنند
دليل معضالت است.
در برخي مواقع موازيكاري با يكديگر است؛ نظر شما
تمام معضالت در مجلس كارشناس��ان قابل حل است .به
در اين باره چيست؟
طور مثال در زمينه آلودگي هوا آيا ما در مقابل اكسيد و كربن بيپناه نيستيم؟ عمر
همه نهادها بايد مصوبات خود را به مجلس ارائه كنند تا تبديل به قانون شود و وضع
مردم تهران طبيعي اس��ت؟ اين بيماريها طبيعي اس��ت؟ اين تنها به دليل مصرف
قانون تنها با مجلس است.
اكسيژن باالست .اكسيژن مثل نفت معدن نيست كه تا ابد در اختيارمان باشد.
شما از غيركارشناسي بودن مجلس فعلي گفتيد ،پس چطور
اكس��يژن قابل بازتوليد است و اين اكسيژن مصرفي كه مجدد بايد آزاد شود از طريق
نهادها مصوبات خود را براي تبديل شدن به قانون نزد مجلسي
درختان اس��ت و بايد بدانيم چه تعداد درخت پاس��خگوي رفع نيازهاست .اما امروزه
بفرستند كه ما ميگوييم كارشناسي نيست؟!
ميبينيم كه وقتي به مردم ميگوييم در اين قسمت درخت بكاريد ،در عوض خشك و
همه حرفها به يك كلمه برميگردد و آن اين است كه مجلس فعلي ما مجلس كارشناسان
باير ميكنند و سند مالكيت را تغيير ميدهند و در نهايت به كاربري و بعد هم تجاري
نيست ،وليبايد باشد و به عنوان حلقه ارتباط نظام باشد .ما به يك مجلس تقسيمات صنفي
و بعد هم ميلياردر ميشوند! از ابتدا نبايد به چنين مواردي سند مالكيت اعطا كرد.
نياز داريم .اگر اين درست باشد مسئله حجاب و قطع يد دزدي و . . .هم درست خواهد شد.
االن در كوير هم نميتوان قسمتي را واگذار كرد .لذا اگر قوه مقننه كارشناس داشت،
در قياس وضع قانون در حوزه فرهنگ با وضع قانون در حيطه
ميتوانس��ت بگويد زمين را مشروط اعطا ميكنيم كه اگر درخت قطع شد ،مالكيت
اقتصادي ،اولويت قانوننگاري كدام يك بايد باشد؟ چگونه
شما هم قطع خواهد شد .يعني مالكيت مشروط را تعريف كنيم.
بايد اين موارد را طبقهبندي كرد؟
قوه مقننه يعني اينكه بتواند خلق قانون مس��اعد كند نه اينكه از بيرون چيزي را
اول بايد علوم را درست كنيم ،توليد علم كنيم ،ما تا زماني كه علوم انساني و اسالمي
بياورند و ما با يك رأيگيري كل اين پروسه را به پايان برسانيم .قوه مقننه ضعف
را كش��ف نكنيم حتي در صورت وجود مجلس كارشناسان هم كاري پيش نميرود.
دارد .قوه مقننه خلق قانون نميكند .به دليل اينكه از كارشناس��ان تشكيل نشده
اولويت اول توليد علوم انس��اني  -اسالمي بايد باش��د .به طور مثال قانون بانكداري
است نميداند بايد براي حل هر مشكلي چه اقدامي انجام دهد.
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بدون ربا همان كه خانم نيمتاج سلماسي ميگويد ،درست است؛ شاعري است براي
با توجه به موارد ذكر شده و تأكيد شما بر اقدامات بازدارنده
صد سال قبل كه در جايگاه يك زن به مردها ايراد ميگيرد و كودتا كرده است!
تنها ب�راي  5درص�د از افراد جامع�ه ،چه اقدام�ات ايجابي
شعر معروفي دارد و ميگويد:
ميتوان براي رهايي از معضالت فرهنگي به خص�وص در زمينه كاالها و
«ايرانيان كه فر كيان آرزو كنند  /بايد نخست كاوه خود جستوجو كنند
محتواها انجام داد؟
مردي بزرگ بايد و عزمي بزرگتر  /تا حل مشكالت به نيروي او كنند»
ما خانمها را به كار نگرفتيم و اين اش��تباه اس��ت .به كار نگرفتن بانوان خانهدار
الحم��دهلل دوره ام��ام اينگونه بود و االن ه��م اينگونه اس��ت .و در جاي ديگري
اش��تباه اس��ت .االن هر خانمي خواهان دريافت مدرك و داشتن شغل خارج از
ميگويد:
منزل اس��ت؛ اما اگ��ر اين بانوان در منزل بودند ميتوانس��تند كاالي فرهنگي و
«ايوان پي شكسته مرمت نميشود  /صد بار اگر به ظاهر وي رنگ و رو كنند»
محتواي فرهنگي براي صادر كردن به عالم ايجاد كنند .بيكاري همه افراد را به
مجلس ما ايوان پي شكس��ته است و به وسيله مركز پژوهشها نميتوان آن را رنگ
تفريحات ناس��الم سوق ميدهد .مجلس بايد كار در خانه را در اقتصاد مقاومتي
كرد و تبديل به مجلس كارشناس��ان كرد .اينها ايوان پي شكسته هستند كه مرمت
تعريف كند .كس��ي كه م��درك گرفت ديگر حاضر به انجام كار دس��تي و فني
نميشود .ما بايد تقسيمات صنفي را به كار ببريم و از هر صنفي درخواست كارشناس
نيست .شما ميبينيد كه چه ميزان كاالي فرهنگي خارجي وارد كشور ميشود
كنيم؛ اينگونه بهترين تاجران ،كشاورزان و صنعتگران حضور خواهند داشت.
ك��ه به دنبال آن فرهنگ مصرفش نيز وارد خواهد ش��د .م��ا خودمان بايد كاال
قواني�ن در همين مجلس كه مورد نظر شماس�ت به تصويب
درست كنيم و به همراه آن فرهنگ را نيز صادر كنيم .ما بايد در روش و سبك
برسد؟
زندگي خودمان تجديد نظر كنيم.
كارشناس
نگهبان
شوراي
و
شود
ي
م
تصويب
مسائل
كه
شود
مثل شوراي نگهبان مي
موضوعاتي كه شما به آنها اشاره ميكنيد اقدامات بلند مدتي
حكم اس��ت و اگر ش��وراي نگهبان ايرادي گرفت بايد رضايت آن را جلب كرد .لذا
است كه اجراي آنها زمانبر است؛ اگر بخواهيم در كوتاه مدت
اين مجلس تصويب كند و مجلس كارشناس��ان اش��كاالت اجراي��ي را ذكر كند و
براي رفع معضالت فرهنگ گامي برداريم ،چه بايد كرد؟
مث ً
خواس��تار اصالح شود .ما االن كارشناس حكم داريم اما
ال ميتوانيم يك مركز تفريحي درس��ت كنيم تا بانوان
كارشناس موضوع نداريم و همان طور كه قوانين بايد از
براي تفريح به آنجا بروند و در آنجا با نشان دادن فيلم در
زير نظر كارشناس حكم بگذرد (شوراي نگهبان) ،از زير
زمينه بيحجابي و ولنگاري به آنها هش��دارهاي منطقي
نشان دادن بانوان در تلويزيون
نظر كارشناس موضوعي هم بايد بگذرد.
بدهيم .ريش��ه مستند تمام حوادث روزنامهها به بيعفتي
با رن�گ و لعاب يعن�ي چه؟ اين
در شرايط كنوني كه چنين مجلسي
و بيحجاب��ي برميگردد .ش��ما بايد ي��ك مركز تفريحي
قبيل موارد بايد ممنوعالتصوير
داريم ،چط�ور ميتوانيم ضعفهاي
ايج��اد كني��د و در لواي تفريح ،اقدام��ات فرهنگي انجام
بينند
ي
م
را
اين
مردم
وقتي
شود!
موجود فرهنگي را رفع كنيم؟
دهي��د .روي كار فرهنگي ،تابلوي فرهنگي نبايد نوش��ته
تصور ميكنند حالل است .چرا
بار اول ميگوييم درس��ت ميشود ،بار دوم مدركگرايي
ش��ود .روميزي آن تفريح و رفع خس��تگي باش��د اما زير
تلويزيون چنين كاري ميكند؟
ميكني��م و ضرورت دكتري را جا مياندازيم ولي در آخر
ميزي نصيحت اس��ت .ش��ما ن��گاه كنيد م��ردم حافظ و
و
فرهنگي
كار
اينه�ا
خ�ود
بايد
ميبينيم باز هم اين كارشناسان اسمي هستند نه رسمي
س��عدي را براي رفع خستگي ميخوانند اما اگر بخواهيم
ترس
از
كار
كنند.
باور
را
تربيتي
و ناچار به تصويب مجلس دوم خواهيم شد!
حافظ و س��عدي را به عنوان مغازه در نظر بگيريم ،ظاهر
مافوق انجام دادن فايده ندارد .ما
ما يك عيب بزرگ داريم؛ زود احساس استغنا ميكنيم
و روميزي كافهترياي حافظ و سعدي هستند كه بهترين
بايد مديريت از درون را جانشين
و زود از مش��ورت مس��تغني ميشويم .ما بايد عيب را
ش��يريني و بس��تني را دارند ،اما زير ميزي آن داروخانه
خود
كنيم.
بي�رون
از
مديري�ت
در خود رفع كنيم .ما مس��تغني از تجربه و مش��ورت
حافظ اس��ت .بايد از اينها الگو بگيريم .در روي كار تفريح
انس�ان حجاب را احي�ا كند و با
و نظرات س��ايرين نيس��تيم .اينكه تك��رار ميكنيم و
و رفع خس��تگي داشته باشيم و زير كار را تربيتي در نظر
قلب بانوان صحبت كنيم.
موضوع��ي را زود به تصويب ميرس��انيم عيب اس��ت
بگيريم.
و اينك��ه االن ميبين��م هزار قان��ون را در اين مجلس
 در حوزه رفتاري چ�ه اقداماتي ميتوان
تصويب كرديم ،زش��ت است! اين مثل پول زياد چاپ
انجام داد؟ به طور مثال در زمينه حجاب و
كردن اس��ت .آيا بانك افتخار ميكند كه نقدينگي را
امر به معروف قوانين درخوري داريم ،اما چرا نتوانستيم
از هزار ميليارد به يك ميليون ميليارد آورده اس��ت؟! اين ننگ است ،اما مجبور
آن را به عنوان يك فرهنگ در كشورمان نهادينه كنيم؟
بودهاند و چنين كاري كردهاند.
نش��ان دادن بان��وان در تلويزيون ما با رنگ و لعاب يعن��ي چه؟ اين قبيل موارد
كم
قانون
كه
گفت
بايد
مجلس��يان
به
اس��ت.
زش��ت
قانون زياد تصويب كردن
بايد ممنوعالتصوير شود! وقتي مردم اين را ميبينند تصور ميكنند حالل است
تصوي��ب كني��د اما خوب تصويب كنيد! ريش��هاي و با يك قي��ام و قعود قانون
كه تلويزيون خودمان نش��ان ميدهد .چ��را تلويزيون چنين كاري ميكند؟ بايد
تصويب كنيد.
خ��ود اينها كار فرهنگي و تربيتي را باور كنن��د .كار از ترس مافوق انجام دادن
شما ميخواهيد با قانون عمارت صد طبقه درست كنيد؛ براي ساخت اين عمارت
فايده ندارد.
صد طبقه بايد  60تا  70متر پايين برويد .بايد براي هر قانوني پيشمطالعه داشته
ما بايد مديريت از درون را جانش��ين مديريت از بيرون كنيم .خود انس��ان حجاب را
باشيد اما بسياري از مصوبات حتي از قبل نگاه هم نشده است!
احيا كند و با قلب بانوان صحبت كنيم.
در اين قسمت اگر ايرادي پيش بيايد من از مجلس دفاع نميكنم .من نه از بانكها دفاع
اگر قلب زن زنده ش��ود حجاب را ميخواهد .ش��ما دل زندگي را در زنان به وجود
ميكنم و نه دفاع از مجلس ،چراكه نه بانكها نسبت به آنچه ميكنند قابل دفاع هستند
آوري��د ،حجاب خود به خود درس��ت ميش��ود .وقتي ربا به آنان خورانده ميش��ود
و نه مجلس .نه مجلس كار كارشناسي ميكند و نه بانكهاي ما اسالمي است.
ميخواهيد بيحجابي نكنند؟
االن ش��ما ببينيد كسي كه با س��رمايه خود كارخانه راهاندازي كند موفقتر است يا
دوران شاه رباخواري را جنگ با خدا ميدانستند اما حاال ميگوييم اسالم اجازه 20
درصد داده است! پول را بگذاري و سود را بخوري! خدا ميگويد ميخواهي بخوري،
پول خود را در بانك بگذارد و س��ود آن را مصرف كند؟ اين عيب اس��ت .همين فرد
بخور اما چرا امضاي مرا پاي آن ميزني؟
اگر در انگليس باش��د و پول خود را در بانك بگذارد چيزي عايدش نميش��ود يا اگر
من گفتنيها را گفتم و شما اگر توانستيد منتقل كنيد.
در كشور آسيايي ژاپن باشد.
ويژهنامه روز مجلس روزنامهجوان
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مجلسعناصرالزماالجراشدن
اقتصادمقاومتيراتبيينكند

راهسوميهمبيندوگانه«وابستگيباحلمشكالتاقتصادي»و«فالكتبههمراهاستقالل»هست
فرهنگ نظاموارهاي از باوره��ا ،اصول ،ارزشها ،آداب و آيينها،
نماده��ا و مصنوعات اس��ت كه در تمامي ش��ئون زندگي بش��ر
نقشآفري��ن و تأثيرگ��ذار خواهد بود .هر تح��ول و دگرگوني در
وهل��ه اول تغيير در نوع ن��گاه ،تفكر ،ع��زم و اراده افراد را الزم
دارد و بر همين مبنا اس��ت كه انقالب اس�لامي را محصول يك
انق�لاب فكري و فرهنگي ميدانيم و امروز نيز هر اقدام بنيادين
و اساس��ي نيازمند غالب شدن گفتمان مربوط به آن و مطالبه و
همراهي مردم است.
اقتصاد مقاومتي نيز از جمله موضوعاتي اس��ت كه كار فرهنگي
جدي را ميطلبد و تا ابعاد و زواياي آن شكافته نشود و ضرورت
عمل به اين نسخه و پيامدهاي مثبت آن براي مردم تبيين نشود،
در نخب��گان و خواص هم وفاقي حاصل نخواهد ش��د ،در نتيجه
نميتوان توقع تحرك جدي براي اقدام و عمل ساختن راهبردها
و احكام آن را داش��ت .هرچند كه فرهنگ و اقتصاد مقاومتي دو
مقوله متفاوت هس��تند ،اما بدون ترديد تحقق اقتصاد مقاومتي
بدون اتكا به فرهنگس��ازي ميسر نيست و در شرايط فعلي نياز
ب��ه يك نهضت فرهنگي همهجانبه و به كارگيري تمام ابزارهاي
سنتي و مدرن تبليغي ،هنري و رسانهاي دارد.
از جمله اهداف اقتصاد مقاومتي توانمند ش��دن آحاد مردم است
ك��ه الزمه آن توجه به محروميتزدايي ،كاهش فاصله طبقاتي و
استقرار قسط و عدالت در جامعه است كه اين مهم هدف ارسال
رسل و انزال كتب در قرآن هم ذكر شده است.
همراه شدن با نظام سرمايهداري و استعانت جستن از قدرتهاي
جهاني نگاهي اس��ت كه از سوي برخي مس��ئوالن به عنوان راه
نجات اقتصاد كش��ور مطرح ميش��ود كه تغيي��ر چنين نگاهي
محتاج كار فرهنگي و فكري ژرف توسط رسانهها و ارباب انديشه
است تا آنها را متقاعد سازد كه اتكا به مستكبرين ثمري در پي
ندارد.
اين در حالي بوده كه اگر تصور مردم اين اس��ت كه دولتمردان
به تنهايي وظيفهمند هس��تند و آحاد جامعه با همان س��بك و
سياق گذشته ميتوانند به رفاه و پيشرفت برسند ،چنين آرزويي
س��رابي بيش نيس��ت .در هركشوري كه رش��د و توسعه و ترقي
صورت گرفته است ،اين مردم بودهاند كه با روحيه سختكوشي،
قناع��ت ،خودب��اوري ،صبر و اس��تقامت ايفاي نق��ش كردهاند و
مديراني را برگزيدهاند كه چنين همت و اهتمامي داشتهاند .اگر
مردم در صحنه نباشند ،همان داستان بنياسرائيل پيش ميآيد
كه به حضرت موسي(ع) گفتند تو و خدايت به جنگ برويد و ما
اينجا نشس��تهايم و منتظر ميمانيم! كه نتيجه چنين رويكردي
كام ً
ال مشخص است.
برونرف��ت از معضالت اقتص��ادي و رهايي از رك��ود ،بيكاري و
مش��كالت معيش��تي و نيز رشد و ش��كوفايي اقتصادي ،نيازمند
حاكم شدن فرهنگ كار و تالش ،اصالح الگوي مصرف ،بها دادن
ب��ه افراد خالق و كارآفرين ،رش��د و ارتقاي به��رهوري ،تكيه بر
اقتصاد دانشبنيان ،مش��اركت فراگير م��ردم ،ارائه آموزشهاي
الزم ،فراهم كردن زمينه رقابت س��الم و عادالنه در فعاليتهاي

اقتص��ادي و فاصله گرفت��ن از ويژهخواري و ديگ��ر تبعيضات و
مفاسد اقتصادي و اين قبيل مسائل است كه البته اجرايي شدن
راهكارهاي مذكور جز با فرهنگسازي ميسر نيست .تجربه ديگر
كشورها نيز اين انگاره را اثبات ميكند كه تحوالت بزرگ در پي
تحوالت اساسي در افكار و رفتار شهروندان صورت گرفته است.
بنابراي��ن الزم اس��ت كه از همه ظرفيته��ا و ابزارهاي فرهنگي
براي اين دگرگوني ريشهاي بهره جست.
در اجرايي س��اختن الزامات اقتص��اد مقاومتي ،مديران بار اصلي
را بر دوش ميكش��ند و پس از ابالغ سياستهاي كلي از جانب
رهبري ،آنها بايستي پيشگام و سكاندار اين حركت عظيم باشند.
اگر اعتقاد راسخ در آنها وجود داشته باشد و براساس برنامهريزي
اقدامات بنيادين را س��اماندهي كنند ،مردم ه��م بر مبناي اين
واقعيت كه «الناس علي دين ملوكهم» همراهي الزم را به عمل
خواهند آورد .اگر مس��ئوالن بر اين باور نباشند ،دوران مديريت
آنان به روزمرگي خواهد گذش��ت و دس��تورات رهبري هم روي
كاغذ خواهد ماند.
اگر اراده جدي براي فرهنگس��ازي باشد دولت ميتواند اعتبار
الزم و مأموريت مناس��ب براي دس��تگاهها و نهادهاي فرهنگي،
هنري و رس��انهها در نظر بگيرد كه واقعيت چيز ديگري اس��ت.
اين وظيفه دلس��وزان عرصه هنر و فرهنگ است كه در آثار خود
اعم از كتاب ،فيلم ،تئاتر ،موسيقي ،هنرهاي تجسمي ،بازيهاي
رايانهاي ،پويانمايي ،ش��عر و ادب ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتي،
ضرورت و نتايج آن ،وظيفه مس��ئوالن و مردم و نيز ديگر زواياي
آن را متجلي س��ازند تا در اين اقدام ملي و انقالبي نقشآفريني
تاريخي خود را به منصه ظهور برسانند.
مجلس هم از اين مهم جدا نيس��ت .نمايندگان مجلس ش��وراي
اس�لامي و كليت مجلس بايس��تي با تصويب قوانين و نطقهاي
مناس��ب ،ضمن تبيين اقتصاد مقاومتي ،عناصر الزماالجرا شدن
اقتص��اد مقاومت��ي و ضمانت اجراي عدم پايبن��دي به آن را هم
مكتوب و گوشزد نمايند.
اگر مردم در مس��ائل معيش��تي با مشكل مواجه شوند ،چه بسا
پايه ايمان آنها نيز سست گردد .اين حديث مشهور يك واقعيت
را منعكس ميكند كه «من المعاش له ال معاد له» ،پس اهتمام
به بالندگي اقتصادي كش��ور يك ضرورت اجتنابناپذير است.
از طرفي نظام��ي كه پيامهاي جهاني براي آزادي انس��انها و
مبارزه با ظلم و بيداد دارد ،همواره در معرض تهاجم قدرتهاي
شيطاني اس��ت و نميتواند پذيراي سلطه اقتصادي آنها باشد.
بايد تالش كرد كه اس��تقالل در ابعاد مختلف از جمله استقالل
اقتصادي حفظ ش��ود ،يعني اين طور نيست كه بر سر دوراهي
وابس��تگي به همراه حل مش��كالت اقتصادي و فقر و فالكت به
همراه اس��تقالل باشيم كه برخي مش��اوران دولتي درصدد جا
انداختن آن هس��تند ،بلكه راه س��ومي وج��ود دارد و آن تكيه
بر توان داخلي اس��ت كه امروز در اقتصاد مقاومتي تجلي يافته
اس��ت .نقش مجلس دهم در اين پي��چ تاريخي و مقوله اقتصاد
مقاومتي،تاريخي است.

س�يـدمـحـمد حـسـيني

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي دولت دهم
و عضو هيئت علمي دانش�گاه تهران كه
در س�وابق وي مش�اور پارلمان�ي رئيس
نهاد نمايندگ�ي مقام معظ�م رهبري در
دانش�گاهها ،مش�اور پارلمان�ي رئي�س
س�ازمان فرهن�گ و ارتباطات اسلامي
و رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
در كنيا هم ديده ميشود.
وي همواره يك�ي از معضلات فرهنگي
را بر پايه كمبود بودج�هاي در اين حوزه
تلقي كرده و گفته« :متأسفانه اعتبار الزم
به حوزه فرهنگ و هن�ر از ابتداي انقالب
تاكنون اختصاص نيافته است».
حس�يني در يادداش�تي ب�ا موض�وع
فرهنگس�ازي در اقتص�اد مقاومت�ي
فرهنگ را نظ�اموارهاي از باورها ،اصول،
ارزشه�ا ،آداب و آيينه�ا ،نماده�ا و
مصنوعات ميداند كه در تمامي ش�ئون
زندگي بشر نقشآفرين و تأثيرگذار است
تا جايي كه وي حت�ي اقتصاد مقاومتي را
هم در سايه تشكيل يك نهضت فرهنگي
همهجانبه و به كارگيري تم�ام ابزارهاي
سنتي و مدرن تبليغي ،هنري و رسانهاي
تحققپذير تلقي ميكند.
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منشور قانونگذاري

اجتامع -اقتصاد وفرهنگ
حسن سبحاني از قانون اقتصادي خوب سخن ميگويد

حس�ن س�بحاني ،مديرگ�روه
آموزش�ي اقتصاد اسلامي ،پولي و مالي
دانش�گاه ته�ران از س�ال  ۱۳۹۰تاکنون
و مع�اون پژوهش�ي دانش�کده اقتصاد
دانش�گاه تهران از س�ال  ۱۳۹۳تاکنون
اس�ت .وي ک�ه در حي�ن تحصي�ل دبير
دبيرستانهاي دامغان شده بود به خاطر
اقدام�ات و تالشهايي که در س�الهاي
منجر به پيروزي انقالب اسالمي در زمينه
مخالفت با رژيم حاکم داش�ت ،بالفاصله
از ف�رداي پي�روزي انقالب ب�ه عضويت
کميته انقلاب اسلامي دامغ�ان که در
واقع تمامي کارهاي ش�هر را در وضعيت
بههم ريخته نظام اداري آن ايام مديريت
ميکرد ،درآمد.
س�بحاني در س�ال  ۱۳۵۸با ش�رکت در
انتخابات شوراي ش�هر از طرف مردم به
عنوان عضو شوراي شهر انتخاب و سپس
از طرف اعضاي منتخب به رياست شوراي
ش�هر دامغان برگزيده ش�د .وي در سال
 ۱۳۵۹براي ارائه خدمات به وزارت ارشاد
اسلامي دعوت شد و مس�ئوليتهايي
همچون مع�اون دفت�ر وزارت�ي و روابط
عمومي و مديرکلي دفتر تبليغات دولت
را عهدهدار شد.
سبحاني در س�ال  ۱۳۶۱در دوره مدرسي
اقتصاد (کارشناسي ارشد) مدرسه تربيت
مدرس (دانش�گاه تربيت م�درس فعلي)
پذيرفته ش�د و اين دوره را در سال ۱۳۶۵
به پايان رسانيد ،سپس با انتقال از وزارت
آموزش و پ�رورش ب�ه دانش�گاه تهران،
تدريس را در اين سال در دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران به عنوان مربي آغاز نمود.
وي در سال  ۱۳۶۷تحصيل در اولين دوره
دکتريعلوماقتصاديدانشگاهتهران(پس
از پيروزي انقالب اسالمي) را شروع کرد و
اين دوره را هم در اس�فند  ۱۳۷۱با دفاع از
رس�اله دکتري خود تحت عن�وان «نظام
اقتصادي اسالم» به پايان رساند .وي اولين
فارغالتحصيل اين دوره ميباشد .سبحاني
در س�ال  ۱۳۷۱به مرتبه اس�تادياري و در
س�ال  ۱۳۸۲به مرتبه دانشياري و در سال
 ۱۳۹۱به مرتبه استادي اقتصاد در دانشگاه
تهران ارتقا يافت و اينک به عنوان معاون
پژوهشي دانش�کده اقتصاد اين دانشگاه
به خدمات خود ادامه ميدهد .وي در تمام
دوره  ۳۷ساله پس از پيروزي انقالب داراي
مسئوليتهاي سياس�ي ،علمي ،اجرايي
و پژوهش�ي بس�ياري از جمله نمايندگي
مجلس شوراي اسلامي به مدت  ۱۲سال
و همچنين معاونت پژوهش�ي و آموزشي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بوده است.
وي نماينده مردم دامغان در ادوار پنجم،
ششم و هفتم مجلس شوراي اسالمي و در
سال  84رئيس کميسيون تلفيق بودجه
مجلس شوراي اسالمي بود.
توگو را نفيسه ابراهيمزاده انتظام
اين گف 
انجام داده است.
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اقتصاداسالميهيچنقشي
درتصويبقوانينايرانندارد
به نظر شما در حيطه قانونگذاري اقتصادي در نظر داشتن
چه مؤلفههايي ميتواند ي�ک قانون اقتصادي خوب را در
مفهوم کلياش پديد آورد؟
البته منظور از خوب در قانونگذاري البد واقعي بودن ،قابليت اجرا
داش��تن و کارآمد بودن اس��ت .يعني قانونگذاري خوب بايد قابل
اجرا ،واقع بينانه و کارآمد باش��د و اين در مورد مسائل اقتصادي
حاکم اس��ت ،همانطور که در مورد بقي��ه قوانين در عرصههاي
ديگ��ر وجود دارد .به طور طبيعي مصوبه بايد واقعيتها را خيلي
خوب بشناسد ،يعني قانونگذاري در هر موضوعي بايد با شناخت
واقعبينانهاي از واقعيتها در آن موضوع پشتيباني شود .قانونگذار
بايد واقعيت را با همه وجوه نرم و خش��ن آن درک کند تا بداند
ب��ه لحاظ علمي چه کار بايد بکند و بتواند اين واقعيت را به يک
حال��ت مطلوب تغيير وضعيت دهد .وقتي اين اتفاق افتاد ،قاعدتاً
قانون بايد به گونهاي نوشته شود که با ظرفيتهاي اجرايي کشور
هم قرابت داش��ته باشد ،يعني مجموعه مجري توانايي و امکانات
اجراي آن را داش��ته باش��د .به نظر ميآي��د در چنين وضعيتي
مصوب��ه اگر موارد نقض يا موارد موازي نداش��ته باش��د قانون و
مصوبه خوبي اس��ت .منظورم اين است که قوانين مشابه ديگري
در همين موضوع وجود نداش��ته باشد که اين مصوبه بدون آنکه
آنها را نقض کرده باش��د ،قانوني شود .در غير اينصورت مجري
در ميمان��د که ک��دام يک از اينها را بايد اجرا کرد .يعني بايد در
هر موضوعي به تنقيح قوانين هم فکر کنيم و در هر موضوعي که
قانونگ��ذاري ميکنيم ببينيم قبل از آن چه چيزهايي گفتهايم و
آي��ا اين حرف که ميزنيم آنها را تکميل ،نقض يا اصالح ميکند.
بايد تکليف قبليها را مش��خص کنيم تا موازي هم نباشد .يعني
قانون��ي از جاه��اي ديگر غير از مجلس در همان مورد س��اري و
جاري نباش��د که اينها در عمل همديگ��ر را نقض کنند .اگر اين
اتفاقات بيفتد ميشود گفت که قانون ،قانون خوبي است.
اساس� ًا به تفکيک قانون اقتصادي از س�اير
قوانين قائل هستيد؟
نه قايل نيس��تم؛ اينها اعتباري اس��ت .بعضي وقته��ا اقتصاد و
قوانين آن پيش نياز تصويب قوانين در اقتصاد و مسائل اجتماعي
است و برعکس بايد قانونگذار بهطور سيستمي بفهمد که قوانين
بهط��ور درهم تنيده بر هم اث��ر ميگذارند .به عنوان مثال ممکن
اس��ت قانونگذار بخواهد مسئله معيش��ت يا مشکالت ديگر زنان
سرپرست خانوار را قانونگذاري کند .خوب قطعاً بايد براي اين کار
به توليد فکر کند .به توليدي که ممکن اس��ت نخواهد مستقيماً
زنان سرپرست خانوار را شاغل کند بلکه به توليدي فکر کند که
وقتي در کش��ور راه اندازي ش��د رونقي ايجاد کند که از قبل آن
رونق و اش��تغالي که ايجاد ميش��ود اين مجموعه به طور علت و
معلولي متأثر ميشوند .يا فرض بفرماييد قانونگذار بخواهد سطح

تکنول��وژي صنايع را باال ببرد .اينطور نيس��ت که تصميم بگيرد
کارخانهاي وارد کند به لحاظ تکنيک باال باشد .بلکه همزمان بايد
به آموزش نيروي مهندس��ي در دانش��گاههاي کشور براي زماني
ک��ه صنايع با تکنولوژي باال وارد مدار ميش��وند هم فکر کند تا
فارغالتحصيل��ي که باي��د آنها را به کار بگي��رد در جاي خودش
تربيت ش��ود .مالحظه ميکنيد که ي��ک مجموعه درهم تنيده و
يک سيس��تم اس��ت و در مجلس معموالً بدون توجه به همديگر
نميشود قانونگذاري کرد .البته قانونگذاري ميشود ولي ناکارآمد
هست.
در همان قانونگذاري ح�وزه اقتصادي چند
جريان و مشرب اقتصادي مطرح است .برخي
کالسيکنگر هس�تند و برخي ديگر قايل به اقتصاد بازار
هستند و س�اير مش�ربهايي که مطرح هس�تند نظير
نئوکالسيکها و اقتصاد سوسياليستي اين جريانات فکري
اقتص�ادي را در قانونگ�ذاري اقتصادي اي�ران ذينفوذ
ميدانيد؟ يعن�ي ميتوان بر اين نظر بود ک�ه مث ً
ال قوانين
اقتصادي مصوب در مجلس ششم متأثر از انديشه اقتصاد
بازار بوده و مجلس نه�م قوانين اقتصادي دولتي تصويب
کرده است؟
بايد بين چند نکته با هم فرق گذاش��ت؛ نکته اول مباحث علمي
اقتص��اد و ف��رق آن با مباحث سياس��تگذاري در اقتصاد اس��ت.
دغدغهه��اي ذهني من وقتي که در دانش��کده اقتصاد به عنوان
معلم دانش��گاه فعالي��ت ميکنم ممکن اس��ت مباحث علمي در
اقتصاد باش��د .ولي وقتي در مجلس ق��رار ميگيرم دغدغههايم
قبل از اينکه مباحث علمي اقتصاد باش��د که در دانش��گاه مطرح
بود ،مباحث سياس��تگذاري اقتصاد است .چون آنجا قبل از اينکه
بخواهم ب��ا دانش اقتص��ادي کار کنم بايد سياس��تگذاري کنم.
سياستگذاري يعني تصميم براي اينکه واقعيت نامطلوب موجود
را به ي��ک واقعيت بهتر تبديل کنم .بنابراين نحلههاي فکري در
اقتصاد وجود دارند ،اما لزوماً ممکن است که در قانونگذاري وجود
نداشته باشند و فقط در مراکز علمي و دانشگاهي باشند .اما آنچه
ک��ه در قانونگذاري و اداره دولت و اصوالً اداره کش��ور هس��ت از
جنس سياستگذاري است .البته سياستها که متأثر از نظامهاي
اقتصادي هس��تند در قانونگذاري کش��ور ما نقش دارند .منتهي
اينطور نيس��ت که مث ً
ال بگوييم شقوق مختلفي از سياستگذاري
هس��ت .يا اينطور نيس��ت که بگوييم نحلهه��اي مختلف فکري
بين قانونگذاران ،سياس��تگذاران در دولت و مجلس و در مجمع
تش��خيص حض��ور دارند و مجلس��ي يکجور تصمي��م ميگيرد
و مجلس��ي ديگر ج��ور ديگر تصميم ميگي��رد .حداقل در مورد
ايران اينطور نيس��ت .در مورد ايران چه اينکه مجالس��ي وابسته
به اصولگرايان تشکيل شود چه مجالسي مربوط به اصالحطلبان

همانطور هم اداره ميشود .براي اينکه
باش��د و چ��ه رئيسجمه��ور از
شبهه ايجاد نش��ود عرض کنم که در
اصولگرايان باشد ،چه از اصالحطلبان
قانون اساسي س��ال  1358اصلي که
باش��د بالاستثنا همهش��ان مبتني بر
(احتماال اصل  138باش��د) ميگويد
نظام س��رمايهداري و آنچه که ش��ما
مصوب��ات هيئ��ت وزيران ب��ه رئيس
نئوکالس��يک گفتي��د تصميمگيري
مجل��س داده ميش��ود و اگ��ر رئيس
ميکنند و هيچ تفاوتي بين نحلههاي
مجل��س آن را خالف قانون ديد براي
فکري سياس��ي از نظر تصميمگيري
اص�لاح برميگرداند وجود نداش��ت و
اقتصادي نيست .به عبارت ديگر چپ
در س��ال  1368ک��ه قانون اساس��ي
و راس��ت در ايران راس��تگرا هس��تند
تجديدنظر شد اين اصل را گذاشتند.
و ب��ه مبان��ي س��رمايهداري قايلند و
بنابراين در سال  62که از آن صحبت
تصميماتي را ميگيرند که مباني آنها
ميکنيم اصوالً رويه نبود که مصوبات
ليبراليستي است .بنابراين همانقدر که
دول��ت براي رئيس مجلس فرس��تاده
مجلس ششم که بر مباني ليبراليسم
ش��ود و او به هيئتي بدهد و بپرس��د
تصميم��ات اقتصادي مبتن��ي بر بازار
که آيا با قان��ون تطبيق ميکند يا نه.
آزاد را ميگرف��ت ،مجل��س نهم و هر
لذا قانون کنار گذاش��ته ش��د و آيين
مجلس ديگري همين ويژگي را دارد
نامهه��اي اجرايي به نظر من برخالف
و هيچ تفاوتي با ه��م نميکند .نبايد
قانون ،س��اري و جاري شد که تا االن
يک تصميم موردي و استثنايي قاعده
هم ادامه دارد.
تصميمگيري را به هم ريخته باش��د.
ممکن اس��ت مجلسي پيدا ش��ود کاري کرده که آن کار
همان سال  68قانون بانکداري بدون ربا در
به جريان فکرياش نميخورد .آن يک استثناست و بايد
دستور کار برنگشت؟
ارش�د
مس�ئوالن
تاريخچ�ه
آن را کنار گذاشت .به عنوان مثال در دولت جناب آقاي
چ��ون به ص��ورت ج��اري و روزمره قواني��ن را به مجلس
اقتصادي کشور را بخوانيد؛ کمتر
روحاني که يک رويکرد کامال س��رمايه م��دار به اقتصاد
ميفرس��تند ،مجالس هم معموالً خ��ود را درگير قوانين
ميبينيدمسئوليدربرنامههايش
دارد (مث��ل دولتهاي قبلي) طرح تحول س�لامت يک
پيش از آن نکردند.
يا در دوران وزارتش ادعاي اقتصاد
استثناست و با مشي فکري اين دولت نميخواند .طرحي
اساس ًا ميتوان مشکالت اقتصادي جامعه
اسلامي کرده و نشان داده باشد
اس��ت که واقعاً با قانون اساسي ما تطبيق ميکند و من
را با قانونگذاري حل کرد؟
دغدغهاش اين است که اين اتفاق
خيلي از آن استقبال ميکنم .ولي تنها از روي اين طرح
ببينيد قانونگذاري شرط الزم هست البته کافي نيست.
و
اول
مجل�س
در
فقط
م�ا
بيفتد.
ً
نميت��وان در مورد جريان فکري دولت قضاوت کرد .اين
بر مش��کالت اقتصادي قوانيني حاکم است که لزوما از
قانون
نام
به
را
قانوني
62
سال
در
به هر دليلي استثنايي است که قائل شدهاند.
مجل��س نميگذرند .به عنوان مثال وقتي قيمت چيزي
تصويب
ب�ه
ربا
ب�دون
بانکداري
نقش اقتصاد اسلامي را در تصويب
افزاي��ش پي��دا ميکند به طور طبيع��ي تقاضا براي آن
رسانديم که در نوع خودش بسيار
قواني�ن اي�ران چگون�ه ارزياب�ي
اندکي کم ميش��ود .البته باز کاال به کاال فرق ميکند.
مترقي و خ�وب و مبتني بر عقود
ميکنيد؟
ممکن اس��ت تلويزيون يا يک کاال لوکس باشد .در اين
اسالمي بود ،اما در عمل آن قانون
اقتصاد اسالمي هيچ نقشي در تصويب قوانين ايران ندارد.
صورت اگر قيمتش پايين بيايد ممکن اس��ت که تقاضا
را کنار گذاشتيم
ما در دوران جمهوري اسالمي تحقيقاً به همه کساني که
برايش کمتر بشود .ولي اگر دارو يا نان باشد قيمت باال
عالقهمند به اقتصاد اس�لامي يا محقق اقتصاد اس�لامي
هم برود مصرف کننده به خاطر نياز شديدي که به دارو
ً
بودن��د ،ام��کان کار نداديم .تاريخچه مس��ئوالن ارش��د
دارد و مثال بچهاش را بايد درمان کند ،ش��ده از جاهاي
اقتصادي کش��ور را بخوانيد؛ کمتر ميبينيد مسئولي در
ديگ��ر هم قرض بگيرد ،دارو را ميخرد .ولي به هر حال
برنامههايش يا در دوران وزارتش ادعاي اقتصاد اس�لامي
قاعدهاي وجود دارد که بين تقاضا و قيمت رابطه عکس برقرار است .اگر قيمت
کرده و نشان داده باشد دغدغهاش اين است که اين اتفاق بيفتد .ما فقط در مجلس
پايين بيايد تقاضا بيشتر ميشود و اگر قيمت باال برود تقاضا کمتر ميشود .اين
اول و در سال  62قانوني را به نام قانون بانکداري بدون ربا به تصويب رسانديم که
قان��ون را مجلس تصويب نکرده و ريش��ه فطرت آدمه��ا دارد .يا فرض بفرماييد
در نوع خودش بسيار مترقي و خوب و مبتني بر عقود اسالمي بود ،اما در عمل آن
که آدمها مالکيتهايش��ان را دوست دارند .الزم نيست مجلس تصويب کند که
قانون را کنار گذاشتيم و بانکها را براساس بخشنامههاي بانک مرکزي و مصوبات
مالکيتهايتان را دوس��ت داشته باشيد .قوانين مجلس بايد با توجه به شناختي
به نظر بنده غيرقانوني ش��وراي پول و اعتبار اداره کرديم و ش��رايط به اين صورت
که از جامعه دارد واقعبينانه باشد .يعني فرضاً با توجه به اينکه مردم مالکيتها،
ش��ده که از مراجع بزرگ تقليد رس��ماً به ربوي بودنش اقرار و اعتراض دارند .البته
دس��ترنج و آنچه را که براي به دست آوردنش زحمت ميکشند ،بهطور غريزي
مسئلهاي است که امثال بنده شايد  25سال است که فرياد ميکنيم ،ولي هيچکس
دوس��ت دارند .مجلس بايد قانون بگذراند که مالکيتهاي مردم محترم اس��ت و
گوش نميکند .بنابراين به نظر من اسالم در اقتصاد ما هيچ جايگاهي ندارد.
ميش��ود براي آنها سند صادر کرد .يعني آن قانون مبتني بر يک واقعيت است.
ولي اگر مجلس��ي تصويب کن��د که مالکيتها محترم نيس��ت مردم به حرفش
قوانيني مانند بانکداري بدون ربا برآمده از مر اسالم و مبتني بر
گوش نميدهند .به خاطر اينکه مالکيت به طور غريزي محترم اس��ت .بنابراين
فقه و شريعت اسالم هس�تند يا قوانين غيراسالمي و نه لزوم ًا
قوانين مجلس بايد مبتني بر رفع نياز يا تسريع امور باشد .منتهي اموري که در
ضداسالمي هستند که پسوند يا پيشوند اسالمي به خود گرفتهاند؟ غلبه با
واقعي��ت وجود دارد .مجلس نميتواند يک حرفهاي خارق عادت بزند .آنها کار
کدام است؟
نميکند .در هر حال همه مش��کالت را قطعاً نميتواند حل کند ولي اگر مبتني
م��ا غير از قانون بانکداري بدون ربا ديگر قانون مهمي در اين زمينه نداريم .ممکن
بر واقعيتها تصميماتي بگيرد ميتواند به حل مش��کالت س��رعت ببخشد يا به
اس��ت در قانوني يک کلمه اس�لام بوده باشد ،ولي مهمترين قانونمان همان بود که
حل آنها کمک کند.
از س��پيدهدم ابالغ و در آييننامههاي اجرايياش مباحثي خالف قانون آورده شد و
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منشور قانونگذاري

اجتامع -اقتصاد وفرهنگ

به نحوي که وقتي به مردم ميگوييم رش��د تورم و رشد قيمتها  10يا  12درصد
با اين حساب ش�ما نقش کداميک از قواي س�هگانه را در حل
اس��ت حاضرند جش��ن بگيرند .از بس به  20درصد و باالتر عادت کردهاند .يعني ما
معضالت اقتصادي مؤثرتر ميدانيد؟
با چيزي که منشأ فساد است خو کرده و زندگي کردهايم .بعد شما ميبينيد که از
قواي س��هگانه در اين موضوع يکي هس��تند .قوه مقننه قانونگ��ذاري ميکند ،قوه
اينجا و آنجا انواع و اقس��ام مفسده رو ميشود .اصال اگر رو نشود بايد تعجب کنيم.
مجري��ه آن قان��ون را اجرا ميکند و قوه قضائيه به کس��ي ک��ه در اجراي آن قانون
م��ا جوهره کارکرد اقتصادي را با ت��ورم پر کردهايم و ادامه داديم در حالي که تورم
تخلف ميکند مجازات ميدهد .اينها سه مرحله متکامل هم هستند .نميشود گفت
به طور طبيعي منشأ فساد است .بنابراين مجالس اگر جامعه را بشناسند و بتوانند
قوهاي بيشتر نقش دارد .قوا به يک مقوله در سه مرحله رسيدگي ميکنند .تصويب،
نقطه آغازين مبارزه با فساد باشند ،الزم نيست اسم فساد را بياورند يا پرچم صوري
اجرا و مجازات متخلف .لذا همهشان بايد با هم و با فهم مشترک از مسئله وظايف
مبارزه با فساد را در دست بگيرند همين که قوانين خوب و کارآمدي تصويب کنند
خودشان را انجام دهند تا کار به منزل برسد.
جلوي فساد را ميگيرد .اگر هم غافل باشند خودشان ميتوانند منشأ فساد شوند.
فساد يکي از مفاهيم متشتتي است که در عين مشخص بودن
اصوالً با وض�ع قانون و نظارت که کارکرد اصلي مجلس اس�ت
گنگ هم هست .اگر بخواهيد نقش مجلس را در مبارزه با اين
ميتوان به مبارزه با فساد برخاست؟
مفهوم برشمريد چه مواردي را بيان ميکنيد؟
البته با قانون که ميشود و بسيار مؤثر است ،ولي با نظارت مجلس نميشود .نظارت
مفاهيمي مانند فساد معموالً تعريف ميشوند .فساد به سوءاستفاده از قدرت اداري
براي رسيدن به خواس��تههاي غيراداري ميگويند .مث ً
مجلس يک نظارت مواخذهاي و به لحاظ سياس��ي تش��ريفاتي است .مجلس البته
ال کسي مسئوليتي دارد و از
ميتواند با تذکر و سؤال و استيضاح نظارت کند ولي اين نظارت ،نافذ و مؤثر نيست.
اين مس��ئوليت براي رسيدن به يک هدف غيراداري مانند تأمين هدف شخصياش
نظارت مؤثر در قوه قضائيه اس��ت .يعني جايي که ميتواند متخلف را مجازات کند.
سوءاستفاده کند .بنابراين کسي که رشوه ميدهد ،پارتي بازي ميکند ،کار ديگران
يکي از وظايف پنجگانه قوه قضائيه همين نظارت بر حس��ن اجراي قوانين اس��ت.
را ب��ه خاطر اينکه چي��زي يا امتيازي در جايي به او بدهند انجام نميدهد مبتال به
منتهي قوه قضائيه توان مجازات دارد .در صورتي که مجلس نميتواند مجازات کند.
فساد است .به نظر من مجلس ميتواند در نقطه آغازين مبارزه با فساد قرار داشته
لذا سؤالي ميکند و وزير هم جوابي ميدهد و نماينده يا نمايندگان قانع ميشوند يا
باش��د .ميتواند مبدأ فس��اد باش��د و ميتواند مبدأ مبارزه با فساد باشد .بسياري از
نميشوند .بعد چه؟ نميخواهم بگويم اينها هيچ خاصيتي
مفاسد در کشور ما ريشه در اجراي قوانين دارند .برخالف
ندارن��د اما خاصيت خيلي مؤثر و برنده ندارند .اس��تيضاح
آنچه که بعضي فکر ميکنند ريش��ه در دور زدن قوانين
برگزار ميش��ود و در نهايت يک نفر برکنار ميشود .خوب
دارد .اينطور نيست .وقتي مجلس قوانيني تصويب کند
قانوني هس�ت به نام قانون وصول
بعدش برايش چه اتفاقي ميافت��د .از وزارت ميافتد ولي
ک��ه ويژگيهاي اوليه ک��ه خدمتتان ع��رض کردم در
برخيازدرآمدهايدولت ومصرف
مجازات نميش��ود .لذا قوه قضائيه بايد به لحاظ ساختار و
آنها نباش��د مجري ميتواند از قانون ناکارآمد و مبهم و
آن در موارد معين .اين قانون اجازه
تش��کيالت و مضامين از درون قوه ممهز و آماده باشد که
غيرواقعبينانه برداش��ت مورد نظر خود را بکند و منش��أ
ميدهد که دس�تگاههاي دولتي
با فس��اد مقابله کند .در درون بايد آنقدر پااليش شود که
فس��اد شود و در عين حال بتواند بگويد که من قانون را
پول به دست بياورند .بعد ميگويد
بتواند در بيرون نافذ عمل کند.
اجرا کردم .به عنوان مثال در قوانين مالي ما موارد زيادي
که اين پول صرف تشويق پرسنل
آقاي دکتر در رابطه با اينکه گفتيد قوانين
هس��ت که قانونگذار خرج کردن پول را از نظر رسيدگي
شود .خوب يک نفر بگويد که من
و نظارت ش��فاف نکرده اس��ت .مث ً
مبهم مجل�س باعث ايجاد مفس�دههايي
ال در قانوني گفته که
تشويق
دادم
تشخيص
يا
کردم
فکر
ميشود .ميپذيريد که يکي از داليل وضع قوانين مبهم
(رقمهايي که ميگويم واقعي هس��تند)  41ميليارد دالر
پرس�نل اين اس�ت که بايد نفري
و غيرشفاف مجهز نبودن نمايندگان مجلس به مباحث
به صورت بيع متقابل از خارج گرفته و صرف بهينهسازي
 20ميلي�ون تومان ب�ه آنها بدهم.
تخصصي در حوزههاي مختلف از جمله اقتصاد اس�ت؟
مصرف انرژي شود .اين پول ميتواند به صورت بالعوض
خودتانگفتيدتشويقامانگفتيد
ً
مثلا اعض�اي کميس�يون اقتص�اد الزام ًا اقتص�اددان
يا سود تس��هيالت يا کمک باشد .ببينيد وقتي ميگويد
چقدرتشويق.منازاينقوانينالي
نيستند.
اين يا آن مجري هر کاري بکند نميشود به او گفت چرا.
ماشاءاهللميتوانممثالبزنم
در مجلس به همه امور کشور رسيدگي ميشود .از روابط
چون ميگويد قانون به من گفته يا اينطور يا آنطور يا
آنطور .من دوس��ت داشتم اينطوري عمل کنم .يا مث ً
خانواده بگيريد تا جنگ با دش��من .از سياس��ت بگيريد تا
ال
قضاوت .از اداره عمومي کش��ور در مسائل داخلي بگيريد
ميگويد به من گفته به صورت بالعوض ،من فکر کردم
تا روابط خارج��ي .يعني هيچ چيز از حيطه قانونگذاري و
که اگر به فالن کس که فالن کار را ميکند بدهم به اين
همان نظارت تا حدودي نيمهمؤثر مجلس خارج نيس��ت .بديهي است که نميشود
دليل در کاهش مصرف انرژي مؤثر است .ديگر اينجا نگفته که شرايط آن کس چه
انتظار داشت که نمايندگان مجلس در همه حيطهها متخصص باشند ،لذا در مجلس
بايد باشد و چه کار بايد بکند .يعني مبهم است و هر طوري در آن تصميم بگيريد
همانطور که شما هم به نوعي فرموديد کميسيونهاي اختصاصي تشکيل ميشوند.
خالف نکردهايد و اگر خالفي هم صورت بگيرد ،قابل اثبات نيست .همچنين فرض
برخالف آنکه مجلس��يان ميگويند کميسيونهاي مجلس تخصصي نيستند ،بلکه
کنيد قانوني هس��ت به نام قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در
اختصاصي هس��تند .بنابراين اعضاي آنها لزوماً متخصص نيس��تند .البته نميشود
موارد معين .اين قانون اجازه ميدهد که دستگاههاي دولتي کارهايي بکنند و پول
هم که باش��ند .چون هر کس��ي در همه حيطهها ورود ندارد ،اما همه جاي دنيا هم
به دس��ت بياورند .بعد ميگويد که اين پول صرف تش��ويق پرسنل شود .خوب يک
همينطور است .منتهي چيزي که در مجلس ما کاستي است اين است که نماينده
نفر بگويد که من فکر کردم يا تشخيص دادم تشويق پرسنل اين است که بايد نفري
بايد بپذيرد که رأي او در زندگي ميليونها انسان تاثير ميگذارد و آن رأي يک رأي
 20ميليون تومان به آنها بدهم .خودتان گفتيد تش��ويق اما نگفتيد چقدر تشويق.
تشريفاتي نيست .لذا بايد مستظهر به آگاهي و دانش باشد .حاال اگر اين دانش را در
م��ن از اين قوانين الي ماش��اءاهلل ميتوان��م مثال بزنم .به قدري که زياد هس��تند.
حيطه تخصصي خودش ندارد بايد نظرات کارشناس��ي را بگيرد .مث ً
ال رئيسجمهور
بنابراين قوانين مبهم ،سرس��ري گرفته ش��ده و غيردقيق ميتواند منشأ فساد باشد
که کش��ور را اداره ميکند در عرصههاي مختلف متخصص نيس��ت ولي به نظرات
ولي چيزهاي ديگري هس��ت که با واسطه ميتواند منشأ فساد باشد .به نظر من در
تخصصي در حوزههاي مختلف توجه ميکند .به نظر من نمايندگان بايد خود را با
اقتصاد همه قوانيني که منجر به تورم ميشوند منشأ فساد هستند .به خاطر اينکه
نظام کارشناسي مجهز کنند .مث ً
ال چهار يا پنج کارشناس در عرصهها و حيطههاي
در تورم ش��کاف بين فقير و غني درست ميش��ود .اغنيا به واسطه تورم پولدارتر و
مختلف در کنار کميس��يونها باشند و مجلس با رغبت هزينه اين کارشناسي را -
فقرا فقيرتر ميش��وند .از طرفي عمده جامعهشناس��ان ميگويند از ادله انحرافات و
هرچند گران -بدهد .هيچ اش��کالي ندارد مش��اوريني با حقوقهاي خيلي باال براي
مفاس��د اجتماعي يکي شکاف طبقاتي اس��ت .البته در تورم لفظ فساد نيست .ولي
خدمت رساني فکري به نماينده حضور داشته باشد .زيرا يک تصميم نماينده مث ً
ال
پيامدش فساد است .خوب ما کشورمان را در تمام اين سالها با تورم اداره کردهايم.
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صب��ر ميکنيم ببينيم رئيسجمهور جديد امريکا با برجام چه ميکند .حتي عامل
در قرارداده��اي نفتي به لحاظ مالي يا در قانون انتخابات به لحاظ سياس��ي آنقدر
اصلي پايين آمدن نرخ تورم از  30/5درصد س��ال  92به زير  10درصد براس��اس
پيام��د مثبت و منفي دارد که جبران حقوقهاي چند مش��اور را به خوبي ميکند
و اص ً
اعالم دولت قبل از آنکه اقتصادي باش��د غيراقتصادي است ،يعني مردماني مدام به
ال قابل مقايس��ه نيست .با اين وجود مش��کل اينجاست که نظام نمايندگي ما
اميد اينکه ببينيم ش��رايط بهتر ميشود يا چطور ميشود اصوالً تن به توليد يا کار
اصوالً مش��اورپذير نيس��ت .به خاطر انواع مشکالت اجرايي که در کشور وجود دارد
اقتصادي ندادهاند يا حتي اگر چيزي ميخواس��تهاند بخرند نخريدهاند و اين باعث
نمايندهها قبل از اينکه قانونگذار باشند مجري هستند .گواينکه در قوه مجريه کار
ش��ده تقاضايي نباش��د که قيمتها را باال ببرد .بنابراين به نظر من پديده رکود از
ميکنند .همهاش به فکر مسائل حوزه انتخابيه و آب و برق و گاز و روستا و مشکل
وام و اش��تغال مردمي که به آنها مراجعه ميکنند هس��تند و اص ً
اقتصاد تنها خارج اس��ت .انصاف اين است .مگر اينکه کشور براي مسائل سياسي و
ال فرصت شنيدن
روابط خارجياش چشمانداز روشني درست کند تا بتوانيم از رکود به تدريج بيرون
حرف مش��اور را ندارند .ذهنهاي خس��تهاي که فرصت تجزيه و تحليل مطالب را
بياييم .نميگويم هيچ کاري نميشود کرد ولي حتماً کار مشکلي است گره خورده
ندارند ،حتي اگر نظام مش��اورهاي بخواهد به او مشورت بدهد .شما تعداد زيادي از
با عوامل سياسي ،فرهنگي و خارجي.
نمايندگان را ميبينيد که آخرين ساعات روز شنبه با هواپيما يا خودروي شخصي
شان خود را به تهران ميرسانند تا خسته از کار حوزههاي انتخابيه در جلسه علني
تأثر رکود از ساير مؤلفههاي اجرايي مختص کشور ما است يا در
صبح يکش��نبه ش��رکت کنند .براي همين ميبينيد چهار پنجمش��ان وقتي وارد
همه کشورها هست؟
ً
جلس��ه علني ميشوند دستور را در اختيار ندارند .خوب معلوم است که نخواندهاند
نه در هر کش��وري که ش��رايط کشور ما را داشته باش��د قاعدتا متأثر است .منتهي
ممکن اس��ت خيلي کش��ورهاي ديگر هم درگير رکود باشند ولي شرايطشان لزوماً
و نميتوانند با کس��ي هم مش��ورت کنند .لذا مشکل در اين است که قانونگذار سر
جاي خودش نيست .اين يعني ظلم .چون در تعريف عدل ميگويند وضع شي في
مثل ما نباش��د و به صورت ديگري مسئلهش��ان را حل کنند .ميبينيد کشوري در
موضعه .هر چيز در جاي خودش باش��د ،عدل اس��ت .اگر کس��ي سر جاي خودش
رکود هست ،ولي فرض کنيد که با خارج از کشور مشکالتي ندارد که برايش دردسر
نبود يعني ظلم .در ح��ال حاضر اوقات و انرژي نمايندگان مجلس ما مصروف امور
درس��ت کنند .يا نرخ تورمش خيلي باال نيس��ت .خب اينها راحتتر مسئلهشان را
ديگر ميش��ود و آنها نميتوانند مس��ئوليت رأيي را که ميدهند بپذيرند ،اما رأي
حل ميکنن��د .من در مجموع ميخواهم بگويم که رکود در داخل کش��ور قابليت
ميدهند و رأيشان نافذ ميشود و شرايط موجود کشور
حل شدن تدريجي دارد .مجلس هم ميتواند نقش داشته
رقم ميخورد.
باش��د اما همه رکود با تصميمگيريه��اي اقتصادي حل
نميشود.
يک�ي از مش�کالت اصلي ک�ه االن
از مجالس انتظار ميرود واقعيت
دامنگير جامعه ما اس�ت و عالوه بر
در يک نگاه کلي ک�دام دوره مجلس را به
را بشناس�ند ت�ا بتوانن�د قانون
منتقدين خود مسئوالن اجرايي هم به آن معترفند
لحاظ اش�تغالزايي موفق ميدانيد؟ اساس ًا
واقعبينان�هاي بگذرانند .امروزه
بحث رکود و اشتغال است .عملکرد مجلس را در
عن�وان قانون ضدرک�ود و قان�ون اش�تغالزا را صحيح
کاس�تيهاي مجلس باعث شده
اين زمينه چگونه ارزيابي ميکنيد؟
ميدانيد؟
قوانين آن موجب برداشته شدن
از مجالس انتظار ميرود واقعيت را بشناس��ند تا بتوانند
نه من از قانون ضدرکود چيزي متوجه نميش��وم ،چون بايد
بعضي از موانع داخلي از س�ر راه
قانون واقعبينانهاي بگذرانند .امروزه کاستيهاي مجلس
کارهاي زي��ادي در عرصههاي مختل��ف آب ،خاک و زمين
مسائل
در
مثال،
براي
نشود.
توليد
باعث ش��ده قوانين آن موجب برداش��ته ش��دن بعضي
و ن��رخ س��ود بانکي امکان��ات دادن به س��رمايهگذار و ورود
مس�ائل
خاطر
ب�ه
کش�ور
بانکي
از موان��ع داخلي از س��ر راه توليد نش��ود .براي مثال ،در
سرمايهگذار خارجي اتفاق بيفتد که ممکن است هر کدام به
سياس�ي و اقتصادي س�الهاي
مسائل بانکي کشور به خاطر مسائل سياسي و اقتصادي
قانوني وصل باش��د .اين برآيند که کار کند مثل اعضاي يک
اخير با نرخهاي س�ود ب�اال (من
س��الهاي اخير با نرخهاي س��ود باال (من ميگويم بهره
ارکس��تر که با هم و متناسب که کار کنند آهنگ خوش آن
ميگويم بهره باال) مواجه هستيم
باال) مواجه هس��تيم و همه ميدانند که اين نرخهاي باال
بيرون آمدن از رکود است .اينکه ذيل يک قانون بگوييم اين
و همه ميدانند ک�ه اين نرخهاي
مانع سرمايهگذاري است .چون سرمايه گذاري در کشور
کارها ضدرکود است از نظر من درست نيست.
باال مانع سرمايهگذاري است
مش��کل شده است .مث ً
ال وجود سرزمينهاي خشک ،آب
در حوزه اشتغالزايي بفرماييد .حداقل بايد
سمت
به
را
کس��ي
آفات
و
وس��يع
کم ،خشکس��اليهاي
الگوي موفقتري نسبت به ساير موارد در
معافيت
انگيزه
وج��ود
با
حتي
دهد.
کش��اورزي هل نمي
دورهاي خاص وجود داشته باشد .شما آن دوره خاص را
ماليات��ي در بخ��ش کش��اورزي س��رمايهگذار به بخش
چه زماني ميدانيد؟
کش��اورزي نميآي��د .برايش نميصرفد .ب��راي اينکه در
دوره اول رياس��ت جمهوري آقاي هاشميرفس��نجاني يعني بين سال  68تا  74و  75که
بخشهاي ديگر بيشتر ميبرد .منتهي اين بخشهاي ديگر صنعت هم نيست چون
دوره ويژهاي محسوب ميشد ،اشتغال زيادي ايجاد کرديم .دليلش هم اين بود که کشور
صنعت هم با مواد اوليه ،تحريم خارجي و نوس��انات نرخ ارز مواجه است .در مقابل
توساز
از جنگ خارج شده بود و بسياري از امکاناتي که در جنگ مصرف ميشد به ساخ 
جاهايي هس��ت که بيزحمت پول ميدهد .اص ً
ال نميخواهد کار کنيد .پولتان را در
کشور اختصاص پيدا کرد و از بيرون هم پول زيادي قرض گرفتيم .بنابراين توسعه اشتغال
بانک بگذاريد 23 ،يا  25درصد به ش��ما سود ميدهد .ماليات هم ندارد .چه کسي
در آن دوره خوب بود .البته مشکل اصليتر سياستهاي اقتصادي غلط آن دولت بود که
در کش��ور بدون اينکه کار کند اين قدر س��ود و بازدهي به دست ميآورد .بنابراين
نتوانس��ت رونقي را که در اش��تغال و توليد ايجاد کرد ،ادامه بدهد .چون ميدانيد وقتي
همه به س��مت تجارت پول و درگير ش��دن با ربا رفتهاند .حاال من تجارت پول را
امکانات را يکجا تلنبار کنيد باالخره نتيجهاي ميگيريد .االن ممکن است خيلي امکانات
عن��وان ميکنم .انگي��زهاي براي ورود به عرصه توليد وجود ندارد چون اص ً
ال س��ود
بگذاريد و يک ميمون هم به فضا بفرستيد يا انسان هم حتي بفرستيد ،ولي اين به معناي
ندارد .مجلس بايد مسئله کليدي اداره بانکها را فهم کند و مانع را از سر راه ملت
آن نيست که تمام جاهاي کشور چنين تحقيقاتي شده است .تمرکز امکانات براي انجام
بردارد .اگر کارهايي از اين قبيل اتفاق بيفتد در حقيقت مقداري از يخهاي رکود باز
يک کار اس��ت و ادامه پيدا نميکند .در بعضي از سالهاي دولت اصالحات هم نرخ ايجاد
ميش��ود .البته بايد قبول کرد که رکود هرچند اقتصادي است اما متأثر از محيط و
شغل باال بود .دليلش هم اين بود که نفت را خيلي خوب ميفروختيم .قيمت نفت از سال
عوامل غيراقتصادي است .بحثهاي سياسي ،روابط خارجي ايران ،مسائل هستهاي
 78به بعد خوب ش��د و حدود  10س��ال ادامه پيدا کرد .عالوه ب��ر آن روابط خارجي آن
و آمد و ش��د مقامات در س��اير کش��ورها بر رکود يا بر رونق اقتصادي ما تأثيرگذار
دولت هم با بيرون مقداري بهتر بود و لذا کمتر دردسر براي ما درست ميکردند .البته من
است .به خاطر اينکه عده زيادي از مردم که به درآمدهاي راحتتر عادت کردهاند،
واقعيات اقتصادي را بيان ميکنم .غرضم خوب و بد کردن دولتها يا تشکيالت مجالس به
لحاظ سياسي در اين جلسه نيست ،اما هر دولتي که درآمد نفت در آن خوب بود معموالً
پيشبيني ميکنند که در آينده شرايط بهتر ميشود يا نه همين پيشبينيها باعث
ميشود که اص ً
ال دستشان به کار نرود .صبر ميکنند ببينند بعد چه ميشود .حاال
شغل بيشتري ايجاد کرده است.
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ولي تا حدودي پيش��رفته هستند .منتهي سيلي که وجود دارد آنقدر زياد است که
با توجه به شرايط موجود از نگاه يک اقتصاددان که در جريان
آن قانون از پس آن سيل برنميآيد.
جزئيات موارد سياستگذاري و علمي اقتصاد کشور هستيد،
دليل اين حجم گسترده قاچاق چيست ضعف قوانين است يا
چه نسخهاي براي اشتغالزايي پيشنهاد ميکنيد که دستکم در ميان مدت
کمکاري دستگاهها؟
پاسخ دهد؟
ش��ايد هم چيزهاي ديگر .باالخره وقتي چيزي قاچاق ميش��ود معنايش اين است
بل��ه در کوتاهمدت کاري نميش��ود کرد .من همانطور که بارها و س��الها صحبت
که در کشور براي آن تقاضا وجود دارد ،يعني قاچاقچي چيزي نميآورد که برايش
کردهام ،اعتقادم اين اس��ت که کش��ور بايد به اصول اقتصادي قانون اساسي برگردد.
تقاضا نيست .خوب براي چي تقاضا وجود دارد .چرا اين همه کاالي چيني بيکيفيت
قانون اساسي يک قانون مادر است که بايد در عمل بر همه امور کشور سلطه داشته
وارد ميشود .در انبارها که نميماند مردم ميخرند .البد قدرت خريد مردم به اندازه
باش��د نه در حرف .اعتقاد من اين اس��ت که از پس از جنگ به اين طرف (از س��ال
کاالي کم کيفيت چيني اس��ت ،يعني وقتي قدرت خريد افراد در حدي نباشد که
 68تاکنون) مدام از اجراي اصول اقتصادي قانون اساس��ي دور شدهايم .در حالي که
چيز ب��ا کيفيت بخرند کمکيفيت��ش را ميخرند .طرف هم م��يآورد چون برايش
اصول اقتصادي قانون اساس��ي تأکيد ميکند که بايد براي کس��اني که آمادگي کار
ميصرفد .لذا قدرت خريد توده مردم يک عامل تشويق واردات قاچاق کاال ميتواند
دارند ولي س��رمايه ندارند از طريق وام بدون بهره امکان سرمايهگذاري فراهم شود.
باش��د .يا مث ً
ال تنوعي که به زندگي مردم دادهايم و براي اين تنوع افراد قاچاق وارد
لذا من نظام ربوي را که باعث ميش��ود هر کس س��رمايه دارد بيشتر گيرش بيايد و
ميکنند .به مردم براي داشتن انواع و اقسام گوشيها و لوازم آرايشي تنوع دادهايم
هر کس ندارد بيشتر گرفتار شود ،مانع اصلي ايجاد اشتغال و خيلي از مسائل ديگر
ً
و اصال جزو نان شبشان ميدانند و فکر ميکنند نباشد نميشود .ولي خوب چون
ميدانم .در حالي که اقتصاد قانون اساس��ي يک اقتصاد بدون رباست .نميدانم چرا
پول��ش را ندارند ارزانش را تهي��ه ميکنند .يا لباس هم همينطور .لذا درآمد مردم
مس��ئوالن کشور به اين چيزها بيتوجه هس��تند .باز اگر نظامي در کشور حاکم بود
خيلي در اين زمينه مؤثر است ،يعني همزمان هم قدرت خريد مردم کم است و هم
ک��ه از دين ادع��ا نميکرد قابل تحمل بود ولي اينجا از دين هم ادعا ميش��ود .چرا
تنوع را در زندگيشان اضافه کردهايم ،يعني با اينکه قدرت خريدشان کم است ولي
باي��د ب��ه ارکان اقتصادي قانون اساس��ي (اصل  )43که محو رب��ا در آنها يک هدف
نميتوانن��د تقاضا نکنند و خب تقاض��ا را براي چيزي ميکنند که ميتوانند پولش
اس��ت تن ندهيم؟ به هر حال مردم ما ب��ا تمهيداتي همانطور که گفتيد ميان مدت
را بدهند و البته عوامل ديگر هم هست يعني هم قانون و
همراهي ميکنند .درست است که عادتشان دادهاند در
هم عوامل اجرايي.
کوتاهمدت پولشان را بگذارند بانک و سودي بگيرند .اين
بايد به ش��يوهاي در گذر يک يا دو س��ال تصحيح ش��ود
عملکرد نظارتي مجل�س را در حوزههاي
که
بود
اين
دنبال
اي
ه
نمايند
بار
يک
ولي باالخره مردم ديندار آگاهانه بيديني نميکنند .من
اقتص�ادي مانن�د قاچ�اق و فس�ادهاي
براي مبارزه با سيگار هر نخ سيگار
اعتقاد دارم اگر مردم را توجيه کنيد که اين پول مازادي
سيستمي در برخي نهادها مثبت ميدانيد؟
را يک يا دو تومان گ�ران کنيم تا
که بهتان ميدهند رباست ،بعيد است که مردم تن بدهند
م��ن عملکردي نديدهام ک��ه بتوانم مثب��ت ارزيابي کنم.
قيمتسيگارباالبرودومردمکمتر
که ربا بگيرن��د .خيلي از مردم نميدانن��د .تازه خيلي از
مجلس��يان عمدت��اً نط��ق ميکنند مطالب��ي ميگويند و
بخرند.خوبنمايندههاهمتصويب
تودههاي م��ردم پولي هم ندارند که در بانک بگذارند که
موضعگيري ميکنند منتهي اينها به نمايندگان انفرادي
کردندوليساليکهايناتفاقافتاد
ربا باش��د .حدود  85درصد سپردهها براي آدمهايي است
برميگردد ،وقتي از مجلس صحبت ميکنيم بايد اکثريت
قاچاقبيشترشد.يعنيقاچاقچي
ک��ه  4 ،5يا يک ميليون تومان در بانک ميگذارند .به هر
يعن��ي نصف به عالوه يک نفرش��ان روي ي��ک مصوبهاي
با
کاال
رسمي
واردات
ببيند
وقتي
حال من الگو را برگشت به اصول اقتصادي قانون اساسي
ايستاده باشند و بگويند اين نظر مجلس است.
برايش
ايم
ه
گذاشت
که
هايي
ت
قيم
و تالش براي حذف ربا از سيستم اقتصادي کشور ميدانم
نظارت بر نمايندگان را ت�ا چه ميزان براي
گرانتر تمام ميش�ود ،ريس�ک
و اعتقاد دارم که به اين ترتيب زمينههاي سرمايهگذاري
جلوگيري از بروز فساد مؤثر ميدانيد؟
دس�تگير ش�دنش را هم حساب
از نظر مادي و امکانات فيزيکي فراهم ميشود .البته باور
مؤث��ر نميدانم .حتي نظارت بر خودش��ان هم بالموضوع
ميکند و بعض ًا ميرود به س�مت
دارم ک��ه جامعه بدون ربا به لح��اظ معنوي هم از جانب
اس��ت .کسي که اين ش��أنيت را پيدا ميکند و سوگندي
وارد کردن کاالي قاچاق
خداوند حمايت ميشود.
ميخ��ورد که خواندن آن س��وگند مو بر تن آدم راس��ت
يکي ديگر از مباحث بغرنج اقتصاد ما
ميکند بايد اينکاره باش��د و ش��أنيت فهم اين سوگند را
قاچاق کاال و ارز است .قوانين موجود
داشته باشد .نميشود براي همچين آدمي مراقب گذاشت
را در اين رابطه کافي ميدانيد؟
ولي اگر کس��ي نتوان��د اين موض��ع را درک کند  10نفر
قوانيني که نوش��ته ش��ده ،از جمله قانون س��ال  92که آخرين آنهاس��ت ،قوانين
هم باالي س��رش بگذاريد اينکاره نيست .ش��ما اصل  67قانون اساسي که سوگند
پيش��رفتهاي هستند منتهي آن پديده ،پديدهاي است که فقط با قانون نميشود به
نمايندگي اس��ت را بخوانيد .اگر کسي قائل به آن سوگند باشد و آن را بفهمد قابل
س��راغش رفت .بخشي از پديده مربوط به بينظميهاي غيراقتصادي است .کساني
نظارت نيس��ت .اگر هم نباش��د هرچه بگذاريم اثر ندارد .کيفيت بايد باال برود .امام
که بايد امنيت مرزها را به عهده بگيرند از بخش خصوصي نيستند ،بنابراين چطور
خميني(ره) ميفرمود خدا نکند قبل از اينکه انسان خودش را ساخته باشد جامعه
قاچاق وارد کش��ور ميشود .فس��اد تا کجاها هست؟ توليد کردن در داخل ميتواند
ب��ه او روي بياورد .در غير اينصورت نميتواند خوب تصميم بگيرد .بنابراين تعيين
عاملي باشد براي کاهش قاچاق و آن متأثر از نحوه قانونگذاري است ،مث ً
ال تعرفهاي
ح��دود و ثغور ب��راي اين نظ��ارت و از درون يا بيرون ب��ودن آن موضوعيتش را از
زياد
يا
کم
که روي واردات رس��مي گذاش��ته ميشود اگر دقيق باش��د ميتواند در
دس��ت ميدهد .شکي نيست که نظارت به هر حال محدوديت ميآورد .حاال بسته
کردن قاچاق مؤثر باشد .يک بار نمايندهاي دنبال اين بود که براي مبارزه با سيگار
به اينکه بر چه بخواهند نظارت کنند .اگر نمايندهاي در تراز قانون اساس��ي باش��د
ه��ر نخ س��يگار را يک يا دو تومان گران کنيم تا قيمت س��يگار ب��اال برود و مردم
به نظر من خودسانسورياش و خودکنترلياش زياد ميشود .البته من به مصونيت
کمت��ر بخرند .خوب نمايندهها هم تصويب کردند ولي س��الي ک��ه اين اتفاق افتاد
نمايندهه��ا قائلم ولي تصور اينکه نماينده مجلس فحاش باش��د يا تهمت بزند هم
قاچاق بيش��تر ش��د .يعني قاچاقچي وقتي ببيند واردات رسمي کاال با قيمتهايي
نيست .در شرايط ما بعضي اتفاقاتي ميافتد و عدهاي تحت عنوان نظارت بر نماينده
که گذاش��تهايم برايش گرانتر تمام ميشود ،ريسک دستگير شدنش را هم حساب
ميخواهند جلوي عدهاي نماينده شجاع و آزاديخواه را هم بگيرند .لذا من اعتقادي
ميکند و بعضاً ميرود به سمت وارد کردن کاالي قاچاق .بنابراين محاسبه و کشش
به نظارت بر نماينده ندارم و معتقدم اگر از درونش��ان آن حريت نجوشد با نظارت
قيمتي تقاضا براي کاالي خارجي در ورود و خروج کاال بس��يار مؤثر اس��ت ،يعني
نميشود آنها را اصالح کرد ،اال اينکه بعضيهايشان فرصتطلب ميشوند و از همه
ممکن است قوانيني از اين دست در مواردي مسکوت و کاستيهايي داشته باشند،
چيز مدام تعريف و تملق ميکنند.
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م 
يتواند
مجلس بدونفساد بافسادمقابلهكند
كبري آسوپار

مفسدي از پي مفسدي و پروندهاي از پي پروندهاي؛ اين حكايت اين ماهها و سالهاي اخير
مبارزه با فس��اد اقتصادي در ايران اس��ت .هر فردي و گروهي كه به دليل فس��اد در جايي
بازداش��ت و محاكمه ميش��ود ،افراد و گروههايي ديگر در جايي ديگر س��ر برمي آورند .رزق
رسانهها و شبكههاي اجتماعي تأمين ميشود و ماهها هياهو و تيترزني و سياسيكاري و متهم
كردن اين و آن و در نهايت هم كه حكم اجرايي ميش��ود ،كسي ممنون قوه قضائيه نيست؛
چه آنكه توده مردم توقع دارند با دستگيري و محاكمه و حبس و اعدام ،فساد ريشهكن شود
و چون نميش��ود ،ايراد را در دس��تگاه قضايي ميبينند .اما واقعيت آن است دستگاه قضايي
آخرين مرحله از مراحل متعدد مبارزه با فساد است .يعني وقتي فرد مفسد توانسته از همه
گيتهاي كنترل ،نظارت و بازرسي ديگر بگذرد و بهرغم وجود زيرساختهاي قوي تقنيني و

كسي از افشاگري مستند مجلس نبايد در امان باشد

نقش پيشگيرانه مجلس را ميتوان در دو بخش دانست؛ اول تقنيني و دوم نظارتي.
براي مبارزه و پيش��گيري از فساد بايد قوانيني باشد كه راه را بر سوءاستفاده ببندد .قانون
بايد همه را ملزم به شفافيت كند .شفافسازي دريافتها ،هزينهها ،درآمدها و در كل الزام
هر سازمان و نهادي كه از بودجه عمومي استفاده ميكند به شفافيت مالي ،باعث ميشود
تا افراد از ترس افكار عمومي سراغ دستاندازي به بيتالمال نروند .اگر ميزان اطالع افكار
عمومي از وضعيت اقتصادي نهادها ،وزارتخانهها ،س��ازمانها و در كل تمامي حاكميت به
نحوي باش��د كه مديران ،وزرا و وكال هنگام كاركردنها ،امضازدنها و البي كردنها خود
را در اتاقي شيش��هاي بدانند و اگر دركي از «محضر خدا» ندارند ،حداقل «محضر ملت» و
ترس از آبروريزي بعدش ،آنها را از معصيت و قانونشكني بازميدارد .وقتي نظارت نيست،
دست فرد براي گذر از قانون و برخورداري ناحق از بيتالمال باز ميشود .اهرم نظارتي افكار
عمومي بهترين راهكار بس��تن دست مديران در سوءاستفادههاي مالي است .طبيعي است
هيچ مديري دوست ندارد وجه مثبتش در ميان افكار عمومي را از دست بدهد.
البته معاألسف بايد گفت ايران از كشورهايي كه شفافيت مالي بر آن حاكم باشد ،نيست و
قصد چنداني هم براي ايجاد چنين شفافيتي ديده نميشود و حتي آراي مجلس و دولت
و مجمع تش��خيص بر عدم چنين شفافيتي اس��ت .اموال مسئوالن ،دريافتيها و پاداشها
و هدايا ميتوانس��ت مثل خيلي از كشورهاي دنيا مقابل چشم ملت باشد و محرمانه تلقي
نشود و گزارشهاي شفاف و مختصر و مفيد از آنها در اختيار افكار عمومي قرار بگيرد كه
نميگيرد .بعضاً حتي گزارش دقيق و روش��ني از چگونگي هزينهكرد بودجههايي هم كه
در اختيار نهادهاي مختلف قرار ميگيرد ،داده نميشود .اين عدم شفافيت ،از سويي راه را
براي سوءاستفاده يا در حالت خوشبينانه آن تساهل و تسامح در امور اقتصادي باز ميكند
و از س��ويي ديگر فضاي ذهني جامعه را براي پذيرش اطالعات نادرس��ت و تهمتها آماده
ميكند.
نماينده مجلس بايد بتواند افش��اگري كند .اسناد سوءاس��تفادهها را رو كند و فضا را براي
مفس��دان به لحاظ آبرويي ناامن نمايد .هيچ مسئولي از افشاگري علني ،مستند ،به دور از
سياسيكاري و حقگرايانه نمايندگان ملت نبايد در امان باشد.
قوانين ديگر هم بايد به گونهاي تنظيم شود كه راه بر سوءاستفاده بسته بماند .به طور مثال
در موضوع حقوقهاي نجومي ،دولتيها تأكيد كردند كه كار خالف قانون انجام نشده است.
از سويي ولي فقيه آن دريافتيها را تحصيل مال نامشروع دانستند .اين يعني در جمهوري
اس�لامي قوانيني براي پرداخت حقوق مديران وجود دارد كه كام ً
ال مطابق ش��رع نيست و
ميتواند به تحصيل مال حرام بينجامد!
بخشي از قوانين سختگيرانه هم بايد مربوط به مجازات مجرم باشد .ميتوان براي مديران و
مقامات به سبب مسئوليت بيشتر و حتي بحث خيانت در امانتي كه ملت به آنها سپردهاند،
مجازاتي بيش��تر از افراد عادي در نظر گرفت و حتي دس��تگاه قضايي را ملزم كرد كه به
فساد مقامات با فوريت و سرعت بيشتر نسبت به افراد عادي اقدام كند .متأسفانه اين مورد
ه��م اكنون وجود ندارد و حتي دالي��ل كذايي «مصلحت» و «حفظ آبروي نظام» و...باعث

نظارتي براي پيشگيري از فساد ،باز هم راه گريز يافته و مرتكب جرم شود ،قوه قضائيه وارد
ميش��ود و برخورد ميكند .در آن مراحل قبل از دس��تگاه قضايي براي مبارزه با فساد ،يكي
از اصليترين نقشها را قوه قانونگذاري كش��ور يا همان مجلس ش��وراي اسالمي دارد .رهبر
انق�لاب ،اول فروردين  95در حرم رضوي فرمودند« :حاال يك مجرم اقتصادي را مث ً
ال فرض
كنيم دستگير كردند ،روزنامهها دربارهاش بنويسند و عكس و تفصيالت و كارهايي مانند اينها
را با اهداف جناحي و سياسي بكنند ،اينها فايدهاي ندارد؛ دو صد گفته چون نيم كردار نيست.
بايد جلوي آن فسادي را كه امروز ممكن است پيش بيايد بگيرند و مانع فساد بشوند».
با اين مقدمه ،حاال ميتوان س��راغ بررس��ي وظايف و نقش مجلس در مبارزه با فساد رفت؛
نقشي كه هم پيشگيري دارد و هم برخورد.
عملكردي در قبال فس��اد مسئوالن ميشود كه گويا مس��ئوالن در اين كشور از مصونيت
قضايي برخوردار هستند!

اهرمهاي برخورد مجلس در گير و دار سياسي كاري و قبيلهگرايي

دس��ت مجلس در برخورد با فسادهاي روي داده هم بسته نيست .گرچه شايد تصور شود
تنها دستگاه قضايي ميتواند برخورد با متخلفان داشته باشد ،اما در واقع اهرمهاي نظارتي
مجلس آنقدر قوي است كه ميتوان آن را «برخورد» نيز تلقي كرد .با وقوع هر فسادي در
نهادهاي دولتي و تمامي زيرمجموعههاي قوه مجريه ،مجلس به فراخور گستردگي و سطح
فساد روي داده ،ميتواند رئيسجمهور و وزرا را به حضور در صحن علني مجلس واداشته و
به طرح سؤال و حتي استيضاح بپردازد .اگر اين اهرمها امروزه چندان قوي تصور نميشود،
به دليل آن اس��ت كه در حد قدرتي كه قانون براي آنها در نظر گرفته ،استفاده نشدهاند و
افكار عمومي عادت كرده امضاهاي پاي طرح س��ؤال و استيضاح با البيها و وعده وعيدها
حذف و اضافه ش��ود .در واقع افكار عمومي اين اهرمها را بااهميت نميداند ،چون س��ابقه
خوبي از بهرهمندي مجلس از اين اهرمها براي برخورد با مفاسد يا عملكردهاي نادرست و
ضعيف در خاطر ندارد.
حق تحقيق و تفحص هم از آن مجلس است و اگر اسنادي به دست بيايد كه سالمت مالي
سازماني را دچار ترديد قرار دهد ،مجلس ميتواند تحقيق و تفحص كند و چنانچه نتيجه
اين تفحص ،يقين به تحقق جرم باشد ،ارجاع به دستگاه قضايي براي برخورد با مجرمين
از اختيارات و وظايف مجلس است.
بديهي اس��ت اهرمه��اي نظارتي و مقابله با ج��رم وقتي اثرگذار خواهد بود كه به ش��كل
غيرسياس��ي مورد بهرهبرداري قرار گي��رد .البيها ،جناحبنديه��ا ،قبيلهگراييها ،منافع
شخصي و ...باعث ميشود عم ً
ال اهرمهاي مجلس براي پيشگيري يا مقابله با فساد كارآيي
الزم را از دست بدهد.
گاه قوانين مناسب هم وجود دارد ،اما درست اجرا نميشود .وظيفه نظارت بر حسن اجراي
قوانين هم بر عهده مجلس است و اين اهرمهاي نظارتي در آنجا نيز كاربرد دارد.

با دستمال آلوده نميشود آلودگي را پاك كرد

تتمه مطلب ش��ايد ربطي به وظايف و نقش مجلس در مبارزه با فس��اد نداش��ته باشد ،اما
نميتوان از گفتن آن هم صرف نظر كرد و آن اينكه مجلس��ي ميتواند به مقابله با فس��اد
بپردازد كه خود عاري از فساد باشد .نمايندهاي كه با پشتيباني مراكز ثروت و قدرت به خانه
ملت آمده ،در صحن علني هم بايد برآورده كننده خواستههاي همان مراكز قدرت و ثروت
باشد .نمايندهاي كه نه با شايستگي بلكه با رانت پول و قدرت به مجلس برسد ،نميتواند
دركي از دغدغه مبارزه با فساد داشته باشد.

مجلس در رأس امور است؛ اگر بخواهد از اختيارات خود تا سطح «در رأس امور بودن» به
خوبي بهره ببرد.
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منشور قانونگذاري

اجتامع -اقتصاد وفرهنگ

تنهاراهمجلس
براي اجراي اقتصاد مقاومتي

نظاماداريواجراييدرحصارامنخودگرچهبهامربريازسياستگذاراندولتومجلس
تظاهرميكنداماامپراطوريمستقليدارد

مهدي پورصفا

تحليلگر مسائل سياسي

اقتصاد مقاومتي را ميتوان متفاوتترين رويكرد نسبت به اقتصاد و مشكالت حاصل
از تحريمها عنوان كرد .به گونهاي كه اين موجسازي توانسته است موجب اين شود
تا موج گس��تردهاي در بين مسئوالن براي حفظ كش��ور به راه افتد تا امكان مقابله
جديتر با دشمن فراهم شود.
شايد بارها و بارها در سخنان گوناگون رهبر معظم انقالب اسالمي بر اين نكته تأكيد
ش��ده كه اقتصاد مهمترين نقطهاي اس��ت كه غرب به دنبال ضربه زدن به آن است
و براي مقابله با اين تالش غرب اقتصاد كش��ور بايد مقاومتي ش��ود .مقاومتي كه در
حقيقت رويكردي متفاوت از تسليم محض به اقتصاد محسوب ميشود.
از سوي ديگر غربيها بارها و بارها بر اين نكته تأكيد كردهاند كه حتي در صوت دوام
آوردن توافق بحث فش��ارهاي تحريمي بايد حفظ ش��ود .در اين ميان آنچه ميماند
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نقشآفرين��ي ق��واي مختلف در بحث نهادينه كردن اقتصاد مقاومتي اس��ت .دولت،
قوهقضائيه و مجلس شوراي اسالمي هر كدام به سهم خود وظايف گوناگوني در قبال
احياي اقتصاد مقاومتي در كشور بر عهده دارند .در اين ميان آنچه واضح است ،نقش
مهم مجلس شوراي اسالمي در احياي اقتصاد مقاومتي است كه البته مدتهاست با
بيتوجهي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي روبه روشده است.

آنچه رهبري بر دوش مجلس گذاشته است

در اي��ن ميان رهبر معظم انقالب اس�لامي بارها و بارها بر ضرورت نقش مجلس در
توسعه اقتصاد مقاومتي تأكيد و انتظارات خود را در اين باره بيان نمودهاند .از جمله
رهبر معظم انقالب اس�لامي در ديدار با اعضاي هيئت دولت در ش��هريور سال 91
ميفرمايند :اقتصاد مقاومتي شرايط و اركاني دارد؛ يكي از بخشهايش همين تكيه
به مردم اس��ت؛ بايد فكري بكنيد براي اينكه به بخش خصوصي توانبخش��ي بشود؛
حاال از طريق بانكهاس��ت ،از طريق قوانين الزم و مقرراتِ الزم است؛ از هر طريقي
كه الزم است ،كاري كنيد كه بخش خصوصي ،بخش مردمي ،فعال شود.
همچنين ايشان در خرداد ماه سال  93با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتي و ضرورت

اصالح��ات قوانين در مجل��س ميفرمايند :تأكيد كنم كه هي��چ جاى ديگرى هم
نميتوان��د به جاى مجلس در زمينه تصويب قوانين ،در مس��ائل مربوط به اقتصاد
مقاومت��ى و امث��ال آن دخالت بكند؛ مجلس اس��ت كه بايس��تى قانون را تصويب
كند  -تش��خيص بدهد و آنچه الزم اس��ت تصويب كند  -يا قانونى را حذف كند و
از ُدور خارج كند.
حال با اين تأكيدات س��ؤال اينجاس��ت كه مجلس تا چه اندازه توانس��ته است ،به
موفقيت خود دست يابد.

حاال سؤال اينجاست كه با چنين سؤاالتي مجلس چگونه ميتواند عملكرد بد خود
را در اين حوزه بپوشاند و اين اختالفات به كجا برميگردد؟!

مجلس و قانون روي قانون

ش��ايد در اين باره س��خنان مقام معظم رهبري درخصوص توسعه قوانين بيش از
همه جالب توجه باش��د .ايش��ان در اسفند ماه سال  92بر اين نكته تأكيد كردهاند
مبني بر اينكه به جاي قانون بر روي قانون گذاشتن بايد به سراغ رفع موانع رفت،
كليدي گره گشا و زنهاري بصيرتزا براي سياستگذاران كشور و عالمتي اميدبخش
چرا اقتصاد مقاومتي اجرا نشد؟
از عمق نگاه مدبران امر.
واقعيت اين است كه مجلس شوراي اسالمي به جاي ايجاد قوانين مبهم و مشكلزا
نگاهي كلي به عملكرد مجلس شوراي اسالمي نشان ميدهد كه به رغم تالشهاي
بايد بر ش��فافيت قوانين متمركز شود تا بتواند سياستهاي اقتصاد مقاومتي را به
گوناگون مجلس نتوانس��ته است ،به هدف خود برسد و اهداف بسيار مهمي وجود
درستي اجرا كند.
دارد كه مجلس بايد به آن عمل كند.
نح��وه عملكرد نظام اجرايي ميتواند به كندي ،تن��دي يا توقف اجراي يك قانون
واقعيت اين است كه مشكالت اقتصادي فوق سالها است كه در بدنه اقتصاد كشور
منجر ش��ود ،نقش سيس��تم اداري و اجرايي بس��ي فراتر از اينهاست .زيرا فعاالن
وج��ود دارد و از مدتها پيش اقتصاددانان دلس��وز تالش كردهاند تا هش��دارهاي
اقتص��ادي براي امور خود از اخذ مجوزها گرفته تا دريافت تس��هيالت يا پرداخت
گوناگون��ي در اين باره به سياس��تمداران داخلي بدهند ،اما تاكنون توجه كافي در
ماليات ،حسابرسي و غيره مستقيماً با نظام اداري و اجرايي مواجهه دارند ،نه هيچ
اين باره به كشور نشده است.
چيز ديگر .اگر هم قانوني در آن موضوع وجود دارد ،فعاالن اقتصاد با تلقي مجريان
اين نكته به شدت خود را در سياستهاي تصويبي و ابالغي از مجلس به خصوص
و مديران از آن قانون س��روكار دارند نه خود قانون كه غالباً از س��وي مجريان ارائه
در حوزه اقتصاد مقاومتي نش��ان ميدهد .بندهاي متعددي از سياستهاي اقتصاد
ميشود.
مقاومت��ي هم در سياس��تهاي كلي پيش��ين و به ويژه
واقعي��ات اين چند وق��ت اخير به خوبي اين مس��ئله را
در قوانين برنامه و غيربرنامهاي مصوب ،س��ابقه داش��ته
نشان ميدهد كه فساد سيس��تمي و عدم اجراي قوانين
اس��ت .در صورتي كه شناسايي پارهاي مشكالت اقتصاد
به
اسلامي
ش�وراي
مجلس
تنه��ا محدود به ي��ك دولت يا يك دوره خاص نيس��ت،
غيرمقاومت��ي ،حتي راهكارهاي ح��ل آنها و گاه تصويب
جاي ايج�اد قواني�ن مبهم و
بلكه اوضاع به گونهاي ش��ده اس��ت كه درهر دوره شاهد
قواني��ن متناظر براي ترميم نقاط ضعف س��ابقه چندين
مش�كلزا باي�د بر ش�فافيت
فسادهاي گستردهتري در عرصه اقتصادي هستيم.
ساله و گاه چند ده ساله وجود دارد.
قواني�ن متمرك�ز ش�ود ت�ا
نظ��ام اداري و اجراي��ي در حص��ار امن خ��ود ،گرچه به
ب��ه عن��وان مث��ال نزدي��ك به  50س��ال اس��ت كه در
بتواند سياس�تهاي اقتصاد
خنثاي��ي و امرب��ري از سياس��تگذاران دول��ت و مجلس
برنامههاي توس��عه به لزوم افزايش توان توليد داخلي و
مقاومت�ي را به درس�تي اجرا
تظاهر ميكند اما امپراطوري مستقلي دارد و چون فعال
همچنين لزوم جهش صادرات تصريح ميشود ،اگر دو يا
كند .فس�اد سيستمي و عدم
اقتص��ادي با اين مأمور اجرايي يا قضايي مواجه اس��ت نه
س��ه دهه است كه بر افزايش سهم درآمدهاي مالياتي و
اجراي قوانين تنها محدود به
چي��ز ديگر ،به ناچار بايد تمنيات او را برآورد تا بتواند به
كاهش سهم درآمدهاي نفت و گاز ،منطقيسازي دولت
خاص
دوره
يك
ي�ا
دولت
يك
فعالي��ت اقتص��ادي خود ادامه دهد .به اي��ن ترتيب هيچ
و حذف مخارج غيرضرور تأكيد ميش��ود ،چنانچه بيش
نيست ،بلكه اوضاع به گونهاي
قانوني نميتواند اقتصاد مقاومتي را اجرا كند.
از  20سال است كه اوامر قانوني متعددي درباره افزايش
ش�ده اس�ت كه دره�ر دوره
بدي��ن ترتيب اگ��ر بازيگ��ران اقتصاد اي��ران امروز در
بهرهوري و توانمندسازي نيروي كار مصوب ميشود ،اگر
شاهد فسادهاي گسترده تري
ح��وزه توليد ،توزيع ،مص��رف ،تج��ارت و تأمين مالي
اصالح نظام مالي سالهاس��ت كه ب��ه عنوان محور مهم
در عرصه اقتصادي هستيم
خ��ود رفت��اري غيرمقاومتي دارند ،س��فته ب��ازي را بر
برنامهها و سياس��تهاي دولتها به شمار ميرفته و اگر
س��رمايهگذاري مولد ترجيح ميدهند و جلبنظر مدير
حدود يك دهه است كه سياستهاي مشوق كارآفريني
باندي را بر بهرهوري اولويت ميدهند و منفعت واردات
رس��ماً در دس��تور كار مجالس و دولتها قرار ميگرفته
را بر توليد داخل برميگزينند ،نتيجه عواملي است كه
اس��ت ،با اين حال هيچ كدام از اين سياستها نتوانسته
عوامل نهادي فعلي و نظم اداري و اجرايي كنوني كشور
اس��ت مشكالت فوق را به طور كامل حل كند .با قدرت
گرفتن تحريمها و كاهش صادرات نفت عم ً
بر ايشان تحميل كرده است.
ال مش��كالت اقتصادي كش��ور چندين
برابر شد.
مجلسچهبايدكند؟
سقوط صادرات نفت سبب شد تا ارزش پول ملي به شدت سقوط كند ،حال اينكه
بدين ترتيب مجلس ش��وراي اسالمي براي اجراي اقتصاد مقاومتي تنها يك راه
در صورت توجه دقيق به اين سياستها هيچ كدام از مشكالت فوق رخ نميداد و
عم ً
در مقابل خود دارد و آن اصالح سيس��تم اجرايي كش��ور با سياس��تگذاريهاي
ال كش��ور ميتوانست بدون هيچ مشكلي به مقابله با سياستهاي سلطهجويانه
دقيق اس��ت .در غير اين صورت مجلس تنها و تنها مس��ير بيهوده گذش��ته را
غرب بپردازد.
ميپيمايد.
ي��ا اگر بخواهيم به بخش ديگري از اقتصاد مقاومتي يعني مبارزه با فس��اد نگاهي
مجل��س باي��د با ايجاد وحدت نظ��ر در روشها و لوازم تحقق سياس��تهاي كلي،
بيندازيم ،باز هم چيزي جز ناكامي در كارنامه مجلس ش��وراي اس�لامي نخواهيم
شناس��ايي لوازم اصالحات نهادي با تأكيد بر نظام اجرايي و اداري ،هماهنگسازي
ديد .جز اين است كه براي تنها يك بند از سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي يعني
دس��توركار قوا و دستگاهها و همچنين تهيه شاخصها ،زمانبندي ،پايش پيشبرد
مسئله شفافيت و كاهش زمينههاي فساد ۱۳ ،سال از صريحترين دستور رهبري،
امور و ارائه گزارش به كمك اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي پيش برود.
هش��ت س��ال از اعالم آمادگي دولت پيش��ين و كنوني و سه س��ال از اقدام خوب
حاال س��ؤال اينجاس��ت كه آيا مجلس ش��وراي اسالمي با ش��رايط فعلي ميتواند
مجلس در تصويب قانون ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با فساد ميگذرد ،ولي در
در اي��ن رون��د گام بردارد يا بايد به س��مت تصويب قواني��ن مزاحم در مقابل خود
حوزه اقدامات عملي هيچ نتيجهاي ديده نميشود ،بلكه گزارش مركز پژوهشهاي
حركت كند؟!
مجلس حاكي است كه نزديك به صدها تشكل اقتصادي از افزايش فساد در محيط
اين سؤالي است كه ميتوان در آينده نزديك اثرات آن را مشاهده كرد.
اداري و سقوط كسب و كار گاليه كردهاند.
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منشور قانونگذاري

اجتامع -اقتصاد وفرهنگ

قانونگذاری اقتصادی در گفتوگو با دکتر بهمن آرمان ،اقتصاددان و استاد دانشگاه

دكتر بهمن آرم�ان اقتصاددان
و استاد دانش�گاه عالمه طباطبايي است
كه معتقد به اثرگذاري نمايندگان مجلس
در س�اختار اقتصادي ب�وده و در اينباره
ميگوي�د« :سياس�تهاي ض�د و نقيض
داخل�ي و جزيرهاي عمل ك�ردن يكي از
مش�كلهاي بزرگ اقتصاد ما اس�ت كه
بدون شك مجلس ميتواند اين موانع را
از سر راه بردارد».
از ديگر نظرات اين كارش�ناس اقتصادي
بر پايه خروج پژوهش و تحقيقات مجلس
شوراي اسالمي از ورطه جناحبنديهاي
سياسي است.
دكتر بهمن آرمان ب�راي تخصصگرايي
نماين�دگان مجل�س ،فعال ش�دن مركز
پژوهشهاي مجل�س را ضروري ميداند
تا از اين طريق مش�اورههاي تخصصي و
درست در اختيار نمايندگان قرار دهند.
وي اقتصادداني است كه انديشههاي امام
خميني (ره) را هم مورد مطالعه داده است
و ميگويد«:من به عنوان يك كارشناس
اقتصادي و ب�دون هيچگونه جهتگيري
سياس�ي نس�بت به فرد يا جناح خاص،
ميخواه�م بگويم توس�عه اقتص�ادي را
زيربناي رفع هر گونه اس�تضعاف در نظر
ميگيريم».
اين اقتصاددان با نقد ش�رايط و رويكرد
فعلي اقتص�اد ميگويد كه ت�ا زماني كه
دولت ب�ه اين باور نرس�د كه باي�د ايجاد
اش�تغال مولد كند و مردم داراي درآمد
پايدار باشند ،مشكالت حل نميشود.
با وي درب�اره «قانونگ�ذاري اقتصادي»
و مباح�ث پيرام�ون آن ب�ه گفتوگ�و
نشستيم.
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قوانيناقتصادي
شديد ًا ناکارآمد است

لاصليقاچاقگستردههستند
دستگاههايذينفوذدلي 
آقاي دكت�ر ،اساس� ًا به تفكي�ك قوانين
اقتصادي از ساير قوانين اعتقاد داريد؟
ببينيد وقتي صحبت از قانون ميكنيم ،بيشتر جنبههاي سياسي
يا اجتماعي آن را در نظر ميگيريم ولي اقتصاد يك علم اس��ت
و تفس��ير هم ندارد .از طرفي با قانون هم نميش��ود اقتصاد يك
كش��ور را اداره كرد .به عن��وان نمونه اگر مطالع��هاي روي پنج
برنامه توس��عه پنج س��اله كش��ور انجام دهيم ،شايد بشود گفت
چي��زي كمتر از 10درصد مف��اد آنها براي دولته��ا الزماالجرا
ب��وده و به آنها عمل ش��ده اس��ت .يك مورد خاص��ش را عنوان
ميكنم .مجلس در برنامه س��وم توس��عه تأكيد كرد كه به جاي
واردات روغن خام نباتي كه عمدت��اً به ناخالصيهاي زياد آلوده
است ،دولت به منظور صرفهجويي ارزي و ايجاد اشتغال اقدام به
واردات دانههاي روغني بكن��د .ولي بدانيد اين كار بهرغم اينكه
قانون بوده انجام نش��ده ،از اين م��وارد خيلي زياد داريم .من به
عن��وان نماينده وزارت اقتصاد در هيئ��ت امناي صندوق ذخيره
ارزي در زم��ان وزارت آقاي مظاهري ،طبيعتاً با مقوله حس��اب
ذخيره ارزي خيلي آش��نا هستم .طبق چيزي كه در برنامه آمده
بود دولت تنها مجاز بود تا س��قف  50درصد آن هم در صورتي
كه درآمدهاي ارزي ناش��ي از فروش نفت خام تحقق پيدا نكند
از حس��اب ذخيره ارزي برداشت كند ولي در عمل چنين نشد و
دولتها اين قانون را دور زدند ،به طوري كه بر حسب مطالعاتي
كه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي در زمان مديريت
احمد توكلي انجام داد ،دولت  82درصد از حس��اب ذخيرهارزي
براي هزينههاي خودش برداش��ت كرده بود .در صورتي كه اين
كار قانوني نبود .بعد هم زماني كه دولتهاي نهم و دهم سر كار
آمدند ،آنها هم طبيعت��ا نه تنها آن كار را انجام ندادند بلكه ك ً
ال
قان��ون را دور زدند و گفتند چيزي به ن��ام ذخيره ارزي نداريم.
بنابراين دولت كنوني هم در ش��رايطي اي��ن صندوق را تحويل
گرفت كه در عمل چيزي در آن نبود .بنابراين من خيلي از مواقع
ش��گفتزده ميش��وم كه چرا نمايندههاي مجلس و رسانههاي
گروهي ما ،اين همه بر س��ر جزئيات و نحوه نگارش برنامه ششم
اصرار ميكنند .در حالي كه چيزي كه نوشته و تصويب ميشود
هيچ ضمانت اجرايي ندارد .ش��ايد هم اين قدرت دولتها باش��د
كه قانون را دور ميزنند .مثل رياست جمهوري امريكا كه اجازه
دارد قانون را دور بزند .مث ً
ال ميگويند ميخواهيم برجام را تغيير
بدهيم ي��ا ميگويند موافقتنامه آب و هواي��ي در مورد گازهاي
گلخان��هاي را قبول نداريم و در نشس��تي هم ك��ه زير نظر ملل
متحد در مراكش تش��كيل ميشود ،اعضا ميگويند چون امريكا
تأيي��د نميكند هي��چ كاري نميتوانيم بكنيم .ش��ايد اختيارات

دولته��ا براي اينگونه كارها آنقدر زياد اس��ت كه به خودش��ان
اجازه ميدهند قانون را دور بزنند و مصوبات مجلس را كه عم ً
ال
به ش��كل قانون در ميآيند ،اجرا نكنن��د .بنابراين اگر بخواهيم
به ابتداي مس��ئله برگرديم كه قوانين بيش��تر جنبه سياس��ي و
اجتماعي دارند تا اقتصادي ناچارا ً بايد اين مسئله را گفت كه اگر
سياس��ت را س��ياه بگيريم و اقتصاد را سفيد اينها نقاط مشترك
خيلي زيادي با هم دارند و قوانيني هس��تند كه ميتوانند جنبه
اقتصادي هم داشته باشند كه به چند نمونه آنها اشاره كردم.
ولي گفتيد كه ضمانت اجرايي ندارند؟
بله ،اجرا نميشوند .يعني شما ميتوانيد قانون
داشته باشيد ولي اجرا نشود.
به نظر شما در حيطه قانونگذاري اقتصادي
در نظر داشتن چه مؤلفههايي ميتواند يك
قانون اقتصادي خ�وب را در مفهوم كلي در پي داش�ته
باشد؟
فك��ر نميكنم كه قان��ون بتواند آنچن��ان نقش��ي در اداره امور
اقتصادي داشته باش��د .يعني براي پيدا كردن راهحل مشكالت
اقتصادي نبايد به دنبال ريسمان قانون برويم .ريسمان قانون به
ما كمك خاصي نميكند .مهم مجريان قانون هس��تند .مجريان
قانون ممكن اس��ت كه به آن چيزي كه به صورت قانون درآمده
باور نداش��ته باش��ند ،ضمن اينكه دس��تگاههاي نظارتي هم در
داخل مجلس و هم در بيرون از آن چنانكه بايد و شايد بر حسن
اجراي قوانين نظارت نميكنند .آش��فتگي كنوني در عرصههاي
گوناگون حاصل همين نبود نظارت اس��ت .مث ً
ال همين آشفتگي
ش��هر را در نظر بگيريد ،همه ش��هرهاي م��ا داراي طرح جامع
ش��هري هستند كه مطالعات آن توسط كارشناسان ذيربط انجام
گرفته ،ولي ش��هرداريها اين قواني��ن را اجرا نميكنند .در هيچ
كجاي دنيا و هيچ كدام از قوانين ما اجازه نميدهند كه در يك
خيابان ش��شمتري يك ساختمان 10طبقه بسازيم ،در صورتي
كه اين كار در ش��هرهاي ما به ويژه در تهران انجام ميش��ود به
خاطر اينك��ه مدير اجرايي اعتقادي به اين سياس��تها ندارد يا
ببيني��د در صنعت پتروش��يمي ما كه يك صنعت مادر اس��ت و
در آن مزاياي نس��بي فراواني داريم با ش��ش برابر كردن قيمت
خوراك گاز طبيعي آن را غيراقتصادي كردهاند و سرمايهگذاري
در آن انج��ام نميش��ود .اين را مقايس��ه كنيد ب��ا اقداماتي كه
كش��ورهاي منطقه در صنايع نفت و گاز خود انجام ميدهند .در
حال حاضر اقدامات ما حتي در س��طوح كالن متأثر از يك فرد
اس��ت .در نظامهاي سياسي منسجم و س��ازمانداده شده اصوالً
تمام افراد نقش دارند .نمونه آن سيس��تم حكومتي امريكاس��ت

كه در آن مث ً
اداره اقتصاد كش��ور را در دست دارند
ال انتخ��اب رئيس بانك
امكان شايستهس��االري نيست .چند
مرك��زي در مح��دوده اختي��ارات
روز پي��ش يك��ي از مدي��ران يكي از
رئيسجمهور نيس��ت و رئيس چنين
بنگاهه��اي بزرگ اقتص��ادي ايران را
نه��ادي بايد از كميتههاي مختلف رد
مالق��ات كردم .وي گفت من نماينده
ش��ود .ولي در همين امريكا ميبينيد
س��هامداران عدالت در اين مجموعه
كه عوض ش��دن يك نفر با فرد ديگر
هس��تم .گفت مجمعي تش��كيل شد،
باعث دگرگونيهايي ميش��ود كه بر
س��هامداران كل ه��م آم��ده بودن��د،
زندگ��ي تمام مردم تأثي��ر ميگذارد.
صحبت بر س��ر پ��اداش هيئتمديره
اگر بخواهيم مش��خصتر راجعبه اين
بود كه با اعتراض س��هامداران روبهرو
مس��ئله صحب��ت كنيم كافي اس��ت
ش��د .بعد من به سايرين گفتم ما كه
انگلس��تان قب��ل از نخس��توزيري
س��ودي نداديم ،قيمت سهاممان هم
خان��م تاچر و بع��د از آم��دن وي را
كه در بورس پايين آمده ،پاداش براي
ب��ا هم مقايس��ه كنيم .سيس��تمهاي
چه بگيريم؟ پاداش در ازاي كار انجام
گزينش��ي م��ا در اي��ران ب��ه گونهاي
شدهاست .گفتند قانون تجارت گفته
عمل كردهاند كه افرادي كه دلس��وز
و باي��د بگيريم .تازه بعد از آن به ازاي
مملك��ت هس��تند ،عرق مل��ي دارند
هر مدي��ر  100ميليون تومان پاداش
و توس��عه كشور برايش��ان مهم است
در نظ��ر گرفتند .بع��د رفتيم حقوق
در مراك��ز تصميمگي��ري و اجراي��ي
ماهانه آنها را بررس��ي كرديم ،ديديم
حض��ور ندارن��د .مكانيس��مهايي كه
حقوق ماهانهش��ان ميانگين 30ميليون تومان بود .يعني
براي گزينش مديران ارش��دمان تعري��ف كردهايم باعث
در ماه  30ميليون تومان حقوق ميگيرند ،هيچ كاري هم
ش��ده افراد ناتوان در مراكز تصميمگي��ري قرار بگيرند
نكردهاند ،االن ه��م 100ميليون تومان پاداش ميگيرند؛
آن ه��م با اين مستمس��ك ي��ا توجيه ك��ه از فيلترهاي
در هي�چ كجاي دني�ا افراد را
پ��اداش بابت كار نكرده .چون اگر كاري انجام ش��ده بود
ما رد ش��دهاند .اي��ن به مملكت خس��ارت زد و مديران
بر اس�اس م�درك تحصيلي
قاعدتاً قيمت س��هام آن شركت و س��ودش باال رفته بود.
نات��وان در رأس كاره��ا قرار گرفتن��د ،در حالي كه متر
و وابس�تگي فاميل�ي ي�ا
چنين كارهايي منحصر به كشور ماست و در هيچ كجاي
و معيارهاي ما را هم در عمل نداش��تند؛ نه اعتقادي به
اينگونه م�وارد در رأس كارها
دني��ا اي��ن كار انجام نميش��ود .به خاط��ر اينكه نظارتي
مباني ديني و مذهبي داش��تند و ن��ه اعتقادات اخالقي.
ق�رار نميدهند .اف�رادي در
توسط وزارت اقتصاد به عنوان رئيس عالي شوراي بورس
نتيجهاش حقوقهاي نجومي ،پرداختهاي غيرمتعارف
رأس كار ق�رار ميگيرن�د كه
وج��ود ندارد .در چنين تش��كيالتي عم ً
ال حق س��هامدار
و حت��ي انحرافات اخالقي در برخي از اين نهادهاس��ت.
از تواناييه�اي مناس�بي
جزء خورده ميش��ود .ولي كس��ي نيس��ت كه بخواهد بر
بنابراين با ابزارهايي كه گذاشتيم در نهايت افرادي را در
برخوردارن�د و از آنجايي كه
اينگون��ه موارد نظ��ارت كند .اين اتفاقات اگر در كش��ور
مراكز تصميمگيري قرار داديم كه مجري مناسبي براي
در س�اير كش�ورها اقتص�اد
ديگري ميافتاد جريمههاي بسيار سنگين و حتي زندان
فرايند توسعه اقتصادي در كشور نيستند .نتيجه انتصاب
توس�ط بخش خصوصي اداره
و انفصال از خدمت به دنبال داش��ت .ولي در ايران خيلي
اف��راد كمدرآمد و حاشيهنش��ين در مراكز تصميمگيري
ميشود ،بخش خصوصي هيچ
راحت اين كار انجام ميگيرد و توس��ط هيچ دس��تگاهي
گسترش شديد حاشيهنشيني در اطراف شهرهاي بزرگ
گاه ريسك نميكند كه از افراد
واكنشي نسبت به اين مسئله نشان داده نميشود.
ش��ده اس��ت .به طوري كه دولت رس��ماً اعالم ميكند
ناكارآمد استفاده كند
11ميليون نفر از جمعيت  70ميليوني ايران (نميگويم
آقاي دكتر در حوزه قانونگذاري اقتصادي
 77يا  80ميليون چون بقيه در خارج كش��ور ساكنند)
چند جريان و مشرب اقتصادي مطرح است
در سكونتگاههاي غيررسمي و حاشيه شهرها ساكنند و
همانطور كه ميدانيد ،بعضيها كالسيك و بعضي قائل
به تدريج به ابزاري تبديل ميشوند كه ميتوانند توسط
به اقتصاد بازار آزاد هس�تند .بعضي به نئوكالس�يك و
دش��منان كشور مورد سوءاستفاده قرار بگيرند .تحريك اينها كار مشكلي نيست و
بعضي به اقتصاد سوسياليستي معتقدند .ميخواستم بپرسم اين جريانات
دش��من در زمان مناسب و به محض اينكه تشخيص بدهد از آنها استفاده ميكند.
كلي اقتصادي را در قانونگذاري اقتصادي ايران ذينفوذ ميدانيد يا خير؟
بنابراي��ن رفاه اقتصادي م��ردم و بهبود زندگي آنها را با يكس��ري باورها جايگزين
يعني ميتوانيد بگوييد كه قوانين مجلس شش�م مبتني بر نظريه اقتصاد
كرديم كه آن باورها هم در عمل جواب ندادهاند .چه از جهت كارايي و چه از جهت
بازار آزاد بود و مجلس نهم قوانين دولتي تصويب كرده است؟
مسائل عقيدتي كه ما بر آنها اصرار داريم.
بدون ش��ك گرايشهاي��ي در مجلس بوده و ما در مورد خيلياز مس��ائل متأثر از
جنبههاي سياس��ي بوديم .اگر به س��ال  1358برگرديم حزب توده به عنوان يك
اينها كه گفتيد جزو مؤلفههاي قانون اقتصادي خوب محسوب
جريان سياس��ي خيلي منسجم در داخل كش��ور در تدوين پارهاي از قوانين نقش
ميشود؟
كليدي داش��ت .دولتي كردن اقتصاد و بازرگاني خارجي يكي از مس��ائلي بود كه
بدون ش��ك .در هيچ كجاي دنيا افراد را بر اس��اس مدرك تحصيلي و وابس��تگي
تحت فشار حزب توده كه در آن زمان از قدرت كافي برخوردار بود صورت گرفت.
فاميل��ي يا اينگونه موارد در رأس كارها قرار نميدهن��د .افرادي در رأس كار قرار
اي��ن را يكي از مس��ئوالن سياس��تگذاري در آن زمان در حضور خ��ود من تأييد
ميگيرند كه از تواناييهاي مناس��بي برخوردارند و از آنجايي كه در ساير كشورها
ك��رد .در حالي كه ميبينيد يكي از بزرگترين مراكز فس��اد مالي در ايران همين
اقتصاد توس��ط بخش خصوصي اداره ميش��ود ،بخش خصوصي هيچ گاه ريس��ك
ش��ركت بازرگاني دولتي اس��ت .اين يك نمونه اس��ت .طبيعي است كه تشكيالت
نميكن��د كه از افراد ناكارآمد اس��تفاده كند .االن ميبيني��د خيلي از ايرانيها در
چپگرايي مثل حزب توده چنين چيزي را تش��ويق و جريانهاي سياسي را متأثر
بزرگترين شركتهاي اروپايي ،امريكايي و ژاپني مدير هستند و كار ميكنند .آنها
از خ��ود ميكرد .در دورهه��اي گوناگون مجلس در زمان تدوي��ن قوانين ،طبيعتاً
را به خاطر اينكه ايراني هس��تند پس نزدند ،بلكه به خاطر دانش و تخصصشان از
اي��ن نقطهنظرها نقش كليدي دارند .يعني كس��اني كه اصل  44قانون اساس��ي را
آنها اس��تفاده كردند .بنابراين تا زماني كه سيس��تم دولتياست و نهادهاي خاصي
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تدوين و اقتصاد كشور را دولتي كردند بدون شك داراي انگيزههاي سياسي صرفاً
ولي با كشورهاي خارجي ارتباط نداشته باشيم .آقاي احمد توكلي ميگويد توتال
نبايد به ايران بيايد .خب توتال نيامد كدام ش��ركت بيايد؟ جايگزيني دارد؟ از آن
سوسياليس��تي بودند يا كس��اني كه دنبال اصالح اصل  44قانون اساسي بودند باز
طرف عراق و قطر ميدانهاي مش��ترك را خالي ميكنند ،از اين طرف ما بر س��ر
انگيزههاي سياس��ي داش��تند و اين انگيزههاي سياسي متأثر از جرياني بود كه در
اينكه كدام شركت بيايد كدام نيايد دعوا داريم .بنابراين مسائل سياسي را نميتوان
جهان وجود داشت .يعني اقتصادهاي امروز جهان ديگر اقتصادهاي دولتي نيستند
با مسائل علمي مثل اقتصاد قاطي كرد.
و اينكه ميبينيد فردي مثل آقاي هاشمي عنوان ميكند اگر خصوصيسازي را به
حداقل ميتوان قراردادها را تحت اش��لي بس��ت كه امكان سوءاستفاده براي طرف
ش��كل درس��ت انجام ميداديم مملكت با اين بحران بيكاري و فقر روبهرو نميشد
كام ً
قرارداد نباش��د .بدبيني تاريخي ايران به انگلس��تان به وي��ژه در حوزه نفت باعث
ال متأثر از انديش��ههاي خودش اس��ت .به خاطر اينكه آقاي هاشمي معتقد به
ميشود كه اينطور مواضع اعمال شوند.
اقتص��اد مبتني بر عوامل بازار اس��ت .يعني يك اقتصاد خاص ،يك اقتصاد ليبرالي
ببينيد ما نه داراي تكنولوژي هستيم ،نه داراي سرمايه كافي ،در عين حال به هر
مبتن��ي بر نقش پررنگ بخ��ش خصوصي و نقش كمرنگ دولت اس��ت كه در آن
دوي اينه��ا نياز داريم .بنابراين نظر ما چندان تعيين كننده نيس��ت .آنها با همين
دولت فقط به عنوان سياس��تگذار باشد .اين نقطهنظري است كه از اوايل دهه 80
قرارداده��ا در عراق دو برابر ما نفت توليد ميكنند .در جمهوري آذربايجان بيپي
ميالدي و پس از بر س��ر كار آمدن خانم تاچر به عنوان نماينده حزب محافظهكار
و بقيه مش��غول كار هس��تند .ضمن اينكه ما از طرفي ادعا ميكنيم با نفوذ دشمن
در انگلستان شكل گرفت و شركتهاي اروپايي مثل اتومبيلسازي رنو و سيتروئن
مقابله ميكنيم و از طرف ديگر  11ميليون نفر را جا دادهايم در مناطقي كه جاي
ك��ه دولتي بودند ،همچنين نيروگاههاي برق و ش��ركتهاي مخابراتي دولتي همه
زندگي كردن نيس��ت .ما اگر نگران نفوذ دشمنيم بايد از اين كارها اجتناب كنيم.
به بخش خصوصي واگذار ش��دند .اقتصاد االن جهان متأثر از آن انديشه است .در
من گاهي اخباري ميشنوم كه اعصابم را به هم ميريزد .ما به هر حال نتوانستهايم
ح��ال حاضر و با فروكش كردن تب رونق اقتصادي به دنبال اجراي سياس��تهاي
پوپوليس��تي يا سياس��تهاي سوسياليس��تي عم ً
 2ميليارد دالر در صنعت پتروش��يميمان سرمايهگذاري كنيم ،در صورتي كه در
ال به اين باور رس��يدهاند كه تنها
كوي��ت روي پروژههاي  33ميليارد دالري در زمينه پتروش��يمي س��رمايهگذاري
اقتصاد بازار آزاد است كه ميتواند راهكار حل مشكالت باشد .عالوه بر آن برخالف
ميكنند .چرا آنجا اين كار را ميكنند و اينجا نميكنند .به خاطر اينكه ما شرايطي
آنچه ماركس پيشبيني كرده بود كه س��رمايهداري به سمتي حركت خواهد كرد
فراهم كردهايم كه نش��ود .به هر حال و با وجود تمام اين
كه در نهايت تراكم س��رمايه در دست يك عده خاصي
مس��ائلي كه مطرح ميش��ود و ديدگاههاي متفاوت ،مهم
باشد امروزه ش��اهد فعاليت شركتهايي هستيم كه در
فراهم كردن زمينهاي اس��ت كه بتوانيم به مردم خدمت
آنه��ا بالغ بر ميليونها نفر س��هامدار هس��تند .در ايران
آزادراه
مديرعام�ل
از
ب�ار
يك
كنيم .چندي قبل در تلويزيون اعالم كردند در ايام تعطيل
هم ش��ركتهايي داريم كه بعضاً تا  200يا دويس��ت و
زمان
از
پرسيدم
قزوين
زنجان
مانند عيد روزانه  24نفر در جادهها مرگ مس��تقيم و در
خردهاي هزار نفر سهامدار دارند .بنابراين اقتصاد جهان
راهاندازيآزادراهچقدرتصادفات
دم داشتهاند .حاال اين جز مرگ غيرمستقيم در بين راه يا
تغيير پيدا كرده و بر پايه بازاري بنا گذاش��ته ش��ده كه
شما كم شده ،گفت تقريب ًا صفر
مصدوميتهاي منجر به مرگ است كه در برخي اعالمها
متكي بر مش��اركتهاي مردمي اس��ت .يعني نيازهاي
شده است و درصد ناچيزي هم
به روزانه  55نفر هم ميرسد .ايران چهارمين كشور از نظر
مالي و منابع بنگاههاي بزرگ اقتصادي به گونهاي است
كه هست به خاطر اين است كه
تعداد كش��تههاي جادهاي اس��ت .بعد اعالم ميكنيم اين
كه منابع مالي آن كشور كفافنيازهايشان را نميدهند.
اينجا شبها جاده يخ ميزند و
تقدير الهي اس��ت يا به علت نبستن كمربند ايمني است.
به اين خاطر اس��ت كه س��هام اين شركتها در چندين
ليز ميش�ود و اتومبيلها به هم
در حالي كه تقدير الهي نيست .ما جاده نداريم .جادههاي
بورس جهان پذيرفته ش��ده تا بتوانند منابع مالي مورد
برخوردها
اين
گاهي
و
خورند
ي
م
ما مال زماني است كه س��رعت اتومبيلها  120كيلومتر
نيازش��ان را تأمين كنند .اين مناب��ع از كجا ميآيند ،از
منجر به مرگ ميشود .در حال
بود و حداكثر 80كيلومتر بيشتر نميتوانستند بروند .االن
همين فضاي خرد م��ردم .بنابراين اقتصادهاي امروز به
حاضر ما جاده نداريم ،كمكاري
اتومبيلهاي با سرعتباال توليد ميشود و در اختيار مردم
اين س��مت در حال حركت هس��تند؛ مس��ئلهاي كه ما
ميكنيم بع�د ميگوييم مرگ و
اس��ت.در تمام دني��ا آزادراه جاي جادهه��اي معمولي را
ش��ديدا ً آن را ناديده گرفتيم .با اين وجود تصور ميكنم
زندگي دست خداست
گرفته ،كس��ي ديگر جاده معمولي نميس��ازد ،انحراف به
در دولت يازدهم جهش بزرگي در زمينه جلب مشاركت
چپي وجود ندارد .در حالي كه ما همه اين كاس��تيها را
مردمي در فعاليتهاي اقتصادي رخ داده و ميدهد.
داريم و بعد س��ر مردم كاله ميگذاريم كه چون كمربند
آنچه گفتي�د قابل تعمي�م به حوزه
نميبنديد آمار كشتههاي جادهاي باالست .در صورتي كه
قانونگذاري و مجلس هم هست؟
از وزارت راه و شهرس��ازي نميپرس��يم چهكار ميكنيد؟
بدون ش��ك .زمان��ي كه من جزو گروه مش��اوران وزير
چن��د كيلومتر آزادراه س��اختهايد؟ يك بار از مديرعام��ل آزادراه زنجان  -قزوين
صناي��ع و معادن (همين آق��اي جهانگيري معاون اول) ب��ودم ،تبصرهاي در قانون
پرسيدم از زمان راهاندازي آزادراه چقدر تصادفات شما كم شده ،گفت تقريباً صفر
بودجه آن سال بود كه طبق آن دولت موظف بود از طريق يك شركت سهامي عام
شده است و درصد ناچيزي هم كه هست به خاطر اين است كه اينجا شبها جاده
اقدام به ساخت يك كارخانه 100هزار تني روي در معدن انگوران زنجان بكند .ما
يخ ميزند و ليز ميشود و اتومبيلها به هم ميخورند و گاهي اين برخوردها منجر
همين يك كلمه را گرفتيم و ش��ركتي تأسيس كرديم و فكر ميكنم  130نفر هم
به مرگ ميش��ود .در حال حاضر ما جاده نداريم ،كمكاري ميكنيم بعد ميگوييم
س��هام آن را خريدند .بنابراين ديدن چنين مواردي در قوانين و نظارت بر اجراي
مرگ و زندگي دس��ت خداست .اين ساده كردن كار است .كمونيستها هم همين
آنها بدون شك كارآمد است .در مقابل شما فردي را در مجلس و در سمت رياست
حرفه��ا را ميزدن��د .حتي وقتي مردم به وضع زندگيش��ان اعتراض ميكردند و
كميس��يون اقتصادي داريد كه الفباي اقتصاد را ه��م نميداند و در روزنامه اعالم
خود را با اهالي اروپاي غربي مقايسه ميكردند ميگفتند ما براي شكممان انقالب
ميكند مملكت را نميش��ود بر اس��اس اوراق قرضه اداره كرد .اين حرف با اصول
نكردي��م ولي ميديديد كاملترين كلكس��يون اتومبيلهاي لوكس متعلق به آقاي
ابتدايي علم اقتصاد هم در تضاد است .خب زماني كه در مركز اصلي تصميمگيري
برژيانس بود .همانطور كه دفاع از متر به متر خاك كش��ورمان ارزش بود و ارزش
و قانونگذاري آن هم قانونگذاري اقتصادي چنين كاستيهايي را از نقطهنظر علمي
ش��د ،خدمت به مملكت و جامعه و نظام سياس��ي و حاكميت هم بايد ارزش شود.
داريد چگونه ميتوانيد انتظار داش��ته باش��يد يك قانون خوب تدوين شود .تازه به
االن اين چيزها در عمل براي مديران ما ارزش نيست .اگر بود نميگفتند در قانون
فرض هم كه قانون خوب تصويب شود ناظر اجراي آن كيست .مجري آن كيست.
تجارت نوشته كه بايد حق عضويت در هيئتمديره بگيريم .از اين موارد زياد است.
اينها حلقههاي مفقوده اداره اقتصاد كالن كشور است كه با قانون حل ميشود و در
اص ً
ال جلسهاي برگزار نميشود ،صورتجلسهاي به اعضا ميدهند كه امضا كنند بعد
عين حال قانون را تهديد ميكند .بنابراين ما اقتصاد كشور را هم سياسي كردهايم.
ميگويند حق الجلسه اعضا را بپردازيد.
البته اينها با هم مرتبط هستند .اما چطور ميخواهيم مشكل بيكاري را حل كنيم
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كه چرا اجرا نميكنند؟ خيلي از كارها را ميش��ود انجام داد كه تضادي با اس�لام
نقش اقتصاد اسالمي را در ترسيم اقتصاد ايران چگونه ارزيابي
ندارند ولي اجرا نميشود .چه كسي جلوي شما را گرفته كه برويد شركتي تأسيس
ميكنيد؟ قوانيني مثل بانكداري بدون ربا ،واقع ًا مبتني بر مر
كنيد و به مردم بگوييد سهام آن را بخرند .يا به جاي اينكه به مردم وام بدهيد كه
شريعت است يا اين دست قوانين هم غيراسالمياند و تنها پيشوند و پسوند
فرش و خودرو و يخچال بخرند ،به آنها وام بدهيد كه س��هام بخرند .بعد با پولشان
اسالمي دارند؟
برايش��ان آزادراه و راهآهن بسازيد .خانه ،مدرسه و بيمارستان بسازيد .ما هر چقدر
من نظر خاصي ندارم ،اما از هر دو گروه هستند .عدهاي ميگويند شرعي هستند.
هم قانون داشته باشيم كه مبتني بر اسالم باشند يا نباشند وقتي مجري و دستگاه
عدهاي نميپذيرند كه شرعياند .فكر ميكنم اگر بخواهيم قوانينمان را به باورهاي
ناظر ندارد ،مهم نيست.
مذهبيمان ارتباط دهيم شايد آخرين مورد مسئله تطبيق دادن قوانين اقتصاديبا
اساس� ًا ميت�وان مش�كالت اقتص�ادي جامع�هايران�ي را با
دين باشد .البته ساختار قدرت و سياست كشور مبتنيبر يا نشئتگرفته از قوانين
قانونگذاري حل كرد؟ نقش كدام قوه از قواي سهگانه را در حل
اسالمي است .طبيعتاً اقتصادش هم ميتواند متأثر از آن باشد .ولي قوانين اقتصاد
معضالت اقتصادي مؤثرتر ميدانيد؟
اس�لامي ميتواند در اولويت پايينتري باش��د .براي اينكه جامعه بهتري داش��ته
با قانون نميش��ود ولي يك قوه مجريه قوي ميتواند كار كند .تيم اقتصادي دولت
باش��يم خيلي زمينههاي ديگ��ري داريم كه ميتوانيم در آنه��ا از تطبيق اصول و
متش��كل از چند وزارتخانه اس��ت .وزارت نيرو ،وزارت اقتصاد ،وزارت نفت ،وزارت
باورهاي مذهبي اس��تفاده كني��م .من چندان در مورد اقتصاد اس�لامي نميتوانم
اظه��ار نظر كنم ،ولي آنچه در اقتصاد ايران در جريان اس��ت ،يك اقتصاد ش��ديدا ً
صنع��ت ،معدن و تجارت و وزارت راه و شهرس��ازي .كس��اني كه در اين منصبها
ق��رار گرفتهاند ت��وان انجام كارها را ندارن��د .از ابتدا هم اين تيم ت��وان انجام اين
دولتي ،ناكارآمد ،فاسد و بيانگيزه است .حاال اگر ميخواهيم براي اين وضع پسوند
كارها را نداش��ت .از ابتدا هم با انتخاب اين افراد ،همه را مأيوس كردند .داش��تن
اسالمي بگذاريم متخصصان بايد اظهارنظر كنند.
مدرك تحصيلي يا اس��تادي دانشگاه با كار اجرايي فرق ميكند .اگر قرار بود افراد
بانكداري بدون ربا پرچم اقتصاد اسالمي است ،به نظر شما با
را براس��اس ميزان تحصيالتش��ان انتخ��اب كنند كه امريكا باي��د از ميان برندگان
وجودي كه قانون هم دارد چرا اجرا نميشود؟ زمينه اجرايي
ندارد ،يا اينكه كسي تمايل به اجرايش ندارد؟ يا اص ً
جايزه نوبل اقتصاد كه اكثرش��ان امريكايي بودند وزي��ر انتخاب ميكرد .ولي هيچ
ال در علم اقتصاد امكان
ك��دام از اينها ن��ه وزير اقتصاد امريكا ش��دند و نه رئيس
اجرايش نيست؟
بان��ك مركزي امريكا .بنابراين صرف اينكه يك نفر داراي
به اس��تثناي آدام اس��ميت ك��ه نقطهنظرات��ش هنوز تا
مدرك دكتراي اقتصاد اس��ت و در دانش��گاه هم تدريس
حدودي پابرجا هس��تند ،بسياري چيزها در جهان امروز
ً
عملا به دنبال
اقتصاد مقاومتي
ميكند گزينه مناس��بي نيس��ت .االن جهان به س��مت
به يك پديده س��يار تبديل شدهاند .سه سال پيش اين
ايجاديكباوراست.مسئلهاقتصاد
مديريتها رفته است .مديران بسياري از بيمارستانهاي
موبايلها اينطوري نبودند ،س��ه س��ال آينده هم معلوم
مقاومتي را زمان�ي مطرح كرديم
جهان پزشك نيس��تند ،بلكه افرادي هستند كه مديريت
نيس��ت كه اينطوري باشند .اداره اقتصاد كشورها هم به
كه كشور ش�ديدا ً درگير مسائل
خواندهان��د .اگر اينط��ور نبود برندگان نوب��ل فيزيك در
تدريج پيچيده شده است .اقتصاد آنقدر اهميت دارد كه
ناشي از تحريمها بود و كشور زير
امريكا رئيس س��ازمان انرژي اتمي اين كش��ور ميشدند
براي��ش جايزه نوبل تعيين ميكنن��د .در حالي كه براي
سايهجنگ بود .در عين حال چرخ
يا ناسا را اداره ميكردند .كار اجرايي با كار تئوري خيلي
خيلي از علوم ديگر جايزه نوبل وجود ندارد .به اين دليل
كشورهمبايدميچرخيد.بنابراين
فرق ميكند.
كه اقتصاد علم بس��يار پيچيدهاي است و قوانين خيلي
نظريهاقتصادمقاومتيازاينجهت
فساد يكي از مفاهيم متشتتي است كه در
س��خت و خش��ك دارد .حاال نميدانم تطابق دادن اين
مطرح شد كه به دنبال تواناييهاي
عين مش�خص ب�ودن گن�گ اس�ت .اگر
قوانين و پيچيدگيها با اصول اس�لامي امكانپذير است
داخليمان برويم .در اصل به خاطر
بخواهي�د نق�ش مجل�س را در مب�ارزه با اي�ن پديده
يا نه؟ اظهار نظر كردن در مورد اينگونه مس��ائل برعهده
آن به وجود آمد .از طرفي اجرايي
برشمريد چه مواردي را بيان ميكنيد؟
ديگران اس��ت .ول��ي خيلي از م��وارد در بازار س��رمايه
شدن اين نظريه هم نياز به نظارت
فساد در اقتصاد ريشه در دولتي بودن آن دارد.
اسالمي هست كه ميتوانيم از آنها استفاده كنيم .زماني
ندارد.
وجود
كه
دارد
در سيس��تمهاي اقتص��ادي مبتن��ي بر ب��ازار خيلي كم
كه در بورس كار ميكردم س��فري به استانبول داشتم.
ميتوانيد فساد را بيابيد .در ژاپن خيلي كم و در اروپا كه
نخس��ت وزير وقت تركيه كه در دانشگاه امريكايي شهر
اقتصاد دولتي ندارند خيلي كمتر است .در جايي كه رانت
اقتصاد كالن تدريس ميكرد نظريهاي مطرح كرد با اين
وج��ود ندارد اصوالً فس��اد اتفاق نميافت��د ولي به عكس
مضمون كه خانمها در شرق مثل ايران ،تركيه و امثالهم
آن ،در كش��ورهايي مثل هندوستان ،پاكس��تان و بنگالدش كه كشورهاي ضعيف
به علت اينكه از آيندهشان چندان مطمئن نيستند ،سعي ميكنند از طال به عنوان
و فقيري هس��تند ،فس��اد ريشه دارد .ما روايت داريم كه فقر امالفساد است .فقر به
يك پش��توانه اس��تفاده كنند .ايش��ان معتقد بود همين طالها را ميشود پشتوانه
دنبال خود هزار و يك چيز ميآورد و تا ريش��ه كن نشود و تا ولع مديران ما براي
اقتصاد ملي كرد .من اين ايده را گرفتم و در نهايت با آيتاهلل رضواني كه بنيانگذار
بانكداري اس�لامي در ايران است ،مطرح كردم .ايشان گفتند اين كار كام ً
داشتن و داشتن هر چه بيشتر سركوب نشود وضع همينطور كه هست ادامه پيدا
ال شدني
ميكند .ميبينيد با وجودي كه براي مديران ما حقوق و امكانات فراهم است ولي
است و با اصول اسالم هيچگونه مغايرتي ندارد .ايشان در مورد اوراق هم گفتند از
اكثرا ً آلوده به فس��اد هس��تند و درآمدهايش��ان در ازاي كاري كه كردهاند نيست،
چيزي كه شما ميگوييد در دنيا مورد استفاده است ما در اسالم تحت عنوان اوراق
در ازاي كار نك��رده درآمد باال داش��تهاند .بنابراين بعيد ميدان��م بتوانيم با قوانين
خريد دين نام ميبريم .ما همان جا تأييد كتبي ايشان را به عنوان مرجع مسئول
مسائلمان را حل كنيم.
سيستم اقتصاد اسالمي گرفتيم .در اسالم مفهومي به نام قسط هست كه ميتواند
مبنا باش��د .يكي از بندهاي ابالغيه مقام معظ��م رهبري در مورد اقتصاد مقاومتي
اقتصاد مقاومتي را صرف ًا مقوله اقتصادي ميدانيد يا نظر شما
مردمي كردن اقتصاد است .آيا واقعاً به آن عمل شده است؟ سال گذشته وزير راه
يك بسته چند وجهي است كه بخشي از آن اقتصادي است؟
اقتصاد مقاومتي عم ً
و شهرسازي با معاونانشان خدمت آقا رفتند .رهبري به آنها گفتند مملكت در حال
ال به دنبال ايجاد يك باور اس��ت .مس��ئله اقتصاد مقاومتي را
ً
تحريم است .بنابراين بايد كارهايي كه با خارج ارتباط ندارد را توسعه بدهيم .مثل
زماني مطرح كرديم كه كش��ور شديدا درگير مسائل ناشي از تحريمها بود و كشور
راهسازي و توسعه خط آهن .اينها ارز نميخواهد و اگر بتوانيد  10درصد نقدينگي
زير س��ايهجنگ بود .در عين حال چرخ كشور هم بايد ميچرخيد .بنابراين نظريه
موج��ود در جامعه را ج��ذب كنيد ،اين مملكت از ركود خارج ميش��ود .واقعاً هم
اقتصاد مقاومتي از اين جهت مطرح شد كه به دنبال تواناييهاي داخليمان برويم.
ميش��ود .ولي كسي اجرا نكرد و كس��ي دنبال اين كارها نبود .اين در اسالم آمده
در اص��ل به خاطر آن به وجود آمد .از طرفي اجرايي ش��دن اين نظريه هم نياز به
جزو ابالغيه مقام معظم رهبري هم است .چرا اجرا نميشود؟ چرا كسي نميپرسد
نظارت دارد كه وجود ندارد.
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منشور قانونگذاري

اجتامع -اقتصاد وفرهنگ

يعني مجلس هم نميتواند كاري انجام دهد؟
ما در اقتص��اد داخليمان باور توس��عه نداريم .باور اينكه
درد م��ردم را درد خودم��ان بدانيم نداريم .به همين خاطر هم اس��ت كه
به نظ��ر من در بدنه اجراي��ي اعتقادي به اجراي اقتص��اد مقاومتي وجود
ندارد .اگر داش��ت كه شاهد تصميمات بدون پشتوانه علمي نبوديم .فرض
بفرماييد امروز اعالم كردند قيمت برق براي صنايع 20درصد افزايش پيدا
ميكن��د .خب اين 20درصد بخواه��د افزايش پيدا كند هزينه توليد را باال
ميب��رد و امكان ص��ادرات را كاهش ميدهد .ق��درت رقابت با محصوالت
خارجي را كاهش ميدهد .اين يعني اينكه ما در راستاي توسعه اقتصادي
حركت نميكنيم .حاال به نظر شما چرا اين 20درصد قيمت برق را افزايش
دادهان��د .براي اينكه ب��ه خزانه دولت برود ،بعد ي��ك خبر اختالس جديد
بيايد و اين پول معلوم نش��ود به جيب چه كس��ي ميرود يا رفته است .در
نهايت هم يك نفر را دس��تگير ميكنند و اگر هم مجازاتش كنند باز اين
پول تمام و كمال به بيتالمال بر نميگردد .در حال حاضر ما روي قيمت
برق خانگي يارانه ميدهيم .در هيچ كجاي دنيا براي مصارف خانگي يارانه
نميدهن��د .در دنيا براي بخش صنعت و توليد ،قيمتها را در حد متعادل
نگ��ه ميدارند تا كاال قابل رقابت باش��د .ما در س��ال  1393بهرغم اينكه
قيمت انرژي در بازارهاي جهاني رو به كاهش بود براي توليدكنندگان در
اي��ران به يكباره قيمت گاز طبيعي را  85درصد و قيمت برق را 25درصد
افزاي��ش داديم .در حالي كه قيمت نفت پايين ميآيد .يعني قيمت انرژي
براي رقباي ما پايين ميآيد ،ما به عكس قيمت انرژي را باال ميبريم .اين
يعني عمل ضد اقتصاد مقاومتي.
يكي از مشكالت اصلي كه االن دامنگير جامعه است و عالوه
بر منتقدان خود مس�ئوالن اجرايي هم به آن معتقدند بحث
ركود و اشتغال است .عملكرد مجلس دهم را در اين زمينه چطور ارزيابي
ميكنيد؟
از مجلس دهم چشمم آنقدر آب نميخورد كه اقدامات اساسي انجام بگيرد .تا به
حال كه چيز خاصي نديديم.
در كدام دوره اشتغالزايي در كش�ور رونق بيشتري داشته و
ميتوانيم ادعا كنيم با وجود تمام چالشهاي اقتصاد ما ركود
را مهار كردهايم؟
دورههاي مجلس را نميدانم اما طبق آمار و اطالعات موجود ،در دوره س��ازندگي
در زمينههاي يادش��ده در وضعيت مناس��بي بوديم .شايد هم در آن زمان مجلس
با دولت همراهتر بود .ش��ايد صرف وضع قوانين نبود كه اوضاع را در آن زمان در
ش��رايط مناسبتري قرار ميداد .بلكه به اين خاطر بود كه دولت تكنوكرانت بود.
اقتصادبيتأثير از عوامل سياسي نيست .ولي االن مديران ما بيش از اينكه مديران
تكنوكرات و مدير باش��ند متأثر از جريانهاي سياس��ي هستند كه آنها را هدايت
ميكنند يا از آنجا دستور ميگيرند.
آقاي دكتر يكي ديگر از مباحث اقتصاد م�ا قاچاق كاال و ارز
است ،قوانين موجود در اين رابطه را كافي ميدانيد؟
قاچاق در ايران به ش��كل لجامگس��يختهاي گس��ترش پيدا كرده و دستگاههاي
زي��ادي در آن دخال��ت دارن��د و رانتهاي زي��ادي در اين زمينه وج��ود دارد.
منفذهاي ورود قاچاق در كش��ور غيرقابل كنترل اس��ت .عالوه بر اين دو نرخي
بودن ارز هم يكي از عوامل تأثيرگذار روي قاچاق كاالست .در مبارزه با قاچاق تا
به حال موفق نبوديم و بعيد هم به نظر ميآيد با س��اختار موجود بتوان چندان
موفقيتي داشته باشيم.
دليل اين حجم گسترده قاچاق چيست؟
فك��ر ميكنم دس��تگاههايي ك��ه ذينفوذ هس��تند .ببينيد
قاچاق در اين ابعاد نميتواند بدون س��ازماندهندگي انجام بگيرد .واردات 20
ميلي��ارد دالر كاالي قاچاق و آم��دن  3هزار كانتينر قاچاق در روز به كش��ور
نميتواند به شكل يك پديده انتزاعي و يك جزيره باشد ،بلكه يك اقدام كام ً
ال
ساماندادهشدهاي است.
ويژهنامه روز مجلس روزنامهجوان
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قوهمقننه
فاقد نظريهفرهنگي است

حوزه فرهنگي به عنوان يكي از حوزههاي
جمش�يد جعفرپور نماينده
مه��م و تأثيرگذار كه بس��تر و زمينه همه
مردم الرستان ،خنج و گراش است.
تغييرات و پيش��رفتها را فراهم ميسازد،
او نايب رئيس كميس�يون فرهنگي
مجل�س اس�ت .از او ب�ا توج�ه ب�ه
به دلي��ل نگاه ناق��ص مجموعه حاكميت
سمتش خواستيم در باب «ولنگاري
اعم از قوه مقننه ،قضائيه و مجريه كه نگاه
فرهنگي» يادداشت شفاهي كوتاهي
به ما ارائه دهد .مطلب پيش رو گفتار
شايس��تهاي به آن ندارند ،در ضعف به سر
مكتوب شده وي است.
ميبرد.
فرهنگ و مس��ائل فرهنگي از موضوعاتي
است كه پيرامون آن بسيار حرف زده ميشود اما در مرحله اثبات ،عمل و اجرا با
مشكالت و نقصهاي فاحشي روبهرو است.
اين حوزه بر دو پايه برنامه و بودجه اس��توار اس��ت .بههن��گام تخصيص بودجه
وقت��ي فرهنگ در مقابل س��اير حوزهه��ا و بخشهاي اجرايي ق��رار ميگيرد به
عنوان عنصر درجه  2و  3نگريسته ميشود كه در تخصيص منابع حمايت الزم
ص��ورت نميگيرد .در زمينه تدوين برنامه نيز برنامهريزيهاي دقيق كه قابليت
اجراييشدن را داشته باشد ،نيازمند بودجههاي كافي است چراكه در اين صورت
ميتوان انتظار داشت بهترين و متخصصترين افراد براي معضالت تصميمگيري
و ارائه برنامه كنند .در اين حالت است كه توليد آثارخوب فرهنگي و فاخر هنري
نيز به دليل كمبود و بيتوجهي به بودجه فرهنگي ،متوقف ميماند كه باعث شده
اثرات مخرب ضعفهاي فرهنگي بر سياست ،اقتصاد و جامعه سايه بيندازد.
توجه ويژه به فرهنگ و يافتن راهي براي برونرفت از معضالت حاكم بر آن تنها به
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي خالصه نميشود بلكه آموزش و پرورش به عنوان
مبدأ اصلي تغيير و تحوالت ،بخش مهمي از سهم رفع معضالت را تشكيل ميدهد
ك��ه وزير و تيم همراه او توج��ه خود را بايد معطوف به امر فرهنگس��ازي و توجه
به دانشآموختگان اين حوزه كنند ،اما وقتي معلمان اين كش��ور دغدغه معيش��ت
دارند ،چگونه ميتوان انتظار اقدامات مؤثر فرهنگي،تربيتي و فوقبرنامه در مدارس
داشت؟!
وقتي يك معلم ،خود در تأمين هزينههاي آموزش��ي فرزندانش مستأصل مانده،
چگونه ميتوان اقدامات فرهنگي را در برنامههاي وي گنجاند؟
به رغم اين مهم بايد گفت كه اين دغدغه تنها متوجه دولت نيست بلكه مجلس
خود بايد در اين زمينه دغدغه فرهنگي داشته باشد اما شاهد هستيم از بدو ورود
در مجلس جديد هم كليت مجلس توجهي بدين امر نداش��ته اس��ت و مباحث
فرهنگي از هيچ جهتي ،حاكم بر عملكرد مجلس نيست كه اين نشان ميدهد ما
حتي در قوه مقننه نيز فاقد يك نظريه فرهنگي يكسان هستيم.
اهميت مس��ئله فرهنگ تا جايي اس��ت كه حتي رهبر معظم انقالب در اهميت
فرهنگ با عبارت «اگر در اين راه كشته شوم» صحبت به ميان آوردند تا همگان
ميزان دغدغه ايش��ان را در اين موضوع متوجه ش��وند ،لذا امروز همه كساني كه
مدعي پيروي از منويات رهبر معظم انقالب هستند بايد به اين ندا گوش فرا دهند
و گامهاي جدي بردارند .ايش��ان در ديدار خود با نمايندگان مجلس سه موضوع
اقتصاد ،علم و فناوري و فرهنگ را به عنوان اولويت معرفي كردند اما در واقعيت،
چگالي و وزن فرهنگ در مقابل دو حوزه ديگر چه ميزان است؟!
الزم است به عنوان اقدام اساسي افراد حاضر در مسندهاي تصميمگيري را نسبت
ب��ه اهميت و اهداف فرهنگ��ي باورمند كرد چراكه اگر فردي در مجلس و وزارت
حضور داشته باشد اما اين حرفها را قبول نداشته باشد ،همچنان كاري از پيش
برده نميشود .هرچند بايد گفت اين دغدغهمندي تنها معطوف به سخنرانيهاي
كوبنده نميشود بلكه بايد با عمق جان مورد پذيرش قرار گيرد و تكتك مسئوالن
خود را مكلف به توجه مسائل فرهنگي كنند كه در غير اين صورت روند نامطلوبي
را طي ميكنيم كه به جاي صعود ،سقوط را به دنبال خواهد داشت.

آيتاهلل عباس كعبينس�ب،
مدرس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم
و از حقوقدانان مشهور و صاحبنظر كشور
و عضو هيئت علمي و اس�تاد برجس�ته و
نمونه مؤسس�ه آموزش�ي ،پژوهشي امام
خميني(قدسسره)است.كعبيدرحوزهو
دانشگاه به نوآوري و خالقيت اشتهار دارد.
همچنين در ح�ال حاضر نماين�ده مردم
ش�ريف خوزس�تان درمجل�س خبرگان
رهبريوعضوجامعهمدرسينحوزهعلميه
قم و عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون
اساسي اس�ت كه به عنوان صاحبنظر در
فقه حكومتي و حقوق عمومي و همچنين
نظريهپرداز مسائل حقوق اساسي و حقوق
كار شناخته ميشود.

آي�تاهلل س�يدرحيم ت�وكل،
استاد اخالق حوزه علميه قم كه بهعنوان
چهارمي�ن منتخب م�ردم مازن�دران ،به
نمايندگ�ي م�ردم مازن�دران در مجلس
خبرگان رهبري درآمد ،دغدغههاي جدي
درحوزهفرهنگدارد،چنانچهدرزندگينامه
منتشر شده از وي در پايگاه اطالعرساني
ش�خصياش نوشته اس�ت« :سالهاست
رهبري در مورد شبيخون فرهنگي ،ناتوي
فرهنگي و ...فري�اد ميزنند كه بعضيها با
بيتوجهي به اين هشدارها ،حساسيت آن
را يا درك نكردهاند يا خداي ناكرده بياعتنا
به اين مسئله مهم شدهاند»...

آيتاهلل محسن مجتهد شبستري

امام جمعه كنوني شهر تبريز و نماينده ولي
فقيه در استان آذربايجانشرقي است.
وي ب�ا همراهي «آيتاهلل ش�هيد مطهري»،
«شهيد مفتح» و «ش�هيد بهشتي» جامعه
روحانيت مبارز را در تهران تأس�يس كردند
و فعاليتهاي مبارزاتيش�ان عليه رژيم در
سالهاي پيش از انقالب به انتشار اعالميه،
بيانيه و فعالي�ت در اين حزب ميگذش�ت.
پس از پيروزي انقالب ،آيتاهلل شبس�تري
به نمايندگ�ي از مردم آذربايجانش�رقي به
عضويت مجلس خبرگان رهبري درآمد.
وي از جمله كساني است كه همواره نسبت به
معضالتفرهنگيهشدارداد هودرخطبههاي
نماز جمع�ه تبريز خواهان توجه مس�ئوالن
نسبت به مسائل فرهنگي شده است.

مجلسقوانينقرارگاهفرهنگيرا
تصويبكند

آي��تاهلل كعبي با تأكيد بر اينكه نظام مقدس جمهوري اس�لامي به
تهذيب پايههاي اخالقي و عمل به احكام شرعي بنا نهاده شده است،
اظهار داشت :تعميق و ارتقاي سطح معرفت ديني مردم بر پايه قرآن
و اهل بيت وظيفه نظام مقدس جمهوري اس�لامي ايران بوده و اين
وظيفه بايد روز به روز متجليتر شود.
وي وظيفه تعليم و تربيت ديني ،ساخت جامعه برآمده از ايمان و تقوا
را وظيفه دس��تگاههاي فرهنگي كشور دانست و بيان داشت :تمامي
دس��تگاههاي فرهنگي اعم از متوليان مربوط به امر تعليم و تربيت،
آم��وزش و پ��رورش ،آموزش عالي و نيز حوزههاي علميه ،س��ازمان
تبليغات اسالمي و حتي صدا و سيماي جمهوري اسالمي در امر رفع
معضالت فرهنگي دخيل هستند.
اين عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با يادآوري يكي از مطالبات
رهبر معظم انقالب از ائمه جمعه مبني بر تشكيل «قرارگاه فرهنگي»
تصريح كرد :همه دستاندركاران فرهنگي و در رأس آن شوراي عالي
انقالب فرهنگي بايد نسبت به طراحي و برنامهريزي اقدامات فرهنگي
اهتمام جدي داشته باشند.
آيتاهلل كعبي ضمن تأكيد بر نيازمندي حوزه فرهنگ در قالب يك
«جهاد فرهنگي» ادامه داد :جهاد فرهنگي با همت در زمينه تقويت
ايمان ،باورها ،اخالق و ارزشها در سطوح مختلف ممكن است و در
اين ميان ،س��پاه و بسيج به دليل صيانت و حفاظت از نظام مقدس
جمهوري اسالمي ايران ،مأموريت فرهنگي ويژهاي دارند.
توگو با منشور قانونگذاري اظهار داشت :ولنگاري فرهنگي
وي در گف 
ناش��ي از اين است كه طراحي ،برنامهريزي و اقدام عملياتي منطبق
بر سياستهاي فرهنگ نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران كه در
قانون اساس��ي تدوين شده و توسط رهبر معظم انقالب بارها هشدار
داده ميشود ،وجود ندارد.
عضو مجلس خبرگان رهبري خاطر نش��ان كرد :بدون هيچ تعارفي،
همه مسئول هستند و همه بايد پاسخگوي ولنگاري فرهنگي باشند،
ل��ذا هر كس كه ت��وان دارد بايد وارد عرصه جهاد ن��رم در مقابله با
ش��بيخون فرهنگي دش��من ش��ود و در واقع با صيان��ت از جامعه،
مقابلهگر با ميكروبه��اي واگيردار و نابودكننده تباهيگر اخالقي و
فرهنگي شود.
در همي��ن زمينه آيتاهلل توكل به صراحت بيان داش��ت :اگر دولت
قاطع عمل كند ،در دهان متجاوزان بزند ،پول ملت برگردد و مشكل
ازدواج جوانان حل شود ،مفسده هم درست ميشود.
پيش��نهاد اين عضو خبرگان رهبري براي اقدامات ايجابي در حوزه
فرهن��گ برخورد دولت ب��ا كارمندان خود اس��ت و ميگويد :دولت
كارمندان خ��ود را مكلف به حفظ موضوعات فرهنگي كند و بعد از
يك بار تذكر براي بار دوم كارمند مربوط را از شغل بركنار كند.
وي ب��ا تكرار اين جمله كه «در درج��ه اول ،دولت موظف به تبيين
مباحث در حوزه فرهنگي اس��ت» ،تصريح كرد :دولت دلسوز عفت
مردم باشد و همت كند ،بخش عظيمي از مباحث مربوط به نهي از
منكر فراهم بود كه برخي كمك نكردند اما از آنجا كه معذوريت در
اع�لام صريح اين موانع دارم بايد بگويم مقدمات كار فراهم اس��ت و
الزم است فقط برخي مسئوالن معضل را حل كنند.

آيتاهلل شبس��تري در گفتوگو با منشور قانونگذاري اقدامات حوزه
فرهنگي را چندان جهادي و انقالبي نميداند و ميگويد« :الزم است
مسئوالن اقدامات خود را براي پيشگيري و بازدارندگي و ممانعت از
فساد دوچندان كنند».
آيتاهلل شبستري با بيان اينكه ولنگاري گسترده و در نقاط مختلف
كش��ور و حتي ش��هرها و روستاها فس��اد اخالقي روز به روز بيشتر
ميشود ،اظهار داشت :اينكه اساساً اشكال در قوانين است يا مديريت،
بحث ديگ��ري خواهد بود ،هرچند قوانين ما بايد منطبق با اس�لام
باش��د و قوانيني كه برخالف اسالم باشد در جمهوري اسالمي ايران
معتبر نيست.
وي با تأكيد بر اينكه نقصانهاي موجود در قوانين بايد توسط مجلس
شوراي اسالمي اصالح شود ،ادامه داد :اشكاالت فعلي بيشتر در اداره
اجرايي كشور است كه قوانين اسالم را آنگونه كه شايدوبايد اجرايي
نميكنن��د ،به طور مثال احكامي چون ش��رابخواري بعد از انقالب
اسالمي اجرايي شده است كه جاي شكر فراوان دارد اما بيحجابي يا
بدحجابي چندان جدي تلقي نميشود و همچنان رواج دارد.
اي��ن عضو خب��رگان رهبري ب��ه ضرورتهاي اجرايي ش��دن امر به
معروف و نهي از منكر در جامعه اش��اره كرد و با بيان اين مطلب كه
در بس��ياري از موارد ،عليه اس�لام و مقدسات شبهاتي القا ميشود،
ادامه داد :بايد چارهاي انديشيده شود تا در مقام اجرا ،احكام اسالمي
پيادهس��ازي شود و جوانان به س��مت ولنگاري كشيده نشوند .امام
جمعه تبريز با اشاره به پيش��گيري وضعيت ولنگاري در دانشگاهها
و مدارس تصريح كرد :نيروي انتظامي،قوه قضائيه و س��اير ارگانها
مس��ئول مقابله در زمينه ولنگاري هس��تند .چگونه است كه فضاي
حاكم در دنيا با حجاب اس�لامي مبارزه ميكند اما ما در برابر نفوذ
فرهنگي ساكت نشستهايم؟!
آيتاهلل شبستري متوليان فرهنگي از جمله دولت و مجلس را متوجه
انجام اقدام جدي در زمينه فرهنگي س��اخت و گفت :قوانين وجود
دارد اما الزمه آن اجرايي شدن است و نبايد اينگونه باشد كه از ترس
اس��تكبار جهاني ،احكام اس�لام و قوانين را ناديده بگيريم و فرصت
رونقدهي را براي ولنگاري فراهم سازيم.
وي حجاب را نماد اس�لام دانست و تأكيد كرد :وجود بانوان محجبه
در هر كشوري نشاندهنده حاكميت اسالم است ،لذا در مقام اجرايي
ش��دن اين امر،مس��ئوالن بايد عنايت ويژهاي به ولنگاري فرهنگي
داشته باشند و نگذارند بيش از اين شاهد بيبند و باري باشيم.
اين عضو خبرگان رهبري نيز در مس��ئله حجاب بانوان ،به ضرورت
توبيخ كارمندان دولتي اش��اره و تصريح كرد :انجام چنين اقداماتي
بازدارن��ده خواهد بود و ميتوان جلوي ولن��گاري را گرفت ،هرچند
نواقص قانوني بايد با اقدام مجلس برطرف ش��ود اما اين امر بيش��تر
برخاس��ته از ناحيه اجراس��ت و بايد دولت ،وزارت ارشاد ،مسئوالن
دانشگاه و شوراي انقالب فرهنگي اقدام جدي انجام دهند.
ام��ام جمعه تبريز در پايان گفتههاي خود يك بار ديگر اقدامات
فرهنگ��ي را انقالب��ي و جهادي ندانس��ت و خاطر نش��ان كرد:
مسئوالن اقدامات الزم را براي پيشگيري ،بازدارندگي و ممانعت
از فساد انجام دهند.
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منشور قانونگذاري

اجتامع -اقتصاد وفرهنگ

آيتاهلل سيد هاشم حسيني

بوشهري استاد برجسته حوزه علميه
قم ،عضو شوراي عالي حوزههاي علميه و
شوراي سياستگذاري حوزههاي علميه
خواهران ،امام جمعه قم و عضو ش�وراي
عال�ي آموزش و پ�رورش و ني�ز نماينده
مردم استان بوش�هر در مجلس خبرگان
رهبري است.
همزمان با فرارسيدن پايان مديريت دوره
هفتم او بر حوزههاي علميه كشور بود كه
درخواستهاي فراواني در سطوح مختلف
حوزه از وي براي پذيرش ادامه مسئوليت
صورت گرف�ت اما نماينده مردم اس�تان
بوش�هر در مجل�س خب�رگان رهبري و
عضو هيئت رئيس�ه اين مجلس ،تمايلي
براي ابقا در اين س�مت نشان نداد و پس
از  ۱۴سال مديريت (هفت دوره دوساله)
بهطور رسمي به خدمات مديريتي خود در
حوزه پايان داد.
وي راه حل مشكالت سياسي و اقتصادي
كشور را از مسير فرهنگ ميداند و عقيده
دارد :فرهن�گ عمومي زي�ر بناي جامعه
است و امروز مسائل سياسي و اقتصادي
از رهگذر فرهنگ قابل حل است.
آيتاهلل حسيني بوشهري از جمله افرادي
است كه عشق به فرهنگ اهل بيت(ع) را
تأثيرگذار در فرهن�گ عمومي ميداند و
حتي خواس�تار اختصاص بودجه الزم از
سوي دولت در اين امر شده است.
وي در يادداش�تي كه در اختيار منش�ور
قانونگ�ذاري گذاش�ته معتقد اس�ت كه
ناهماهنگيهاي�ي در برنامهريزيه�اي
فرهنگي دستگاهها وجود دارد كه برخي
امور ب�ه ج�اي تأثيرگ�ذاري ،به س�مت
خنثيسازي حركت ميكند و همين امر
منجر به از بي�ن رفتن اقدام�ات ايجابي
ميش�ود .در ادام�ه متن اين يادداش�ت
شفاهي را ميخوانيد.
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يزند
ميداندادنبهولنگاريدامنم 

ش��وراي فرهن��گ عموم��ي در جامعه م��ا كم نيس��ت و حتي در
شهرس��تانها هم وجود دارد ،اما تأثيرات قاب��ل توجه و بازدارندگي
چنداني ندارد ،چراكه بس��ياري از مس��ائل فرهنگي قانون و ضمانت
اجرا ندارد.
ولنگاري فرهنگي موضوعي است كه هم در فرمايشات رهبري مطرح
شده و هم دغدغه جدي متدينين است .مشكل اصلي در اين حوزه
اين است كه اقدامات بايسته و الزم متناسب با اقتضائات يك جامعه
ديني و اسالمي انجام نميگيرد.
هم وظيفه مردم اس��ت كه در چارچوب ضوابط دين و آيين مترقي
اس�لام حركت كنند و هم مس��ئوالن ما در جايگاه خود نس��بت به
اين مهم دغدغه داشته باش��ند؛ يعني با پيشگيريهاي الزم ،سعي
كنند فضاي جامعه به سمت ولنگاري كشيده نشود و در دستگاههاي
زيرمجموعه خود نيز مراقبت به عمل آورند كه اگر اتفاقي در جامعه
افتاد و چهره ولنگاري در جامعه برجسته شد ،بيتفاوت از كنار اين
موضوع عبور نكنند .آنگونه كه برداش��ت ميش��ود؛ جديت الزم در
مجموعهه��ا در اين خصوص وجود ن��دارد .با تعبيراتي تحت عنوان
اينكه «مردم آزاد باش��ند» يا «كار فرهنگي بايد انجام ش��ود وگرنه
نميت��وان جلوي مس��ائل را گرفت» ،فضا براي ش��رايط بدتر آماده
ميشود و به سمت افرادي ميرود كه خواهان دينداري مردم نيستند
و به ارزشها بهايي نميدهند.
ب��ه طور مثال در رابطه با همين تعبيري كه ذكر ميش��ود «بايد كار
فرهنگي انجام شود» ،سوال اصلي اين است كه چه كار فرهنگي براي
پيشگيري و جلوگيري در جامعه انجام ميشود؟ اين واژه سمي است
كه وارد فضا ش��ده و همچنان ادامه پيدا ميكند بنابراين كس��ي كه
معتقد است كار فرهنگي انجام شود ،بايدساز و كار الزم را فراهم كند؛
هر روز نميتوان اين واژه را تكرار كرد .كار فرهنگي عالوه برساز و كار
نيازمند بودجه ،برنامهريزي و تربيت نيرو است تا باالخره انجام بگيرد.
كس��ي مخالف آزادي نيس��ت ولي اينجا ايران است؛ يعني كشوري
كه بر مدار ديني و اس�لامي حركت ميكند و باور مردم بر اس��اس
باورهاي ديني ش��كل گرفته و اعتقادات و باورهاي مردم برگرفته از
دين و مذهب آنها اس��ت؛ بنابراين اگر دنبال آزاديهاي تعريف شده
در غرب هس��تيم كه بحث ديگري اس��ت ،اما ما معتقديم كه اسالم
بهترين آزادي را در چارچوب حفظ حرمتها داده است .اگر به فكر
هستيم ،مجموعهها و مسئوالن دستگاههاي مختلف دولتي مراقبت
كنند ،اتفاقي نيافتد و در برنامهه��اي فرهنگي خود ،ميدان را براي
ولنگاري باز نكنند.
شكي در اين نيس��ت كه مردم نياز به تفريح ،نشاط و شادابي سالم
دارند ،اما گاهي نش��اط و شادابي با ولنگاري مساوي تلقي ميشود.
براي مردم در يك جامعه ديني بايد تفريحي فراهم شود كه متناسب
ب��ا باورها و اعتقادات آنها باش��د و در عين ح��ال از جاي ديگر رنگ
نگيرند و جذب افكار و برنامههاي طراحي شده ديگران عليه جامعه
ديني نشوند.
ً
در اين راس��تا هميش��ه نه اقدامات سلبي و نه اقدامات صرفا ايجابي
جوابگو اس��ت ،چراكه در برخي مواقع و با توجه به ش��رايط متفاوت
اقدامات سلبي و در برخي ديگر اقدامات ايجابي راهگشا خواهند بود.

در يك جامعه منهاي بحثهاي فرهنگي ،اگر مفس��دهاي پيدا شد،
آيا ش��ما تالش براي از بين بردن و ريش��ه كن كردن مفسده انجام
ميدهيد يا كار ايجابي انجام ميدهيد؟ پاس��خ اين اس��ت كه وقتي
مفس��دهاي رخ داده ،اقدام ايجابي در رابطه با مفسده پيش آمده كه
صدها و هزاران نفر را مبتال كرده است چه فايدهاي خواهد داشت؟!
پيش��گيري براي عدم ابتالي ساير افراد خوب اس��ت ،اما در مقابل
فردي كه روز به روز بيشتر غرق ميشود و امكان غرق كردن ديگران
را هم در وجود خود پرورش ميدهد ،چه كاري بايد انجام گيرد؟
اسالم نيز يك بعدي نيست و به صورت دو بعدي يعني رعايت حدود
الهي (با هدف بازدارندگي افراد و دوري از گناه) و تش��ويق ،ترغيب
و موعظ��ه (ذكر وعدههاي بهش��ت و پرهي��ز از دوزخ) جلو ميرود؛
بنابراين در جامعه اس�لامي بايد به صورت دو سويه عمل كرد يعني
هم مشوقها را افزايش داد و هم زمينه كارهاي مثبت را فراوان كنيم
و هم حكومت در جايگاه خود نقش بازدارندگي ايفا كند.
به طور مثال براي آن دسته افرادي كه اعتقاد دارند اقدام سلبي انجام
نگيرد بايد گفت ،پليس را از جامعه حذف ميكنيم و صرفاً كار ايجابي
را براي مقابله با دزدي انتخاب خواهيم كرد ،اما اگر دس��ت پليس را
براي برخورد بستيم و اين دزديها ادامه يافت ،چه فضايي در جامعه
حاكم ميشود؟! كار ايجابي چگونه مقابل سرقت را خواهد گرفت؟!
آموزههاي ديني در عين حال كه ميتواند حالت تشويقي در جامعه
ايج��اد كند ،بايد بازدارنده هم باش��د .مي��دان دادن خود به فضاي
ولن��گاري دامن ميزن��د ،اما در عين حال ك��ه راه را بايد در تمامي
زمينهها باز بگذاريم ،الزم اس��ت تا اقدام بازدارنده هم انجام گيرد و
اينگونه فضاي جامعه به كنترل در آيد و بتوان آن را اداره كرد.
عالوه بر موضوعات ذكر شده؛ بخشهاي قابل توجه ضعفهاي قانوني
به نداش��تن ضمانت اجرايي بر ميگردد .شوراي فرهنگ عمومي در
جامعه ما كم نيست و حتي در شهرستانها هم وجود دارد ،اما بهرغم
رصد آسيبهاي اس��تاني و اقدامات كارشناسي تأثيرات قابل توجه
و بازدارندگي چنداني ندارد ،چراكه بس��ياري مس��ائل فرهنگي ،اوالً
قانون و ضمانت اجرا ندارد ،ثانياً بخشي از مسائل فرهنگي در تقابل
با بخش ديگر است.
اي��ن را وقتي درك ميكنيم كه برخي دس��تگاهها به انجام اقدامات
فرهنگي مبادرت ميورزند كه در تقابل با بخش ديگري قرار ميگيرد
و اين ناهماهنگي در برنامهريزيهاي فرهنگي تأثيرگذار است ،چراكه
برنامهها مكمل يكديگر نشده و خنثيكننده يكديگر ميشوند.
مس��ئله ديگر بدين بر ميگردد كه گاهي مواقع ديده ميش��ود
دس��تگاههايي ب��راي ام��ر به مع��روف و نه��ي از منكر ،بس��يج
ب��راي اقدامي ميش��وند اما با يك س��خنراني و صحبت ،تمامي
برنامهريزيه��اي انج��ام ش��ده زير س��وال م��يرود و جامعه و
مخاطب ما به خصوص كس��اني كه دنبال گريز از مسئوليتهاي
اجتماعي هستند سخن كسي را ميگيرند كه عم ً
ال كار ايجابي و
برنامهريزيها را زير س��وال برده است .اين نشان ميدهد روحيه
جرئ��ت پيدا كردن براي مقابله با ولنگاري با اقدامات متفاوت در
س��خنان ،خود به خود زمينه تأثيرگذاري حركت سالم را هم از
بين خواهد برد.

دستگاههايدولتي
ازعناصرقائلبهسكوالريسمكمندارند

تاكن��ون فكر كردهايد چرا عدهاي «ولن��گاري فرهنگي» را محدود
به چندتا مس��ئله جزئي ميدانند؟ براي بنده كه س��الها در عرصه
دانشگاهها ،تحوالت فرهنگي و حقوقي سير كرده و زيستهام ،پاسخ
تقريباً روشن است.
الف -يكي از پاس��خها آن اس��ت كه عدهاي ميخواهند فس��ادهاي
كالن مال��ي ،فيش و حقوقه��اي نجومي ،ناكارآمديش��ان در اداره
دولت ،ناتوانيش��ان در تأمين معيش��ت و اقتصاد م��ردم را در ذيل
جنجال بر س��ر حجاب و كنس��رت و مانند آن پنهان كنند .دقيقاً از
همان دوقطبيهاي كاذبي كه هم��واره مورد مذمت رهبر خردمند
انقالب قرار داشته است.
ب -پاس��خ دوم آن اس��ت كه ع��دهاي ميخواهن��د مباني فكري و
مرعوبي��ت خود در مقابل گفتمان غرب را در ذيل بحثهاي حجاب
و عفاف ،به وادي فراموش��ي بس��پارند تا از اين رهگ��ذر ،بتوانند در
اليههاي زيرين جامعه اعم از فعاليتهاي هنري(سينما ،كتاب و)...
ب��ا يك مصونيت آهني��ن به تهي كردن جامع��ه از ارزشهاي الهي
بپردازند.
البته اين دو پاسخ اجمالي مجوزي براي بيتوجهي به مباحث حجاب
و عفاف نيس��ت .واقعيت اين است كه نظام جمهوري اسالمي ايران
به دليل ماهيت اس�لامي و انتظاري كه جامعه اس�لامي از آن دارد
به تناسب امكانات خويش تالش ميكند تا زمينههاي رشد و ترقي
م��ادي و معنوي جامعه را فراه��م و با مظاهر گناه و تجاوزكنندگان
ب��ه قوانين الهي برخورد كن��د .البته به هيچ وجه مدعي نيس��تيم
در اي��ن زمينه كام ً
ال موفق بودهايم ،اما اين چنين نيس��ت كه تنها
برخورد با گناه را در بدحجابي محدود و از برخورد با مرتكبين ساير
گناهان چشمپوشي كنيم بلكه بحث ما ناظر بر جنجالهاي رسانهاي
و فضاي مجازي اس��ت .كافي اس��ت ش��ما در همين مورد سري به
محاكم قضايي بزنيد...
براي مداقه در هر پديدهاي الزم اس��ت آن پديده و مفاهيم وابسته
به آن مورد دقت قرار گيرد .اگر بخواهم از پاسخ دوم در بند اول اين
يادداشت اس��تفاده كنم بايد بگويم «ولنگاري فرهنگي» به معناي
هژموني و س��يطره گفتمان ليبرال س��رمايهداري غربي كه در ذيل
آن مباني فكري دينس��تيزانه «اومانيسم» و «سكوالريسم» كام ً
ال
مشهود است و متأسفانه دستگاههاي دولتي و حتي بعضاً حكومتي
نيز از عناصر قائل به اين گفتمان ،كم ندارند.
نخستين علت و ريش��ه وجودي ولنگاري فرهنگي يعني ريشههاي
انديشهاي ،انگيزشي و رفتاري آن بياعتقادي به اصول و ارزشهاي
اسالمي ،اسالم ناب ،اسالم انقالبي ،اسالم ناسازشكار با غرب و تفكر
ناب امام خميني(ره) است.
دوم اينك��ه همانطور كه آيتاهلل جواديآملي فرمودهاند ،در فرهنگ
قرآن��ي غيرت را س��ه عنصر معرف��ت ،هويت و غيرزدايي تش��كيل
ميدهد ،غيرزدايي به اين معناست كه اجازه ندهيم بيگانه به حريم
ما نفوذ كند.
س��وم غربزدگي و مرع��وب امريكا و غرب بودن اس��ت كه روحيه
حقارت و وابستگي را در فرد ايجاد ميكند .امام خميني(ره) درباره
اين گروه ميفرمايند« :ما از شر رضاخان و محمدرضا خالص شديم

لكن از شر تربيتيافتگان غرب و شرق به اين زوديها نجات نخواهيم
يافت ،اينها برپادارندگان س��لطه ابرقدرتها هستند و سرسپردگاني
هستند كه با هيچ منطقي خلع سالح نميشوند و هماكنون با تمام
ورشكستگيها دس��ت از توطئه عليه جمهوري اسالمي و شكستن
اين سد عظيم الهي برنميدارند» (صحيفه امام جلد  ۱۵ص.)۴۴۶
چهارمين دليل وادادگي فرهنگي وادادگي در برابر س��يل بنيانكن
فساد اخالقي غرب است كه امروز تمام دنيا را فرا گرفته است.
پنجمين دليل حمله به نهادهاي انقالب ،حافظ فرهنگ و ارزشهاي
اصيل اس�لامي مانن��د ش��وراي نگهبان ،س��پاه پاس��داران ،جوانان
حزباللهي و روحانيون انقالبي است .كوبيدن اين افراد و سازمانها با
عناويني مانند آخوند حكومتي ،افراطي و تندرو انجام ميشود.
ششمين علت از علتهاي ولنگاري فرهنگي حركت در مسير ادبيات
دش��من و دوقطبيكردنهاي مصنوعي جامعه ب��ه تندرو و ميانهرو
است.
هفتمي��ن مورد ضع��ف روحي برخي دولتمردان در برابر دش��من و
ضعف نشان دادن است كه موجب جسارت او شده است.
هش��تمين م��ورد انقالبي نب��ودن خ��واص و عقبنش��يني برخي
شخصيتها و مس��ئوالن متدين از موضعگيري انقالبي تحت تأثير
جنگ رواني دش��منان و ايادي نفوذي آنان اس��ت از خوف اينكه به
آنان برچسب افراطي ،تندرو و حكومتي نخورد.
مق��ام معظم رهبري در ديدار خود با نماين��دگان مجلس دهم ،در
خردادماه س��ال جاري فرمودند« :موض��وع فرهنگ ،نوعي ولنگاري
و بياهتمامي در دس��تگاههاي فرهنگي به چشم ميخورد ،زيرا در
تولي��د كاالي فرهنگي مفيد و جلوگي��ري از توليد كاالي فرهنگي
مضر ،كوتاهيهايي صورت ميگي��رد ».البته توليد كاالي فرهنگي
مناس��ب با هويت ايراني -اس�لامي ،يكي از دغدغههاي هميشگي
رهبرانقالب بوده كه در دو س��ال اخير بر حجم آن نيز افزوده شده
است.
تولي��د داخل نكته مهم و كليدي اس��ت كه نه تنه��ا اين روزها در
عرصه اقتصادي كه در عرصه فرهنگي نيز خأل آن به شدت احساس
ميشود.
امروز بايد عالوه بر عرصه اقتصاد ،تقويت روحيه خودباوري در ملت و
جوانان با شعار «ما ميتوانيم» سرلوحه همه مسير جوانان و نخبگان
امروزي ايران اس�لامي قرار گيرد .به نحوي سياستگذاري فرهنگي
بايد صورت بگيرد كه نهايتاً شهروندان دست از محصوالت فرهنگي
غيرايران��ي بردارند و محص��والت فرهنگي(فيلم ،كت��اب) با هويت
ايرانياسالمي را در اولويت سبد خريد خود قرار دهند.
در هر صورت ،موضوعاتي نظي��ر مقابله با «ولنگاري فرهنگي»،
حفظ نظام اجتماعي ،بقاي نسل و خانواده ،تأمين سالمت فكري
و روحي -رواني افراد جامعه و فراهم كردن بس��تري مناس��ب و
محيطي س��الم براي پرورش و تكامل مادي و معنوي انس��ان و
باالخره پرهيز از عواقب ش��ومي كه جوامع ديگر به دليل رعايت
نكردن اين قبيل مس��ائل مصونيتساز ،گرفتار آن شده يا در آن
دست و پا ميزنند و ...نظام اسالمي را ملزم به اجراي اين مسائل
ارزشمند الهي كرده است.

سيداحسان قاضيزادههاشمي

ب�رادارن قاض�يزاده ،س�يد احس�ان و
سيداميرحس�ين ،با هم نماينده مجلس
ده�م هس�تند .ب�رادر بزرگت�ر يعن�ي
اميرحس�ين از حوزه انتخابيه مش�هد و
برادر كوچكت�ر ،يعني احس�ان از حوزه
انتخابي�ه فريم�ان؛ اين ه�ر دو ب�رادر،
پسر عموي وزير بهداش�ت يعني حسن
قاضيزاده هاشمي هم هستند.
م�ا از احس�ان ،خواس�تيم در وضعي�ت
فرهنگ�ي و وظاي�ف مجل�س برايم�ان
بنويسد.
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حجتاالسلام احمد مازني

او را روحاني اصالحطلب و طرفدار يكي از
سران محبوس فتنه ميدانند .البته احمد
مازن�ي كردكويي  55 -س�اله ك�ه اوايل
انقالب همحزبي شهيد بهشتي در حزب
جمهوري اسالمي بوده است ،االن رئيس
شاخه حزب اعتماد ملي هم هست.
مازني انجمن اسالمي شهيد هاشمينژاد
مش�هد را در دوران تحصيل�ش در اي�ن
ش�هر راهاندازي ك�رد .او از  ۱۵س�الگي
فعاليتهاي سياسي خود را آغاز كرد و در
حالي كه تنها  ۱۷سال سن داشت به سبب
مب�ارزات سياس�ياش در رژي�م پهلوي
توسط ساواك دستگير ش�د و مدتي در
زندان بود كه با پيروزي انقالب اسالمي از
زندان آزاد شد .مازني كه به عنوان يكي
از جوانترين زندانيان سياس�ي در رژيم
پهلوي شناخته ميشود ،پس از پيروزي
انقالب اسلامي از فعاالن اصلي جريان
خط امام ب�ود و پس از راهان�دازي حزب
جمهوري اسلامي به آن پيوست .مازني
در سال  ۱۳۹۳از بنياد شهيد بازنشسته
شد و پس از آن فعاليتهاي سياسي خود
را به طور جدي ادامه داد.
مازني از نماين�دگان منتخب مجلس و از
ائتالف اصالحطلبان در ح�وزه انتخابيه
ته�ران ،ري ،ش�ميرانات ،اسالمش�هر و
پرديس در دهمين دوره مجلس شوراي
اسالمي اس�ت .او گزينه فراكسيون اميد
براي رياست كميسيون فرهنگي مجلس
بود كه ب�ا اختالف يك رأي رياس�ت اين
كميسيون را به نصراهلل پژمانفر ،نماينده
اصولگرا واگذار كرد.
نقل قول منتس�ب به مازن�ي ،چند وقت
پيش حواش�ياي را ايجاد ك�رد« :وقتي
ميگوييم كه در جامعه هم كنسرت و هم
روضه باشد ،اين رفتار را از امامحسن(ع)
و امامحسين(ع) آموختيم؛ آنها كه مدعي
دين هستند ،كاتوليكتر از پاپ نشوند».
مازني در اين نوش�تار كه براي ما ارسال
كرده معتقد است اعمال ساليق شخصي
و قانو ننام�داري در ح�وزه فرهن�گ
و قضاياي�ي چ�ون كنس�رتها ،از جمله
عوامل ولنگاري فرهنگي است،يادداشت
ارسالي مازني را بخوانيد و براي ديدن نظر
مخالف نظ�ر او ،يادداش�ت ،مصاحبه و...
قاضيزاده هاشمي و سيد حسن حسيني
را هم مطالعه نماييد.
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مقابل ولنگاريفرهنگي قانونرا َع َلمکنيم
احمد مازني

موضوع��ات مرتب��ط با علوم انس��اني ،اغل��ب از تعاريف واحدي
برخوردار نيس��تند« ،فرهنگ» نيز از اين قاعده مستثني نيست.
انديشمندان و جامعهشناسان براي واژه «فرهنگ» معاني متعدد
و بسياري را ذكر كردهاند .در برخي تعاريف ،فرهنگ دربرگيرنده
اعتق��ادات ،ارزشها و اخالق و رفتارهاي متأثر از اين س��ه بوده
است .برخي ديگر،در تعريف فرهنگ آداب و رسوم و عرف يك
جامع��ه معني را هم دخيل دانس��تهاند .بعضي تعاريف پيرامون
فرهنگ ،آداب و رسوم را شالوده اصلي قلمداد ميكنند و ظاهر
رفت��ار افراد ،بدون توجه به مباني اعتق��ادي ،به عنوان فرهنگ
يك جامعه معرفي ميشود .در برخي ديگر از نگاهها به فرهنگ،
اين مفهوم به عنوان عامل معنا و جهتدهنده به زندگي انس��ان
تعريف ميشود .در مجموع شايد بتوان گفت منطقيترين سخن
در تبيين فرهنگ اين باشد كه گفته شود فرهنگ چونان عاملي
است كه به زندگي انسان معنا و جهت ميدهد.
در جهان امروز در پي هر فرد و جامعهاي ،با هر گونه مشخصاتي
بروي��م ،قطعاً مفهوم فرهنگ از مباحث مهم و در رتبه نخس��ت
اهمي��ت در انديش��ه فرد و در آن جامعه اس��ت .فرهنگ ضلعي
پيچي��ده از مختلفاالض�لاع زندگي ،چند اليه و بس��يار مهم،
هميش��ه موضوع بحث مكات��ب بوده اس��ت .موضوعي مهم كه
مردم را به رخوت و انجماد يا حركت و مقاومت ،اظهار ذلت در
مقابل بيگانه يا احس��اس غرور و ع��زت و ...به تحرك و فعاليت
توليدي ي��ا به بيكارگي و خمودي تحري��ك ميكند« ،فرهنگ
ملي» اس��ت .فرهنگ  -با همين تعريف ويژه ـ محصول تعريف
جمعي از يك جامعه و خودش مؤثر در همه حركات و تحوالت
و تشكيلدهنده هويت يك جامعه است .مناظرهها ،مجادلهها و
بعضاً مخاصمههايي كه در حوزه انديشه وجود دارد و همچنين
مباحث نظري در حوزه فرهنگ همواره به حوزههاي سياسي و
اقتصادي نيز كشيده شده است.
مس��ئله مهم در اينجا رويكرد جمهوري اسالمي ايران به عنوان

يك نظام اعتقادي و ديني است .بعد از پيروزي انقالب اسالمي
مقوله فرهنگ همواره م��ورد توجه مديران فرهنگي بوده اما نه
آنگونه كه شايسته فرهنگ بوده است .به هر حال نظام اسالمي
از ابت��داي ش��كلگيري با تهاجمات گوناگ��ون نظامي ،فكري و
اقتصادي روبهرو بوده و چالشها و كمبودهاي مادي و اقتصادي
مانع مديريت درست در عرصه فرهنگ ميشده است.
مناب��ع كم و فرصته��اي محدود نس��بت به كث��رت نيازهاي
فرهنگي ،ما را به اي��ن موضوع متوجه ميكند كه محدوديتها
را چگون��ه ميتوان كاه��ش داد و امكانات محدود و پايين را در
چه اولويتهايي صرف كرد تا حداكثر بهرهوري و تحقق اهداف
حاصل شود.
مقام معظ��م رهبري به عنوان تعيينكننده سياس��تهاي كلي
نظام و هم به عنوان صاحب نظر در حوزه فرهنگ ،در كنار نفي
جزمانديش��ي نسبت به ولنگاري در حوزه فرهنگ ابراز نگراني و
هش��دار دادهاند .ولنگاري فرهنگي از ابعاد مختلف قابل بررسي
و ارزيابي اس��ت ،از جمله مباحث قابل طرح ،شاخصها ،عوامل،
نش��انهها و باالخره راههاي پيش��گيري و مقابله مؤثر با ولنگاري
فرهنگ��ي اس��ت .لغتنامه دهخ��دا ولنگاري را س��هلانگاري و
بيقيدي تعريف ميكند.
اين موضوع بايد از منظر اهل دانش و تخصص مورد بررس��ي
و آسيبشناس��ي ق��رار گيرد .از جمله اينك��ه آيا ما در بحث
فرهنگ چارچوب و قانوني كه مؤلفهها و ضوابط مدنظر حوزه
فرهنگ را س��امان بخش��د مقرر نكردهاي��م و دچار ولنگاري
شدهايم؟ آيا ما براي دگرگونيهاي تكنولوژيك و بسط فضاي
مج��ازي با هدف يكسانس��ازي و تجانس جهاني براس��اس
الگ��وي فرهنگي ك��ه از كش��ورهاي غربي ريش��ه ميگيرد
آمادگي پيش��گيري و مقابله بهنگام نداش��تهايم؟ آيا قوانين
و مقررات مناس��ب براي اين حوزه وضع نش��ده يا در اجراي
قوانين موضوعه درست عمل نكردهايم؟ آيا دستگاههاي ناظر

توجه به اهالي فرهنگ

معتقدم بهرهگيري از ظرفيت و دانش اهالي فرهنگ و هنر ميتواند بسياري از اين مسائل
را حل كند يا نه ،حداقل براي بس��ياري از آس��يبها راه حل پيش��نهاد كند .هنر ميتواند
تلنگري براي ش��ناخت عوامل ولنگاري اجتماعي و فرهنگي بزند و هنرمندان ميتوانند با
آشكار بيان كردن آسيبها سياستگذاران و قانوننويسان را متوجه معضالت عديده فرهنگي كنند.
طرح مسائل فرهنگي در فضاي اثربخش براي اينكه در نهايت ،سياستگذار و برنامهريز فرهنگي را ملزم
ميكند كه با ابزار مطلوب واقعيتهايي از جامعه را در معرض سوژهها قرار دهد تا با استفاده از چنين
مكانيسمي چارچوبهايي فرهنگي مهيا سازد كه ولنگاري فرهنگي را از چهره جامعه بزدايد.
تلقي بنده اين اس��ت كه با توجه به تأثيرگذاري و جهتدهي اهالي فرهنگ ،در صورتي كه به آنان
اهميت بدهيم و حرمت آنها را نگه داريم و به قدرت علمي و معنوي آنها باور داش��ته باش��يم ،يقيناً
ميتوانن��د با توليد آثار فرهنگي اعتماد به نفس و اعتقاد به ارزشهاي اس�لامي و ملي را در جامعه
ترويج و سهم بزرگ خود را در پيشرفت و تعالي كشور ايفا كنند و مانع افزايش آسيبهاي ناشي از
ولنگاري فرهنگي شوند؛ چراكه نشر حقايق و معارف و ماندگارسازي آن در ذهن مردم گزاره اصلي
در تعريف مفهوم اخالق اس��ت و يكي از مأموريتهاي اساس��ي اهالي فرهنگ ترويج اصول اخالقي
در جامعه است .بر اين اساس ميتوان با ايجاد بستر مناسب براي كساني كه دغدغه فرهنگ كشور
را دارند ش��رايط را براي مقابله با ولنگاري فرهنگي آماده كرد تا شاهد كاهش آسيبهاي اجتماعي
و ناهنجاريها باشيم.

1

احترام به هنجارها و ارزشهاي جامعه

يك��ي از عوامل تأثيرگذار در بس��ط ولنگاري فرهنگي بيتوجهي ب��ه هنجارهاي مورد احترام
م��ردم اس��ت .اي��ن كنش ب��ه وي��ژه در برنامههاي هن��ري بيش��تر ديده ميش��ود و موجب
سوءاس��تفاده مخالفين اين برنامهها ميش��ود .براي پيش��گيري و مقابله با ولنگاري فرهنگي
همه عوامل و ذينفعان برنامههاي فرهنگي بايد به ارزشها و هنجارهاي عمومي احترام بگذارند .به عنوان
مث��ال يك��ي از گاليههاي منتقدين برنامههاي هنري به پوش��ش تماش��اچيان و اس��تفادهكنندگان از اين
برنامهها مربوط ميش��ود؛ چه بس��ا بيتوجهي به اين مس��ئله موجب تعطيل يا حداق��ل كاهش رونق اين
برنامهها شود .در اين مورد مثالهاي متعدد از ناحيه گروههاي مختلف ميتوان مطرح كرد ،اما چون بناي
اين نوش��ته بر اختصار اس��ت به همين اندازه اكتفا ميش��ود كه بايد از ذينفعان بخواهيم كه هنجارهاي
جامعه را مورد تعرض قرار ندهند.

2

ب��ر اجراي قوانين و مقررات در انجام وظيفه خويش كوتاهي
كردهاند؟ آيا بهرهگيري ناصحيح از ارتباطات موجود و رش��د
و توس��عه تكنولوژي و معضل تأخر فرهنگي زمينهس��از بروز
معضلي به نام ولنگاري شده است؟
اگر به دنبال سرمنش��أ ولنگاري باش��يم ،مدتهاس��ت كه گره
اصلي اين كالف س��ردرگم ناپيدا مانده و در نقاطي جست و جو
ميش��ود كه به كلي با مكان واقعي آن بيگانه اس��ت .گناه ،گاه
بر گردن آموزش انداخته ميش��ود ،گاه بر دوش سياستگذاران
گذاش��ته ميش��ود ،زماني از فرآيندي نهاني س��خن ميرود و
گاه نيز همه چيز ناش��ي از عدم برنامهريزي فرهنگي پنداش��ته
ميش��ود .اما بايد توجه داش��ت كه همه اين عوامل در كنار هم
مؤثر هس��تند؛ يعني نميتوان همه مس��ئوليت را بر دوش يك
عامل و يك مجموعه انداخت .حتي افراد و ش��هروندان نيز خود
در اين رخداد نامبارك س��هيم هستند؛ اما پرسش اصلي در اين
شرايط اين است كه چه بايد كرد؟
آيا ظرفيتهاي آموزشي مهمتر است يا خأل قانوني؟ آيا سياستگذاري
ناصحيح بايد اصالح ش��ود يا سياس��تگذاران بايد تغيير كنند يا در
ن��گاه ديگر تغيير رويكرد بدهند؟ جامعه ما با فرهنگ و تاريخ غني
چرا بايد دچار چنين آسيبي شود؟ نظام فكري و فرهنگي جامعه ما
از چنان غنا و عمقي برخوردار است كه ميتواند در برابر هر شرايط
نامطلوب��ي نتيجه را تغيير دهد؛ پس چرا اين فرهنگ و تاريخ غني
ما امروز در كنج كتابخانهها خاك ميخورد؟
به نظر ميرس��د آنچه اكنون مورد اتفاق اس��ت عدم رضايت از
وضعي��ت فرهن��گ و فعاليتهاي فرهنگي اس��ت؛ حتي اگر در
مصاديق ولنگاري فرهنگي اتفاق نظر وجود نداش��ته باش��د ،در
اصل اين موضوع كمتر كسي است كه نظر مخالف داشته باشد.
ب��ه نظر من براي شناس��ايي اصل موض��وع و مصاديق آن و نيز
راههاي پيش��گيري و مقابله با ولنگاري فرهنگ��ي اقدامات زير
ضروري مينمايد:

احترام به سليقههاي مختلف

گاه��ي يك عمل در حوزه فرهنگ از نظر ما ناپس��ند و از نظر ديگران پس��نديده اس��ت و
بالعكس .مث ً
ال بعضي از گروهها با موسيقي در هر سطحي مخالفند ،حال به دليل مذهبي يا
به هر دليل ديگر ،اما وقتي اصل موس��يقي در جامعه پس از انقالب اسالمي ايران بر اساس
سيره نظري و عملي حضرت امام خميني(ره) پذيرفته شد و در قوانين مصوب ،مورد تأييد قرار گرفت و
صدا و س��يماي جمهوري اس�لامي و ديگر سازمانهاي رسمي كشور موسيقي را پذيرفته و در سازمان و
تش��كيالت رس��مي خويش واحدي را به اين رش��ته اختصاص داده و در عمل نيز هنرمنداني را در اين
رش��ته آموزش ميدهند و برنامه موسيقايي توليد و پخش ميكنند ،ما حق نداريم بر اساس سليقه خود
مانع استفاده ديگران از اين برنامهها شويم .عالوه بر اين ديدگاهها و ساليق گوناگون در حوزههاي ديگر
مانند رمان ،داس��تان ،تئاتر ،س��ينما و ...وجود دارد كه ممكن است با سليقه و نظر ما هماهنگي نداشته
باش��د .ما بايد به اين س�لايق احترام بگذاريم و اگر نقدي بر آن داريم از موضع حكمت و موعظه و جدال
احسن برخورد كنيم نه از موضع تخريب.

3

احترام به قانون

در مرحله انديش��ه و نظر همه ديدگاهها قابل احترامند ،اما در مرحله اقدام و عمل همه
باي��د به قان��ون تمكين كنيم؛ البته و ضمن آن با ايجاد فضاي ب��از و امكان بروز و ظهور
اس��تعدادهاي فرهنگ��ي در چارچ��وب قان��ون ،راه را بر توليد و نش��ر آث��ار غيرقانوني و
زيرزمين��ي ببنديم و از س��وي ديگر مرجع ص��دور مجوز و لغو يك برنامه قانون��ي نيز مرجعي قانوني
باش��د .اگ��ر راه قانون��ي را بر تولي��د و پخش آثار فرهنگي ببنديم ش��اهد توليد و پخ��ش آثار مخرب
غيرقانون��ي خواهيم بود كه به ولن��گاري فرهنگي دامن ميزند .همچنين اگر صاحبان قدرت و افراد و
گروههاي ذينفوذ غيررس��مي بتوانند از قدرت و نفوذ خود براي تعطيلي يك برنامه قانوني اس��تفاده
كنند ،اين خود نوعي ولنگاري فرهنگي اس��ت و زمينه ولنگاري بزرگتر كه همانا معطل ماندن قانون
و قانونگريزي است را فراهم ميكند.
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منشور قانونگذاري

اجتامع -اقتصاد وفرهنگ

حجتاالسلام دكت�ر عباس
نصيريفرد عضو كميس�يون س�بك

زندگي ش�وراي عالي انقلاب فرهنگي
است .اين استاد حوزه و دانشگاه تاكنون
س�ه كتاب در حوزه دينپژوه�ي تأليف
كرده است .واكاوي فرقه بهائيت ،وهابيت
و شيطانپرستي و جريانشناسي سلفي
تكفيري (داعش) از جمل�ه تأليفات وي
است.
او همچنين پنج كتاب ديجيتالي در حوزه
فرقههاي نوظهور تأليف كرده است.
 30مقاله در حوزههاي معرفت شناس�ي
دين�ي و جريانشناس�ي فك�ري ،مدير
پژوه�ش پنج كتاب پيرامون ش�خصيت
علمي ش�هداي جهاد علمي و به دس�ت
آوردن رتبه برتر علمي در هشت همايش
ملي و بين المللي از جمله ديگر س�وابق
علمي و پژوهشي وي است.
حجتاالسالم نصيري عالوه بر عضويت
در كميس�يون س�بك زندگي ش�وراي
عالي انقالب فرهنگي ،از س�ال  90تا 93
عض�و كميس�يون هماهنگ�ي فرهنگي
دانش�گاههاي كش�ور ه�م بوده اس�ت.
وي همچني�ن عضوي�ت در كميس�يون
پژوهشهاي علوم قرآن�ي آموزش عالي
كشور را در كارنامه كاري خود دارد .اين
پژوهشگر حوزههاي فرهنگي و اجتماعي
معاونت بينالملل مجمع جهاني اس�اتيد
مس�لمان دانش�گاهها و معاون آموزش
سازمان بس�يج اساتيد كش�ور را هم در
سوابق اجرايي دارد.
دكتر نصيري در يادداش�تي ك�ه براي ما
ارسال كرده ،بر اين عقيده است که ايجاد
«دو قطبي» در فضاي مجل�س ،اين نهاد
را از كاركرد اصلي خود ك�ه قانونگذاري
و نظارت اس�ت دور ميكند .او همچنين
ب�ا اس�تداللهايي جامعهشناس�انه و با
توجه به سابقه تاريخي مجالس در ايران،
معتقد اس�ت دو قطبي در اي�ران مضرتر
از دو قطب�ي س�اير كشورهاس�ت .نفوذ
محسوس جريانهاي سياسي از بيرون و
درون بر مجلس از ديگر نكات مطرح شده
در يادداشت نصيري اس�ت .او البته بين
«تكثرگرايي» و «دو قطبي» هم تفكيك
قائل است.

مجلسدوقطبي
ازقانونمفيدعاجزاست
در س��الهاي اخير پساز فعال ش��دن برخي جريانهاي سياس��ي
كه تقريباً ش��كل منسجم و ساختاريافتهاي به خود گرفتند و امكان
كار تش��كيالتي برايشان فراهم شد ،قطبيس��ازي سياسي به شكل
جديتري مطرح و حتي بهصورت عامدانه به آن دامن زده ميشود،
چنانكه دامنه اثرگذاري آن از رسانهها و روابط بين فردي در جامعه
گرفت��ه تا برخي مراكز تصميمس��ازي و تصميمگيري مانند مجلس
شوراي اسالمي مشاهده ميشود.

تفاوت تكثرگرايي و قطبيسازي

از آنجا كه قطبيس��ازيها عموماً در فضاه��اي ملتهب و غبارآلودي
كه جامعه (متشكل از نخبگان سياسي و عموم مردم) در انتخاب دو
مس��ير كام ً
ال مردد است ،محقق ميش��ود اين دو مسير را طرفداران
هر يك از مس��يرها ،با صفات دوگانهاي بيان ميكنند كه يكي بسيار
مثبت است و ديگري منفي و غيرعقاليي .لذا گويي شنونده را در اين
انتخاب قرار دادهاند يا با ما و طرفدار فكر ما هستي يا فردي متعصب،
تهي از عقالنيت و دور از واقعنگري خواهي بود.
واقعيت آن اس��ت كه وجود جناحهاي مختلف در كش��ور به معناي
اختالف و دعواي سياسي نيست و نبايد باشد .تكثر سليقهاي و تفاوت
ديدگاهها امري طبيعي و حتي مطلوب براي رش��د جامعه است .اما
اين تكثر ،تنها زماني كه در خدمت اهداف و تحقق آموزههاي اسالم
و كشور باشد ،مفيد و قابل پذيرش است نه اينكه جناحهاي سياسي
و گروههاي مختلف ،كانونهاي اصلي مشروعيتبخش نظام را هدف
انتق��اد و وجه مميزه خود قرار دهند .تكث��ر و تفاوت منظرها زماني
كه تنها در راس��تاي يك هدف يعني اعتالي اس�لام و نظام اسالمي
باشد مفيد و رضايتبخش است ،نه اينكه تكثر سليقهاي به تعارضات
ايدئولوژيك و نزاع و درگيريهاي فرسايشي بينجامد.

مفهوم حقيقي قطبيسازي

اگر قطبيس��ازي را به معناي تفكيك آرا و س��ليقههاي نمايندگان
منتس��ب ب��ه يك تفكر ي��ا جريانهاي سياس��ي بداني��م ،نميتوان
پدي��ده قطبيس��ازي را يك اتفاق «نو» در مجلس دانس��ت؛ چراكه
عموماً هرزماني كه س��طحي از انتخاب مطرح بوده اس��ت ،داس��تان
قطبيس��ازي و انتفاع از پيامدهاي آن هم مطرح بوده اس��ت .منتها
آنچه امروزه از قطبيسازي سياسي در مجلس شوراي اسالمي پياده
ميگردد ،شكلي سازمانيافته و ظاهري بسيار منسجم و در عينحال
پيچيده از چنين مفهومي اس��ت .دس��تهبندي احزاب و فعاليتهاي
سياس��ي جهتدار آنان را ميتوان مصداق خوبي از قطبيس��ازي در
مجلس دهم در نظر گرفت.

راهبرد تأثير بر مجلس با تكنيك دوقطبيسازي

رصد فضاي سياس��ي كشور به ويژه در سالهاي اخير نشان ميدهد
كه برخي جريانهاي سياسي درصدد تأثيرگذاري بر مجلس شوراي
اس�لامي هس��تند .در اين ميان ،يكي از مهمترين تكنيكهاي اين
راهبرد تكنيك «دوقطبي س��ازي» اس��ت كه ب��ا انگيزهها و داليل
مختلفي دنبال ميش��ود .البته برخي ممكن اس��ت معتقد باشند كه
فضاي دوقطبي زمينهس��از تالش و نشاط هر يك از قطبها ميشود
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و در دني��ا هم مجالس همه دو قطبي اس��ت .در ج��واب بايد گفت:
ضمن اينكه كاركردهاي سياس��ي نهادها در غرب در نظام اس�لامي
حجيت ن��دارد ،بلكه جدال در فضاي دوقطب��ي يك جدال كاذب و
مردم فريب است.

چگونگي قطبيسازي

جريانهاي تأثيرگذار در مهندسي سياس��ي با رويكرد گفتمانمدار
در دوقطبيس��ازي سياس��ي  -اجتماعي و ايج��اد گفتمان غالب در
فضاي سياس��ي  -اجتماعي جامعه و س��پس تأثي��ر آن بر مجلس و
ورود نماين��دگان به آن جريان عم ً
ال مجل��س را تحت تأثيرگفتمان
خود ميبرند.
ممك��ن اس��ت گفتمان غالب گفتم��ان حقيقي در راس��تاي منافع
ملي كش��ور و مردم هم نباش��د ،اما جريانهاي سياسي با قدرتي كه
دارند فضاس��ازي كرده و مجلس را ه��م وارد اين گفتمان ميكنند.
در تاريخچه سياسي مجلس ش��وراي اسالمي مشخص است كه هر
جريان سياس��ي كه اهتمام بيشتري در گفتمانسازي جناحي كرده
توانسته است نقش پررنگتري در دوقطبيسازي مجلس ايفا كند.
نانوشته نبايد گذاشت كه وقتي گفته ميشود «تأثير جريانهاي
سياس��ي بر مجلس» اين بدان معنا نيس��ت ك��ه لزوماً جريانها
ب��ا دس��تورات و اوام��ر ،نماين��دگان را مديري��ت ميكنند ،بلكه
جريانهاي سياس��ي بيرون��ي از طريق عوام��ل و نيروهاي خود
كه همان نمايندگان هس��تند در راس��تاي دوقطبيسازي پيش
ميرون��د؛ يعني مجلس با جمع اوام��ر بيروني و عوامل دروني به
دوقطبيسازي كشيده ميشود .در واقع تأثير جريان سياسي صرفاً
تأثير بيروني نيست ،بلكه جريانهاي سياسي با شناسايي برخي
افراد و حمايت از آنها در راهيابي به مجلس پروژه دو قطبيسازي
را پيريزي مينمايند .از همين روست كه نفوذ و تأثير جريانهاي
سياسي در قطبيسازي مجلس شوراي اسالمي در دو مقطع قبل
و بعد از انتخابات قابل مطالعه است .در قبل از برگزاري انتخابات،
با كمك به نامزد م��ورد نظر ،براي بهرهبرداري بعد از انتخابات و
برقراري روابط غيررسمي با او فعاليت ميكنند و فعاليتهاي بعد
از انتخابات ،ش��امل به دس��ت گرفتن كميسيونها و كميتههاي
تخصصي مجلس است ،چراكه تأثير بر يك كميسيون خاص تأثير
بر كل مجلس را در پي دارد.

عوامل قطبيسازي مجلس

انتخابات هميش��ه مورد توجه جريانهاي سياس��ي اس��ت؛ زيرا از
راه انتخاب��ات ميتوانند اف��راد مورد نظر را انتخاب و توس��ط آنها
بركارگزاريه��اي مكانيس��م ق��وه مقننه نفوذ كنن��د .جريانهاي
سياس��ي در س��طوح گوناگون روند انتخاباتي ،در معرفي نامزدها،
در فعاليت براي جمعآوري آرا و مبارزه انتخاباتي سنگ افراد مورد
نظرشان را به سينه ميزنند و ميخواهند كرسي مورد نظرشان در
قوه مقننه را براي آنها به دس��ت آورند .البته اين بازي را از پش��ت
صحن��ه به راه مياندازند .حتي ممكن اس��ت برخي افراد ذينفوذ
به خاطر نامزدهاي مورد نظرش��ان از يك حزب يا جريان سياسي
پشتيباني س��ازماني كنند و افراد مورد نظر را به عنوان عضو وارد

مجلس نمايند يا اينكه برخي از جريانهاي سياس��ي پر نفوذ ممكن اس��ت دست به
دست هم دهند و يك حزب سياسي را وادار به نامزد كردن كساني كنند كه بهترين
مدافع��ان منافع آنها هس��تند .اف��راد قدرت طلب براي تضمي��ن انتخاب مجدد خود
هميشه در خط اين گروهها راه ميروند.
افراد انتخاب شده با پشتيباني جريانهاي سياسي در تصميمگيريها و تصويب قوانين
و انتخاب وزيران به منافع اين گروهها ش��ركت مؤثري دارند .انتخاب شدگان غالباً خود
را در دس��ت جريانهاي سياسي مييابند و در واقع مجبور ميشوند پيشنهادهاي خود
را با توان بيش��تري از اعضاي ديگر قوه مقننه موظف به اجراي دستورالعملهاي حزب
عمل كنند.

آسيبها و تأثيرات دوقطبيسازي مجلس بر جامعه

دو قطبيس��ازي مجلس ش��وراي اس�لامي و فرآيند پيادهس��ازي آن در تصميمات قوه
مقننه موجب افتراق و ايجاد ش��كاف بين اقش��ار و تودهها شده و يكپارچگي و همدلي
جامع��ه را به خطر ميان��دازد؛ لذا زمينه اثرپذيري بدنه اجتماعي و اقتصادي كش��ور از
تهدي��دات و دخالتهاي خارج��ي يا بحرانهاي داخلي را تش��ديد ميكند .چگونگي و
ش��دت قطبيزدگي مجلس ب ه وس��يله يك عامل خارجي (مانند جريانهاي سياس��ي)
جامعه را در شرايط پرالتهابي قرار ميدهد كه حاصل آن شكاف ايجاد شده درون طبقه
نخبگان و طبقه عوام جامعه اس��ت .بهعنوانمث��ال اگر بحث «نقدي كردن يارانهها» يا
موضوع «پذيرش برجام» را دو موضوع و عامل مهم براي ايجاد التهاب در فضاي سياسي
و اقتصادي كشورمان در دهه اخير بدانيم ،ميتوانيم بهوفور قطبيگريهاي متفاوتي را
كه توس��ط موافقان و مخالفان موضوع در مجلس ش��وراي اسالمي مطرح و سپس وارد
جامعه شده است مشاهده نماييم.
امروزه قطببنديهايي در مجلس ش��وراي اسالمي ش��كل گرفته كه اغلب ساختگي و
القايي هس��تند ،بر اساس واقعيتهاي جامعه شكل نگرفتهاند و گاه حتي وجود خارجي
ندارند .دوقطبيهايي چون:
قطب بندي و تقسيم نمايندگان به تندرو  /ميانهرو
تقسيم بندي به اعتداليون  /افراطيون
تقسيم بندي به موافقان و مخالفان تحريم
تقسيم به طرفداران جنگ با دنيا و طرفداران تعامل بادنيا
تقسيم به طرفداران رابطه با امريكا و مخالفان آن!
دو قطبيس��ازي مجلس ش��وراي اس�لامي در كش��وري كه ماهي��ت انقالبي و
استكبارس��تيزي دارد ،همواره موردتوجه و هجم��ه دول قدرتمند و مداخلهجو
از مناظر مختلف سياس��ي ،فرهنگي ،اقتصادي و حتي در برهههايي نظامي بوده
اس��ت كه اص ً
ال به مصلحت نيس��ت .در چنين شرايطي حفظ اتحاد و يكپارچگي
مي��ان مردم و مس��ئوالن ،يك��ي از ملزومات نظام و رش��د و توس��عه پايدار در
زمينههاي مختلف اقتصادي ،سياس��ي و اجتماعي اس��ت .اهميت اين مطلب به
حدي اس��ت كه مقام معظم رهبري به بهانههاي مختلف ايجاد چنين پديدهاي
را به مس��ئوالن ،مردم يا اقش��ار فعال در زمان التهابات سياس��ي متذكر شده و
ع��دم مديريت بهينه آن را گوش��زد نمودهاند كه ازجمل��ه آنها ديدار معظم له با
دانش��جويان دانشگاه كرمان قبل از انتخابات  ۸۴بود كه فرمودند« :بنده دعواي
اصالحطلب و اصولگرا را هم قبول ندارم .من اين تقس��يمبندي را غلط ميدانم.
نقط��ه مقاب��ل اصولگرا ،اصالحطلب نيس��ت .نقطه مقابل اصالحطل��ب ،اصولگرا
نيس��ت .نقطه مقابل اصولگ��را ،آدم بياصول و الابالي اس��ت؛ آدمي كه به هيچ
اصلي معتقد نيست ،آدم هرهري مذهب است ...نقطه مقابل اصالحطلبي ،افساد
اس��ت .بنده معتقد به اصولگراي اصالحطلبم يا دربند سوم از توصيه  ۱۵مادهاي
ب��ه دولتمردان كه در ش��هريور  ۹۳انج��ام گرفت ،فرمودن��د« :جناح بنديهاي
سياس��ي اش��كالي ندارد ،اما نبايد جامعه را به دو قطب تبديل كرد ،زيرا اين كار
موجب دلزدگي و خستگي مردم و شكننده شدن محيط جامعه ميشود ».ايشان
همچنين در سخنراني عمومي خود كه در سال  ۹۳و در گراميداشت  ۱۶ديماه
در قم انجام گرفت ،فرمودند« :دولتيها هم مراقب باش��ند ،دودستگي در مردم
به وجود نياورند ،حاشيهس��ازي نكنند ،بعضي حرفهاي غير الزم مطرح نشود؛
اي��ن يكپارچگي مردم ما ،اين همت بلند مردم ما ،اين ايمان مردم ما ،درس��ت
مورداستفاده قرار بگيرد؛ انشاءاهلل راه اين كشور باز بشود» و لذا با مخاطب قرار
دادن قشرهاي مختلف اهميت اين مطلب را گوشزد نمودند .همچنين در كشور
ما با نوع حكومت مردمس��االري ديني اثرات منفي دوقطبي بس��يار پر رنگتر از
كشورهاي صاحب دموكراسي جهان است.

دوگانه انگاري سياسي ،زمينه دوقطبيسازي

البته دوقطبي س��ازي ،تنها به كليدواژهها و تقس��يمبندي نمايندگان مجلس ش��وراي
اسالمي محدود نميشود و گاه شكل پيچيدهتري هم مييابد .دوگانهسازي از سياستها
و راهبردها ،وجه ديگر اين قطببندي است .دوگانه كليدي! انتخابات رياست جمهوري
 92يعن��ي دوگانه «يا هس��تهاي ي��ا اقتصاد» مثال روش��ني از تقابلس��ازي دوگانه در
سياس��تهاي راهبردي نظام بوده است .در اين دوگانهسازي به مردم چنين القا شد كه
چرخ س��انتريفيوژها مانع چرخيدن چرخ اقتصاد ش��ده و اگر بخواهيم اقتصاد ،قوتي به
خود بگيرد بايد در هس��تهاي مصالحه كنيم و حتي به هر توافقي تن بدهيم .حال آنكه
اين دوقطبي ،دقيقاً در نقطه مقابل عزت و استقالل كشور و در مخالفت با منطق قدرت
در نظام بينالملل قرار داشت.
حقيقت واقعي اين دوقطبي كاذب ،دوقطبي حقيقي «اس��تقالل يا وابس��تگي» بود كه
اثرات آن پس از سه سال روي كارآمدن دولت يازدهم و گذشت ماهها از امضاي برجام
با تداوم مشكالت اقتصادي و حتي تحريمها مشهود است.

ي جريانهاي سياسي از دوقطبيسازي
هدفگذار 

امروزه ضعف عملكردي مجلس در گرو همين دو قطبيس��ازيهاي واهي است .عملكرد
ضعيف مجلس در بررسي صالحيت سه وزير پيشنهادي و پرداختن به برخي حاشيهها و
اظهارنظرها با راهبرد صفر و صدي كردن فضاي مجلس با دميدن بر طبل دوگانهسازيهاي
جعلي ،باعث رونق بازار برخي گروههاي سياسي شده است .برخي گروههاي سياسي فعال
در مجلس با بهرهگيري از دو قطبيسازي توانستهاند ضعف قانونگذاري و كاركردي خود
را پشت دوقطبيسازيها و تقابلسازيها پنهان كنند .مدافعان و طراحان دو قطبيسازي،
بيش از آنكه برنامهاي براي ادارهكش��ور داش��ته باشند ،بر رويكرد نفي و نقد قطب مقابل
تأكيد دارند .همچنين هدفگذاري برخي جريانهاي سياسي براي فتح انتخابات رياست
جمهوري آينده آنها را به دوقطبيس��ازي در مجلس ش��وراي اس�لامي كشانده است و
دولت هم با سياست دامن زدن به قطبيسازي در مجلس عالوه بر فرار از پاسخگويي به
مطالبات اجتماعي واقعي ،با اين تكنيك ،جبه ه رقيب را ب ه عنوان عامل ناكارآمدي ،عنصر
سنگانداز و اخاللگر معرفي ميكنند تا از خود رفع اتهام كنند.
اي��ن جريانها بر اين باورند كه فضاي دوقطب��ي در قالب كليدواژههايي چون اعتدال و
اف��راط ه��م ميتواند در تخريب رقيب به كار آيد و هم آراي خاموش را جذب كند و در
بس��يج هواداران س��يال ،مؤثر افتد .اين دو قطبيهاي كاذب با لحاظ نوعي مهندس��ي
هوش��مندانه به گونهاي طراحي ميشوند كه پيش��اپيش كفه خودشان سنگينتر باشد.
به عنوان نمونه ،واژههايي همچون افراطگرايان ،بيشناسنامهها ،جاهلها ،احساساتيها
و ...كه برخي جريانهاي سياس��ي براي منتقدان خود س��اختهاند همگي به اين صورت
طراحي شدهاند كه قطب دولت ،رؤيايي ،مطلوب و مطبوع و قطب مخالف ،غيرمطلوب،
دهشتناك و نامطبوع تصوير شود.
طراحان دوقطبيها ،رمز فعالش��دن پايگاه اجتماعي خود را در همين دوگانهس��ازيها
ميبينند .وجه س��لبي دوقطبيها سبب ميش��ود فقدان برنامههاي مشخص و كارنامه
عمل��ي مورد قبول ،با تخريب رقيب جبران ش��ود و قطب مدع��ي بتواند بهرغم بحران
كارآمدي و ضعفهاي كاركردي ،همچنان به سلطه بر افكار عمومي ،كسب رأي و فتح
كرسيهاي قدرت اميد داشته باشد .در فضاي دوقطبي مجلس ،نمايندگان نميتوانند به
راحتي تصميمات قانونگذاري درستي بگيرند ،ضمن آنكه گنجاندن مشربهاي مختلف
فكري و سياس��ي در دو قالب تنگ و نارس��اي سياسي ،آنها را دلزده و از حضور فعال و
اثرگذار در بررسي طرحها و لوايح دور ميكند.
مجلس دوقطبي به راحتي قابل نفوذ و قابل شكس��تن است و با كمترين هزينه ميتوان
افراد را به جان همديگر انداخت و در پي آن امنيت رواني جامعه را مختل كرد .در وضعيت
دوقطبي مجلس ميتواند به يك عامل مخرب و يك محيط مناس��ب براي درگيريهاي
بيحاصل تبديل شود كه نتيجهاي جز دوقطبي شدن جامعه به دنبال ندارد.
به ديگر سخن مجلس در صورتي كه در جهت تضارب آرا و آشنايي با تفكرات و نظرات
مختلف باشد امري ممدوح و بسيار سازنده خواهد بود و موجبات رشد و بالندگي افراد
جامعه را فراهم ميكند ،ولي همين محيط در صورت دوقطبي شدن به آساني ميتواند
به دليل سهل انگاري و بيدقتي و بيمباالتي برخي از مسئوالن دستمايه بحثهاي تند
و توهين آميز قرار گيرد.
در مجلس دوقطبي جريانهاي سياسي به دنبال ياركشي هستند .دوقطبي شدن مجلس
شوراي اسالمي تبعات و آسيبهاي جبران ناپذيري را براي وفاق و انسجام ملي به همراه
دارد .اين دو قطبي نه تنها با مردمس��االري ديني كه مجلس نماد آن است تفاوت دارد،
بلكه اصول بنيادين جامعه را با ايجاد تنش و تشتت متزلزل ميكند.
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منشور قانونگذاري

اجتامع -اقتصاد وفرهنگ

قانونرا نبايد بانظريكگروهخاص
تصويبکرد
دکتر مجيد کاشاني -استاد دانشگاه

قوانين�ي كه متناقض ب�ا رفاه اجتماع�ي و فرهنگ غالب
جامعه باش�د ،به واس�طه عدم كارايي ي�ا ناتواني در رفع
مشكالت جامعه دوباره به مجلس بازميگردند.
از ديدگاه جامعهشناس�ي و جامعهشناسي سياسي وقتي
ب�ه موض�وع رابطه مجل�س و جامعه ميپردازي�م به چند
نكت�ه بايد توجه كني�م .اولين نكته قابل ط�رح در اينجا
تعري�ف قدرت ،اقت�دار و رابطه اقتدار با حاكميت اس�ت.
اي�ن مقوالت به درك و فهم بهت�ر ما درباره رابطه مجلس
قانونگذار و جامعه كمك ميكند.

تفاوت قدرت و اقتدار

از ديدگاه جامعهشناس��ي بنا بر تعريف جامعهشناس��ان ،قدرت
عبارت اس��ت از س��لطه اراده يك فرد بر ديگ��ري .اقتدار هم به
همين معناس��ت اما از نگاه فرهنگ��ي و اراده جمعي به موضوع
قدرت نگاه ميش��ود .به همين خاطر هم هميشه قدرت با اقتدار
همراه نيس��ت .اقتدار پذيرش سلطه ديگري بر يك جمع همراه
با ابعاد فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و سياس��ي آن قدرت است.
بنابراين ميتواند حالت س��نتي و كاريزماتيك داش��ته باش��د و
ميتواند غير از ش��كوهمند و كاريزماتيك بودن براس��اس آراي
عمومي باشد .در قاموس جامعه اقتدار و قدرت نهفته است و به
موجب تمامي نظريههايي كه در جامعهشناس��ي سياسي مطرح
ميشود اصل قدرت و اقتدار در يك جامعه از خلقكنندگان اين
اقتدار و قدرت كه هم��ان اراده عمومي جامعه و مرتبط به همه
مردم است ،نشئت ميگيرد.
به طور كلي مسند اصلي و حاكميت اصلي قدرت و اقتدار از آن
مردم يك جامعه اس��ت .اين اقتدار و قدرت با بعضي از مقوالت
مثل تسهيم منابع يك جامعه و تقسيم امكانات و نيروها و مواهب
طبيعي يك جامعه همراه ب��ا اراده عمومي مبني بر رعايت نظم
و امنيت و رعايت ش��ئونات فرهنگي يك جامعه ايجاب ميكند
كه اقتدار و قدرت در تقس��يم اين منابع و انتظارات يك جامعه
حضور پيدا كند و به معناي پذيرش عمومي براي رعايت عدالت
در سطح جامعه است.

مباني نظري قانونگذاري و قوه مقننه

بنابراي��ن مبان��ي نظري قانونگذاري و ق��وه مقننه و رابطهاش با
جامع��ه عبارت اس��ت از يك توافق جمع��ي در زمينه چگونگي
رهب��ري كردن و هدايت كردن اراده عمومي در س��طح جامعه و
تقسيم قدرت و اقتدار براي اينكه همه آحاد يك جامعه به صورت
مساوي حق زندگي اجتماعي و استفاده از مواهب طبيعي جامعه
و امنيت عمومي را داش��ته باش��ند و با رعايت شئون اجتماعي
در كن��ار خانواده همراه ب��ا آزادي و رفاه اجتماعي زندگي كنند.
بر همين اس��اس در جوامع مختلف راهكاره��اي مختلفي براي
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استفاده از حق زندگي جمعي وجود داشته است.

قانون؛ الزمه زندگي جمعي

در جمع بودن از ديرباز ايجاب ميكرده تا چگونگي تصميمگيري
درباره منابع محدود و خواستها و نيازهاي محدود و خواستها
و انتظاراتي ك��ه همه گروههاي اجتماع��ي از يكديگر دارند ،در
قال��ب قراردادهاي اجتماعي كه گاه ب��ه صورت كام ً
ال انتزاعي به
ش��كل قوانين در سطح جامعه نفوذ و حضور دارند ،مطرح شود.
چگونگ��ي هدايت اين منابع و رس��اندن آن به دس��ت گروههاي
اجتماع��ي ايج��اب ميكرد تا اف��راد در كنار يكديگ��ر با صلح و
آرامش بدون دغدغه و نگراني از نبود عدالت و تبعيض در جامعه
ب��ه زندگي خود بپردازند ،لذا حاكميت اقتدار تقس��يم منابع در
جامع��ه به قوايي غير از حكوم��ت قهريه و نگرشهاي انقالبي به
تقسيم منابع به عنوان يك ضرورت تعريف شده است و در كنار
اي��ن قوه قهريه ،قوهاي ديگر تعريف ش��ده ك��ه اصل توافقات را
تنظي��م و تفويض ميكند و بر چگونگ��ي اجراي اين تصميمات
نظ��ارت دارد و آنه��ا را به عهده نهادهاي سياس��ي و مدني قرار
ميده��د ،اين قوه را تحت عنوان قوه مقننه تعريف كردهاند و در
همه دنيا به چنين قوهاي و خروجيهاي آن احترام ميگذارند.

نقش قوه مقننه

مهمتري��ن نقش ق��وه مقننه برق��راري عدال��ت و رعايت حقوق
همه افراد يك جامعه ،تعريف چگونگي برطرف ش��دن نيازهاي
گروهه��اي مختل��ف و رقاب��ت بنگاههاي اقتصادي ب��ا يكديگر و
رعايت ش��ئون اجتماعي و حقوق مدني اس��ت كه در بين همه
اقشار يك جامعه وجود دارد .همچنين انتظارات و مطالباتي كه
همه مردم يك س��رزمين از يكديگر و از چگونگي تقسيم منابع
دارند از ديگر مواردي است كه قوه مقننه به آن ميپردازد.
بنابراي��ن اس��اس قوه مقننه مبتني اس��ت ب��ر روح توافق جمعي
براي رس��يدن به مس��ير مشترك و ابزارهاي مش��ترك براي رفع
نيازهاي زندگي اجتماعي و مقابله با تنگناها و مسائل سياسي در
درون مرزهاي يك كش��ور و آنچه كه تحت عنوان ارتباط با ساير
فرهنگها و كشورهاي ديگر مطرح ميشود در پنج ،شش موضوع
اساس��ي هميش��ه قوه مقننه در تصميمگي��ري دخيل و برآيندي
است از اراده و حقوق جمعي كه در يك جامعه وجود دارد.

تصميماتقوهمقننه،تصميماتيكملتويكجامعه

ب��ر اين اس��اس مباني نظري قوه مقننه به هي��چ وجه به معناي
اعمال نظر گروه خاص براي تصويب قوانين و مقررات و انديش��ه
يكس��ويه به منظ��ور تحميل يكس��ري عقاي��د و عناصر يك
گروه خاص نيس��ت و مباني نظري از نگاه جامعهش��ناختي به ما
ميگوي��د كه تصميمات قوه مقنن��ه ،تصميمات يك ملت و يك

جامعه است.
هم��ه مردم يك س��رزمين به صورت طبيع��ي با پذيرش زندگ��ي در جوامعي كه
داراي ق��وه مقننه هس��تند از قبل تصميمات اين قوه را پذيرفتهاند و اين مس��ئله
از قبل مورد اقبال عمومي قرار گرفته اس��ت .اين اما به اين معني نيس��ت كه قوه
مقننه بدون اخذ نظر جامعه ،نيازها و اولويتهايي كه در بطن يك جامعه اس��ت و
محدوديتها ،مشكالت اقتصادي و امنيتي جامعه دست به تصويب و تقنين قوانين
بزند ،بلكه قوه مقننه براس��اس رصد دائمي نيازها ،انتظارات و مطالبات مردم يك
س��رزمين است كه مواردي را تحت عنوان لوايح و طرح به صحن مجلس ميبرد و
از طريق ساعتها كار كارشناسي و انديشه و تفكر در تمام ابعاد سياسي ،فرهنگي،
اقتصادي و اجتماعي به تصميمگيري ،رأيگيري و در نهايت تصويب قوانين و ابالغ
آنها به قوه مجريه اقدام ميكند.
بنابراين در مدل نظري بررسي رابطه جامعه و قوه مقننه در بطن و روح اين ارتباط
خواس��ت و اراده جامعه در درج��ه اول و مطابقت و متابعت م��ردم در درجه دوم
براي تأمين بيش��ترين درجه رفاه و آسايش و صيانت از فرهنگ غالب جامعه ديده
ش��ده و لذا به هيچ وجه نمايندگان يك جامعه كه در قوه مقننه گردهم ميآيند،
نميتوانن��د در قانونگذاري قوانيني را كه متناقض با خواس��ت و اراده عمومي يك
جامعه باشد ،تصويب كنند.

شرط اجراي قوانين

مسلماً قوانيني كه قابليت اجرايي نداشته باشند ،در حد انتظارات مردم نباشند
ي��ا به نوعي متناقض با رف��اه اجتماعي و فرهنگ غالب جامعه باش��ند ،معموالً
مسكوت باقي ميمانند يا به واسطه عدم كارايي يا ناتواني آنها در رفع مشكالت
جامعه به صورت قوانيني ناكارآمد و گاهي اوقات دردسرس��از دوباره به مجلس
بازميگردند .تجربيات همه كش��ورها حاكي از آن اس��ت ك��ه جامعه مجري و
مطيع همه قوانيني است كه قوه مقننه صادر ميكند ،اما در عين حال چنانچه
اي��ن قوانين با خواس��تهها و مطالب��ات طبيعي و حق��وق اجتماعي و مدني كه
در قوانين اساس��ي ديده ش��ده منطبق نباش��د ،جامعه اين قوانين را مسكوت
ميگ��ذارد و نقض ميكند يا اجرا نميكند .اين نوع تعامل بس��تگي به فرهنگ
غالب در يك جامعه دارد.

رابطه مردم با نمايندگان

بنابراين مالحظه ميكني��م تعامل نمايندگان با حوزههاي انتخابيه خود به اعتماد
اجتماع��ي بين اهالي آن حوزه بس��تگي دارد .در همه دني��ا راهكارهاي متعددي
را ب��راي رس��اندن نظرات مردم ح��وزه انتخابيه به گوش نمايندگانش��ان در نظر
گرفتهان��د .در ايران متأس��فانه در دوران طاغوت نمايندگان و قوه مقننه ش��كلي
كام ً
ال نمايشي و فرمايشي داشتهاند ،اما پس از انقالب اسالمي و تشكيل جمهوري
اس�لامي اس��ت كه اين ارتباطات ميخواهد معناي اصلي خ��ود را پيدا كند .البته
نميتوانيم مدعي ش��ويم كه ما دقيقاً به خواستههاي يك جامعه آزادانديش يعني
يك جامعه مدني همراه با اصل تس��اوي حقوق مخصوصاً حقوق اسالمي و انساني
در جامعه رسيدهايم اما همواره در حال نزديك شدن به رابطه جامعه با نمايندگان
همراه با اصول اس�لامي و انساني هس��تيم و اين مسئله نياز به طي زماني طوالني
دارد .رابطه تعريف ش��ده بين نمايندگان و مردم در جامعه ما هنوز آنچنان مثبت،
متع��ادل و مبتني بر آرمانهايي كه حضرت امام خميني(ره) براي مجلس و مردم
تعريف ميكردند ،نيست و با اين تعريف هنوز فاصله زيادي دارد.
بخشي از اين كاهش فاصله مربوط به اراده عمومي مردم و ترويج يك نوع فرهنگ
آزادانديشي و مردمساالري است كه مردم بدانند مرزهاي اين مطالبات تا كجاست
و كجاها خارج از اصول طبيعي ،جامعهش��ناختي و سياسي است و مطالبهگري نه
بجا نه بحق و نه قانوني است.
از س��وي ديگر افرادي ك��ه به عنوان نماين��ده انتخاب ميش��وند ،چگونگي رصد
مطالبات ،خواس��تهها و نظرات مردم و چگونگي مطالبه از قوه مجريه و س��اير قوا
هنوز در حد بلوغ اجتماعي نيس��ت و در س��طوح اوليه است .بايد قبول كنيم 35
سال حق رأي مردمي و رجوع به آراي عمومي و تبديل آنها به قانون و مطالبهگري
دوس��ويه بين دولت يا قواي مجريه و خود مردم كار س��ادهاي نيس��ت و به زودي

نهادينه نميشود و نياز به سالهاي سال تجربه كردن دارد .چگونگي رساندن اين
حق��وق ب��ه قواي ديگر و پيگيري آنها چه در قال��ب قوانين و چه در قالب پيگيري
اجراي قوانين داراي س��طوح مختلفي اس��ت كه به راحتي و به س��هولت عملياتي
نميشود و نياز به تجربه و طي زمان دارد.

مجلسي که منطبق بر منويات رهبري نيست

مجلس ما نسبت به مجلسهاي ديگر تسهيالت و امكانات بيشتري براي شنيدن
ص��داي م��ردم دارد ،اما به نظر ميرس��د در ط��ول ادوار مختلف مجل��س فراز و
نش��يبهاي زيادي در زمينه چگونگ��ي پيگيري مطالبات م��ردم در قالب قوانين
و اجراي قوانين داش��تهايم و نميتوانيم بگوييم مجلس ما امروز مطابق با منويات
و رهنموده��اي رهبري و بنيانگذار جمهوري اس�لامي ايران اس��ت .بنابراين براي
رسيدن به آن آرمانهاي مجلس و حتي الگوهايي كه در برخي كشورهاي پيشرفته
در خص��وص جمعآوري و پيگيري نظرات و اجراي نظ��رات مردم در قالب قوانين
هس��تيم ،فاصله زيادي داريم .مجلس هرچند موفقيته��اي زيادي را در تصويب
قواني��ن و پيگي��ري مطالبات اقتصادي عمومي از دولت داش��ته اس��ت ،اما به نظر
ميرسد در زمينه رفع مطالبات اقتصادي مردم كه داد رهبري را هم درآوردهاند و
بر اقدام و عمل در حوزههاي اقتصادي و معاش مردم داشتهاند ،خوب عمل نكرده
اس��ت .صرف بودجههاي عظيم در فعاليتهاي عمراني كه نه معاش س��االنه مردم
را تأمين ميكند ،بلكه به آنها هويت ش��غلي اجتماعي ،فرهنگي و اس�لامي بدهد
و به طور كلي در پي رفع مش��كالت اقتصادي و معيش��تي مردم باش��د ،بخشي از
مطالبات مردم و مقام معظم رهبري از مجلس است كه انجام نشده است .در حالي
كه اگر منابع درس��ت تخصيص داده ش��ود در شرايطي كه بهترين منابع انساني و
بهترين نيروي جوان را داريم به نظر ميرس��د نبايد اين همه در زمينه اش��تغال،
ازدواج ،فساد اداري و رعايت نشدن حقوق مردم و مطالبات خانوادهها دچار مشكل
باشيم.

مجلسي که مطالبهگر نيست

به نظر ميرس��د مجلس ،چه بسا در زمينه تصويب قوانين مشكلي نداشته ،اما در
زمين��ه پيگيري اجراي اين قوانين و رفع مش��كالت زندگي و مطالبهگري مردم از
قوه مجريه و دولتهاي مختلف به درس��تي عمل نكرده و ما با انبوهي از انتقادات
نس��بت به مجلس مواجه هستيم .با مرور تحقيقات انجام شده در زمينه انتظارات
مردم مش��اهده ميكنيم هرچند از رغبت مردم براي حضور پاي صندوقهاي رأي
كاسته نشده ،اما زياد هم نشده است .به اين معني كه هرچند مردم براي انتخاب
نماين��دگان خود پاي صندوقهاي رأي حاضر ميش��وند ،ام��ا انتقادات زيادي هم
نس��بت به عملكرد نمايندگان دارند ،اگرچه ميزان مشاركت در انتخابات نسبت به
سالهاي گذشته كمتر نشده است.
اين انتقادات و اعتراضات مبتني بر عملكرد قوه مقننه اس��ت ،چراكه اين عملكرد به
جاي آنكه بر حقوق و خواس��تههاي مردم و رهبري متمركز باشد،بيشتر بر پيگيري
مسائل و مش��كالت گروهها و سازمانها در حوزه انتخابيهشان تمركز دارد در حالي
كه نمايندگان عالوه بر اينكه مسئوليت حوزه انتخابيه خود را دارند بايد به انتظارات
و خواس��تههاي يك جامعه پاس��خگو باش��ند و امنيت كش��ور را هم در داخل و هم
نسبت به كش��ورهاي بيگانه تأمين كنند .نمايندگان بايد به نوعي پاسدار فرهنگ و
هويت جامعه باشند و همچنين بايد تأمينكننده خواستههاي مردم در زمينه توزيع
عادالنه ثروتها در جامعه باش��ند و از فس��اد و رانت جلوگي��ري كنند .هرچند قوه
مقننه در اين زمينه كارهايي انجام داده ،اما تا نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت اينكه با توجه به زندگي در عصر ارتباطات
و بمبارانهاي اطالعاتي جامعه به نظر ميرسد آگاهي جامعه خواسته يا ناخواسته
باالتر رفته و آگاهيهاي سنتي مجلسهاي گذشته براي ارتباط با جامعه از كفايت
برخوردار نيست و مجلس بايد از راهكارهاي جديد براي رصد مطالبات مردم و رفع
س��وءتفاهمهايي كه با اطالعات دريافتي از بيرون مرزهاي كشور و حتي در درون
مرزهاي كش��ور از س��وي گروههاي معاند سياسي ايجاد ميش��ود ،مسئوليتهاي
جديدي برعهده مجلس ما گذاش��ته ش��ده كه در اين زمين��ه تحركي در مجلس
خودمان نميبينيم.
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سيدحسن حس�يني در اواي�ل
انقالب از دانشكده علوم اجتماعي و تعاون
دانشگاه تهران مدرك كارشناسي خود را
در رشته جامعهشناسي اخذ ميكند .او كه
فوقليسانس را در دانشگاه تربيت مدرس
گذرانده ،دكتراي خود را از دانشگاه لورن
فرانسه و در سال  1376اخذ نموده است.
حسيني هم اكنون استاد دانشكده علوم
اجتماعي دانشگاه تهران است.
او چندي�ن كت�اب را تألي�ف ك�رده ك�ه
محوريت همه آنها «آسيبهاي اجتماعي
در اي�ران» اس�ت .جامعهشناس�ي دين
و جامعهشناس�ي جنس�يت هم از ديگر
تخصصهاي وي است.
حس�يني با اينكه غالب ًا از سياست دوري
كرده،اما در مواقعي هم مواضع سياسي
خاصي را اتخاذ كرده است ،مث ً
ال در جايي
گفته اس�ت حضور بانوان در ورزشگاهها
را بايد به خود آنان واگ�ذار كرد يا اينكه
حسيني بيمقدمه گفته است در جامعه ما
زنان مورد آزار و اذيت قرار ميگيرند و...
گفتوگوي م�ا با وي ه�م ب�ه دور از اين
مباح�ث سياس�ي نب�ود .حس�يني ب�ه
صراح�ت گفت ك�ه اختالسه�ا از زمان
هاشمي رفسنجاني ش�روع شد و االن به
 8هزار ميليارد رس�يده اس�ت .او معتقد
اس�ت با فاكتوره�اي جامعهشناس�انه و
منطبق با تئوريهاي آن رفتار نمايندگان
بر رفت�ار مردم تأثيرگذار اس�ت .وظايف
نظارتي مجلس و تحلي�ل آنها با رويكرد
جامعهشناسانه هم از ديگر مطالب گفته
شده حسيني است.
توگو با زهرا چيذري
تهيه و تنظيم اين گف 
بوده است.

دکتر سیدحسن حسینی ،جامعهشناس از آسیبهای اجتماعی مرتبط با قانون میگوید

قانونفروشیآسیباصلیجامعهماست
تشنجياآرامشدرمجلسبرآرامشياتشنجدرجامعهصددرصداثرميگذارد

آق�اي دكت�ر حس�يني ،ب�راي ورود به بحث
بفرماييد ام�روز جامعه ما با چه آس�يبهاي
اجتماعي دست و پنجه نرم ميكند؟!
اگر بخواهيم آسيبهاي اجتماعي ايران را از نظر اهميت دستهبندي
كنيم ،يك بخش آسيبهاي اقتصادي داريم .از تخلفات مالي يقه آبيها
گرفته تا تخلفات مالي يقه سفيدها .يقه سفيدها چه كساني هستند؟
كساني كه قدرت و در سياست جايگاه دارند اما يقهآبيها افراد عادي
جامعه هستند كه س��متي ندارند و تخلف مالي انجام ميدهند .اين
تخلف مالي هم اشكال مختلفي پيدا ميكند كه يك شكل آن دزدي
از خانهها و مغازهها يا دزدي اتومبيل اس��ت .قوه قضائيه ما بيشتر با
اين دس��ته از تخلفات مالي يا متخلفين مالي برخورد ميكند .بخش
يقه سفيدها كه در سالهاي اخير هم بحثشان مطرح شده تعدادشان
كم است اما حجم تخلف مالي آنها بسيار باالست به گونهاي كه يك
مورد تخلف مالي يقه سفيد برابر با يك ميليون تخلف يقهآبيهاست.
پديده ديگري كه در جامعه ما به عنوان يك آسيب اجتماعي شناخته
ميشود اعتياد به مواد مخدر و مقداري هم به مشروبات الكلي است.
آم��ار ميگويد :يك ميلي��ون و  400هزار نفر معتاد داريم .بنا به آمار
ارائه شده از سوي دبير سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر وقتي آمار يك
ميليون و  400هزار نفر ارائه ميشود يك بخشي از تفننيها را خارج
ميكنيم ،بنابراين اين آمار مربوط به افرادي است كه به صورت روزانه
مواد مخدر مصرف ميكنند .پديده اعتياد مانند پديده س��رقتهاي
خرد جوانگراست.
مگ�ر س�ن در ارت�كاب ب�ه جرائ�م
تأثيرگذار است؟
بله ،گروههاي س��ني و جنس��ي مختلف دس��ت به جرائم گوناگوني

ميزنند .بحث اعتياد را در جامعه ايراني به دو قسم تقسيم ميكنيم؛
يك قس��م سنتي اس��ت يعني ما در روستاها و در ميان عشاير حتي
در ميان شهريها و پيشهورانمان مصرف مواد مخدر مانند ترياك را
از قديم داش��تهايم و يك امر فرهنگي جامعه ما بوده اس��ت.اما وقتي
از اعتياد در ش��كل امروزياش صحبت مي ش��ود به معني اعتياد به
مواد بس��يار معتادكنندهاي مانند :مرفين ،هروئين ،مواد صنعتي و به
خصوص شيشه است .اينها گروههاي سني زير  30سال هستند .اين
گروه يعني جوانان جامعه ما  92درصدشان مرد و  80درصدشان زن
هستند .اين افراد در سن كار و فعاليت هستند و اول ازدواجشان است
و اعتيادآنها به مواد مخدر صنعتي دنيايي از بحث را به وجود ميآورد
ك��ه بايد به آن پرداخت و براي حل و پيش��گيري از آن برنامهريزي
داشت .يكيديگر از پديدههاي جامعه ما كه رو به افزايش بوده و است
و به نظر ميرس��د اين افزايش ادامهدار باشد ،بحث لجامگسيختگي
در روابط زناش��ويي و طالق است .لجامگسيختگي پديدهاي عامتر از
طالق اس��ت .وقتي از طالق صحبت ميكنيم يعني زن و ش��وهري
به مرزي رس��يدهاند كه چه با توافق يكديگر يا خواس��ت يك نفر از
يكديگر جدا ش��وند 167.هزار طالق در س��ال  94داشتيم .اين 167
هزار خانواده كه حداقل متش��كل از ي��ك زن و مرد بودهاند به اينجا
رسيدهاند كه از همديگر جدا شوند اما به نظر ما جامعهشناسان و در
حوزه جامعهشناس��ي انحرافات و آسيبشناسي اجتماعي شما وقتي
خان��واده را مورد مطالعه قرار ميدهيد بايد پديده نظامگس��يختگي
و اختالفات زناش��ويي را م��ورد توجه قرار دهيد و آس��يبهايش را
بشناسيد و حتي نوع آسيبگذاريهاي خانوادههاي در تشنج را بايد
م��ورد بحث ق��رار داد .اين هم به لحاظ كمي��ت و كيفيت يكي از با
اهميتترين موضوعات در زمينه آسيبشناس��ي و مش��كالتي است

ك��ه اين پدي��ده در جامعه م��ا بهوجود
دليل فقدان نظارت مناسب بر اجراي
ميآورد .يكسري نابهنجاريهايي داريم
قوانين اين مش�كالت ش�كل گرفته
اس�ت يا اص ً
كه اين نابهنجاريها در جامعه ما قاعده
ال ارتباط درس�تي ميان
شده اس��ت .بعد از دوران صنعتي شدن
م�ردم و نماين�دگان مجل�س وجود
و پيدايش ماش��ينهاي بخار و س��اخت
نداشته تا مطابق ضرورتهاي جامعه
اتومبيل به تدريج چهره شهر نشيني از
قوانين تعيين شوند؟
دوره قبل از ماش��يني عوض شده است.
خوش��بختانه ما كشوري هستيم كه در
خيابانها ،پيادهروه��ا ،چهارراهها و  ...را
سال  1905ميالدي يعني چيزي حدود
داريم؛ به همين دليل انسان مجموعهاي
 110سال پيش انقالب مشروطه صورت
از قوانين و مقررات را براي تسهيل امور
گرفت��ه و يكي از دس��تاوردهاي انقالب
زندگي شهرنشينان در زندگي ماشيني
مشروطه شكلگيري مجلس قانونگذاري
و در زندگ��ياي كه حم��ل و نقل در آن
بوده است .هيچ يك از كشورهاي اطراف
از طري��ق خودروهاي س��يلندري انجام
ما چنين امتيازي را نداشتهاند .بعد از آن
ميش��ود وضع كرده است .ما متأسفانه
هم در س��ال  1357هجري شمس��ي و
جامعهاي هس��تيم كه به رغم آنكه اكثر
( 1977ميالدي) انقالب اسالمي صورت
كس��اني ك��ه گواهينامه دارند پش��ت
گرف��ت كه اي��ن انقالب ه��م مبتني بر
اتومبيل مينش��ينند اما حداقل قوانين
تقس��يم قوا بود؛ ق��وه مجريه ،قوهمقننه
و مق��ررات را رعاي��ت ميكني��م؛ در
و قوهقضائي��ه .وقتي رون��د قانونگذاري
آس��تانه هفدهمين س��ال هزاره سوم و
در جامع��ه ايراني را بررس��ي ميكنيم
در آستانه قرن پانزدهم هجري شمسي
ميبينيم كه رون��د قانونگذاري در ايران
بعد از س��پري شدن  80-90سال از ورود خودرو به جامعه،
بسيار پيشرفته بوده اس��ت .از ابتداي تشكيل سه قوه از يك
ش��اهد آن هستيم كه ش��هرداريهاي ما بيلبوردهايي را در
ط��رف و از ابتداي برقراري مجلس از س��وي ديگر با توجه به
از آس�يبهاي ديگ�ر جامعه ما
مع��رض ديد عموم قرار ميدهند كه الفب��اي ترافيكي را به
اينكه قانونگذاران ما بر تحوالت جهاني احاطه داشتند آنچه كه
مش�كل اداري در جامعه است.
ش��هروندان تذكر مي دهند .اين يكي از آسيبهاي جامعه
وضع شده مطابق با متقضيات زمان بوده است.
ادارات ب�راي تس�هيل در انجام
ما اس��ت كه كمتر جايي به آن پرداخته ميش��ود .در حالي
مصداقيتر توضيح ميدهيد؟
كارهاي اعض�اي جامع�ه ايجاد
ك��ه ما در جامعهاي زندگي مي كنيم كه در س��ال  26هزار
به طور مثال قانون س��د معب��ر را براي وزارت
ش�دهاند .ام�ا در ادارات م�ا به
نفر از موجودات انس��اني كه سرمايههاي يك خانواده و يك
كشور و شهرداريهاي ايران در نظر بگيريد .اين قانون قدمتي
خص�وص ادارات اقتص�ادي ب�ا
جامعه هس��تند بر اثر تصادفات ج��ادهاي از بين ميروند و
بيش از انقالب اس�لامي دارد و اين قانون چندان تغييري هم
ش��ش برابر اين تعداد يعني چيزي حدود  200هزار نفر در
پديدهاي به نام رش�وه ،ارتشا و
در دوره جمهوري اسالمي و  10دوره مجلس شوراي اسالمي
س��ال معلوليتهاي تا  70-80درصدي دارند؛ اين تلفات و
پارتي ب�ازي مواجهيم كه جامعه
نداشته اس��ت .اما اين قانون نه در رژيم گذشته و نه در دوره
معلوليتها واقعاً آسيب است؛ آس��يبي كه ناشي از انحراف
را فلج كرده است .اين آسيب هم
فعلي محقق نش��ده است .شهرداري به عنوان نيروي اجرايي
ذهني و انحراف رفتاري در جامعه ش��هري ،روس��تايي و در
موظ��ف به اجراي اين قانون اس��ت با وجود اين به طور مثال
بايد م�ورد واكاوي و توجه قرار
جادههاي ما است كه بايد آن را جدي بگيريم و مورد بحث
شهرداري تهران حداكثر كاري كه براي مقابله با سد معبر دارد
بگيرد ،چرا كه عملكرد سيستم
ق��رار دهيم .به نظر ميرس��د كه خود اين مس��ئله ميتواند
اين اس��ت كه با كمك مأموراني بساط دستفروشان را جمع
اداري هر جامعهاي آينه رفتاري
زمينهساز بروز بسياري از آسيبهاي اجتماعي باشد؛ به طور
ميكند .اما همين شهرداري معابر را به صاحبان سرمايه اين
حكومت تلقي ميشود
مثال ،معلوليت و يا مرگ يك��ي از اعضاي خانواده ميتواند
جامعه ميفروشد و هيچ كس هم در مقابل آن عكسالعملي
به س��اختار آن خانواده آسيب بزند ،به خصوص اگر آن فرد
نش��ان نميدهد .نه قوه قضائيه نه مجلس ،نه قوه مجريه و نه
نانآور خانواده باش��د؛ اينطور نيست؟ صددرصد همينطور
شوراي شهر.
اس��ت .از اين  26هزار نفري كه در تصادفات جانش��ان را از
شهرداري معابر را ميفروشد؟! چگونه؟
نگاه
مسئله
به
خوشبينانه
خيلي
دست ميدهند  20هزار نفر مرد هستند و اگر بخواهيم
در تمام س��اخت و سازهايي كه در شهرها ميشود در طول مدت ساخت و ساز پيادهرو
كنيم؛ نيمي از آنها نانآور خانواده هستند.
گرفته ميشود .عالوه بر پيادهرو گاهي سوارهرو را هم ميگيرند؛ ما در ايران مشكل قانون
و
مدرن
دنياي
در
ادارات
است.
جامعه
در
اداري
از آس��يبهاي ديگر جامعه ما مش��كل
نداريم ،بلكه قانون را ميفروشيم و اين مشكل يكي از آسيبهاي اجتماعي جامعه ماست
بايد
و
اند
ه
شد
ايجاد
جامعه
اعضاي
كارهاي
انجام
صنعتي شده براي تسهيل و سرعت در
كه مجريان قانون ما قانون فروشي ميكنند به مراتب تخلف و درجات گوناگون .چنين
ادارات
خصوص
به
ما
ادارات
در
اما
ش��ود.
انجام
معقول
درخواس��تهاي مردم به صورت
پديدههايي تبعات و ضايعات زيادي دارد .بنابراين بحث كمبود و اشكال قانون را ما كمتر
كرده
فلج
را
جامعه
كه
مواجهيم
بازي
پارتي
و
ارتش��ا
رش��وه،
اقتصادي با پديدهاي به نام
داريم و بايد به بحث اجراي قانون بپردازيم.
است .اين آسيب هم بايد مورد واكاوي و توجه قرار بگيرد ،چرا كه عملكرد سيستم اداري
يكي از وظايف مجلس هم نظارت بر حسن اجراي قوانين است.
هر جامعهاي آينه رفتاري حكومت تلقي ميشود .يعني هر قدر حكومتها به آسيبهايي
پس ميتوانيم بگوييم بخش�ي از اين بيقانوني ما تقصير خود
نظير رش��وه ،ارتش��ا و پارتي بازي در ادارات نزديك باش��ند ،اعتماد مردم را نس��بت به
قانونگذاران است؟
خودشان كم ميكنند و آبرويشان در معرض خطر قرار ميگيرد .تبعات اين آسيب را به
ببينيد! يكي از داليلي كه مجلسهاي ما طي دورههاي ده گانهاي كه به اينجا رسيديم به
راحتي ميتوانيم در حوزه سياسي ببينيم .بنابراين اگر اين پديدهها را مورد بررسي قرار
اين مسائل بيتوجه هستند اين است كه خيلي اوقات به مباحث غيرضروريتر ميپردازند.
بدهيم ،شايد بتواند كمكي باشد به عزيزاني كه در مجلس ،قوهمجريه و قوهقضائيه فعالند
مجلس بايد نظارتهايش را در سطوح مختلفي از مسائل مختلف جامعه متمركز كند و
و ميتواند در سياستگذاري و پيشبرد بهتر مقابله با اين آسيبها كمك كند.
همه ابعاد سالمت جامعه را در نظر بگيرد .به نظر من نمايندگان ما آنجاهايي كه منافع
در برابر اين آسيبهايي كه بر شمرديد يك سؤال جدي شكل
روزمره مردم در آن وجود دارد توجهي ندارند .يكي از داليل اين بيتوجهي آن است كه
ميگيرد و آن اين است كه آيا ما قانون مناسبي براي پيشگيري و
خود مردم هم اين مس��ئله را طلب نميكنند .به طور مثال من هر س��ال به دانشجويانم
مقابله با چنين آسيبهايي نداريم يا مشكل اصلي در اجراي قانون است و به
يك پرسشنامهاي را ميدهم و از آنها ميخواهم تا مهمترين آسيبهاي اجتماعي جامعه
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را فهرس��ت كنند؛ شايد كمتر پيش بيايد كس��ي به مسائلي كه در فهرست آسيبهاي
اجتماعي برشمردم اشاره داشته باشد .اين موضوع نشان ميدهد ما در حوزه فرهنگي نيز
به يكسري كارهاي جدي نياز داريم.
برداشتازصحبتهايشماايناستكهباوجودآنكهنمايندگان
در ظاهر از بطن مردم و جامعه برخاستهاند اما در عمل ميان آنها و
مردم فاصل�هاي وج�ود دارد و اين فاصله تبعات�ي را دارد؛ دلي�ل اين فاصله
چيست؟
بهرغم طوالني مدت بودن داير ش��دن مجالس قانونگذاري در ايران اما ما از يك س��ري
امكانات كمتر برخوردار بودهايم كه مهمترين آن رشد افراد در سيستم قانونگذاري است.
در كشورهايي كه ما سيستم قانونگذاريمان را از آنها الگو گرفتهايم رشد افراد در سيستم
قانونگذاري منطقي اس��ت يعني اول افراد در ش��وراهاي محلي انتخاب ميشوند و مردم
چند سالي در اين محالت فرد را شناسايي ميكنند ،بعد اين فرد از سطح محله به سطح
منطقه و از سطح منطقه به سطح شهر ميآيد .در چنين حالتي مردم اين فرد را به عنوان
نماينده ش��وراي شهر انتخاب ميكنند .در صورتي كه اين فرد در شوراي شهر توانايي و
تعهد خود را اثبات كرد در مرتبه آخر نماينده مجلس ميشود .در مجلس ما اما همين
حاال خيلي از نمايندگاني را داريم كه يك ش��به نماينده مجلس شدهاند .خب مردم چه
توقعي از اين نمايندگان ميتوانند داش��ته باشند؟ هيچ ! چون اين افراد در يك فهرست
يا گروهي بودهاند انتخاب شدهاند و اين فضا با فضايي كه در كشورهاي ديگر وجود دارد
متفاوت است .در كشورهاي ديگر كسي كه به عنوان نماينده يك حزب در پارلمان ميآيد
حداقل  30سال سابقه كار و فعاليت دارد.
اما در ايران نه .در همين دوره انتخابات اخير مجلس ش��وراي اس�لامي انصافاً چند نفر از
كانديداها شناخته شده بودند؟ ما هميشه به برخي از افراد اعتماد ميكنيم و رأي ميدهيم؛
اما كساني كه از اعتماد مردم سوء استفاده ميكنند و با چنين روشي رأي مردم را ميگيرند
بايد توجه داش��ته باشند تكرار اين پديده موجب بياعتمادي سياسي مردم ميشود و اين
بياعتمادي سياسي منجر به سردي روابط سياسي ميشود .به عبارت ديگر مردم بيتفاوت
ميش��وند و يك جامعه سياس��ي بيتفاوت ش��ده را ميتوان هر باليي سرش آورد چرا كه
ديگر مردم روي چنين جامعهاي تعصب ندارند .وقتي رهبران سياسي كه مشروعيت دارند
با چنين روشي خودشان مشروعيتشان را از بين ببرند ديگر چه چيزي ميتواند در جامعه
مشروعيت سياسي را حفظ كند؟ چون بخشي از مشروعيت سياسي در هر جامعهاي به اين
رهبران وابسته است .پس اگر اين افراد اعتبارشان را از دست بدهند جامعه اعتمادش را از
دست ميدهد و ضربهپذيرتر ميشود چون به طور كلي دموكراسياش از بين ميرود.
اين اتفاقي است كه درباره برخي از چهرهها در مجلس اخير رخ
داد و شايد در مجلس آينده هم همين اتفاق را براي برخي ديگر
از افراد و چهرهها شاهد باشيم چرا كه مردم ميبينند انتظاراتشان برآورده
نشده است.
دقيقاً ،البته يك جايي هس��ت كه هيچ ش��اخهاي انتخاب نميشود و آن زماني است كه
مردم به طور كلي نسبت به انتخابات ،انتخاب كردن و فرستادن افراد به مجلس بيتفاوت
ميشوند .به طور نمونه وقتي  30درصد جامعهاي در امر انتخابات مشاركت كند درست
است با همين مشاركت  30درصدي هم افرادي به مجلس راه مييابند اما آيا مشروعيت
در افكار عمومي هم حاصل ش��ده اس��ت؟ به همين دليل است كه در همه كشورهايي
كه پارلمان و انتخابات دارند س��عي ميكنند مش��اركت را با ابزارهاي مختلف باال ببرند.
بنابراين يكي از داليلي كه مشاركت در انتخابات را پايين ميآورد اين است كه مردم از
جناحهاي مختلف زده ميشوند .اين اتفاقي است كه در كشورهاي صنعتي هم در حال
رخ دادن است.
بااينتفاصيلآياميتوانيمبگوييمبخشيازآسيبهاياجتماعي
امروزجامعهناشيازتشنجهايياستكهمياننمايندگانمجلس
وجود دارد؟ به عبارت ديگر آيا تشنج يا آرامش در مجلس ميتواند بر آرامش
يا تشنج در جامعه اثرگذار باشد؟
بله صددرصد ! البته در كل س��طح جامعه مردم ما چندان اهل مطالعه نيستند و بيشتر
شنيداري هستند و از طريق اخبار صدا و سيما از مسائل خبردار ميشوند.
اما برخي از اقشار هستند كه بيشتر توجه دارند و حتي برنامههاي زنده مجلس را پيگيري
ميكنند كه درصد آنها نس��بت به كل جامعه ايران زياد نيس��ت .مردم ما آنقدر از مجلس
ميدانند كه از طريق رس��انه و به خصوص رس��انههاي صوتي و تصويري اين داش��تههاي
خود را دريافت ميكنند .آنچه كه مس��لم است در هر دوره مجلس اولويت بن ديهايي كه
ويژهنامه روز مجلس روزنامهجوان

64

نمايندگان دارند و هيئت رئيس��ه دنبال ميكند بايد بر روي اين باش��د كه چه چيزهايي
را ميخواهند ارائه دهند .ما لوايحي داريم كه از س��وي دولت به مجلس ارائه ميش��ود و
طرحهاي��ي كه خود نمايندگان ارائه ميكنند .اين مجموعهها بايد مكمل و متمم يكديگر
باش��ند؛ يعني مش��كالت را طي يك برآيند مشتركي مطرح كنند و ببينند كجا در قانون
مش��كل وجود دارد ،كجا در اجرا و كجا در نظارت و در نهايت همه نتيجه كار را به مردم
اعالم كنند تا مردم بدانند نمايندگانشان دارند براي آنها كار ميكنند.
مردم و افكار عمومي هم براي خودشان برداشتهايي دارند .در واقع مجلس و قوه مجريه
و قوه قضائيه بايد بر اس��اس خواس��ت و اولويتهاي مردم كار كنند؛ نظام هم به دنبال
جلب رضايت عمومي است ،بر اين اساس نمايندگان هم بايد اولويتهاي خود را طراحي
كنند .ضمن اينكه چون افكار عمومي به جرائم بزرگ بيشتر واكنش نشان ميدهد بايد
با قانونهاي مناسبتر و اجراي به موقع و سريع با آنها برخورد كنند .نمونهاش در چند
ساله اخير اختالسهاي بانكي ،سوء استفادهها از محيطهاي اداري و فيشهاي حقوقي
نجومي است كه بايد واكنش مناسبي به آنها داده شود.
اكثريت مردم ما از طبقات متوس��ط رو به پايين هستند .ما  12ميليون حاشيه نشين و
فقير داريم؛ در چنين جامعهاي مردم ميبينند كه مديرانشان ماهانه  200 – 500ميليون
حقوق ميگيرند يا فالن بانك مبلغي كالن اختالس كرده يا صندوق فرهنگيان تخلفات
بزرگ مالي داشته است .متأسفانه ما در جامعه نسبت به اينگونه پديدهها برخي اوقات
ي ماليم برخ��ورد كردهايم .در حالي كه برخالف دنياي بيرون ما رئيسجمهور كره
خيل 
جنوبي به خاطر اينكه سفارش يكي از دوستانش را كرده در برابر رسانهها گريه ميكند.
وقتي اعتماد اجتماعي از بين برود ش��يرازه آن جا معه از هم ميپاش��د ،درس��ت همين
مس��ئله را در نهاد خانواده داريم .در يك خانواده هم اگر اعتماد زن و شوهري نسبت به
هم از بين برود ش��يرازه خانواده از هم ميپاش��د .در سطح كالن جامعه هم همين طور
وقتي سردمداران جامعه تخلفي انجام دهند اعتماد جامعه از بين ميبرد .بايد مسئوالن
ببينند مشكل از كجاست كه چنين اتفاقاتي ميافتد.
و اين اتفاقات آرامش جامعه را هم به هم زده اس�ت و همين به
هم خوردن آرامش جامعه هم ميتواند برخي از آس�يبهاي
اجتماعي مانند خشونت را موجب شود .درست است؟
بله؛ يكي از تبعات اين ماجرا همين به هم خوردن آرامش جامعه است ولي مطمئن باشيد
بخشي از تخلفاتي كه امروز به عنوان آسيب ميشناسيم كمكم طبيعي جلوه ميكنند و
ساير اعضاي جامعه هم به سمت اين تخلفات پيش ميروند و كار خودشان را هم توجيه
ميكنند .درست مانند اين است كه پدر خانوادهاي تخلف ميكند ،در اين صورت اين پدر
چه انتظاري از فرزندانش دارد كه تخلف نكنند؟
تخلفات مس��ئوالن درس��ت مانند تخلف پدر و مادر در يك خانواده است و اين را نبايد
ماست مالي بكنند بلكه بايد درست رسيدگي و نتيجه آن را هم به مردم اعالم شود.
برخورد اصولي با چنين تخلفاتي چگونه بايد باشد؟
اعتبار يك نظام سياسي -اجتماعي از اعتبار تكتك آدم ها و تكتك
خانوادهها بيشتر است .ما نبايد بگوييم كه اين فرد متخلف چون از خانواده فالن و بهمان
است تخلفش را الپوشاني كنيم .اينجا بحث منافع عمومي جامعه مطرح است.
بنابر اين نمايندگان مجلس اگر در جايي تخلف ميبينند بايد خودشان رسيدگي كنند.
دول��ت اگر در جايي خلل و فرجي ميبيند كه مش��كل ايجاد ك��رده خودش بايد براي
رفع آن پيش قدم ش��ود .قوه قضائيه هم همين طور؛ مهمترين دليل اين مس��ئله حفظ
اعتماد جامعه اس��ت .مردم با گرس��نگي و كمبودها كنار ميآيند به شرطي كه ببينند
مسئوالنش��ان هم افراد پاكي هستند و اگر كس��ي تخلفي داشته باشد به سرعت به آن
رسيدگي كردهاند .ما از زمان رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني از يك اختالس
مالي  123ميلياردي ش��روع كرديم و االن به  3هزار ميلياردي و  8هزار ميلياردي و. . .
رسيدهايم .چرا بايد چنين اتفاقاتي رخ دهد؟
همانطور كه اشاره داشتيد شايد هيچ دورهاي ماننددوران جنگ
مردم در مضيقه نبودند اما پاكدس�تي مس�ئوالن در آن دوران
موجب ميشد مردم هم ش�رايط را تحمل كنند و فضاي اعتماد و آرامش در
جامعه وجود داشت .همين طور است؟
در دوران جنگ اص ً
ال از اين چيزها نبود 8 .سال جنگ تحميلي برابر با خساراتي كه در
جنگهاي جهاني اول و دوم به يك كشور وارد آورده بود،بود ،دنيا به كشور ما خسارت
زد .اما با وجود عسرت و خرابيهاي جنگ ،جامعه سالمي داشتيم و يكي از اين پروندهها
را در آن دوران نميبينيم.

