معاون اول روحانی با تبرئه دولت ،شرایط فعلی اقتصادی را
تنها ناشی ازتحریمهای آمریکا دانست

باد جنوب به شمال متهم اصلی بوی بد پایتخت

بوی نامطبوع
دوباره به تهرانآمد
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با «وطن امروز» :هفته گذشته نوبخت خبر حذف یارانه را به نمایندگان داده بود
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تیترهای امروز
رئیس قوهقضائیه:

دولتبایدخسار 
ت
مردم راجبرانکند

توگوی «وطنامروز» با حسن روحاالمین ،نقاش آیینی
گف 

نقاش نور
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نامهای تکراری در هیأت انتخاب سیو هشتمین
جشنواره فیلم فجر

مدیرانجشنوارهای
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گزارش «وطن امروز» از چالشهای فراروی پیمان
آتالنتیک شمالی در اجالس سران

نیمهجان در لندن
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ائتالفجدید برای
تعییننخستوزیرعراق

اگر هزار سال نقاشی درباره اهل بیت کار کنید
مردم میبینند .همین برای من کافی است
بزرگترین حسن کارهای خودم را این میدانم که
از طریق مردم دست به دست میشود

صفحه 7

وزیر خارجه آمریکا در بیانیهای بار دیگر بر همسویی
اروپا با کشورش در مقابله با ایران تأکید کرد

دفتر فرح پهلوی هنوز دارد جذب میکند
هنرمندانی را میشناسم که با آنها کار میکنند
برخی با خرج و حمایت نهادهای جمهوری اسالمی
کار میکنند و کارشان از دفتر فرح سر در میآورد!

مخرج مشترک
صفحه 2

افزایش آمار داوطلبان نسبت به دوره قبلی مجلس

صفحه 5

صفحه 2

دکتر سیدیاسر جبرائیلی
روزنامهنگار و پژوهشگر

 -1تقریب��ا بالفاصله پس از اینکه مجلس شش��م با
اکثریت جریان اصالحات آغاز به کار کرد ،نمایندگان
این مجلس که یکی از ش��عارهای انتخاباتیش��ان
«اصالح قانون مطبوعات» بود ،با  100امضا طرحی
دو فوریتی با همین عنوان تقدیم هیأترئیسه کردند.
در این طرح ،به نام اصالح ،موادی نظیر «ممنوعیت
انتشار مطلب علیه قانون اساسی»« ،پایبندی و التزام
به قانون اساس��ی»« ،مس��ؤولیت نویسنده در جرم
مطبوعاتی»« ،ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی هواداران
و اعضای گروههای ضدانقالب» و ...از قانون مطبوعات
حذف شده بود .به عبارت دیگر ،با تصویب این طرح،
انتشار مطلب علیه قانون اساسی و فعالیت مطبوعاتی
اعضا و هواداران گروههای ضدانقالب آزاد میش��د،
التزام پایبندی به قانون اساس��ی برداش��ته میشد
و نویس��ندگان مطالب در قبال آنچه مینوش��تند،
مسؤولیتی نداشتند 29 .خرداد  ،79یعنی همان روزی
که نمایندگان مجلس ششم به نخستین دیدار خود
با رهبر حکیم انقالب پس از تشکیل مجلس رفتند،
یک فوریت این طرح به تصویب رس��ید .پس از یک
بررسی س��ریع و مختصر ،کمیسیون نیز طرح را به
تصویب رساند اما یک روز پیش از بررسی نهایی این
طرح در صحن مجلس ،رهبر انقالب طی نامهای به
رئیس وقت مجلس ،تصویب این طرح را خالف شرع
و مصلحت نظام و کش��ور دانسته و مرقوم فرمودند:
«مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهتدهنده
به همت و اراده مردمند .اگر دشمنان اسالم و انقالب
و نظام اس�لامی ،مطبوعات را در دست بگیرند یا در
آن نفوذ کنند؛ خطر بزرگی ،امنیت و وحدت و ایمان
مردم را تهدید خواهد کرد و این جانب سکوت خود
و دیگ��ر دس��تاندرکاران را در این امر حیاتی جایز
نمیدانم .قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع
بروز این آفت بزرگ ش��ود و تغییر آن به امثال آنچه
در کمیسیون مجلس پیشبینی شده ،مشروع و به
مصلحت نظام و کشور نیست» .این بود که طرح از
دستور کار مجلس خارج شد.
برخی این نامه رهبر انقالب به مجلس را مصداق

«حکم حکومتی» دانس��تند اما حضرت آقا حدود 2
سال و نیم بعد در دیداری که با جمعی از دانشجویان
داش��تند ،به تبیین مسأله پرداخته و ضمن اشاره به
تعیین سیاستهای کلی نظام (موضوع بند یک اصل
 110قانون اساس��ی) به عن��وان «مهمترین وظیفه
رهب��ری در قانون اساس��ی» ،ورودش��ان به اصالح
قانون مطبوعات را از منظر «نظارت بر حسن اجرای
سیاستهای کلی نظام» (موضوع بند  2اصل )110
توضیح دادن��د« :مهمترین وظیف ه رهبرى در قانون
اساس��ى ،تنظیم سیاس��تهای کلى است ...بعد که
این سیاستها ابالغ ش��د ،آن وقت مجلس موظف
اس��ت طبق این سیاس��تها قانون بگذراند و دولت
هم موظف اس��ت سیاس��تهاى اجرایى خودش را
تنظیم و طبق آنها عمل کند .مجموع ه این سازوکار
مفصل دس��تگاههاى اجرایى و قضایى و تقنینى در
ای��ن چارچوب بهکار مىافتند و کار مىکنند که هر
کدام مسؤوالنى دارند و مسؤولیتهایى که باید کار را
انجام دهند ...رهبرى در مسؤولیتهاى این دستگاهها
دخال��ت نمىکند ،مگر خیلى به ندرت و در مواردى
که احس��اس کند تخلف آشکارى صورت مىگیرد.
مسؤولیتهاى مجلس با خود مجلس است .بنده به
خیلى از این قوانینى که در مجلس تنظیم مىشود،
اعتقادى ندارم و آنها را قبول ندارم ،ولى وقتى قانون
ش��د ،بنده هم بهص��ورت یک قانون عمل مىکنم و
مخالفت نمىکنم .موارد متع��ددى پیش مىآید از
اقدامهایى که در دولت انجام مىگیرد و مورد قبول من
نیست اما مسؤوالنى دارد که تنظیم و تصمیمگیرى
کردهاند؛ وظیف ه آنهاست .اگر آن تصمیمگیرى شامل
خود رهبرى هم باشد ،ما طبق آن تصمیمگیرى عمل
مىکنیم و نمىگوییم نه اما جاهایى هست که رهبرى
احساس مىکند اگر در اینجا به مسؤولى که وظیفهاى
داشته و به آن توجه نکرده ،تذکر و توجه ندهد ،زاویه
بسیار خطرناکى در مسیر عمومى ملت پیش مىآید.
لذا وارد میدان مىشود .درباره این دوره مجلس شوراى
اسالمى یکبار چنین چیزى تقریباً در  2یا  2سال
و نیم قبل پیش آمد و آن در قضی ه قانون مطبوعات
بود که بنده احساس کردم تکلیف شرعى دارم که به
مجلس تذکر دهم و تذکر دادم .مجلس هم با کمال
موافقت و مرافقت در این زمینه با رهبرى همکارى

درباره بند  2اصل  110قانون اساسی
کرد و خطى را که در کمیسیون پیشبینى شده بود
دنبال نکرد که از آنها متشکر هستیم».
 -2بر اساس آخرین بند از اصل  110قانون اساسی،
رهبر میتواند بخشی از اختیارات خود را به شخص
دیگ��ری (حقیق��ی ی��ا حقوقی) تفوی��ض کند15 .
شهریورماه  ،1384رهبر انقالب طی ابالغیهای اختیار
«نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» را به
مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض و مقرراتی برای
این نظارت وضع فرمودند تا مسأله نظارت بر حسن
اجرای سیاستهای کلی ،به شکل نظاممندتری انجام
شود .بر اساس این مقررات ،تمام مقامات مسؤول در
قوای سهگانه ،نیروهای مسلح ،صداوسیما و نهادهای
عمومی ،مس��ؤول اجرای سیاستهای کلی نظام در
دستگاههای مربوط شده و موظف به ارائه گزارشهای
ادواری از اجرای سیاس��تها شدند( .مواد  3و  )5در
مواد یک و  2مقررات ابالغی رهبر انقالب ،تصریح شد
نظارت ،شامل نظارت بر اعمال سیاستهای کلی در 3
سطح قوانین ،مقررات و مراحل اجرایی است و قوانین
و مقررات ضمن اینکه باید درچارچوب سیاستهای
کل��ی تنظیم ش��ود ،در هی��چ م��وردی نباید مغایر
سیاستهای کلی باشد .با توجه به اهمیت فوقالعاده
قوانین کش��ور و ضرورت انطباق آنها با سیاستهای
کلی ،در ماده  7این مقررات سازوکاری برای انطباق
طرحها و لوایح مطرح شده در مجلس با سیاستهای
کلی پیشبینی و مقرر شد اگر پس از طی این سازوکار
در نهایت مجلس مصوبهای گذراند که از نظر مجمع
برخالف سیاس��تهای کلی بود ،شورای نگهبان بر
اساس نظر مجمع عمل کند؛ یعنی شورای نگهبان
که مسؤولیت بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس
با اصول قانون اساسی را بر عهده دارد ،در بررسی عدم
مغایرت مصوبات با اصل  110قانون اساسی ،به نظر
مجمع به عنوان متولی بند  2اصل  110عمل کند.
در حکم اعضای دوره جاری مجمع تشخیص ،رهبر
انقالب ضمن اینکه دستور به سازماندهی امر نظارت
و بازنگری در مقررات نظارت دادند ،فرمودند وظیفه
نظارت که پیش از این به کل صحن مجمع تفویض

شده بود ،به یک جمع منتخب از اعضای مجمع سپرده
شود .اینگونه بود که جمعی  15نفری با آرای اعضای
مجمع تحت عنوان «هیات عالی نظارت» برای اعمال
اختیار ولیفقیه در زمینه نظارت بر حس��ن اجرای
سیاستهای کلی شکل گرفت و به صورت جدیتر از
گذشته ،وارد بررسی مصوبات مجلس از حیث انطباق
با سیاستهای کلی نظام و همچنین ارزیابی اقدامات
دستگاهها در رابطه با سیاستهای کلی ابالغی رهبر
انقالب ش��د .تاکنون رهبر انقالب به استناد بند یک
اصل  110قانون اساس��ی ،بالغ بر  40سیاست ابالغ
فرمودهاند که برخی از آنها محدودیت زمانی داشته
و منقضی شده است اما در حال حاضر  37سیاست
کلی نافذ وجود دارد که بالغ بر  830بند سیاس��تی
است و همه دستگاهها موظف به عمل در چارچوب
این سیاس��تها هستند .برخی میان جایگاه مجمع
تش��خیص مصلحت نظام در قانون اساسی و مسأله
نظارت خلط میکنند .چنانکه اش��اره شد« ،نظارت
بر حس��ن اجرای سیاستهای کلی نظام» که اینک
توس��ط هیأت عالی نظارت انجام میشود ،از وظایف
و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست و
ارتباطی به جایگاه حقوقی مجمع در قانون اساسی
ندارد ،بلکه هیأت عالی در حال اعمال اختیار تفویض
شده رهبر انقالب است.
 -3اساسیترین وجه ممیزه نظام جمهوری اسالمی
با سایر نظامات سیاسی در جهان ،وجود مقدس ولی
فقیه اس��ت و اصول متعددی از قانون اساس��ی این
وجه تمایز را روش��ن کرده اس��ت .در مقدمه قانون
اساس��ی تصریح شده است که «بر اساس والیت امر
و امامت مستمر ،قانون اساسی زمینه تحقق رهبری
فقیه جامعالش��رایطی را که از طرف مردم به عنوان
رهبر شناخته میشود (مجاری االمور ،بیدالعلماء باهلل
االمن��اء علی حالله و حرامه) آماده میکند تا ضامن
عدم انحراف س��ازمانهای مختلف از وظایف اصیل
اسالمی خود باشند» .طبق اصل دوم قانون اساسی،
جمهوری اسالمی نظامی است بر پایه ایمان به «امامت
و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب

اس�لامی» .اصل پنجم قانون اساسی صراحت دارد
ک��ه والیت امر و امامت امت در دوره غیبت حضرت
ولیعصر عجلاهللتعالیفرجهالشریف بر عهده ولیفقیه
است .اصل پنجاهوهفتم قانون اساسی ،ضمن مشخص
کردن قوای حاکم در جمهوری اسالمی ،نسبت آنها
ی حاک م در
را با والیت فقیه روشن کرده است« :قوا 
ن عبارتند از :قوه مقننه ،قوه
ی ایرا 
جمهوری اس�لام 
ت مطلق ه امر
مجری ه و قوهقضائی ه ک�� ه زیر نظر والی 
ل
ن اعما 
ن قانو 
ل آین��ده ای 
ق اصو 
ت طب 
ت ام 
و امام�� 
میگردند» .اصل یکصدودهم نیز کیفیت اعمال قوای
حاکم زیر نظر والیت مطلقه امر را مشخص کرده است
که از آن جمله ،تعیین سیاستهای کلی نظام است.
از آنجایی که تعیین صرف سیاست ،متضمن اعمال
والیت نیس��ت ،قانونگذار «نظارت بر حس��ن اجرای
سیاستهای کلی» را نیز در زمره وظایف و اختیارات
رهبری پیشبینی کرده است .لذا هماهنگی تصمیمات
قوای سهگانه و اساسا همه دستگاههای مسؤول اجرای
سیاستها با هیأت عالی نظارت که اینک متولی اختیار
نظارت رهبری بر حس��ن اجرای سیاستهای کلی
است ،از الزامات روشن و بیابهام قانون اساسی است.
 -4جریان لیبرال طی یکی دو سال اخیر بویژه پس
از ورود «هی��ات عالی نظ��ارت» به موضوع الحاق به
کنوانس��یونهای دوقلو (پالرمو و  )CFTدر راستای
توصیههای  ،FATFپیوس��ته علیه مس��أله نظارت
موضعگیری ک��رده ،هیأت عالی نظارت را «مجلس
سنا» یا «شورای نگهبان دوم» خوانده و اقدامات آن
را خالف قانون اساس��ی میخواند .جالب اینکه این
طیف در کمال وقاحت ،مجمع تشخیص مصلحت را
صرفا برای زمانی مفید میدانند که شورای نگهبان
مصوبهای را خالف ش��رع تش��خیص دهد و مجمع
بر اس��اس مصلحت ،نظر شورای نگهبان را رد کند:
«مجمعتشخیصمصلحتمیتواندنهادبسیارمفیدی
در کشور باشد .امروز برخی از قوانین مهم بویژه قوانین
مرتبط با الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی تقریباً
بالاس��تثنا به دلیل خالف موازین شرعی تشخیص
داده شدن مورد ایراد شورای نگهبان قرار میگیرد و
اگر نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود
بسیاری از قوانین الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی
تصویب نمیشد و از این جهت مجموعاً نهاد مفیدی

عكس  :مهدیافراخته،وطنامروز

ثبتنام  1844کاندیدا
تا روز دوم

اس��ت» .اما آنجا ک��ه بحث نظارت هی��أت عالی بر
سیاستهای کلی نظام میشود ،با مغالطه ،تجاهل،
تغافل یا هر نیتی میان جایگاه هیأت عالی نظارت و
مجمع تش��خیص خلط کرده و میگویند «مجمع
مس��تقل از ش��ورای نگهبان ایراداتی را به مصوبات
مجلس بر اساس مغایرت با سیاستهای کلی نظام
میگیرد؛ این امر قابل قبول نیست ،زیرا مجمع را به
ش��ورای نگهبان دوم تبدیل میکند که بهطور قطع
نباید انجام شود» .این دست مواضع و سخنان که در
راستای تالش دیرینه برای لیبرالیزه کردن ساختار و
رفتار جمهوری اسالمی باید تحلیل شود ،هم تحریف
قانون اساسی و هم اعالم عدم التزام به قانون اساسی
کشور است .باید توجه داشت نظارت بر حسن اجرای
سیاستهای کلی ،مرز میان «راهنمایی» و «راهبری»
ولی فقیه در نظام اسالمی است؛ چه ،اگر سیاستهای
کلی ابالغ شد و دستگاهها به شکل نظاممند آنها را
در دس��تور کار خود قرار ندادن��د ،به مجموعهای از
«راهنماییها و توصیهها» تبدیل خواهند ش��د که
ضمان��ت اج��رای آنها ،صرفا تعه��د و اعتقاد و علقه
«ش��خصی» مقامات مس��ؤول خواهد بود و اگر این
نبود ،چهبسا سیاستهای ابالغی ولی فقیه به یکسری
توصیههای ارشادی و غیرالزامآور تبدیل شده و امور
جاری و عادی و بلکه متناقض با سیاستها ،در اقدامی
تشریفاتی در راستای سیاستهای کلی اعالم شود.
برخالف برخ��ی ادعاها ،در ص��ورت عدم اعمال
نظارت ولی فقیه اس��ت ک��ه ارکان حاکمیت پیوند
منظم��ی با والیت نخواهند یافت و جایگاه و ش��أن
قانون اساس��ی به سبب قطع ارتباط نظاممند قوای
حاک��م ب��ا اصلیترین رک��ن این قان��ون ،مخدوش
خواهد ش��د .لذا از قوای س��هگانه بویژه قوه مجریه
که در فرآیند تدوین سیاس��تهای کلی بیش��ترین
مش��ارکت را دارد ،انتظ��ار میرود اساس��ا پیش از
اینک��ه هیأت عالی نظارت به موضوعی ورود کرده و
انطباق تصمیمی را با سیاستهای کلی بررسی کند،
ابتدائاً خود متولی حس��ن اجرای سیاستهای کلی
نظام باش��ند و سازوکاری پیشبینی کنند که همه
تصمیمات و اقدامات در چارچوب این سیاس��تها
باشد و با استداللهای متقن ،ربط و ارتباط مصوبات
با سیاستها را مشخص کنند.

