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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

یوســفیان مال گفته اســت که 
»در آن نامــه آمده قانون اساســی 
بعضی جاهــا قابل بازنگری اســت. 
یکی از موارد هم این اســت که آیا 
در شرایط فعلی نیاز به نخست وزیر 
داریم یــا خیر؟ اگــر نیــاز داریم 
نخست وزیر از مجلس بیرون بیاید 
یا از سمت رئیس جمهوری معرفی 
شود یا اینکه از طریق نظام انتخاباتی 

باشد. که این ها قابل بحث  است.«
او به طرح موضــوع مجلس دوم 
در نامه نیز اشاره کرده و افزوده: »در 
دنیا هم اینطوری اســت که در کنار 
یک مجلس عمومــی یک مجلس 
تخصصــی باالتر وجــود دارد. این 
را مجلس ســنا می نامند و این نام 
شاید خوشایند نباشد بلکه می توان 
مجلس اعظــم را در نظــر گرفت. 
همه جای دنیا اینطوری است و کمتر 
کشوری در دنیا وجود دارد که تک 

مجلسی باشد.«
آخرین باری که قانون 
اساسی ایران تغییر کرد

زمانی نه چنــدان دور، یعنی تا 
همین 30 ســال پیش، نظام اداره 
کشــور در ایــران مثل بســیاری 
دیگر از کشــور پارلمانی بود؛ یعنی 
رئیس جمهوری داشتیم با رأی مردم 
و نخست وزیری با رأی نمایندگان 
مجلس. هر دو انتخاب مردم بودند، 
چراکــه نمایندگانی که نخســت 
وزیر انتخاب می کردند نیز توســط 
مردم انتخاب شــده بودند و در واقع 
رئیس جمهوری با رأی مســتقیم 
و نخســت وزیر با رأی غیرمستقیم 
مردم به دولــت راه می یافتند؛ اما با 
این حال 10 ســال ابتدای انقالب 
اسالمی با اختالف رئیس جمهوری و 
نخست وزیری طی شد؛ از اختالفات 
بنی صدر با محمدعلی رجایی گرفته 
تا اختالفات میرحســین موسوی و 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای که آن 
زمــان ردای رئیس جمهوری بر تن 

داشتند. 
استنباط بسیاری بر این بود که 
رئیس جمهوری با دلیل اختیاراتی 
که نخســت وزیری دارد به پســتی 
تشریفاتی تبدیل شــده و از سوی 
دیگر نخست وزیر، عضوی است که 
مجلس به رئیس جمهوری تحمیل 

کرده است. 
پایان موقت تنازع قدرت

چــاره چه بــود؟ نظام کشــور 

پارلمانی بود و پارلمان نخست وزیر 
را بــرای رئیس جمهــوری انتخاب 
می کــرد. قانــون اساســی اولیه با 
تمرکز بــر جلوگیــری از بــروز و 
ظهور دیکتاتوری، قــدرت را میان 
رئیس جمهــوری، نخســت وزیر و 
مجلس تقســیم کرده بود، اما رفته 
رفته اختالف میان نخست وزیران 
و روســای جمهوری، به دردسری 
الینحل تبدیل شــده بود. درنهایت 
این دردسر با دســتور رهبری برای 
اصالح قانون اساسی و حذف پست 

نخست وزیری از آن خاتمه یافت. 
امــام خمینی، در ســال 68 در 
نامه ای خطاب بــه رئیس جمهوری 
وقــت، هیأتی بــه ریاســت علی 
مشکینی را مامور بازنگری و اصالح 
قانون اساســی کرد. ســه ماه بعد 
امام درگذشــت و قانون اساســی 
بازنگری شده در شــش مرداد 68، 
همزمان با پنجمیــن دور انتخابات 
ریاســت جمهوری، در همه پرسی 
با اکثریــت آرای 97/38 درصد به 

تصویب رسید. 
امام خمینی در نامه خود 20 نفر 
را برای عضویــت در هیأت بازنگری 
معرفی کرده بود که نام ســیدعلی 
خامنه ای، هاشــمی رفســنجانی، 
حسن حبیبی، مهدوی کنی، عبداهلل 
نوری، مهدی کروبی، محمد یزدی، 
محمد محمدی گیالنی، موســوی 
اردبیلی و میرحســین موسوی به 
چشم می خورد. عالوه بر این هیأت 
20 نفــره، مجلس نیز پنــج عضو را 

معرفی کرد. 
در نتیجه این بازنگری، اختیارات 
رهبری افزایش یافت. تعیین فقهای 
شــورای نگهبان، نصب عالی ترین 
مقام قضایــی کشــور، فرماندهی 
کل نیروهای مســلح، نصب و عزل 
فرمانده کل ســپاه و رئیس ســتاد 
مشــترک ارتش، تشــکیل شورای 
عالی دفاع، عزل رئیس جمهوری با 
در نظر گرفتن مصالح کشور، فرمان 
همه پرســی و چند مــورد دیگر به 

اختیارات رهبری افزوده شد.
اختیارات شــورای نگهبان نیز 
افزایش یافت. نظــارت بر انتخابات 
مجلس، ریاست جمهوری و مراجعه 
بــه آرای عمومی و همه پرســی و 
همچنین تایید صالحیت نامزدهای 
انتخابات به شورای نگهبان سپرده 

شد.
از دیگر نتایج تغییر قانون اساسی 
در سال 68، »حذف شرط مرجعیت 

برای مقام رهبری«، »حذف شورای 
رهبری«، »تغییر نام والیت به والیت 
مطلقه«، »تغییر نام مجلس شورای 
ملی به مجلس شــورای اسالمی« 
و درنهایــت »حذف مقام نخســت 
وزیــری« بــود. در عــوض مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام تشکیل 

شد. 
درمان دردهای بیچاره؟

هیچ تردیــدی نیســت که این 
تغییــرات، تحوالتــی بنیادین در 
نحوه اداره کشــور و نظام سیاســی 
ایجاد کردند. از آن زمــان تاکنون 
قانون اساســی همان اســت که در 
ســال 68 تصویب شد. در سال های 
اول آرامشــی که در پی حذف مقام 
نخست وزیری و خاتمه اختالف نظر 
میان نخست وزیر و رئیس جمهوری 
ایجاد کرده بود، خوشــایند بود اما 
چیزی نگذشت که اختالفات تازه ای 
ســربرآورد. انتخابات دوم خرداد و 
جریان منتســب به محمد خاتمی 
نمونه عینی این اختالفات بود. رفته 
رفته اعتراض به نظارت استصوابی 
شورای نگهبان نیز به آن افزوده شد؛ 
گالیه روسای جمهوری از اختیاراتی 
که ندارند و اختالفاتشان با مجلس و 
گالیه نمایندگان از مداخالتی که در 
تصمیم گیری های آنها می شــود و 

مجمع تشخیص. 
هرچه این گره ها بیشــتر و کورتر 
شــدند، زمزمه اصالح دوباره قانون 
اساسی نیز بیشتر شد؛ زمزمه ای که 
هر بار پیش از آنکه صدایش به جایی 
برسد، خاموش شده است. اکنون اما 
فاصله این زمزمه هــا کوتاه تر از قبل 
شده است. اگر پیشتر هر دو سال یک 
بار این موضوع مطرح می شد، حاال هر 
شش ماه و سه ماه یک بار، عده ای خیز 
برمی دارند بر تغییر و بازنگری در قانون 
اساسی. اگر اصالح طلب باشند، رویکرد 
اصالح طلبانه برای این تغییر دارند و اگر 
اصولگرا باشند، تمایالت اصولگرایانه اما 
آنچه میان این دو مشترک است، این 
است که ندای »تغییر قانون اساسی« 
از هر دو جبهه به گوش می رسد. هرچه  
خروج از بن بست های سیاسی سخت تر 
می شــود، آنها با اطمینان بیشتری 
ضرورت دست بردن در قانون اساسی 
را مطرح می کنند؛ با این استدالل که 
این نسخه تنها درمان دردهای بی چاره 

مملکت است. 
خطر بیخ گوش

 »روح جمهوریت«؟
تقریبا می تــوان اولین تحرکات 

جدی و رســمی برای اصالح قانون 
اساسی را بعد از سفر سال 90 مقام 
معظم رهبری به کرمانشاه جستجو 
کرد. رهبــری در این ســفر گفتند 
که »اگــر روزی در آینده های دور 
یا نزدیــک »که احتمــاال در آینده 
نزدیک چنین چیزی پیش نمی آید« 
احســاس شــود که به جای نظام 
ریاســتی، نظــام پارلمانی مطلوب 

است، هیچ اشکالی ندارد.«
بعد از آن شــماری از نمایندگان 
مجلس برای تدویــن پیش نویس 
طرح نظام پارلمانی به تکاپو افتادند. 
یونس اسدی، نماینده مشکین شهر 
از احیای پست نخست وزیری خبر 
داد و گفــت که »این طــرح در پی 
بیانات رهبری در سفر به کرمانشاه 
پیگیری می شــود.« البتــه ناگفته 
نماند که بعــد از آن مقــام معظم 
رهبری چندین بــار تاکید کردند 
که مشکالت نظام پارلمانی کمتر از 

ریاستی نیست. 
با ایــن حــال اصلی ترین بحثی 
که در تغییر قانون اساســی دنبال 
می شــد و می شــود، ایجــاد نظام 
پارلمانــی؛ یعنی مانند 10 ســال 
ابتدای انقــالب، رئیس جمهوری 
داشته باشیم با رأی مردم و نخست 
وزیری بــا رأی نمایندگان مجلس. 
محمد دهقــان، نماینده مجلس دو 
ســال پیش که دوبــاره تب اصالح 
قانون اساسی اوج گرفته بود، در این 
باره گفته بود: »افراد بر اساس شعارها 
و رفتارهای پوپولیســتی نظر مردم 
را جلب می کنند و بر مســند قدرت 
می نشینند؛ حال آنکه ممکن است 
دیگرانی بــه مراتب قدرت اجرایی و 
تصمیم گیری باالتری داشته باشند 
اما فن بیانشــان آن طــور که باید و 
شاید نیســت.« او نتیجه گرفته بود 
که »بنابراین بهتر است کار انتخاب 
رئیس دولت به مجلس سپرده شود 

تا عوامفریبی کمتر شود.«
غالمرضــا مصباحی مقدم، عضو 
مجمع تشــخیص نیز همان زمان 
در دفاع از نظام پارلمانی، گفته بود: 
»این رویه باعث می شود تا مراجعه به 
رأی مردم کاهش پیدا کند اما نتیجه 

معقوالنه تر باشد.« 
برخالف او بسیاری دیگر معتقدند 
هر تغییری در قانون اساســی باید 
منجر به بیشــتر شــدن مراجعه به 
آرای عمومی شــود، نه کاهش آن 
چراکه چنین چیزی متناسب با روح 

جمهوریت نظام نیست. 
دیگر مخالفان نظــام پارلمانی 
نیز تاکید می کنند که بازگشــت به 
نظام پارلمانی باعث ایجاد فسادهای 
زیادی به ویژه در مجلس خواهد شد 
و با این شــرایط نخســت وزیر تنها 
بازیچه دســت نمایندگان مجلس 

خواهد بود.
در پی دور کردن سایه 

شورای نگهبان
کــردن  د  محــدو ز  ا غیــر 
ی  حیــا ا و  ســت جمهوری  یا ر
نخســت وزیری، مورد دیگری که 
طرفــداران تغییر قانون اساســی 
به خصوص بخش اصالح طلب آنها، 
بر آن دســت می گذارنــد، محدود 
کردن شورای نگهبان است. شورایی 
که 30 سال پیش گستره اختیاراتش 
وسیع شد حاال اما عده ای که از این 
اختیارات وســیع به ستوه آمده اند، 
می خواهند سایه شورای نگهبان را 

از انتخابات دور کنند.  
این در حالی است که عباسعلی 
کدخدایی بــه عنوان ســخنگوی 
شــورای نگهبــان، تاکنــون روی 
خوشی به تحرکات برای تغییر قانون 
اساسی نشــان نداده است. پارسال 
که مکرر این تب برمی خواســت و 
فرومی نشست، یک بار در شهریورماه 
در توئیترش نوشــت که »اصل در 
حقوق اساسی، ثبات قانون اساسی 
اســت.« و بعد هم ادامه داد: »قانون 
اساســی ما ظرفیت هایــی دارد که 
مورد اســتفاده قرار نگرفته اســت. 
معتقــدم به جــای اصــالح قانون 
اساســی، به فکر اســتفاده از تمام 
ظرفیت های آن باشیم. آیا قوای سه 
گانه و سایر نهادها، تمام اختیارات 
و صالحیت های مصــرح در قانون 

اساسی را به کار گرفتند؟«
چند مــاه بعد در بهمــن ماه هم 
دوباره توئیت مشابهی زد و نوشت:  
»همانطــور که اصالح یــک قانون 
اساســی بنا بر اقتضائــات زمان از 
الزامات اســت، اصالح بی مورد نیز 
می تواند آســیب زا باشــد. صرف 
گذشت زمان دلیلی تام برای تغییر 
قانون اساسی نیســت. مانایی یک 
قانون اساســی مبتنی بر فرهنگ، 
باورهــا و ارزشــهای بنیادیــن از 
مهم ترین تفاوت هــای آن با قانون 

عادی است.«
رنگ باختن »عوام« 
زیر سایه »خواص«

موضوع دیگری که در میان این 
زمزمه های اصالح قانون اساســی، 
زیاد به آن اشــاره می شــود، ایجاد 
مجلس دوم اســت. طرفداران این 
ایده عوام فریبی و تمرکز نمایندگان 
بــه منافع کوتاه مدت خــود را آفت 
مجلس می دانند. آنها تاکید می کنند 
که نمایندگان با نگاه به منافع فردی و 
گروهی خود، صرفا به دنبال باندبازی 
و سیاسی کاری هستند و تصمیمات 
درستی نمی گیرند. با این استدالل 
نتیجه می گیرند کــه بنابراین لزوم 
یک مجلس ســنا در کنــار مجلس 

نمایندگان احساس می شود. 
برخی به ویژه از درون شــورای 
نگهبان و مجمع تشــخیص تاکید 
می کننــد که هیچ نهــادی جز این 
دو توانایی تبدیل شــدن به مجلس 

دوم یا نخبــگان را ندارند. مصباحی 
مقدم یکی از آن افراد اســت که در 
این باره معتقد است: »مجلس عوام 
مجلسی است که با مردم بیشتر در 
ارتباط اســت و نیازهــای آنها را در 
نظر می گیرد اما خروجی اش شاید 
به مصلحت نظام نباشد.« او توضیح 
می دهد »در واقع مجلــس عوام یا 
مجلس نماینــدگان نگاه بلندمدت 
به موضوعات ندارد. لذا باید مجلسی 
که نیمی انتخابــی و نیمی انتصابی 
است نیز وجود داشته باشد تا بتواند 
کنترل کننده باشــد. یعنی چیزی 
که در مجلس عوام تصویب می شود 
در مجلس دوم مورد بررسی و تایید 

قرار گیرد.«
در ســوی دیگر ماجرا، مخالفان 
هشــدار می دهند که مجلس دوم 
یا همان مجلس نخبــگان به معنی 
نمایشی بودن مجلس عوام خواهد 

بود.
فرآیند اصالح چگونه 

خواهد بود؟
اینکه ســاز و کار اصالح و تغییر 
قانون اساسی چگونه باشد، در اصل 
177 قانون اساســی آمده است. در 
این اصل آمده است که بازنگری در 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ، در 
موارد ضروری  بــه  ترتیب  زیر انجام  

می  گیرد:
      مقــام  معظــم رهبــری  پس  از 
مشــورت  بــا مجمــع تشــخیص  
مصلحت  نظــام  طی  حکمی  خطاب  
به  رئیس  جمهــوری موارد اصالح  یا 
تتمیم  قانون  اساســی  را به  شورای  
بازنگری  قانون  اساسی  با ترکیب  زیر 

پیشنهاد می کنند:
1       - اعضای  شورای  نگهبان 
2      -  رؤسای  قوای  سه  گانه 

3      -  اعضای  ثابت  مجمع تشخیص  
مصلحت  نظام

4      -  پنج  نفر از اعضــای  مجلس  
خبرگان  رهبری 

5      -  ده  نفر به  انتخاب  مقام  رهبری 
6      - سه  نفر از هیأت  وزیران 

7      - سه  نفر از قوه  قضائیه 
8      - ده  نفــر از نمایندگان  مجلس  

شورای  اسالمی 
9      - سه  نفر از دانشگاهیان 

       مصوبات  این شــورا پس  از تأیید 
و امضــای  مقــام  معظــم رهبری  
بایــد از طریــق  مراجعه  بــه  آرای 
عمومی  به  تصویــب  اکثریت  مطلق  
شــرکت  کنندگان  در همه  پرســی  
برســد و درنهایــت بــا تاییــد در 
همه پرســی قانون اساســی جدید 

پذیرفته می شود.
البتــه نکته ای کــه در این مورد 
وجود دارد این اســت که »محتوای  
اصول  مربوط به  اسالمی  بودن  نظام  
و ابتنای  کلیه  قوانیــن  و مقررات  بر   
موازین  اســالمی  و پایه  های  ایمانی  
و اهداف  جمهوری  اســالمی  ایران  و 
جمهوری  بودن  حکومت  و والیت  امر 
و امامت  امت  و نیز اداره  امور کشور با 
اتکا به  آرای عمومی  و دین  و مذهب  

رسمی  ایران  تغییرناپذیر است .«
حال باید منتظــر ماند و دید که 
سرنوشت این نامه نیز به نامه دو سال 
پیش تبدیل می شود یا اینکه این بار 

بخت دیگری رقم می خورد. 

درخواست بیش از 100 نماینده از رهبری برای تغییر قانون اساسی؛

دورخیز برای تشکیل »مجلس اعظم«
»اصالح قانون اساسی« بیش از هر چیز شبیه به تبی است که هرازگاهی با گرمایی تند و آتشین برمی آید و بعد پنداری 

با خنکای خاک شیری چنان فرو می نشیند که گویی از ابتدا اصال نبوده است. حاال دوباره این تب باال گرفته است؛ عزت اهلل 
یوسفیان مال، عضو فراکسیون مستقلین دیروز خبر از تهیه نامه »درخواست از مقام معظم رهبری برای بازنگری در قانون اساسی« 
داده و گفته است که بیش از 100 نماینده تاکنون این درخواست را امضا کرده اند؛ اما قرار ما با دوستان این شد که اگر این درخواست 

به باالی ۲00 امضا برسد، آن را خدمت رهبری ارسال کنیم و این کار منهای خط و خطوط و جریانات سیاسی است.«
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عراقچی در کویت:
آماده گفتگو با 

کشورهای منطقه هستیم 
ســیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر 
خارجه که در کویت به ســر می برد، در دیدار با 
»شیخ خالد الحمد الصباح«، وزیر خارجه کویت 
سیاست تحریمی آمریکا را باعث به خطر انداختن 
امنیت کل منطقه خواند و آمادگی ایران را برای 
گفتگو و تعامل سازنده با کشورهای منطقه اعالم 
کرد. وی گفــت: گفتگو و رایزنی با کشــورهای 
منطقه از مبانی سیاست خارجی کشورمان بوده و 
بر همین اساس جمهوری اسالمی آمادگی دارد از 
طریق ایجاد سازوکارهای منطقه ای وارد گفتگو و 

تعامل سازنده با این کشورها شود.
    

استقبال الوروف از 
معاهده پیشنهادی ظریف

به گزارش روسیا الیوم، سرگئی الوروف، وزیر 
خارجه روســیه دیروز در یک نشست خبری از 
پیشنهاد محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان برای امضای معاهده »عدم تجاوز« به 
کشورهای همسایه، گفت: »موافقت بر مسئله 
عدم تعرض به یکدیگر می تواند نخستین گام برای 
خاموش کردن آتش تنش ها باشد و به نظر ما این 
نوع برنامه درست است.« ظریف یکشنبه هفته 
جاری در بغداد اعالم کرد: ما به دنبال ایجاد روابط 
با تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس هستیم و 
در این راستا پیشنهادات متعددی برای همکاری 
از جمله پیشــنهاد امضای تعهد عدم تجاوز به 

کشورهای حاشیه خلیج فارس را داده ایم.
    

دعوت ریاض از قطر برای 
حضور در مذاکرات منطقه ای

به گزارش ایلنا به نقل از دیلی استار، مقام های 
قطر اعالم کردند که از سوی عربستان سعودی 
دعوت نامه ای برای حضور در مذاکرات منطقه ای 
اضطراری برای بحث در مــورد تنش های بین 
ایران و ایاالت متحده دریافت کرده اند. بر اساس 
این خبر، ریاض دو جلسه را ترتیب داده است تا 
در این جلســات در خصوص انفجارهای اخیر و 
تنش های میان ایران و آمریکا با اعضای اتحادیه 
عرب و کشورهای حاشــیه خلیج فارس بحث و 

گفت وگو کند.
    

چرا عارف کاندیدای
 ریاست مجلس شد؟

علی مطهری، عضو فراکسیون امید مجلس به 
ایسنا گفت: درباره انتخابات هیأت رئیسه مجلس 
در فراکسیون امید دو نظر وجود داشت، یکی نظر 
باتجربه ها مثل آقایان تاجگردون و تابش و بنده 
که مخالف معرفی کاندیدا برای ریاســت بودیم 
زیرا احتمال رأی آوری کاندیدای ریاســت که 
قاعدتا آقای عارف بود ضعیف و زیر 50 درصد بود و 
باعث اتحاد دو فراکسیون دیگر می شد. یکی دیگر 
نظر جوانترها و آقای عارف بود که به شدت طرفدار 
معرفی کاندیدا برای ریاســت بودند. استدالل 
گروه دوم از جمله جناب آقای عارف این بود که ما 
باید به جامعه پیام بدهیم که این جریان سیاسی 
بی تفاوت نیست و برای ریاست هم کاندیدا دارد 
هرچند رأی نیاورد، آنگاه اعالم می کنیم که تعداد 
ما در مجلس این مقدار است و در اقلیت هستیم 
پس انتظار بیش از حد نداشته باشید و این پیام در 
واقع برای انتخابات اسفند 98 و انتخابات 1400 

خواهد بود. 
    

نظر باهنر درباره ایده رفراندوم
محمدرضا باهنر به شفقنا گفت: ما هر چند سال 
یکبار انتخابات داریم و مردم در انتخابات شرکت 
می کنند. اگر مردم در انتخابات شرکت نکردند 
می توان فهمید که مردم نظر دیگری دارند. نیاز 
نیست هر حکومتی هر ســال رفراندوم برگزار 
کند. مردم باید در حضــور و بروز خود با اکثریت 
همراه نظام باشند وقتی اکثریت همراهی نکردند 
می توان متوجه شد که نظر مردم متفاوت است 
ولی در انتخابات ریاســت جمهوری 60 درصد 
از مردم شرکت می کنند و این خود رفراندومی 
است که در تایید مشروعیت نظام است و این مهم 
نیست که به چه کسی رأی می دهند هر کسی که 

پای صندوق می آید یعنی به نظام معتقد است.
    

بقایی و مشایی
 به مرخصی آمدند

حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی نژاد 
و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس دولت 
دهم به مناسبت فرارسیدن لیالی قدر و عید سعید 

فطر از اوین به مرخصی آمدند.

هرچه خروج از بن بست های 
سیاسی سخت تر می شود، 

مدافعان تغییر قانون 
اساسی با اطمینان بیشتری 

ضرورت دست بردن در 
قانون اساسی را مطرح 

می کنند؛ با این استدالل 
که این نسخه تنها درمان 
دردهای بی چاره مملکت 

است

 به گفته یوسفیان مال در 
نامه به مقام معظم رهبری 

آمده است که برخی 
قسمت های قانون اساسی 

قابل بازنگری است. به گفته 
او یکی از موارد این است که 

آیا در شرایط فعلی نیاز به 
نخست وزیر داریم یا خیر؟ 
و دیگری مربوط به تشکیل 

»مجلس اعظم« است


