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به ناز مقدســی| علی اکبر ناطق نوری، مشاور 
مقام معظم رهبری و رئیس بازرسی دفتر رهبری 
هفته گذشته در آســتانه سی وهشتمین سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی در آستانه سی وهشتمین 
ســالروز پیروزی انقالب اســالمی گفت: »قانون 
اساســی نیاز به بازنگری دارد و نظــام ما نیاز به 
بازسازی دارد.« این ســخنان اگرچه به تیتر اول 

روزنامه بدل شد اما سخن تازه ای نبود.
5 ســال پیش مقام معظم رهبــری در دیداری 
که با دانشگاهیان کرمانشــاه داشتند به ظرفیت 
منعطف نظام بــرای نوســازی پرداخته و ضمن 
بیان این که »مسأله پیری و جوانی نظام اسالمی 
چگونه قابل تحلیل اســت؟ آیا نظام، روزی پیر و 
ازکارافتاده خواهد شد؟ آیا راهی برای جلوگیری 
از این فرســودگی وجود دارد؟« در تشــریح آن 
گفتــه بودند: »نوســازی نظام، به هیــچ وجه به 
معنای تجدیــد نظر در آرمان ها نیســت بلکه به 
معنای تغییر در سیاســت ها و نظام هــا و تدابیر 
اســت که این مســأله می تواند مانع از تحجر نیز 
بشــود و با تکیه بر آرمان های همیشه جوان و نو  
نظام اسالمی را، همیشه جوان، شــاداب، بالنده 
و پیش رونده نگه دارد.« ایشــان در همان ســفر 
به این نکته نیــز پرداختند که »امــروز نظام ما 
نظام ریاستی اســت؛ یعنی مردم با رأی مستقیم 
خودشــان رئیس جمهوری را انتخاب می کنند؛ تا 
االن هم شیوه بسیار خوب و تجربه شده ای است. 
اما اگر یــک روزی در آینده هــای دور یا نزدیک 
احســاس بشــود که به جای نظام ریاستی مثال 
نظام پارلمانی مطلوب اســت هیچ اشــکالی در 
تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد؛ نظام جمهوری 
اسالمی می تواند این خط هندسی را به یک خط 

دیگر هندسی تبدیل کند.« 

از آن پس بحث درباره نوســازی نظام سیاسی 
کشــور درگرفــت و حتــی گفته شــد مجلس 
اصولگرای نهــم نیز طرحی را بــرای تغییر نظام 
از ریاســتی به پارلمانی مطرح کــرد. مجلس با 
تشکیل فراکســیونی طرح تغییر نظام ریاستی به 
نظام پارلمانی را مورد بررسی قرار داد. عباسعلی 
کدخدایی، ســخنگوی وقت شــورای نگهبان در 
اظهار نظری در این بــاره گفته بود که حذف نهاد 
رئیس جمهوری انتخابی با ماهیت نظام جمهوری 
اسالمی مغایرتی ندارد و خللی به جمهوریت نظام 
وارد نمی کند. علــی الریجانــی، رئیس مجلس 
شورای اســالمی نیز  یکی  از موافقان این نگرش 

بود و در موضع دفاع در برابر تبدیل نظام ریاستی 
به نظام پارلمانی قرار گرفــت و در این باره گفت: 
»در کشور هایی که به شــکل حکومت پارلمانی 
اداره می شوند، رئیس جمهوری به وسیله پارلمان 
انتخاب می شــود، این شــیوه نکات مثبتی دارد. 
البته این که زمان پیاده کردن چنین شیوه ای چه 
زمانی باشد، بحثی است که باید روی آن بررسی 

دقیق انجام شود.«
اما مدت زمانی بعدآیت اهلل  هاشمی رفسنجانی 
از دیــدار خود بــا مقــام معظم رهبــری بعد از 
بازگشت شان از سفر کرمانشــاه خبر داد و گفت:   
»رهبری معظم در کرمانشاه جمله ای گفتند که از 
آن تفسیر سوء شد. منظور ایشان مطلب دیگری 
بود. بحث ایشــان این بود که در نظام ما بن بست 
نیست، یعنی کســی نباید فکر کند که بن بست 
داریم و اگــر ما حتی بخواهیم نظام اداره کشــور 
را تغییــر دهیم، قانون اساســی را اصالح و تغییر 
می دهیم. اصل نظرشــان این بود. وقتی ایشان از 
سفر برگشــتند، در دیداری حضوری پرسیدم که 
منظور شما چه بوده اســت؟ ایشان گفتند همان 
بحث همیشــگی، یعنی این که بن بســت نداریم. 
گفتم یکی از اعضای هیأت رئیســه مجلس گفته 
اســت که شما یک ســالی اســت که کمیسیون 
تعیین کرده اید. ایشــان گفتند: درست نیست و 
اصال ایــن کار را نکرده ایم و اطالع داده ایم که این 
ادعا تکذیب شــود. از  آن زمان به بعد هم بحث ها 

فروکش کرد.«
بعــد از طرح ایــن موضوع، بحــث تغییر نظام 
سیاســی از ریاســتی به پارلمانی خاموش شد و 
دیگر کســی به آن نپرداخت اما موضوع نوسازی 
سیاســی گویی فراموش نشد تا این که اکنون بعد 
از 5 سال از مطرح شــدن آن علی اکبر ناطق نوری، 
مشاور مقام معظم رهبری و رئیس بازرسی دفتر 
رهبری در تازه ترین ســخنان خود از بازســازی 
نظام ســخن می گوید. این عضو مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام هفتــه گذشــته و در آســتانه 
سی وهشتمین ســالروز پیروزی انقالب اسالمی 
در این باره گفت: »طبیعی اســت که در شــرایط 
انقالب در هرجای دنیا برای این که زودتر شرایط 
را ســامان دهند، با شــتاب و عجله، اساسنامه و 

قانون اساسی می نویسند و شکل می دهند.
امام)ره( فشــار آوردند که مجلس زود تشکیل 
شــود و قبل از مجلس هم فشــار آوردند که زود 
قانون اساســی تصویب شــود و در این جا خیلی 
هوشــمندانه عمل کردنــد تا در کشــور هرچه 

سریع تر قالب و حکومت شکل بگیرد تا دشمنان 
و مخالفان هوس شیطنت و توطئه نکنند؛ چراکه 
بعد از آن می شــد قوانین را اصالح کــرد. قانون 
اساســی ما با شتاب درســت و نوشته شده است. 
در دنیا هم همین طور اســت و هر ۱۰ یا ۲۰ سال 
و کمتر یا بیشــتر، آن را اصالح می کنند. مرحوم 
شهید بهشتی، نقش بســیار باالیی را در تدوین 
قانون اساســی داشتند و بســیار هم هوشمندانه 
عمل کردند. مجلس هم به ســرعت تشکیل شد. 
قانون اساسی  سال 58 تصویب شد و  سر ۱۰سال، 
بازنگری و اصالح شــد. حاال هم به دلیل گذشت 
زمان قانون اساسی ما نیاز به بازنگری دارد و نظام 

ما نیاز به بازسازی دارد.«

اکنون رئیس دفتر بازرســی بیــت مقام معظم 
رهبری موضوع نوســازی و بازنگری در قانون را 
توأمان اعالم کرده است. با این حال سوال مهمی 
در اذهان مردم به وجود آمد که »با وضع موجود، 
قانون اساسی چطور باید بازبینی و بازسازی شود 
 تا بهترین کارایی را برای اداره امور کشــور داشته

باشد؟«
نزدیک به ۱۰ســال پس از تصویب نخســتین 
قانون اساســی برای نخســتین بار، قانون اساسی 
بازنگــری شــد. در تاریــخ ۱۲ آذر ۱۳58، امام 
خمینی در 4 اردیبهشــت ۱۳۶8، 4۰روز پیش 
از رحلــت در نامه ای خطاب بــه رئیس جمهوری 
وقت آیت اهلل خامنه ای هیاتی متشکل از ۲۰ فرد 
مذهبی و سیاسی و همچنین 5نماینده به انتخاب 
مجلس شورای اسالمی را مأمور بازنگری و اصالح 
قانون اساسی کرد که ریاست این گروه را آیت اهلل 

مشکینی برعهده داشت.
امام در نامه خود، ۲۰نفر زیر را برای عضویت در 
هیأت بازنگری قانون اساســی جمهوری اسالمی 
ایــران معرفی کرد. ایــن افراد عبــارت بودند از: 
آیت اهلل خامنه ای، حســن طاهــری خرم آبادی، 
محمــد مؤمن قمــی، اکبر  هاشمی رفســنجانی، 
ابراهیــم امینی، علی مشــکینی، میرحســین 
موســوی، حســن حبیبــی، ســیدعبدالکریم 
موسوی خوئینی،  ســیدمحمد  موسوی اردبیلی، 
محمــد محمدی گیالنــی، ابوالقاســم خزعلی، 
محمد یزدی، محمد امامی کاشانی، احمد جنتی، 
محمدرضــا مهدوی کنــی، احمــد آذری قمی، 
محمدرضا توسلی، مهدی کروبی، عبداهلل نوری. 
مجلس شورای اســالمی نیز در 5 اردیبهشت ۶8 
افراد زیر را به عنــوان 5عضو مورد انتخاب مجلس 

برای عضویت در این هیأت معرفی کرد.
این گروه در جلسات مفصل و طوالنی در قانون 
اساســی تغییراتی به وجود آوردند. ازجمله نظام 
سیاســی ما از پارلمانی به ریاســتی تغییر کرد. 
همچنین بنــدی در قانون بــرای بازنگری های 
مجدد نیز گنجانده شــد. فصل چهاردهم قانون 
اساسی که شامل یک اصل است به »بازنگری در 

قانون اساسی« اختصاص دارد.
این اصل در نخستین قانون اساسی اولیه وجود 
نداشت و در اصالحات  ســال ۶8 بدان اضافه شد. 
در اصــل  یکصد و هفتادوهفتم کــه آخرین اصل 
قانون اساسی است، می گوید: »بازنگری  در قانون  
اساسی  جمهوری  اسالمی  ایران ، در موارد ضروری  
به  ترتیب  زیر انجام  می گیرد:    مقام  معظم رهبری  
پس  از مشــورت  بــا مجمع تشــخیص  مصلحت  
نظام  طی  حکمــی  خطاب  بــه  رئیس جمهوری 
موارد اصالح  یا تتمیم  قانون  اساسی  را به  شورای  
بازنگری  قانون  اساســی  با ترکیب  زیر پیشــنهاد 
می نماید: اعضای  شــورای  نگهبان ،       رؤسای  قوای  
ســه گانه ، اعضای  ثابت  مجمع تشخیص  مصلحت  
نظام ، 5       نفر از اعضای  مجلــس  خبرگان  رهبری ، 
۱۰      نفر بــه  انتخاب  مقام  معظم رهبــری ، ۳        نفر از 
هیــأت وزیران ، ۳  نفــر از قوه  قضائیــه ،       ۱۰نفر از 
نماینــدگان  مجلس  شــورای  اســالمی ،       ۳  نفر از 
دانشگاهیان .       شیوه  کار و کیفیت  انتخاب  و شرایط 
آن  را قانون  معین  می کند. مصوبات  شــورا پس  از 
تأیید و امضای  مقام  معظــم رهبری  باید از طریق  
مراجعه  به  آرای عمومی  به  تصویب  اکثریت  مطلق  

شرکت  کنندگان  در همه  پرسی  برسد. 

برخــی از موافقان بازســازی نظام سیاســی 
معتقدند بازسازی نظام سیاســی با حفظ اصول 
انقالب می تواند سیســتم مدیریتــی و اجرایی را 
منظم تر و به ســمت پیشرفت اداره کشور هدایت 
کند. با این حــال رأس تمام این بحث ها در رابطه 
بــا  تغییر نظام از ماهیت ریاســتی بــه پارلمانی 
بود. براســاس نظام ریاســتی، رئیس جمهوری، 
رئیــس دولت و نخســتین مقام اجرایی کشــور 
است و مهم ترین مســئولیت اجرایی را دارد. در 
این نظام تعیین وزیــران برعهده رئیس جمهوری 
اســت و پارلمان در انتخاب وزرا نقش و دخالتی 
ندارد، فقــط می تواند آنها را تأییــد یا رد کند. اما 
در نظام های پارلمانی رئیس دولت، نخســت وزیر 
اســت و رئیس جمهوری نقش مهمی را برعهده 
ندارد. قدرت اصلی در دست نخست وزیر و هیأت 
دولت منتخب پارلمان اســت. در این نظام، میان 
رئیس کشــور و رئیس قوه مجریــه تفاوت وجود 
دارد. درواقع اقتــدار نمادین و قدرت واقعی میان 
رئیس دولت که معموال تشریفاتی است و رئیس 
قدرتمند حکومت که نخســت وزیر است، تقسیم 

می شود. 
با این حــال در هر دو سیســتم هــم نواقص و 
هم مزایایــی وجــود دارد. به همیــن دلیل در 
کشــور ما حکومت دارای ســاختار متشــکل از 
این دو نظام اســت، به این معنی کــه در تعریف 
اصلی »نظام ریاســتی« تعیین وزیــران برعهده 
رئیس جمهوری اســت و پارلمان در آن دخالتی 
نــدارد، وزیــران در برابــر پارلمان مســئولیت 
سیاســی ندارند و نماینــدگان نمی توانند آنها را 
 اســتیضاح کرده یا بــا رأی عدم اعتمــاد برکنار

کنند.
در مقابــل رئیس جمهوری نیز حق پیشــنهاد 
الیحــه را نــدارد. امــا در قانون اساســی ایران 
باوجود نظام ریاســتی، مجلس دارای اختیارات 
زیادی ازجملــه امکان نظارت بر دولت اســت و 
درواقع ساختار نظام در ایران تلفیقی از دو شیوه 
پارلمانی و ریاســتی قلمداد می شود. با همه این 
تفاسیر این روزها موضوع بازسازی سیاسی دوباره 
مطرح شده است. امروز »صفحه یک پرسش چند 
پاسخ« از صاحب نظران و سیاستمداران کشور در 
رابطه با ابزار بازنگری و بازســازی قانون اساسی 
این پرسش را مطرح کرده است که برای نوسازی 
نظام سیاسی چه مالحظاتی را باید درنظر داشت 
تا به اصول اصلی نظام جمهوری اسالمی ضربه ای 

وارد نشود؟ 

بازنگری قانون اساسی و بازسازی نظام به چه معناست؟

لوازم بازسازی نظام سیاسی
فاکتورهای حکمرانی خوب 

حسین کنعانی مقدم
اصولگرا و عضو جبهه 
ایستادگی 

شاید صحبت های اخیر آقای ناطق نوری  
در رابطه با بازنگری قانون اساسی و بازسازی 
ُر ما بَِقوٍم  نظام برگرفته از آیــه إَِنّ اهلَلّ ال یَُغِیّ
َحّتی یَُغِیّروا ما بِأَنُفِسِهم، قرآن باشد، به این 
معنی کــه در هیچ جامعــه ای تغییر ایجاد 
نمی شود، مگر خودشان بخواهند. در رابطه 
با این موضــوع نیز تغییر بــه معنی تعالی، 
رشد و تحقق آرمان هاســت. همان طور که 
انقالب اســالمی نیز با به پیروزی رسیدن 
همین تغییر و روش را به کشور تعمیم داد. 
اما تغییر در شیوه های حکومتی یا حکمرانی 
در مقاطع مختلف مطرح می شود. در رابطه با 
این موضوع باید گفت هنوز مواردی در قانون 
اساسی وجود دارد که محقق نشده درصورتی 
که باید قانون اساسی را که برخاسته از اراده 
مردم و خون شــهیدان است، محقق کنیم. 

برخی از مواد قانون اساسی وجود دارند که یا 
به آنها عمل نشده یا به آنها توجه نشده است. 
در شرایط فعلی قبل از هر چیز باید عملکرد 
دولت ها و نهادهای مسئول کشور را ارزیابی 
کنیم تا اگر در موانع یا کم وکاستی یا کمبود 
قانونی وجود داشته باشــد درصدد رفع آنها 
بربیایم. به همین خاطر شاید بتوان در برخی 
از اصل های قابل تغییر قانون اساسی بازنگری 
کرد تا متناسب با شــرایط جامعه اسالمی، 
یک حاکمیــت خــوب را در جریان انقالب 
اسالمی شــکل دهیم.  امروزه در دنیا بحث 
 )Good government( حکمرانی خوب
مطرح اســت که از اصلی ترین فاکتورهای 
آن مشارکت بیشتر مردم، شفافیت دولت، 
قوانین و مقــررات مطابق با نیازهای جامعه 
است. به همین خاطر نیز اگر سیاستمداران 
ما از بازنگری قانون اساسی صحبت می کنند، 
به قوانین قابل تغییر قانون اساســی اشاره 
می کنند تا بتوانند در کنار تجدید میثاق با 
مقام معظم رهبری جهت رشد و تعالی جامعه 

به روز شوند.

 نقش احزاب سیاسی
در زمان رفراندوم پررنگ می شود

حمیدرضا ترقی
معاون بین الملل 
حزب موتلفه اسالمی

احزاب در بازســازی نظام نباید نقشی 
داشته باشند، چراکه این موضوع مربوط 
می شــود به سیاســتگذاری های کالن 
نظام به طوری که راهــکارش نیز در اصل 
۱77 قانون اساســی پیش بینی شــده 
است. بازنگری در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی  ایران، در موارد ضروری به دستور 
مقام معظم رهبری و پس از مشــورت با 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام صورت 
می گیرد و سپس طی حکمی  خطاب به 
رئیس جمهوری مــوارد اصالح یا تتمیم 
قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون 
اساسی پیشنهاد می کند. ترکیب شورای 
بازنگری قانون اساســی نیز عبارت است 
از: اعضاي شــوراي نگهبان، رؤساي قواي 
ســه گانه، اعضاي ثابت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، 5 نفــر از اعضاي مجلس 
خبرگان رهبري، ۱۰نفر به انتخاب مقام 
رهبري، ۳ نفر از هیأت وزیــران، ۳ نفر از 
قوه قضائیه، ۱۰نفر از نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی و ۳ نفر از دانشگاهیان.
همان طور که گفته شد سازوکاری که در 
قانون اساسی پیش بینی شده برای احزاب 
هیچ نقشی تعریف نشده است. احزاب به 
دلیل گرایش ها و تمایالت شــان مسائل 

کالن و قانونی کشور را به مسائل سیاسی 
می کشانند و از حالت تخصصی اش خارج 
می کنند. در صورتی که اگر یک روز در نظام 
جمهوری اسالمی تصمیم به بازنگری قانون 
اساسی و بازسازی نظام گرفته شود، این کار 
باید با مطالعات کارشناسی دقیق و به دور 
از جنجال های سیاسی صورت بگیرد. شاید 
نقش احزاب بعد از بازنگري قانون اساسی و 
زمانی باشد که این متن نهایی به  امضاي 
رهبري می رسد و براي تصویب نهایي به 
همه پرسي گذاشته می شود. در این شرایط 
نقش احزاب در فرهنگ ســازی و حضور 

مردم در رفراندوم پررنگ می شود. 
با این حــال اگر بخواهیــم به موضوع 
بازســازی نظام بپردازیم باید مالحظاتی 
را درنظــر داشــت. شــاید بســیاری از 
صاحب نظران در رابطه با بازســازی نظام 
تنها به موضوع ریاستی یا پارلمانی شدن 
حکومت پرداخته باشــند اما به واقع باید 
گفت که حضرت آیــت اهلل خامنه ای در 
سخنرانی  ســال 9۰ در جمع دانشجویان 
کرمانشــاه این موضوع را به عنوان مثال 
مطرح کردند. سیستم پارلمانی تا قبل از 
اصالح قانون اساسی در  سال ۶8 در کشور 
وجود داشت و من فکر می کنم امتحانش 
را پس داده و قطعا ما به اشتباهات گذشته 
برنمی گردیم. کشــور باید یــک فرآیند 
تکاملی داشته باشد و به همین خاطر قطعا 
کارشناسان و صاحب نظران نیز این موضوع 

را مدنظر خودشان قرار می دهند.

صادق زیبا کالم
استاد دانشگاه

هر زمانی کــه صحبت از تغییــر برخی از 
موارد قانون اساسی یا بازسازی نظام به میان 
می آید، به تبع برخی از رجال کشــور حالت 
تدافعی به خودشــان می گیرند. البته باید به 
این موضوع اشــاره کرد که بحــث پیرامون 
بازسازی سیاسی و بازنگری قانون در برخی از 
حکومت ها جایگاه ها را تغییر می دهد. چنان 
که در نظام پارلمانــی رئیس جمهوری نقش 
موثری ندارد یا در نظام ریاستی نخست وزیر 
نقشش به معاون اول تقلیل پیدا می کند. لذا 
به همین خاطر ایــن موضوع چندان به مذاق 
برخی ها خوش نمی آید. درواقع این تغییرات 
ممکن اســت باعث کاهش قــدرت، اقتدار و 
جایگاهی که برخی در نظام سیاســی کشور 

دارند، شود. ما باید به این موضوع توجه کنیم 
که اگر زمانی نظام  بخواهد برای بهبود وضع 
موجود بازنگری قانون و نوســازی سیاسی را 
در دستور کار خود قرار دهد، تمام ابعاد آن را 

باید لحاظ کند.
ضمن آن که گاه این تغییر و تحول ضروری 
اســت و اگر صورت نگیرد آن وقت مطالبات 
انباشــته به وجود خواهد آمد که الزم است 
برای حــل آن مطالبات راهی یافت. به همین 
دلیل اســت که تغییــر و بازبینــی در قانون 
اساســی کشــور، در خود قانون پیش بینی 
شــده و باید برای بهبود و پیشــبرد کشور به 

آن استناد کرد.
ضــرورت طــرح برخــی از مباحــث و 
عملیاتی کردن آنها گاه ضروری اســت. وقتی 
آبی که در یک نقطه جمع می شود اگر نتواند 
از منافذی خارج شــود، آن وقت ممکن است 
خســاراتی به وجود بیاورد. ایــن مثال برای 
شرایط و سیاســت های اداره یک کشور نیز 

صادق اســت، یعنی یک نظام در طول دوره 
حکومتش بایــد به کم وکاســتی ها و آزمون 
و خطاهایــی که در اداره کشــور به دســت 
می آورد، به شــکل یک تجربه نگاه کند و در 
فواصل زمانــی که جامعه و کشــور آمادگی 
پذیرش تغییرات را دارند، دست به بازسازی 

و نوسازی بزند. 
البته باید اذعان داشــت که درحال حاضر 
بسیاری از مشــکالتی که مطرح شود، هیچ 
ارتباطی با قانون اساسی کشور ندارند. درواقع 
برخوردهای جناحی و رفتارهای سیاسی گاه 
این نــگاه را به وجود می آورد کــه نظام ما با 
تنگنا روبه رو شــده یا نظام سیاسی اجتماعی 

ما پویایی خود را از دست داده است.
بعضــی از افراد کــه در برخــی از نهادها 
هســتند، رفتارهای جناحی دارند. رفتار آنها 
ایــن موضوع را پیــش می آورد کــه باید راه 
دیگری یافت یا با بازبینی در قانون اساســی 
مشــکالت را پایان داد، درحالی که این ایراد 

آن مدیر است و نه ایراد ساختار.
اما گاهی مشــکالت دیگری وجود دارد که 
نیاز به تغییر و ترمیم آنها احســاس می شود. 
به طور مثال یکــی از اصلی ترین و مهم ترین 
تغییراتــی که باید در قانون بــه وجود بیاید، 
قانون انتخابات اســت. به ایــن دلیل که این 
قانون عمال متاثر از سیاســت است و به نوعی 
سیاست زده شــده اســت. قانون پیش بینی 
کرده اســت کــه شــورای نگهبــان وقتی 
می خواهد در رابطه بــا صالحیت یک نامزد 
انتخاباتــی تصمیــم بگیرد باید از ســازمان 
ثبت واحوال، دادگســتری، نیــروی انتظامی 
و وزارت اطالعــات اســتعالم بگیــرد. اما در 
سال های اخیر ما شاهد این هستیم که حتی 
اگر برخــی از کاندیداها از فیلتــر این نهادها 
عبور می کننــد و صالحیت شــان از طریق 
این مراجع تأیید می شــود امــا ردصالحیت 
می شــوند یا صالحیت آنها احراز نمی شود. 
این جا جایی اســت که باید قانون شــفاف و 

محکم وارد و همان اجرا شود.
لذا باید قانــون انتخابات مــورد بازبینی و 
بازســازی قرار بگیرد. این مسأله باعث شده 
که مجلس شورای اســالمی نیز متاثر از این 
نوع فیلترها عمال و به خصــوص در برخی از 
دوره ها کارایی چشــمگیری در زمینه بهبود 
قانــون و بهبود معضــالت جامعه نداشــته 
باشــد. شــورایعالی انقــالب فرهنگی یکی 
دیگر از نهادهایی اســت کــه در مقابل این 
حجم زیاد دانشــگاه های خالی از دانشجو یا 
پایان نامه فروشــی ها هرگز پاســخگو نبوده 
است. بنابراین هماهنگ و یکپارچه و پاسخگو 
نبودن نهادهای مسئول تا زمانی که در کشور 
حل نشود بحث بازبینی و بازسازی نظام عمال 

بی فایده است.
از دیگر ســو بحــث تغییر نظام ریاســتی 
بــه پارلمانی نیــز چندان مطلوب نیســت. 
اگر درحــال حاضر با وضع کنونــی قدرت و 
اختیــارات رئیس جمهــوری را بگیریم و آن 

را به دست نخســت وزیر بدهیم، هیچ چیزی 
عوض نمی شود. مسأله پاســخگویی باید به 
صورت یک فرهنگ دربیایــد و تا این معضل 
حل نشــود، جوان ســازی نظام سیاسی نیز 
عمال بهبودی در اداره کشــور ایجاد نخواهد 
کرد و شــاید حتی تغییر نظام ریاســتی به 
پارلمانــی به جامعــه نیز ضربــه وارد کند.، 
زیــرا ریاســت جمهوری یکــی از مهم ترین 
بخش هایی است که مردم به صورت مستقیم 
رأی می دهنــد و فرد منتخب خودشــان را 
انتخاب می کننــد. لذا انتخاب با واســطه با 
توجه به ضعف سیاســی و نگاه های جناحی 
نمایندگان، ممکن اســت این پیام را به مردم 
بدهد که اوال آنها نقش موثری در نظام ندارند 
و دوما فرد منتخبی که اکنون نخســت وزیر 
اســت، نماینده آرای اکثریت مردم نباشد. به 
همیــن خاطر به نظر می رســد این نگرش به 
نفع شرایط کنونی جامعه و حاکمیت نخواهد 

بود. 

ترمیم مهم تر از بازسازی است
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نمی توان یک نسخه را برای همه دوران نظام پیچید

ابوالقاسم رئوفیان
دبیرکل حزب 
اسالمی ایران زمین

پیشــرفت و تحــول در همــه جوامع 
نیازمند تغییرات اســت. درواقع نوخواهی 
و رشــد چیزهایی هســتند که در تکامل 
انســان ها نقش بســزایی ایفا می کنند، 
بنابراین بازنگری در قانون اساسی یکی از 
ضروریاتی است که نمی شــود آن را انکار 
کرد و نمی توان نسخه ای مشــابه را برای 
دوران های مختلفی که نظام تجربه می کند، 
پیچید. آینده نظام و نسل هایی که پس از 
دیگری تجربه می کنند، هر کدام به اقتضای 
دوران خود نیازمند مســائل خاص دوران 
خودشان هستند. بنابراین مسائل پیرامونی 

و آنچه سیاســت های خارجــی و داخلی 
در زمان های مختلف اقتضــا می کنند را 
می توان با بازنگری قوانین و مقررات و حتی 
قانون اساسی مورد بازبینی و بازنگری قرار 

داد.
قانون اساسی یک بار دیگر نیز مورد اصالح 
قرار گرفته است. درواقع این قانون که در  سال 
58 به تصویب رسید، ۱۰ سال بعد با توجه به 
شرایط و تغییراتی که در جامعه ایجاد شده 
بود، ایجاب کرد که اصالح شــود. به همین 
خاطر  سال ۶8 نخستین و آخرین باری بود که 
این قانون اصالح شد. با همه اینها امروزه نیز 
نباید نسبت به اصول قابل تغییر قانون اساسی 
حساسیت به خرج دهیم، چراکه نگاه نوسازی 
و بازنگری نگاهی کامال متعالی برای پیشبرد 
اداره کشــور به اقتضای دهه چهارم پیروزی 

انقالب خواهد بود.


