حقوقدان
استیجاری دارد و تشکیالت و دفتر دارد و یک
شبکه نظارت عظیم بالغ بر  300هزار عضو شبکه
نظارت در بیش از  55تا  60هــزار شعبه اخذ رأی
در انتخابات مختلف خبرگان و مجلس و ریاست
جــمــهــوری کــه هــر دو ســال متوسط یــک بــار این
انتخاباتها بــرگــزار م ـیشــود ،بــا ش ــورای نگهبان
همکاری دارند.
ایــن شبکه عظیم نــظــارت بــر کــار حــوزههــای
اخذ رأی در انتخابات نظارت میکند و به دقت
از مراحل ابتدایی مثل چــاپ تعرفه تا شمارش
آراء و نظارت حین رأیگــیــری و مقدمات قبلی و

مجلس در رأس امور یک مجلسی
است که هم از نظر اعضایی که بهعنوان
نمایندگان مردم در مجلس حضور دارند
از نـظــر خـصـلـتهــای فـ ــردی ،اهـ ــداف،
اندیشهها باید تــراز اول باشند در رأس
ام ــور بــاشـنــد ،نـمــایـنــدهای کــه بــه تعبیر
رهبری امین مردم باشد ،تالش کند که
خدمتگزار م ــردم بــاشــد ،دن ـبــال اهــداف
انقالب باشد ،دنبال مسائل شخصی و
فردی خودش نباشد.
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شماره اول

مردم در مجلس حضور دارند از نظر خصلتهای
فردی ،اهداف ،اندیشهها باید تراز اول باشند در
رأس امور باشند ،نمایندهای که به تعبیر رهبری
امین مردم باشد ،تالش کند که خدمتگزار مردم
باشد ،دنبال اهداف انقالب باشد ،دنبال مسائل
شخصی و فــردی خــودش نباشد ،دنبال مطامع
دنــیــا نــبــاشــد و کـ ــاردان بــاشــد ،ســعــی کــنــد پاسخ
ســؤاالتــی که در حــوزه خــود مطرح میشود پیدا
کند .این میشود تــراز اول ،رأس امــور ،از جهات
اخالقی بــرای مــردم شهرش الگو باشد یعنی ا گر
مردم خواستند کسی را مثال بزنند در امانت،تقوا،
پرهیزکاری ،رعایت حقوق مردم او را مثال بزنند.

بعدی نظارت دارد .اعضای شبکه در طول سال
آموزش میبینند با روشهای نوین آشنایی پیدا

ح ــوزه سـیــاســی و اجـتـمــاعــی س ــؤال مــن در آن

در ســخــن گــفــتــن ،حــرکــات ،حــضــور در مجامع،

میکنند ،با قوانین آشنایی پیدا میکنند و برای

حوزه نیست .به نظر من ا گر مجلس کارآمدی

نظارت صحیح بر انتخابات نقش ایفا میکنند.

بخواهیم داشـتــه باشیم باید تغییر و تحوالت

رعــایــت بیتالمال ،استفاده از امکانات کشور،
ً
این از نظر فردی .طبیعتا مردم هم باید به دنبال
چنین الگوهایی در انتخاب باشند.

تشکیالت ش ــورا دو ب ــازوی مــشــورتــی در قــم و در

ساختاری و حقوقی در حــوزه مجلس داشته

تــهــران دارد کــه مجمع مشورتی فقهی بــا حضور

بــاشـیــم یعنی در فــرایـنــدهــا و ســازوکــارهــا باید

حــاال ممکن اســت سؤالی ایجاد شــود که آیا

بزرگان و فضالیی تحت اشــراف و نظارت فقهای

تغییر و تحوالتی اتفاق بیفتد .به نظر شما چه

شایستهگزینی ضابطه دارد که ما افــراد شایسته

معظم در قــم و یــک مجمع حــقــوقــی هــم تحت

ت ـحــوالت ســاخ ـتــاری ،روشـ ــی ،فــرای ـنــدی سبب
ً
میشود مجلس واقـعــا به جایگاه رأس امــوری

را از هر جهت در منظر انتخاب مردم قرار دهیم؟
در سیاستهای کلی مقام معظم رهبری که ابالغ

تهران هر مصوبهای که در مجلس مورد تصویب

خود برگردد؟ آدمهایی که در مجلس هم آمدند
ً
حتما بر فرایندها مؤثر هستند ،انقالبیتر نگاه

فرمودند یکی از بندها شایستهگزینی است منتها
ً
این در قالب قوانین فعلی فعال ضابطهای ندارد.

ومــجــمــع فقهی در قــم بــا حــضــور کــارشــنــاســان از

کردن به مسائل ارزشیتر دیدن پای کار انقالب

دوم ،مجلس در رأس امور باید وظایف خود را

دستگاههای مختلف مورد ارزیابی و کارشناسی

آمدن هم مؤثر است ولی چه اتفاقاتی در حوزه

بشناسد .اول باید بهسرعت مشکل شناسی کند.

قرار میگیرد و گزارشهایی مکتوب تحت عنوان

فرایندی باید بیفتد که مجلس از این جایگاه

مشکل جامعه ما اآلن کجا است؟ اقتصاد است؟

گــزارشهــای کارشناسی هم از قم و هم از تهران

ضعیفی که در حوزه سیاسی اجتماعی دارد به

فرهنگ است؟ سیاست است؟ مسائل اجتماعی

در حوزه فقهی و حقوقی به صحن شورا میآید و

جایگاه رأس اموری که حضرت امام مد نظرش

است؟ شهر است روستا است؟ حملونقل است؟

مورد توجه اعضای محترم هست .با اتکا به مرا کز

بود؟

اشتغال است؟ اینها را بشناسد و اولویتبندی

اشــراف و نظارت پژوهشکده شــورای نگهبان در
قرار بگیرد در پژوهشکده شورای نگهبان در تهران

علمی در کشور سعی و تالش خواهد شد که نهاد

دکتر صادقی مقدم :من بهعنوان یک معلم

کند به طــور طبیعی مجلس نمیتواند در مدت

شــورای نگهبان پاسخگوی سؤاالتی باشد که در

حقوق و تجربه شورای نگهبان عرض کنم که در

چــهــار س ــال هــمــه ای ــن مــشــکــات را حــل کنند.

اذهان مردم شریف یا جامعه دانشگاهی و حوزوی

وهله اول مجلس در رأس امور یک مجلسی است

بهعنوان قــوهای که ریـلگــذاری میکند در حوزه

به وجود میآید و با توجه به فضاهایی که اآلن در

کــه هــم از نظر اعضایی کــه بـهعــنــوان نمایندگان

قــوانــیــن چ ــه لــوایــحــی ک ــه از دولـ ــت مــیآی ــد چه

آن هستیم و فضای مجازی و این شرایط کرونایی
هم مقداری به این گفتوگوهای مجازی کمک
بیشتری کــرده اســت و شــورا سعی میکند ضمن
پاسخگویی بــه س ــؤاالت م ــردم بــه وی ــژه جــوانــان
تحصیل کرده و دارای دانش حقوقی در رشتههای
مرتبط با حقوق متناسب با شرایط روز و جامعه
پاسخگوی نیازها باشد.

   اآلن با تغییر و تحوالتی که اتفاق افتاده
مجلس جــدیــدی ســرکــار آم ــده اس ــت ،توقعات
زیــادی هم از آن م ـیرود ،در فرایند اعتباری در

طر حهایی کــه خــودشــان میدهند ،ریـلگــذاری

یـکــی از چـیــزهــایــی کــه مجلس را
در رأس امــور تــراز اول قــرار میدهد بعد
نظارتی اســت .یکی از مسائل نظارتی
نظارت بر رفتار نمایندگان است نظارت
بر خودشان .کنتر لهای درونی ،قانون
نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شده
ً
و یک دوره هم تقریبا اجــرا شده است؛
ولی به نظر خیلی از کارشناسان موفق
نبوده است،

کــنــد .اولــوی ـتبــنــدی الزم اســت تــا بــتــوانــد در آن
فرصت کم ،این کارها را انجام دهد.
سوم اینکه نظارت کند بر اجرای آن قانونی که
تصویب کرده است .یکی از چیزهایی که مجلس
را در رأس امور تراز اول قرار میدهد بعد نظارتی
اس ــت .یکی از مسائل نــظــارتــی نــظــارت بــر رفتار
نمایندگان است نظارت بر خودشان .کنترلهای
درونی ،قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب
ً
شده و یک دوره هم تقریبا اجرا شده است؛ ولی
به نظر خیلی از کارشناسان موفق نبوده است،
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