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قوه  نظام  می دانید  مختاری: مهدی دکتر
با بازنگری قانون اساسی در سال  مجریه در ایران 
کرد.  1368 به اصطاح به سمت نظام ریاستی میل 
نظام  یک  هم   1358 سال  اساسی  قانون  در  البته 
ولی  داشتیم؛  نیمه پارلمانی  نیمه ریاستی-  مجریه 
با محوریت آن بخش پارلمانی؛ بنابراین در 10 سال 
اول اجرای قانون اساسی نقش رئیس جمهور خیلی 
تشریفاتی  مقام  حــدودی  تا  یعنی  نبود؛  برجسته 
داشت و اداره دولت بر عهده نخست وزیر بود؛ اما 
با بازنگری سال 68 بیشتر به سمت نظام ریاستی 
ریاست جمهور  نــقــش  بــنــابــرایــن  ؛  کــردیــم  حــرکــت 
انتخاب  نــحــوه  و  انتخاب  و  شــد  پــررنــگ تــر  خیلی 
گفت  بتوان  ریاست جمهور خیلی مهم شد. شاید 
مهم ترین مسئله در انتخابات، نظارت استصوابی 
شورای نگهبان است؛ اینکه آیا این باالترین مقام 
است  قرار  مردم  مستقیم  رأی  با  که  کشور  اجرایی 
هست  این طور  واقعیت  و  عمل  در  بشود  انتخاب 
که  است  نظارتی  دستگاه  یک  نگهبان  شــورای  یا 
کشیده می شود؛  کارش به اعمال سلیقه  در عمل 
مناسب تر  ــودش  خ کــه  ــرادی  افـ انتخاب  بــه  یعنی 
کند  بــررســی  مــی دانــد مــی پــردازد؛ بــه جــای اینکه 
مردم  اســت  قــرار  که  منصب  ایــن  کاندیداهای  آیــا 
تشخیص بدهند خوب هستند یا بد، واجد شرایط 
همین  نــه!  یا  هستند  منصب  ایــن  اولیه   ابتدایی 
آن  خوب  خیلی  نمونه های  از  یکی  رو  پیش  ح  طر
است؛ یعنی در عمل دامنه صاحیت های شورای 

نگهبان را توسعه داده است.
کس  هــر  دنــیــا  همه  در  کــه  داریـــد  استحضار 
باید  مــی شــود،  انتخابی  منصب  یــک  کــانــدیــدای 
ــدی در  ــردی شــرایــط حــداقــلــی را داشــتــه بــاشــد و ت
از  دفاع  در  هم  نگهبان  شــورای  البته  نیست.  این 
کشور  کدام  اینکه  به  می کند  استناد  خود  عملکرد 
شود؟  نامزد  بتواند  هرکسی  آن  در  ــد  داری ســراغ  را 
نزاع  کاندیدا بشود. همه  کسی  قرار نیست هر  بله 
کاندیداها چیست  کردن  که معیار رد  بر این است 
با  کیست؟  می دهد  انجام  را  کار  این  که  مقامی  و 
کاندیداها  چه معیاری وجود شرایط یا نبود آن را در 
گر به این سه سؤال پاسخ  می سنجد؟ یعنی شما ا
که سازوکار نظارتی شما یک  دادید نشان می دهد 

سازوکار دموکراتیک است یا نیست.
برای  ــادی  زی حساسیت های  باید  به هرحال 
اجرایی  پست  مهم ترین  این  می خواهد  که  کسی 
بر عهده بگیرد، وجود داشته باشد؛ یعنی  را  کشور 

می خواهد  که  کس  هر  که  شود  داده  اجــازه  نباید 
رئیس جمهور شود. باالخره قانون اساسی در اصل 
گرفته است و این شرایط باید  115 شرایطی را در نظر 
و  اینکه تشخیص خوب  از  رعایت بشود؛ ولی جدا 
بد این افراد در درجه اول در یک نظام دموکراتیک 
است  شده  دیده  تجربه  به  و  است  مردم  عهده  بر 
کشوری از نظام احزاب قوی برخوردار باشد،  گر  که ا
راحت تر  خیلی  مــردم  بــرای  کار  انتخاب  جریان  در 
خواهد  اعتمادشان  مــورد  فرایند  ایــن  و  مــی شــود 
بود. برای اینکه آن حزب را از خودشان می دانند؛ 
هم  زیــادی  حد  تا  که  اجرایی  دستگاه  یک  گر  ا اما 
در  خاصی  گرایش  دارای  به هرحال  می دانیم  ما 
که از جمهوریت  حکومت است؛ یعنی آن برداشتی 

نیست  معنا  آن  به  امــا  کند؛  شرکت  انتخابات  در 
شد.  خواهد  جمهوری  ریاست  نامزد  فرد  این  که 
که ذکر می گردد در بررسی صاحیت وقت  این امر 
گرفته می شود، به نظر این ها بهانه  شورای نگهبان 
کاندیداهای  است. وقت شورای نگهبان در بررسی 
انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسامی 
گرفته می شود. اآلن صحبت این  که خیلی بیشتر 
به  هم  شوراها  انتخابات  حتی  احتمااًل  که  است 
گــیــرد. چــطــور است  ــرار  قـ نگهبان  شـــورای  عــهــده 
این ها  می کنند.  بررسی  را  نامزد  هـــزاران  آنجا  که 
هزینه های یک نظام دموکراتیک است؛ یعنی باید 
بخت  دارد  حق  ایــرانــی  شهروند  هر  ببینند  مــردم 

کند. خود را برای مراسم انتخاباتی امتحان 
دکترحسنامجدیان: باید پرسید چه اتفاقی 
و  مسئولیت  احــســاس  مجلس  کــه  اســت  ــتــاده  اف
هم  قبًا  کند؟  ورود  موضوع  این  به  کــرده  تکلیف 
ح هایی را ناظر به اینکه  در چند دوره، مجلس طر
را  اساسی  قانون   115 اصــل  در  ج  مندر معیارهای 
انتخاب کننده ها  برای  هم  کنیم،  تشریح  و  تبیین 
بود.  انتخاب شونده ها، پیشنهاد داده  برای  و هم 
یکسری آسیب ها وجود داشت و اظهارنظر شورای 
نگهبان درباره اصل 115 ناظر به مصوبات پیشین 
اموری  چه  معضات  این  می کرد.  ح  مطر مجلس 
که  آسیب هایی وجـــود داشــتــه  اســـت؟ چــه  بـــوده 
کند؟ همه نظام های  باعث شده مجلس اآلن ورود 
که می خواهد  کنیم، یکی  انتخاباتی دنیا را هم نگاه 
کند یکسری معیارها و  کمیتی ورود  در مناصب حا
کثر  ا در  می کنند.  لحاظ  وی  برای  مشخصه هایی 
که ادعای دموکراسی دارند  قریب به اتفاق آن هایی 
و می گویند ما دموکراتیک ترین نظام های انتخاباتی 
را داریم، در نظام انتخابات آن ها محدودیت هایی 
که در یکسری  در قالب شرایط می گذارند تا جایی 
مناصب شما حتی باید امضای 500 نفر از اعضای 
حزب یا شخصیت های سیاسی را داشته باشید تا 
بتوانید متصدی شوید و این روال در همه قوانین 
شــورا،  مجلس،  قوانین  در  دارد.  وجــود  کشورها 
که می خواهد  کسی  مجلس شورای خبرگان داریم؛ 
بــایــد  دهـــد  قــــرار  مــــردم  رأی  ــرض  ــع م در  را  خـــود 
مشخصه هایی در وی احراز شود. این مشخصات 
کسی مشخصه ها را تعیین می کند؟  چیست و چه 
ــورای نگهبان  بــر عــهــده شـ ــن را  قــانــون اســاســی ای
که  معیارهایی  تشخیص  اســت،  گفته  و  گذاشته 
از  اما  با شــورای نگهبان اســت؛  آمــده  در اصل 115 

  باید پرسید چه اتفاقی افتاده است 
که مجلس احساس مسئولیت و تکلیف 
کــنــد؟ قبًا  ع ورود  کـــرده بــه ایــن مــوضــو
هم در چند دوره، مجلس طرح هایی را 
ناظر به اینکه معیارهای مندرج در اصل 
تشریح  و  تبیین  را  اســاســی  قــانــون   ۱۱۵
هم  و  انتخاب کننده ها  ــرای  ب هم  کنیم، 
داده  پیشنهاد  انتخاب شونده ها،  برای 
و  داشــت  وجــود  آسیب ها  یکسری  بــود. 
اصل  دربـــاره  نگهبان  ــورای  ش اظهارنظر 
مجلس  پیشین  مصوبات  به  ناظر   ۱۱۵
مطرح می کرد. این معضات چه اموری 

بوده است؟ 

در  را  دیدگاه ها  همه  نه تنها  دارد،  اسامیت  آن  یا 
نمی دهد،  پوشش  اسامی  جمهوری  نظام  داخل 
می گیرد؛  بر  در  را  محدودی  و  خاص  گرایش  بلکه 
اجرا  به درستی  اساسی  قانون  نه  می شود  موجب 
شود و نه آنچه مدنظر شورای نگهبان و مجموعه 
حکومت است یعنی شور و اشتیاق در انتخابات و 

کند. گسترده مردم، تحقق پیدا  حضور 
ح و رسانه ای  که معمواًل مطر یکی از مواردی 
که می گویند فعًا با وضعیت  هم می شود این است 
بیاید  می دهد  اجــازه  خــودش  به  کسی  هر  موجود 
بعد  کند،  ثبت نام  جمهوری  ریاست   انتخابات  در 
فیلم های آن هم منتشر می شود. قوانین انتخابات 
تأثیر  تحت  نباید  یعنی  باشد  اصول  مبنای  بر  باید 
کسی  گر قانون به  هیجانات رسانه ای قرار بگیرد. ا
که نامزد انتخابات ریاست جمهوری  حق می دهد 
که بخواهد بیاید  شود، این حق را دارد با هر شکلی 


