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بعد  که  بــود  ایــن  به وجود آمده  آسیب های  جمله 
از چهار دهه حکومت، در نظام جمهوری اسامی 
می آیند  افــرادی  که  رسیده اند  جمع بندی  این  به 
ما  می گویند  کنند،  عبور  کشور  وزارت  مقابل  از 
اینجا شروع  از  ایراد  یعنی  کنیم؛  ثبت نام  بروم  هم 
این  وهــن  جاهایی  کــه  مــی دیــدیــد  شما  مــی شــد. 
که  جمهوری  ریاست  بــرای  یعنی  می شد؛  جایگاه 
نظام  در  شخصیت  دومــیــن  رهــبــری  مقام  از  بعد 
کشور است. افرادی می آمدند برای اینکه  سیاسی 
را  توانایی  ایــن  ما  بگویند  یا  کنند،  عرضه  را  خــود 
کنیم.  ثبت نام  جمهوری  ریاست  بــرای  که  داریــم 
باید  که  بود  مهمی  آسیب های  از  یکی  این  خوب 
هر  می شد.  تکلیف  تعیین  موضوع  این  به  نسبت 
بتواند  که  باشد  داشته  را  قابلیت  این  نباید  کسی 
از  کند. به نظرم بخشی  این جایگاه ثبت نام  برای 
انتخاباتی  نظام های  همه  را  محدودیت ها،  ایــن 

دموکراتیک دنیا پذیرفته اند«.
که قانون اساسی یکسری   بحث دوم این بود 
مثل  ــت؛  اس کلی  خیلی  کــه  گذاشته  معیارهایی 
رجال سیاسی، رجال مذهبی، مدیر و مدبر. احراز 
این مشخصه ها به موجب قانون اساسی با شورای 
نگهبان است. این موضوع باعث شد مقام معظم 
انتخابات  کلی  سیاست های  در  )مدظله(  رهبری 
کردند، در بند 5-10 تعریف  که در سال 1395 اباغ 
و اعام معیارها و شرایط الزم برای تشخیص رجل 
نامزدهای  بــودن  مدبر  و  مدیر  و  مذهبی  سیاسی 
نگهبان  ــورای  عــهــده شــ بــه   را  ریــاســت جــمــهــوری 
کید  تأ اساسی  قانون  تصریح  بر  دوبــاره  و  گذاشتند 

رهــبــری،  معظم  مــقــام  ابـــاغ  همین  پــیــرو  کــردنــد. 
گذراند  شورای نگهبان در سال 1396 مصوبه ای را 
که طبق مصوبه همین معیارها را به نوعی تبیین و 
که خیلی از حقوق دانان  کرد. البته ایرادی  تصریح 
خیلی  معیارها  این  خود  که  بود  این  می گرفتند، 
ایراد  باید تبیین شوند؛ یعنی محل  کلی هستند و 
علی رغم  که  بــود  ایــن  نگهبان،  شــورای  به  جــدی 
کیفی اند. کلی و  تبیین این موارد همچنان معیارها 
تقریبًا تمام نظام های انتخاباتی دیگر به این 
محدودیت هایی  باید  که  رسیده اند  جمع بندی 
در  را  خــود  می خواهند  کــه  افـــرادی  ورود  بــرای  را 
تعیین  دهند  قــرار  کمیتی  حا منصب  یک  معرض 
کردم  که عرض  کنند. این محدودیت را همان طور 
و  شــوراهــا  خبرگان،  مجلس،  انتخابات  قانون  در 
باید  هم  اآلن  همین  یعنی  داریــم؛  ریاست جمهور 
در  دارد.  وجود  محدودیت هایی  یکسری  بپذیریم 
می دهیم  ــازه  اج وقتی  ببینیم  قضیه  دیگر  ســوی 
کنند، چه اتفاقی می افتد؟ آیا برای  بیایند ثبت نام 
که اصًا صاحیت ابتدایی و اولیه را ندارند،  افرادی 
از بحث های تحصیلی تا مباحث دیگری مانند آنکه 
فرد مجرم امنیتی یا اقتصادی بوده است، باید این 
کنند و بعد  که بیایند و ثبت نام  فضا را باز بگذاریم 
کمیت بیندازیم و بعد  هزینه این را روی دوش حا
باید  که  هستیم  ما  این  و  بودند  آزاد  افراد  بگوییم 

کسی تأیید یا رد می شود. به  تشخیص بدهیم چه 
نظام  عهده  بر  محدودیت ها  این  از  قسمتی  نظرم 
که  قانون گذاری و قوه مقننه و نظام سیاسی است 

کند و محدودیت ها را تعیین نماید. باید ورود 
دکترمختاری: برای نظام هیچ وهنی باالتر از 
را محدود  انتخاب شهروندان  که حق  این نیست 
که بگوید دِر وزارت  کند  سازد. یک نظام باید افتخار 
که فکر می کند  کسی  برای هر  باز است،  کشور من 
اینجا  بیاید  باشد،  ــران  ای رئیس جمهور  می تواند 
آن  ثبت نام  را  اصلی  مشکل  اینکه  کند.  ثبت نام 
افراد بدانید، نعل وارونه زدن است؛ یعنی مشکل 
که اعمال سلیقه های شورای نگهبان است  کشور را 
که چرا یک نفر با  کرده، نگران این باشد  فراموش 

کشور آمده است! کاه شاپو به وزارت 
شورای  می فرمایند  مختاری  دکتر  آقای  اینکه 
اتفاقًا  مــی کــنــد،  شخصی  سلیقه  اعــمــال  نگهبان 
اآلن  تا  نگهبان  شــورای  که  بگویم  می خواهم  من 
کرده است؛  از حقوق شهروندی  را  بیشترین دفاع 
یعنی خدمتتان گفتم تاریخچه اش را و اینکه چند بار 
کرده و محدودیت هایی  مجلس به عنوان قوه ورود 
که اتفاقًا در برابر  گذشته و این شورای نگهبان بوده 
نرفته و چه بسا اآلن هم  بار  زیر  ایستاده و  مجلس 
شورای نگهبان زیر بار مصوبه مجلس نرود. این در 
ح پیشنهادی برخی نماینده ها ارائه شده  قالب طر

تر از این    برای نظام هیچ وهنی باال
را  انــتــخــاب شــهــرونــدان  کــه حــق  نیست 
ــازد. یــک نــظــام بــایــد افتخار  مــحــدود سـ
باز  مــن  کــشــور  وزارت  دِر  بگوید  کــه  کند 
کــه فــکــر می کند  کــســی  ــرای هــر  ــت، بـ اسـ
ــران بــاشــد،  ــ مــی تــوانــد رئــیــس جــمــهــور ای
مشکل  اینکه  کند.  ثبت نام  اینجا  بیاید 
نعل  بــدانــیــد،  ــراد  افـ آن  ثبت نام  را  اصــلــی 
را  کشور  وارونــه زدن است؛ یعنی مشکل 
نگهبان  شــورای  سلیقه های  اعمال  که 
کرده، نگران این باشد که  است فراموش 
چرا یک نفر با کاه شاپو به وزارت کشور 

آمده است!  


