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ح  که اتفاقًا این طر کرد، نشان می دهد  شما دفاع 
جبهه های  یا  گروه ها  و  احــزاب  که  رفته  سمتی  به 

کند. سیاسی را تقویت 
انتخابات  در  بــانــوان  نــامــزدی  امــکــان  ــاره  دربـ
آنچه  بر   115 اصل  در  گفت  باید  جمهوری  ریاست 
کراتش بوده به زن  در قانون اساسی و مشروح مذا
شده  فقهی  مناقشات  باعث  این  و  تصریح  مرد  و 
بود. این موضوع در جلسات بررسی قانون اساسی 
که می آیند و  مخالفان و موافقانی داشته تا آنجایی 
که این واژه هم »رجال«  این موضوع را با یک واژه 
بهشتی  شهید  هوشمندی  با  می کنند.  حل  بوده 
بود  بحث  حــاال  که  می شود؛  استفاده  رجــال  واژه 
که رجال همان رجل عربی معادل مرد است یا به 
معنی شخصیت. چه بسا خانمی دارای شخصیتی 
که مرد آن را ندارد. اآلن این امکان هم برای  باشد 
کــه ثبت نام  بــرای مـــردان وجــود دارد  زنــان و هــم 
که در  کنند؛ ولی تشخیص اینکه آیا مشخصه هایی 
قانون اساسی آمده در آن شخص متعین است، با 

شورای نگهبان است.
بعد  رئیس جمهور  داریـــم،  اساسی  قانون  در 
می کند  یــاد  سوگند  شــد،  ــردم  م منتخب  اینکه  از 
کسی  باشد.  کشور  و مذهب رسمی  اسام  پاسدار 
کشور  از اسام و مذهب رسمی این  که می خواهد 
تا  باشد  داشته  حداقل هایی  باید  کند  پاسداری 
به  این  هم  باز  کند.  اثبات  را  اعتقادات  آن  بتواند 
که  چه طریقی است؟ یک قسمت آن دعوتی است 
این  پیشنهاد  می کند؛  نامزدها  از  نگهبان  شــورای 

برای  که  همان طور  کنیم  برگزار  آزمــون  ما  که  بود 
آزمون  از طریق  را  نامزدها  خبرگان رهبری فقاهت 

احراز می کنند.
ح  درباره اظهارنظر شورای نگهبان در قبال طر
ح مشابهی  کنش این شورا در قبال طر با توجه به وا
شــورای  اینکه  کــرد،  یـــادآوری  باید   1387 ســال  در 
مجلس  مصوبه  ایــن  بــا  مــواجــهــه ای  چــه  نگهبان 
خواهد داشت، باید منتظر بمانیم. هنوز نمی دانیم 
که  است  اظهارنظری  همان  نگهبان،  شورای  نظر 
عــدول  خــود  نظر  از  نــه  یــا  نــمــوده  ح  مطر سابق  در 
کلی  کرده است. چه بسا بعد از اظهار سیاست های 
که خود شورای  اباغ مقام معظم رهبری و مصوبه 
نگهبان داشته است، این اجازه را به مجلس بدهد 
کّمی و  که مجلس بیاید ناظر به یکسری مصادیق 
حاال  نظرم  به  اما  کند،  قانون گذاری  و  ورود  عینی 
است  داشته  وجود  رویه  این  بمانیم.  منتظر  باید 
سابق  رویه  از  مختلف  ادوار  در  نگهبان  شورای  که 
به اظهارنظر و تفسیر جدیدی  و  کرده  خود عدول 

رسیده است.
گر قرار است عالی ترین  دکترمهدیمختاری: ا
کشور انتخابی باشد باید رأی دهنده  مقام اجرایی 
کند  گر فکر  کند این منتخب من است. ا احساس 
خاصی  سلیقه  بــا  ترکیب  یــک  بــا  مــحــدودی  گـــروه 
کاندیدا دست چین  می نشینند و از بین این همه 
انتظار  نباید  و  نیست  قبول  قابل  برایش  می کنند 
که  کارها  از  داشته باشیم مشارکت باال برود. یکی 
انتشار  بــوده  جناح ها  و  گــروه هــا  از  بعضی  مطالبه 

که  صورت جلسه شورای نگهبان است؛ همان طور 
تأیید  دربــاره  می کند،  منتشر  را  جلساتش  مجلس 
شود.  منتشر  جلسات  محتوای  صاحیت ها  رد  و 
رد  و  تأیید  در  باید  می کند.  دقیق تر  را  نظارت  این 
صاحیت ها از سایر بازیگران سیاسی نظر خواسته 
افــراد خاصی در  به سلیقه  که  باشد  و معلوم  شود 
نمی شود.  صاحیت  رد  کسی  نگهبان  شـــورای 
نگهبان  شـــورای  داریـــد  استحضار  کــه  هــمــان طــور 
صاحیت  ــراز  ــ اح مــی کــنــد،  صــاحــیــت  ــراز  ــ اح اآلن 
می تواند  آدم  ایــن  کــه  بپسندم  مــن  اینکه  یعنی 
ناظر  مقام  درحالی که  نــه؟  یا  بشود  رئیس جمهور 
احراز  باشد  تأییدش  مورد  که  را  کسی  نیست  الزم 
همه  نصب العین  باید  همچنین  کند.  صاحیت 
کشور و به صورت  کلی دغدغه  که به صورت  افرادی 
که  باشد  ایــن  دارنــد  را  نظام  جمهوریت  خاص تر 
روی محدود شدن حقوق و آزادی های شهروندان 

حساس باشند.
شــورای  ــه  روی اتفاقًا  امــجــدیــان:  حسن دکتر
صاحیت  تأیید  بــرای  گذشته  ادوار  در  نگهبان 
از  که  مــی داد  نشان   جمهوری  ریاست  نامزدهای 
از همه جریانات سیاسی حداقل  همه سلیقه ها و 
که شده نامزد شود. درباره آن اراده ای  یک نفر هم 
از  بــاالتــر  مرجعی  بیایید  فــرمــودنــد  دکــتــر  آقـــای  کــه 
شــورای  تصمیم  از  کــه  بــگــذاریــم  نگهبان  ــورای  شـ
دیگری  مرجع  کنیم  فرض  کند،  شکایت  نگهبان 
کسی بر آن مرجع دوباره نظارت  گذاشتیم؛ چه  هم 
کند؟ باالخره جایی باید قطع شود. رأی قطعی در 
دوبــاره  کنید.  نگاه  هم  را  کشور  عالی  دیــوان  خود 
که مرجع  کجا معلوم  سؤال بعدی پیش می آید از 
کـــارش درســـت بـــوده اســـت. بــاالخــره در  عــالــی نیز 
مرجعی  که  پذیرفته اند  انتخاباتی  نظام های  همه 
بــه عــنــوان مــرجــع عــالــی بیاید حــرف آخــر را بــزنــد و 

فصل الخطاب باشد.
تابعیت،  بحث  ــرای  ب کمیسیون  مصوبه  در   
کــه اخــذ یــا داشتن  تــبــصــره ای اضــافــه شــده اســت 
کشورهای بیگانه توسط داوطلب،  تابعیت دائم از 
التزام  عدم  مصادیق  از  فرزندان  و  همسر  والدین، 
تلقی  اسامی  جمهوری  نظام  و  انقاب  به  تعهد  و 
نیست  آن گونه  فرد  می دهد  نشان  این  و  می شود 
برای  باشد.  پایبند نظام حقوقی سیاسی خود  که 
پیشنهاد ها  و  مثال ها  باب  این  از  می توان  راهکار 

کرد. ارائه 


