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شناخته شود این سن است. یا درباره شرط مدرک 
داشتن  حداقل  مدبر،  و  مدیر  از  منظور  تحصیلی 

کارشناسی ارشد است.
که  می کند  ذکــر   1 مــاده  انتهای  در  نهایت  در 
است  نگهبان  شــورای  عهده  بر  شرایط  ایــن  احــراز 
خ  ر موجود  وضعیت  با  خاصی  تفاوت  بنابراین  و 

نداده است.
مثل  کــّمــی  شــرایــط   »1 ــاده  »مـ دوم،  قسمت 
مدرک تحصیلی، عدم سوءپیشینه، عدم اعتیاد را 
کرده و نتیجه این اقدام باعث می شود یکسری  ذکر 
اول  مرحله  در  می آیند  استهزا  به قصد  که  افــرادی 
اساسی  چالش   1 مــاده  در  بنابراین  شوند؛  حذف 
البته  نــمــی شــود.  گرفته  اســاســی  ایـــراد  و  ــم  ــداری ن
که شرایط  ایراداتی دارد؛ به طور مثال در بند »ب« 
آورده  را  مقامات  تصدی  سابقه  هست،  عمومی 
که این موضوع ارتباطی به شرایط  است؛ در حالی 

عمومی ندارد.
ح ارائه معیارها برای رجل  در بخش بعدی طر
سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن و تعریف تابع 
که در این رابطه  ایرانی االصل بودن است  ایران و 
دربــاره  ایـــرادات  بیشتر  و  می شود  ح  مطر ایــراداتــی 
ح  مدیر و مدبر و رجل سیاسی و مذهبی بودن مطر
که این معیارها  است. دلیل این نقدها این است 
کیفی و ماهوی هستند و شاخص عینی  موضوعات 
که بر اساس آن ارزیابی صورت  به افراد نمی دهند 
دهد. به طور مثال مواردی مانند مدرک تحصیلی 
اما به طور مثال در »ماده  مشخص و عینی است؛ 
عینی  معیارها  اســت  مذهبی  رجــال  بحث  که   »۲
که منظور  ح است  نیست و همواره این سؤال مطر

چه افرادی هستند.
ح در رابطه  که این طر برخی معتقدند مواردی 
با شرایطی مثل مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی 
ارزیابی نیست و  گفته است قابل  و مذهبی بودن 
کامل باز  دست شورای نگهبان را همچنان به طور 
کسی را تأیید صاحیت یا  که بخواهد  نگه می دارد 

کند. عدم تأیید صاحیت 
ح  مطر اساسی  قانون  اصاح  بحث  زمانی  گر  ا
ــه صاحیت  ــه نــظــر بــنــده ایـــن نـــوع نــگــاه ب شـــود ب
ــاســت جــمــهــوری چــنــدان مطلوب  ــبــان ری داوطــل
این  اساسی  قانون  در  حاضر  حال  در  اما  نیست؛ 
قانون  ایــن  مــوجــود  وضعیت  در  و  هست  مسئله 
ایجاد  تغییری  نگهبان  شورای  اختیارات  حوزه  در 
نکرده است و نمی توانیم ایرادی از این جنبه وارد 

کنیم.
کّمی سازی برخی موارد  که  واقعیت این است 
کسی  گفت  آیا می توان  امکان ندارد. به طور مثال 
که از دانشگاه تهران مدرک دارد مدیر و مدبر است، 
غ التحصیل  از دانشگاه شهرستان فار که  کسی  اما 
سابقه  کسی  گــر  ا یــا  نیست؟  مدبر  و  مدیر  شــده، 
رجل  واقعًا  داشت  را  سمت هایی  یکسری  تصدی 
که آن ها را نداشت  کسی  سیاسی مذهبی است و 

رجل مذهبی سیاسی نیست؟
این گونه  در  تنها  مــا  کــه  اســت  ایــن  واقــعــیــت 
کنیم  تعیین  را  شاخص ها می توانیم حداقل هایی 
تنها  و  نماییم  کــّمــی ســازی  خیلی  نمی توانیم  و 
بدهیم  شاخص  مثًا  دهیم.  شاخص  می توانیم 
در  را  مذهب  بتواند  که  است  کسی  مذهبی  رجل 
کند و نظر ما مثًا اجتهاد نیست  حد اولیات اثبات 
یا  کنیم.  اعام  را شاخص  این موضوع  بالعکس  یا 
که  اســت  مذهبی  کسی  دهیم  قــرار  شاخص  مثًا 
و  صداقت  ما  است  داشته  اآلن  تا  که  سوابقی  در 

عدالت را در رفتار و منش او دیده  باشیم.
کلی  کارگروه تحقق سیاست های  ح در  این طر
که در دوره قبل مجلس شورای اسامی  انتخابات 
چندین  و  برسی  مفصل  بــه صــورت  شــد،  تشکیل 
کارگروه ها رد و بدل  کمیسیون ها و  مرحله هم بین 
دعوت  نظام  مختلف  نهادهای  از  همچنین  شد. 
ح و معیارهایی مانند  که در رابطه با این طر کردند 
و  نظر  بودن  مدبر  و  مدیر  و  سیاسی  مذهبی  رجل 
کنند؛ زیرا  کاری  شاخص ارائه دهند، اما نتوانستند 

کرد. کّمی سازی  برخی مسائل را نمی توان 
دارد،  آسیب هایی  و  مسائل  چه  اینکه  درباره 
تصدی  سابقه  ح  طــر ایــن  مــورد  یک  در  گفت  باید 
به عنوان شرط ثبت نام مدنظر  را  یکسری مقامات 
اشکال  دارای  می رسد  نظر  به  که  است  داده  قــرار 
می تواند  کس  هر  را  تحصیلی  مــدرک  شرط  اســت. 
سابقه  باید  حتمًا  شما  اینکه  امــا  آورد  دســت  بــه 
جایگاه و مقام داشته باشید، محدودکننده حقوق 
اشخاص است. سوابق بررسی هایی در این زمینه 
موضوع  ایــن  نگهبان  شـــورای  کــه  مــی دهــد  نشان 
چنین  کــه  می گوید  بــه روشــنــی  و  می گیرد  ایـــراد  را 
شرایطی تبعیض نارواست. به عنوان مثال می توان 
نداشته  مقامات  سابقه  که  شد  متصور  را  فــردی 
مثًا مدیر  باشد،  اما مدیر سیاسی مذهبی  باشد، 
ــرادات  ایـ از  یکی  خــصــوصــی.  بـــزرگ  خیلی  شــرکــت 

ح هم ناظر به این مسئله است. عمده به این طر

ــد  ح بــحــث رون ــه ایـــن طـــر از ایـــــرادات دیــگــر ب
است.  نگهبان  شــورای  در  صاحیت  به  رسیدگی 
شورای نگهبان در قانون فعلی 10 روز فرصت دارد و 
ح  که در این طر پنج روز دیگر هم قابل تمدید است 
که 5 روز قابل تمدید باشد تبدیل  شده  به 15 روز 
نگهبان  شــورای  گر  ا که  است  این  واقعیت  اســت. 
توجه  مــورد  را  معیارها  دقیق  بــه صــورت  بخواهد 
دقیق  بررسی  توانایی  کم  مدت  این  در  دهد  قــرار 
اعام شده  ح  این طر نــدارد. در  را  کاندیداها  همه 
ثبت نام  از  قبل  ماه  سه  نگهبان  شــورای  که  است 
انتخاب  مظان  در  کــه  را  نامزد هایی  انتخابات، 
کند و بررسی صاحیت آن ها  شدن هستند دعوت 
که این موضوع هم از لحاظ شکلی و  را انجام دهد 
بررسی مشخص  این  که ماهیت  این لحاظ  از  هم 

نیست، واجد اشکال است.
کسی مانع اعضای شورای  در حال حاضر هم 
که به صورت غیررسمی صاحیت  نگهبان نمی شود 
بررسی  را  جمهوری  ریاست  مظان  در  کاندیداهای 
کنند. عاوه بر این ممکن است این تصور را ایجاد 
تعیین  زودتــر  افـــرادی  به  نگهبان  شــورای  که  کند 
قرار  انجام شده  عمل  در  را  آن هــا  و  می کند  تکلیف 
می دهد و انتخابات را مدیریت می کند. مثًا فرض 
که  به فردی  ثبت نام  از  قبل  نگهبان  کنید شورای 
کاندیدا نشوید  کند  کاندیداتوری دارد، اعام  قصد 
جزئیات  در  البته  شــد!  خــواهــی  صاحیت  رد  کــه 
کلیت  ح وارد است، اما  اشکاالت دیگری هم به طر

ح الزم به نظر می رسد. طر
برنامه های  ارائه  درباره  نیز  مجازی  فضای  در 
کاندیدا به شورای نگهبان، ارائه مشاور و ... در این 
که در پاسخ به آن ها  ح نقدهایی صورت می گیرد  طر
که در واقع این  کنم  ح  الزم است این نکته را مطر
ح اصًا نمی خواهد به این موضوعات بپردازد.  طر
کنید  که می خواهید ثبت نام  می خواهد بگوید شما 
که  کشور داشته باشید  باید حداقل برنامه ای برای 
کیفی قابل ارزیابی بوده و قابلیت  کّمی و  از لحاظ 
که توان ندارد پنج  کسی  تحقق داشته باشد. مثًا 
مدیریت  توان  کند،  معرفی  مشاور  به عنوان  را  نفر 
ح افرادی  کشور نیز نخواهد داشت. البته در این طر
ــزاب مــلــی مــعــرفــی مــی شــونــد، ایــن هــا  از ســـوی احــ
حداقل  مــعــمــواًل  احـــزاب  چــون  هستند؛  استثنا 
که در فضای مجازی  برنامه ها را دارند و این اشکال 

ح می شود، از نظر بنده وارد نیست. مطر


