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بله؛امازمانیکهتفسیرازشماخواستهشود؟
بهموجبماده 18آییننامهداخلیشــوراینگهباننظرتفســیری
شوراینگهبانباارجاعرهبرییابادرخواسترئیسجمهوری،رئیس
مجلــس،رئیسقوهقضائیهیــایکی از اعضایشــوراینگهبانصورت
میگیرد.تعیینبرخیشــرایطدربارهرجلسیاسی،مدیرومدبربودن
عنوانتفســیرقانوناساســینــدارد.مثالًتعیینســننامزدها،تفســیر
قانون اساسی نیست .قبالً مجلس یکبار برای نامزدهای انتخابات سن
تعیینکردهبود.شوراینگهبانایرادگرفتکهایناضافهکردنشرطی
به شــروط قانون اساســی اســت .عنوان یکســری قیود و شــرایط ،تفسیر
نیست و اگر تفسیر نباشــد ،تقنین است .در سیاستهای کلی انتخابات
بر«تعریفواعالممعیارهاوشرایطالزمبرایتشخیصرجلسیاسی،
مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای
نگهبان» تأکید شــده است و سؤال اینجاســت آیا مقصود سیاستهای
کلــی ،تعییــن مالکهــا در قالبی اســت کــه در تفســیر شــورای نگهبان
میگنجدیابیشازاین.
آیافقطشوراینگهبانمخاطباینبخشاستیاقانونگذار
هــممیتواندخودرامخاطباینبخشازسیاســتهایکلی
بداند؟
اگرمراداموریباشــدکهباتفســیرقانوناساسیبشودمشکلراحل
کرد،قطعاًمخاطبشوراینگهباناست.اماآنجاییکهتفسیرنیست
و تقنیــن و وضــع قواعد الــزام آور دیگری اســت ،تردید دارم که شــورای
نگهبان مخاطب باشد .اینکه
برخی پیشــنهاد می دهند که
گرچه پتانسیل
سن و ســال یا سوابق اجرایی و
خانمها در
مدیریتی خاص تعیین شود،
اداره امور کشور و
در قالب تفسیر قانون اساسی
یگنجد.
نم 
مداخله در سرنوشت
را
سیاسی
رجل
یعنی
سیاسی کشور قابل توجه
منحصر در مــرد و زن
وغیر قابل انکار است،
بودننبینیم...
ولی من فعالً یک مقدار
تنهــا مســأله در عنــوان
در اینکه ظاهر لفظ
رجــل سیاســی و مذهبی مرد
یــازنبــودننیســت.وانگهی
«رجل سیاسی» بر
عــاوه بــر رجــل سیاســی و
خانمها صادق باشد،
مذهبی ،سیاســتها تعریف
مشکل دارم.با توجه به
دقیــق مدیــر و مدبــر بــودن
سیاستهای ابالغی
نامزدهای ریاست جمهوری
درباره تعریف و
رامیطلبد.
مخاطــب ،شــورای
تشخیص معیارهای
نگهبــان اســت یــا
ریاست جمهوری
قانونگذار؟
میتوان گفت مجلس
اینجــا شــورای نگهبــان
هم میتواند رجل
ظاهراًمراداست.
سیاسی را تعریف کند
بــر چــه اساســی فکر
میکنیــد شــورای
نگهبــان مخاطــب
است؟
دو برداشت وجود دارد .در سیاستهای کلی آمده «تعریف و اعالم
معیارهاو شــرایط الزمبرای تشــخیص رجلسیاســی،مذهبــیومدیر
و مدبــر بــودن نامزدهای ریاســت جمهوری توســط شــورای نگهبان»؛
ایــن عبــارت «توســط شــورای نگهبــان» بــه «تعریف» بــر میگــردد یا
«تشــخیص»؟اینجاســتکــهدوبرداشــتبهوجــودمیآید.بــهعالوه
بســتگیبــهروشتعییندارداگرتفســیربهمعنایخاصباشــدیعنی
موضوع ماده 18شورای نگهبان است و اال به نحو غیر مستقیم مجلس
هممجوزمداخلهمییابد.
پــساگــربگوییــم«تعریــف»درحیطــهکارقانونگذاراســتو
«تشخیص»بهعهدهشــوراینگهبان،دیگرمخاطب ،تعریف
شرایطشوراینگهباننیست؟
کار شــورای نگهبان تشــخیص مصداق اســت و تعییــن قاعده کلی
جز در قالب تفســیر اصل قانون اساســی از صالحیت های عام مجلس
شورایاسالمیاست.
تلقیشخصیشماچیست؟
اگرمرادازاینبندفقطدرحدودتفســیراصلقانوناساســیباشــد،
مخاطبفقطشــوراینگهباناســت؛یعنیتفسیرکنیدرجلیکهگفته
شــده مرد اســت یا زن ،چه نقشــی در سیاســت یا مذهب داشــته باشــد
وامثــالآن.امــااگــربیشازآنباشــد،مثالًبهســنمشــخصیاســابقه
مدیریتی خاص و تحدید شــده نظر داشته باشــیم اگر مشکل مغایرت
با قانون اساســی نداشــته باشــد دیگــر فقط شــورای نگهبــان مخاطب
نیســت و مرجع ایــن «تعریف و تشــخیص» بــه قواعد عمومــی واگذار
شده اســت.اگر مربوط به تفسیر باشد ،به شورای نگهبان مربوط است و
اگر غیر تفســیری باشد ،به عهده قوه مقننه است .اما اگر شورای نگهبان
ورای تفســیر ،مجاز باشــد قیودی هم بگذارد ،راه برای اینکه مجلس در
ایــنموردقانونگذاریکند،بازمیشــود.زیراقبالًگفتهمیشــدمجلس
نمیتوانــدقیودیاضافهکند.اگرگفتهشــودتعیینکردنســنوســال،

اضافــه کردن شــرایط نیســت ،بلکه تعییــن معیارهای عینــی و عرفی
«رجلسیاســی»یا«مدیرومدبربودن»است،مجلسمیتوانددراین
بــاره قانونگذاری کند.زیرا مجلس شــورای اســامی صالحیت اصلی و
اولیهتقنینرادارد.براســاستفســیریکهازقانوناساسیدارم،شورای
نگهبان فقط میتواند مصادیق را تشخیص بدهد .معیارها اگر مشکل
مغایرت با قانون اساسی مرتفع فرض شود مستلزم قانونگذاری است
و طبق قانون اساســی اختیارات شــورای نگهبان منصوص و محدود به
مواردمصرحاســت.مانمیتوانیمدراختیاراتشوراینگهبانتوسعه
بدهیموهرجاهمکهشــککردیمشــوراینگهبانوظیفهاضافیدارد
یانه،اصلبر نبودآناست.بنابراینتصورمنایناستشوراینگهبان
طبققانوناساســیاختیــارقاعدهگذاریبهایننحورانــدارد.امازمانی
که مجلــس قانونگذاری قاعده وضع کرد ،شــورای نگهبــان میتواند بر
اساسنظرتفسیریخودعملکند.
درواقعدرسیاســتکلیشوراینگهبانیکمأموریتپسینی
داردنهپیشینیوتعریفبرعهدهقانونگذاراست.
غیرازآنچهدرقالبتفسیرقانوناساسیمیگنجد.
آنهممتعلقبهزمانبررسیمصوبهمجلساست؟
درموردقانوناساســیخیر،همیناالنوبدونسیاســتهایاقانون
مجلسهماشخاصیمیتوانندازشوراینگهباناستفسارکنندکهمثالً
طبقآییننامهداخلیمنظورقانوناساسیاز«رجلسیاسی»چیست.
اگــربگویدمردوزنهردویافقطمرد،آنموقعتفســیرشــوراینگهبان
اســت و در ابتــدا خــود شــورای
نگهباناینکاررامیکند.
دولــت میخواهــد بــر اســاس
سیاستهایکلیالیحهبدهد؛در
این الیحه امکان تعریف معیارها
هموجوددارد؟
به نظــر من بــا توجه بــه اینکه
در سیاســتهای کلــی بر«تعیین
دقیــق معیارهــا و شــاخصها و
شــرایط عمومــی و اختصاصــی
داوطلبــان در چارچــوب قانــون
اساســی» تأکید شــده است ،چون
شوراینگهبانقدرتقانونگذاری
ندارد،میتواندراهرابرایدخالت
و تقنیــن توســط مجلس شــورای
اســامی باز کنــد .درنتیجه دولت
هــممیتوانــددرالیحــهاشایــن
تعریفرامنظورکندمنتهاشورای
نگهبان در مقام بررسی مغایرت
یا مغایرتنداشتنبهتفسیرخود
ازرجلسیاسیاتکادارد.
 37ســال اســت کلمــه «رجــل
سیاســی» محــل بحــث اســت؛
چــراتاکنــونبــاهمــهاهمیــتو
حساســیت موضــوع ،شــورای
نگهباندراینبارهتفسیریارائهنکردهاست؟
طبقاصل98قانوناساسیدرنظرتفسیریبایداکثریتقویشکل
بگیرد و تصویب سه چهارم ضرورت دارد .در مواردی تا زمانی که بحثی
پختهنشــدهوعقیدهغالبپیدانشــود،زمینهبرایدادننظرتفســیری
فراهم نیست .مباحثاتی که در مجامع علمی و فقهی است ،باید آنقدر
تکرار شــود و به اصطالح جا بیفتد تا اکثریت 9نفره اعضا به یک تفســیر
برســند.شــایددراینمــدتنصابیکنظرتفســیریتااالنبهدســت
نیامده است؛ البته ظاهراًخانمها ثبتنام کردند گرچه صالحیتشان
احرازنشــدهاســت.برایثبتنامخانمرویهایوجودداشــتهوموضوع
مورد بررسیقرارگرفتهاست.
درادوارگذشتهخانمهادرانتخاباتثبتنامکردنداماهیچگاه
اعالمنشدهبهایندلیلکهخانمهستند،ردصالحیتشدهاند.
قانون به کسی که رد صالحیت شده این اختیار را داده است که دلیل
ردصالحیتشرابداند.
بههیچکدامازاینهانگفتندچونخانــمبودید،ردصالحیت
شــدید.نظــرخودتانراجــعبه«رجلسیاســی»چیســت؟در
جریــانتدوینقانوناساســیکلمــه«مرد»مطرحبــودکهرأی
نمــیآوردوبعــدواژه«رجــل»جایگزینشمیشــود.بنابراین
خیلیهــاتعبیرمیکننــدمــرادقانونگــذاراناز«رجل»بحث
جنسیتنبودهاست.
بعد از اینکه الفاظ قانون نگارش شــد ،مانند تیری اســت که از کمان
رها میشود .مراجعه به مذاکرات قبلی ،اگر با ظاهرالفاظ قانون سازگار
نباشد ،خیلی به ما کمک نمیکند .ممکن است آنها قصد دادن پیامی
را داشــته باشــند ،اما در بیان قصدشــان چندان موفق نباشند.بنابراین
باید دید ظاهر چیســت .چون شــور نکردیم ،نمیتوانم در این باره نظر
قطعی بدهــم اما بهعنوان حقوقــدان قبالً در این باره کمــی فکر کردم.
گرچه تواناییخانمهادرادارهامورکشورومداخلهدرسرنوشتسیاسی
کشــورقابلتوجه انکارنشدنیاســت،ولیمنفعالًیکمقداردراینکه

ظاهر لفظ «رجل سیاســی» بر خانمها صادق باشــد ،مشــکل دارم.اما
باید مباحثات آینده شــورای نگهبــان را ببینیم؛ شــاید برخی همکاران
ما مباحثات و دالیل قوی تری داشــته باشند.ولی در حال حاضر اطالق
لفظرجلسیاسیبرخانمهارادشوارمیبینم.البتهاینبرداشتمناز
متن قانون اساسی است وگرنه خانمها در عرصههای مختلف سیاسی
واجراییازجمله ادوارمجلسشورایاسالمیحضوردارند.بایدتوجه
داشــتاطالق«رجلسیاســی»بهزنانوامکانرئیسجمهوریشدن
آنان،مسألهایفقهیاست.درمسائلفقهیهمیابایددستبهاجتهاد
زد یا تقلید کرد .به نظر میرســد در این زمینه تاحدی تأمل الزم اســت.
فعالًبراســاساینالفاظبرایمنســختاستخانمهارادرایندایره
رجال سیاسی و مذهبی قرار بدهم.باید منتظر باشیم زیرا ممکن است
درآیندهکسیدلیلقویتریداشتهباشد.
تبوتاباینمسألهزیاداســت؛گذشتهازاینخانمهانیمیاز
جمعیتراتشــکیلمیدهند،حضورشــاندرعرصهمدیریتی
رفتهرفتهبیشترمیشــود.اصالحطلبانوطیفیازاصولگرایان
تحولخواههمیشهمدافعحضورحداکثریزناندرعرصههای
سیاســیومدیریتیتاســطحریاســتجمهــوریبودهانــد؛اما
اصولگرایانچنیناعتقادینداشتندوایناواخراندکیمواضع
خودراتعدیلکردهاند.آیامطرحنشدنموضوعیتاایندرجه
اهمیتدرشــوراینگهبانوارائهتفســیردربارهآن،بهســلیقه
سیاسیاکثریتاعضایشوراینگهبانبرنمیگردد؟
اگر به تاریخچه نظرات شورای نگهبان نگاه کنید ،می بینید بعضی
جاها از این نهاد نظر استفســاری خواسته شــده که اعالم کردند که ما به
نظر تفســیری نرســیدیم .به اعتقاد من تصمیمگیری دربــاره برخی از
مسائلبهفراهمشدنبستر،گذشتزمانوجاافتادنموضوعبستگی
دارد.عــاوهبــراینموارد،همانطورکهپیشــترگفتــماینموضوعیک
ســابقهفقهیقابلتوجهنیزدارد.درمســائلفقهی،موارداختالفیکم
نداریم و مصادیق اختالفی هم خیلی به این جناح و آن جناح نباید گره
بخورد.صاحبنظرانفقهیدرپارهایمسائلبخصوصدرفقهسیاسی
باهماختالفنظردارند.کشورمانیزفقهسیاسیجوانیدارد؛چونتنها
ســی و اندی ســال اســت که درگیر اینمسائل شــدهایم خیلی ازمسائل
هنوزتعیینتکلیفنشدهاست.حتیدرموردمفهوماساسیتریمانند
«قانــون» و حکومــت قانون به برداشــت و تصمیم واحدی نرســیدیم.
بــرایپرداختــنوورودبــهبعضیموضوعهاالزماســتزمــانبگذرد؛
مسألهموردبحثقراربگیردتابهاصطالحاینمیوهبرسدوکفهترازوی
تئوریکونظری،بهسمتیسنگینیکند.
نمیشودتوقعداشتدربارهمسألهایماننداینکهسابقهتاریخی
قابــل توجهــی دارد ،عجوالنه تصمیم گرفته شــود .چه بســا ســکوت
کــردن عین صواب باشــد و بهتــر از اینکه تصمیم غیر قابل برگشــتی
اتخاذ شــود .به نظر میرســد باید اجازه دهیم بحث در همین بســتر
پختهشدهونگاههایرسمیفقهیمخصوصاًدرزمینهفقهحکومتی
و سیاســی به ســمتی ســنگینی کند تا امکان یک اعالم نظر ســنجیده
فراهــم شــود .بنابراین اگر از من بپرســید آیــا امروز فرصت مناســبی
اســتکــهکارراتمــامکنیم،بهنظرمشــایدهنــوزهمزوداســتبرای
تعییــنمعیارهــای«رجــلسیاســی»دنبالتفســیرمردیــازنبودن
باشیم.
37سالازانقالبمیگذرد،شوراینگهبانهنوزتکلیفیدراین
بارهندارد؟
بــهماگفتهاند«معیارهایدقیق»راتعییــنکنیم؛این«معیارهای
دقیق»میتواندناظربهمواردیباشدکهنسبتبهآناتفاقنظرداشتهو
میتوانیمنظرغالبیراارائهکنیم.ممکناستدرتعیینبعضیموارد
بهنتیجهنرسیم.شایدبهبهانهسیاستهایکلی،زمینهتصمیمگیری
در این باره فراهم بشــود؛ من نفی نمیکنم اما شاید تأمل بیشتر به نفع
ماباشد.
بهخاطرمسائلفقهییامسائلروز؟
مــابهعنوانمســلمانشــیعهبــرایتصمیمــاتخــودبایدحجت
شرعی داشته باشــیم؛ به این معنا که یا بر اساس نظر اجتهادی خود به
یک اســتنباط و نتیجهگیری برســیم یا اینکه تقلید کــرده و از یک مرجع
دربــارهجــوازحضــورزنــاندریــکمنصبسیاســیویژهحکمداشــته
باشــیم.بهاعتقــادمنرســیدنبهیکحجتشــرعیدراینبــارهفعالً
دشــوار اســت و اگر بقیه هم مثل من فکر کنند ،چه بســا بهتر باشــد االن
دربارهاشصحبتنکنیم.
اگرمجلسدرجریانقانونگذاریبگوید«رجلسیاسی»اعماز
زناناستچهمیشود؟
آنجاشوراینگهبانمجبوراستاظهارنظرکند.
بخش دیگــر سیاســتهای کلــی به صورت مســتقیم شــورای
نگهبــانرامخاطــبقراردادهاســت؛بنــد11اینسیاســتها
برنظارتشــوراینگهبانبرفرآیندها،ابعادومراحلانتخابات
ریاستجمهوری،مجلسشــورایاسالمیومجلسخبرگان
رهبری از جملــه تأیید نهایــی صالحیت داوطلبان ،رســیدگی
بهشــکایاتوتأییدیاابطالانتخاباتبهمنظورتأمینسالمت
انتخابات،جلبمشارکتحداکثریوتأمینحقوقداوطلبان
و رأیدهندگان با تعیین سازوکارهای شفاف ،زمانبندیشده و
اطمینانبخشوفراهمکردن حضــور داوطلبان یا نمایندگان

