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آنهادرتماممراحل،همچنینپاسخگوییمکتوبدرخصوص
دالیــلابطــالانتخابــاتوردصالحیتداوطلبــاندرصورت
درخواســتآنان،تأکیدمیکنند.برداشــتتــانازاینبخش
چیست؟
قانوناساسیفرانسهدربحثمربوطبهانتخاباتریاستجمهوری
و انتخابــات پارلمانــی ،شــورای قانــون اساســی را موظف به نظــارت بر
انتخابــاتمیدانــد.اماغیرازعنــوانناظر ،اینشــورابهنوعیمحکمه
انتخاباتینیزهستوبعضیدعاویانتخاباتیبهموجبقانوناساسی
آنجامطرحمیشــود.یکسریدعاویانتخاباتیهمانهاییهستند
که موقع انتخابات مطرح هستند؛ شورای دولتی فرانسه ،شورای قانون
اساســی و دادگاههای عمومی دادگستری حسب مورد مرجع رسیدگی
بــهایــندعاویهســتند.قوانیــنارگانیکفرانســهکــهازقانوناساســی
پایینتروازقانونعادیباالتراســت،شــورایقانوناساســیرابهعنوان
یــک دادگاه واقعی لحاظ و به قواعدی روشــن مســلح کرده اســت .این
دادگاه صالحیت دارد به دعاوی افرادی رسیدگی کند که مدعی هستند
نامزدیامنتخبیازابتداشــرایطانتخابنداشــتهوبــافریبواردعرصه
شــدهاست.بهعالوهاگرکسیدرمیانهدوراننمایندگیجرمیمرتکب
شــود یا ادعایی درباره او مطرح شود ،این دادگاه مرجع صالح رسیدگی
است.درحقوقایرانماعینالفاظقانوناساسیفرانسهرانداریم؛فقط
یک واژه نظارت بر انتخابات داریم که به «نظارت اســتصوابی» تفســیر
کردیم.بنابراینشــوراینگهبان،ناظربرانتخاباتاستونظارتشنیز
اســتصوابیاست.حالبرایشوراینگهبانکهتاکنونازتفسیرموسعو
تمسک به روح قانون ابا کرده و خودش را به ظواهر الفاظ مقید دانسته،
ایــننتیجهگیــریبایدبســیاردشــوارباشــدکهاگــرنماینــدهایدرطول
خدمــت،شــرایطشراازدســتداد،بهاســمنظارتبرانتخابــاتوارد
موضوعشــود.بهنظرمنلفظ«نظارتبرانتخابات»باتوجهبهتفاوت
هایی که قانون اساسی ما با فرانسه دارد شامل نظارت بر نماینده و زوال
شرایط نمیشــود .در سایر بخش ها نیز در منطق قانون اساسی ما برای
تعییــن حدود نظارتی شــورای نگهبان بــر انتخابات ،ابتــدا باید فرآیند
انتخابات را تعریف و نقطه پایان آن را مشــخص کنیــم .در این تعریف
باید چیــزی را انتخابات و فرآینــد انتخاباتی بنامیم که عرفــاًداخل این
مفهــومباشــد.درآنموقعنمیتواندرزمانیکهانتخاباتتمامشــده
اســت،بحــثنظارتبــرآنرامطرحکــرد.سیاســتهایکلیموضوع
«نظارتشوراینگهبانبرفرآیندها،ابعادومراحلانتخابات»رامورد
تأکید قرار داده اســت و این پیش از هرچیز مســتلزم تعریف فرآیندها و
ســازوکارهایزمانبندیشدهاست.شــوراینگهبانبایدبرایمداخله
خود در امر نظارتی ،فرآیندهای زمانبندی شــده و تعریف شــده داشته
باشــدوقانونانتخاباتیمثالًبگویدحدودنظارتیشوراینگهبانتاچه
زمانیاست.محدودهنظارتیشوراینگهبانولونسبتبهتماممراحل
باید در بستر زمان تعریف شــود تا تضمینات حقوق افراد ،داوطلبان یا
منتخبــاننیزمدنظرقــراربگیرد.بایدنظارتمــانرادرقالبیکزمانی
تعییــنوتعریفکنیمکهنامحدودنباشــد.بحثزوالشــرایطالبتهبه
نحودیگریاستکهعرضشد.
باتوجهبهنظرشوراینگهباندربارهاستفساریهمجلسبهنظر
میرســد شــوراینگهبانحیطهنظارتخودراحداقلتازمان
تصویباعتبارنامههاینمایندگانمجلسمیداند...
رویه شــورای نگهبان تاکنون این گونه بوده اســت .مهم این است به
صورتروشنمشخصشودفرآیندانتخاباتکجاتماممیشود.
درموضوعاستفســاریهانتخاباتیمجلسشوراینگهباننظر
دادهاست...
بایــد با دقت به آن نظر کنیــد؛ چون الفاظی در آن قانــون به کار برده
شــدهکــهمبهماســت.ازمجمــوعمباحثایــنگونهبرمیآیدشــورای
نگهبانتااعتبارنامهاینحقرابرایخودقائلاست.
چهکســیمحدودهزمانیانتخابــاتوطبعاًمحــدودهنظارتی
شوراینگهبانراتعیینمیکند؟
موضوعتقنینیاستوقانونگذاربایدتعیینکندوشوراینگهبانبا
قانوناساسیتطبیقدهد.
بااینسیستمممکناستقانونگذارهرقانونیبگذاردوشورای
نگهباندربررسیآننظردیگریداشتهباشد؟
در هــر صورت بــه موجب قانون اساســی همــان گونه کــه در ابتدای
مباحثهعرضکردمتفســیرمرجعنظارتدســتوری(شوراینگهبان)
مالکاســت.مقننهمبایدتفاســیرورویههایگذشــتهرامــدنظرقرار
دهد.
ضمانتاجراییسیاستهایکلیچیست؟
سیاســتهای کلــی زمینهای بــرای اقدامات بعدی اســت؛ مشــوق
وجهــتدهنــدهاســت.ضمانتاجرایــیواقعــیزمانیخودرانشــان
میدهد که در قالب قانون انتخابات در بیاید.همچنین شورای نگهبان
رویهها یا آیین نامه داخلی خودش را اصالح کند .باید بعضی از رویهها
اصالحشودوگرنهبهنحودیگریممکنوعملینیست.ازنظرحقوقی
عدم رعایت آن توسط هر نهادی ضمانت اجرای ویژه دارد .مثالً قانون
مجلسدرصورتمغایرتباسیاستهاتأییدنمیشود.
نقدیکهافکارعمومیبهشوراینگهبانواردمیداندایناست
کــهشــورادرموضوعهایمهمیمانند«رجلسیاســی»ســیو
اندیسالاستکه سکوت کردهاســت،امابهاستفساریهایکه

ممکناســتاختیاراتخودشرامحدودکنــد،واکنشفوری
نشانمیدهد.چقدربااینبرداشتموافقهستید؟
شــوراینگهبانبــهلحاظقانونیحقابتکاروشــروعهیچاقدامیرا
ندارد.آقایانیکهاستفســاریهراتصویبکردند،خودشانابتکارعملرا
به دســت گرفته و زمینه مداخله شــورای نگهبان را فراهم کردند وگرنه
شوراینگهباندراینزمینههمنمیتوانستنظربدهد.
نظرندادامامثالًدرموردخانممینوخالقیبراساسبرداشتو
تلقیخودعملکرد...
نظــرشدربــارهیکنماینــدهبــود؛قاعدهکلینبــود.درمــوردبقیه
بخشهایقانونانتخاباتهمشــوراینگهبانجزءنهادهایینیســت
که وظیفه ابتکار تقنینی به عهده او باشــد .قانون اساســی مــا تأکید دارد
تنهــامجلسدرقالبطرحودولتدرقالبالیحهوشــوراهامیتوانند
ابتکارتقنینیداشتهباشند.صالحیتشوراینگهبانودیگرنهادهایی
کهدرقانوننامبردهشده،منصوصومحدوداست.واقعیتایناست
دولتهایچپوراستهمتنکردندقانونانتخاباتیمدرن،جدیدو
مطابقبانیازهایمابنویسند.قانونفعلیانتخاباتماپیشرفتهنیست؛
از الگوهای صد ســال پیش الهام گرفته اســت.یکی از این دولتها باید
الیحهجامعمیدادوجدیپیگیریمیکرد.
مــن قصد نــدارم دولت یــا جناحی را ســرزنش کنــم اما همــه اذعان
دارنــدچیــزیکهباعثقــوامپایههایامنیت،اتحادوانســجامدرکشــور
میشــودانتخابــاتاســت؛اگــرمــابــرایانتخابــاتچنــدقاعدهروشــن
نگذاریــم ممکــن اســت خــدای
نکرده بــه نقطه ضعف مــا تبدیل
شــود .مگــر 12نفری که در شــورای
نگهبــانهســتندمیتواننــدهمــه
مــردم ایــران را بشناســند؟ بایــد
ســازوکاری بــرای شــورا تعریــف
کنیــم تــا نامزدهــا بتواننــد خــود و
صالحیتشــان را نشــان بدهنــد.
تعیین کنیم که مثالً نامزدها 1000
امضــاازشــخصیتهایشــناخته
شــده جمــع کننــد؛ فــان ســوابق
اجرایــی یــا مدیریتــی را داشــته
باشند؛ هیچ کدام در قانون مصرح
نیســت.وقتــیصالحیــتخیلــی
از هموطنــان مــا محرز نمیشــود
ناراحــت میشــوند و میگوینــد
عمرینماز،روزهوعبادتداشتیم
حــاالتدینمــارامــوردتردیــدقرار
میدهید .باید تا دیر نشــده ،زمینه
ســوءتفاهمها ،بهانهها و تشتتها
در چارچوب قانــون جامع و مدرن
انتخاباتبرطرفشود.
در جریان انتخابات سال
گذشــته از ســخنگویی
شــورای نگهبان اســتعفا
دادیــد؛چهچیزیباعثشــدبــهاینتصمیمبرســیدکــهدیگر
نمیتوانیدسخنگوییشوراینگهبانرابهعهدهداشتهباشید؟
شورای نگهبان ،جمعی است که در آن مباحثه دائمی وجود دارد؛ در
این مباحثه دائمی شما یک روز در اقلیت و یک روز اکثریت هستید .برای
مــن انجام وظیفه ملی این اســت آنجایــی که در اقلیت هســتم بر نظرم
پافشاریکنموآنجاکهدراکثریتهستمکمککنمزودتربهنتیجهبرسد.
وظیفهورسالتاصلی6سالهمندرشوراینگهبانهمیناستوممکن
اســت این وظیفه با کار ســخنگویی که شــما پیام یک جمعی را برسانید،
سازگارنباشد.ممکناستآننظراقلیتیبرایمنآنقدرمهمباشدکه
حاضرنباشــمازآنبگــذرموبهجایآنمبانینظــریاکثریتیرابگویم.
به عــاوه من میخواهم آزادانــه فکر کنم و دغدغه نقــل نظرات جمع و
رعایتامانتمحدودکنندهاســت؛لذاچونراحتــیوآزادیاظهارنظرو
پیگیریایدههادربســترشوراینگهبانبرایممهمترازهرعنواندیگری
است،آنراکنارگذاشتمووظیفهخودمراانجاممیدهم.
چرادرآنمقطعخاص؟
بهتراســتجنبههایتنــشزاراکناربگذاریم.منجــاراخالیکردم
تادوســتانیکهنظرشانبهنظراتآقایجنتینزدیکتراستباایشان
همکاری متقابل داشــته باشــند.بنده هم به وظایف دینــی و ملی خود
عملمیکنمواتفاقاًبدهمنمیگذرد.
شوراینگهبانکهفقطآیتاهللجنتینیست؟
آییــن نامــه شــورای نگهبــان ،اختیــارات زیادی بــرای دبیر شــورای
نگهباندرنظرگرفتهاســت؛نظرشــخصیمناینبودوهســتکهاین
آییــننامهنیازبه اصــاح دارد.ماهمهملزمبهرعایــتقوانینوقواعد
هستیمامادرعینالتزام،میتوانیمآنرانقدکنیم.شوراینگهبانیک
آیین نامه داخلی خیلی قدیمی و چند مادهای دارد که به نظر بنده باید
متناســبباماهیتوطبیعتشــوراییایننهادتغییــرکندوباماهیت
شــورایی تطبیق داده شود؛ احســاس میکنم در این زمینه آیین نامه ما
ضعفهایــیدارد.یکیازاشــکالجنگهاینرمافــزاریکهدربارهاش

بحثمیکنیم،تالشدشــمنانبرایتضعیفیــاناکارآمدجلوهدادن
نهادهای رســمی و حقوقی ماســت.ما همانطــور که بایــد خاکریزها را
قوی و برد موشک هایمان را زیاد کنیم ،ناگزیریم نهادهای تصمیم گیر
تقنینی و حقوقی را کارآمد و مستحکم کنیم .شورای نگهبان نهاد بسیار
مهمیاست.شایددربارهاینموضوعدرآیندهایتوضیحاتیدادهشود
االنفرصتندارم.
تنامزدهــایخبــرگان،تفاوتهاییدر
مادربررســیصالحیــ 
مصداقهامیدیدیم؛اینتفاوتهانشــأتگرفتهازهمانآیین
نامهایاستکهفرمودید؟
خالصــه بگویــم مــن در مــورد تعییــن یــا نظــارت صالحیتهــای
نامزدهایمجلسخبرگاننقشینداشتم.
ابتــدااعــامشــدبــرایبررســیصالحیــتعلمــینامزدهای
خبرگانهمهبایددرآزمونشــرکتکنند؛امــابعدهابرخیکه
درآزمونشــرکتنکردندقبولشــدند،برخیهمبهدلیلعدم
شرکتدرامتحانردصالحیتشدند.
بایــد مقررات مربوطه را نــگاه کنیم؛ چون آیین نامــه و قانون ،احراز
صالحیتهــارابــرعهــدهفقهاگذاشــتهاند.امادرپاســخبهاینکــه آنها
صالحیتعلمیراطبقچهقواعدیاحرازکنند،ممکناســتنظرات
متفاوتی باشــد؛ اگر قواعد روشنی داشته باشد ،جلوی این سوءتفاهمها
گرفتهمیشود.االنتنهامعیارماتشخیصفقهاستوشیوههایاحراز
اینصالحیتهانیزبهعهدهآنهاســت؛حاالممکناستشمابپرسید
آیــا بهتــر نیســت در خــود آن
آییــننامــههــماینشــیوهها
شورای نگهبان
را تبییــن کننــد تــا اختــاف
یک آیین نامه
نظــر کمتــری پیش آیــد .من
داخلی خیلی قدیمی
بهعنوان حقوقــدان میگویم
بهتــر اســت حتــی شــیوهها را
و چند مادهای دارد که
هــماعــامکنند؛ایــنکــهآیــا
به نظر بنده باید
از همــه امتحــان بگیرنــد یــا
متناسب با ماهیت و
نگیرنــد .پرونــده تحصیلی یا
طبیعت شورایی این
شــهادت علمــا و مراجــع چه
نهاد تغییر کند و با
نقشــی داشته باشــد و نسبت
آن بــا آزمون کتبی یا شــفاهی
ماهیت شورایی
چه باشــد آثار علمــی چگونه
تطبیق داده شود.
ارزیابــی شــود و امثــال آن.
همانطور که باید
انتخابــات خبرگان بــا فاصله
خاکریزها را قوی و
زمان زیاد برگزار میشــود ،اما
برد موشک هایمان را
خوب است با همان دقتی که
در سیاستهای کلی خواسته
زیاد کنیم ،ناگزیریم
شــده ،راجــع بــه شــیوههای
نهادهای تصمیم
مربــوط بــه احــراز صالحیت
گیر تقنینی و حقوقی
نامزدهــای خبــرگان قاعــده
را کارآمد و مستحکم
داشتهباشیم.
کنیم
بنابراینهمچناندرجلسات
شــورای نگهبــان در اقلیــت
هستید؟
ازعرایضــمبرنمیآیدکهقبالًدراقلیــتبودم.معموالًکالممبتنی
بــرآرمانهاوقانــونوحداقلیازصداقتودرســتکاریمخاطبانخود
راپیدامیکنداتفاقاًدرجمعحقوقدانانازعزیزانیمثلحجتاالسالم
جنابآقایســلیمیعضوســابقشــوراکهازافتخارهمراهیایشــاندر
ایــندورهمحــرومشــدمدرسهایخوبیآموختــم.وازعزیــزاندیگر
همراهانــی مصمــم داریم .شــورای نگهبــان ،مجموع زندهای اســت؛
مباحثه در آن جریان دارد؛ بعضی وقتها در اکثریت هستیم و بعضی
وقتهــا در اقلیت .بنابراین دوســت نــدارم نقش بچه مظلــوم را بازی
کنم .من فرزند این ملت ام و خودم را مدیون انقالب و شــخصیتهای
انقالبی میدانم .در شورای نگهبان افراد مسن و معمری هستند که به
رغماختالفنظرهاییکهبابرخیازآنهادارم،مدیونآنهاهمهستمو
اینآزادیکهپیداکردیممنوشمابحثوانتقادمیکنیمحاصلتالش
ورنجهایآناناست.امابههرحالقاضیوداوروقتیبهنتیجهایرسید
وقناعــتوجدانــیبرایاوحاصلشــدبهعنوانیــکمأموریتدینیو
ملــیبایدبــدونتعارفومالحظهبرآنپافشــاریکندوبنــدهاینکاررا
بلدموبقیههمبهنوبهخودالبدچنینهستند.
دردورههایبعددرشوراینگهبانحضورخواهیدداشت؟
پس از آنکه وارد شدم فقط برای یک دوره برنامهریزی کردم .آرزوی
ماندنوجاخوشکردنزبانشمارامیبندد.بهدوستانمازنمایندگان
یــا مدیران معموالًعــرض می کنم بــرای انجام مأموریــت های بزرگ
واصــاحوتحولبهیکدورهپربارمســئولیتفکرکنیــدواالفکرتمدید
و انتخاب مجدد شــما را دچار محافظه کاری میکند و روحیه انقالبی را
از دســت میدهید .هر نماینده اگر برای چهار ســال برنامه داشته باشد
مــیتواندبیشــترملیوغیربومیفکــرکند.بهعالوهمــنقضاوتکرده
ام؛قضاوت ،دیسیپلین و قواعد خاص خود را دارد .فضای کاری شورای
نگهبــان غیر از آن فضای کاری اســت کــه من بهعنوان قاضــی برای آن
تربیتشدم.انشاءاهللاگرعمریباقیبوددرپایانایندورهبرومسراغ
نوشتنخاطراتواشتغاالتعلمیوحقوقی.
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