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مقدمه

میتــوان مهمتریــن هــدف مــردم ایــران از انقــاب اســامی ســال  1357را تحقــق حاکمیــت
مــردم  -کــه عبــارت بــود از حاکمیــت اســام بــر کلیــه شــئون کشــور -دانســت .در ایــن میــان،
برگــزاری انتخابــات بــرای تعییــن کارگــزاران حکومــت ،یکــی از مهمتریــن ابزارهــای تحقــق
حاکمیــت مــردم بــر سرنوشــت سیاســی خویــش محســوب میشــود .در حقیقــت ،انتخابــات
مصــداق اعــای مراجعــه بــه آرای عمومــی و از موجبــات و مقدمــات تحقــق هدف قانون اساســی
مبنــی بــر اتــکای اداره امــور کشــور توســط آرای عمومــی (اصــل ششــم قانــون اساســی) اســت.
اصــول متعــدد قانــون اساســی بــه تبییــن لــزوم و چگونگــی انتخــاب مســئوالن و حکمرانــان
توســط مــردم پرداختــه اســت کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه اصــول ،100 ،62 ،58 ،7 ،6
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 107و  114قانــون اساســی اشــاره کــرد .بنابرایــن قانــون اساســی ،نقشــی کلیــدی را بــرای آحــاد
مــردم در شــکلدهی ســاختارهای اساســی و انتخــاب زمامــداران در ســطوح کالن کشــور در
نظــر گرفتــه اســت.
رهبــر بهعنــوان عالیتریــن مقــام رســمی کشــور توســط مجلــس خبــرگان رهبــری انتخــاب
میشــود کــه متشــکل از نماینــدگان مــردم اســت .رئیسجمهــور نیــز کــه بــه موجــب اصــل
 113قانــون اساســی باالتریــن مقــام رســمی کشــور پــس از رهبــر بهشــمار میآیــد و قاطبــه
قــوه مجریــه تحــت ریاســت وی قــرار دارد ،بــا رأی مســتقیم مــردم (اصــل  114قانــون اساســی)
ي اســامي کــه اِعمــال قــوه مقننــه را بــر عهــده دارد (اصــل 58
س شــورا 
انتخــاب میشــود .مجلـ 
ب ميشــوند،
ي انتخــا 
ي مخفـ 
قانــون اساســی)، از نماينــدگا ن ملــت كـ ه بهطــور مســتقي م و بــا رأ 
ل ميگــرد د (اصــل  62قانــون اساســی) .شــوراهای اســامی شــهر و روســتا و  ...کــه از
تشــكي 
ي و اداره امــور كشــور بــه حســاب میآینــد (اصــل  7قانــون اساســی) ،بــه
اركا ن تصميمگيــر 
صــورت مســتقیم از ســوی مــردم همــان محــل انتخــاب میشــوند (اصــل  100قانــون اساســی).
انتخابــات مشــتمل بــر مراحــل مختلفــی اســت کــه بــا صــدور فرمــان آغــاز انتخابــات از ســوی
مرجــع صالحیــتدار (حســب مــورد وزیــر کشــور 1یــا رهبــر )2آغــاز میشــود و بــا انجــام
مراحــل گوناگونــی همچــون تشــکیل هیأتهــای اجرایــی و هیأتهــای نظــارت ،ثبتنــام از
داوطلبــان ،رســیدگی بــه صالحیــت داوطلبــان و بررســی شــکایات احتمالــی ،اعــام نامزدهــای
 . 1مــاده  38قانــون انتخابــات رياسـتجمهوري اســامي ايــران مصــوب  ۱۳۶۴/۴/۵مجلــس شــوراي اســامي بــا اصالحــات بعــدي و مــاده
 31قانــون انتخابــات مجلــس شــوراي اســامي مصــوب  ۱۳۷۸ /۹ /۷مجلــس شــوراي اســامي بــا اصالحــات بعــدي.
 . 2مواد  5و  12آیيننامۀ اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان مصوب  ۱۳۶۱/۷/۱۸شوراي نگهبان.
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نهایــی ،تبلیغــات ،رأیگیــری و شــمارش آرا ادامــه مییابــد تــا ســرانجام بــا رســیدگی بــه
شــکایات انتخاباتــی و باالخــره اعــام نهایــی نتایــج انتخابــات بــه پایــان میرســد.
بــه موجــب اصــل  110قانــون اساســی 1جمهــوری اســامی ایــران ،از جملــه وظایــف و اختیــارات
مقــام رهبــری ،تعییــن سیاسـتهای کلــی نظــام در حوزههــا و موضوعــات مختلــف و نظــارت بــر
حســن اجــرای آن دانســته شــده اســت .بــر طبق بنــد نخســت از اصــل  ،110رهبری پس از مشــورت
بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،سیاسـتهای کلی نظــام را تعییــن و تصویــب نمــوده و ابالغ
میکنــد .در حقیقــت تعییــن سیاسـتهای ک ّلــی نظــام و نظــارت بــر حســن اجــرای آنهــا در کلیــۀ
نهادهــای نظــام حقوقــی ،تضمینکننــده حرکــت جامعــه بــه ســمت آرمانهــای جمهــوری اســامی
اســت .مضــاف بــر اینکــه تعییــن سیاسـتهای کلــی نظــام از ســوی مقــام رهبــری در حوزههــای
گوناگــون اجتماعــی ،نمونــه بــارز تبلــور نقــش هدایتگــری کالن نظــام جمهوری اســامی اســت.
«سیاس ـتهای کلــی انتخابــات» کــه حــاوی راهبردهــا و خطمش ـیهای کلــیِ مقولــه انتخابــات
اســت ،در تاریــخ  24مهــر مــاه  1395از ســوی مقــام رهبــری خطــاب بــه رؤســای ســه قــوه و
رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ابــاغ شــد .ایــن سیاس ـتها حــاوی اولویتهــای
تقنینــی و الزامــات اجرایــی در حــوزه انتخابــات اســت کــه طبیعتـ ًا تمامــی مقامــات و نهادهــای
دســتاندرکار در مقولــه انتخابــات ،موظــف بــه تحقــق ایــن بایدهــا و نبایدهــا در حــوزه
صالحیــت و کارویــژه خــود هســتند.
 . 1اصــل « :110وظايــف و اختيــارات رهبــر -1 :تعييــن سياس ـتهاي كلــي نظــام جمهــوري اســامي ايــران پــس از مشــورت بــا مجمــع
تشــخيص مصلحــت نظــام -2 .نظــارت بــر حســن اجــراي سياس ـتهاي كلــي نظــام.»... -3 .
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از جملــه نهادهایــی کــه بــه موجــب اصــول مختلــف قانــون اساســی ،نقــش مؤثــری در امــر
انتخابــات بــر عهــده دارد ،شــورای نگهبــان اســت .بــه موجــب اصــل  ،99نظــارت بــر انتخابــات
مجلــس خبــرگان رهبــری ،ریاســت جمهــوری ،مجلــس شــورای اســامی و مراجعــه بــه آرای
عمومــی و همهپرســی بــر عهــده شــورای نگهبــان قــرار داده شــده اســت .همچنیــن بــه موجــب
بنــد « »9اصــل  110قانــون اساســی ،صالحیــت داوطلبــان ریاســت جمهــوری از جهــت دارا
بــودن شــرایطی کــه در قانــون اساســی ذکــر شــده اســت ،بایــد بــه تأییــد شــورای نگهبان برســد.
شــرایط داوطلبــان ریاســت جمهــوری نیــز در اصــل  1151قانــون اساســی مشــخص شــده اســت.
بــر همیــن اســاس ،در قوانیــن عــادی نیــز بهطــور مفصــل وظایــف مربــوط بــه شــورای نگهبــان
در رابطــه بــا امــر انتخابــات برشــمرده شــده اســت .طبعــ ًا بخشــی از سیاســتهای کلــی
انتخابــات نیــز ناظــر بــر وظایــف ایــن نهــاد بــوده و روشـنکننده راهبردهــای پیــش روی ایــن
نهــاد در تحقــق وظایــف و صالحیتهــای آن اســت .یکــی از روشــنترین وظایــف تعییــن
شــده بــرای شــورای نگهبــان در سیاسـتهای کلــی انتخابــات ،جــزء پنجــم از بنــد دهــم ایــن
سیاستهاســت .بــه موجــب جــزء «« ،»10-5تعریــف و اعــام معیارهــا و شــرایط الزم بــرای
تشــخیص رجــل سیاســی ،مذهبــی و مدیــر و مدبــر بــودن نامزدهــای ریاســت جمهــوری» بــه
طــور مشــخص بــر عهــده شــورای نگهبــان قــرار داده شــده اســت.

 . 1اصــل « :115رئيسجمهــور بايــد از ميــان رجــال مذهبــي و سياســي كــه واجــد شــرايط زيــر باشــند انتخــاب گــردد :ايرانياالصــل ،تابــع
ايــران ،مديــر و مدبــر ،داراي حســن ســابقه و امانــت و تقــوي ،مؤمــن و معتقــد بــه مبانــي جمهــوري اســامي ايــران و مذهب رســمي كشــور».
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حــدود و ثغــور مســئولیت شــورای نگهبــان بــه موجــب ایــن بنــد ،الزامــات و بایســتههای
حقوقــیِ تحقــق آن و ســایر مســائل مرتبــط بــا آن ،نیازمنــد بررســی و تحلیــل دقیــق و جامــع از
منظــر حقوقــی اســت و ایــن نوشــتار ایــن مهــم را وجهــه همــت خــود قــرار داده اســت .آنچــه
ضــرورت انجــام چنیــن پژوهشهایــی را بیشــتر نمایــان میســازد ،عبــارت اســت از لــزوم
مشــخص شــدن مباحــث و چارچــوب نظــری موضــوع در راســتای تعییــن حــدود صالحیتهــا
و مســئولیتهای نهادهــای مــورد خطــاب بــرای تحقــق هدفمنــد و قانونمنــد منویــات مقــام
معظــم رهبریمدظلهالعالــی در قالــب سیاســتهای کلــی انتخابــات.
بــه همیــن منظــور ،نوشــتار حاضــر بــه روش تحلیلــی ،موضــوع را مــورد کنــکاش قــرار داده
اســت .مطالــب و محتــوای تدویــن شــده نیــز بــه دو فصــل کلــی تقســیم شــده اســت؛ فصــل
اول بــه کلیــات و مفاهیــم کلیــدی موضــوع بــرای روشــن شــدن چارچــوب نظــری پژوهــش
اختصــاص یافتــه اســت و فصــل دوم نیــز بهطــور تفصیلــی ،بــه تحلیــل حقوقــی مفــاد جــزء
« »10-5سیاســتهای کلــی انتخابــات پرداختــه اســت .در نهایــت نیــز جمعبنــدی مباحــث
طرحشــده و عصــاره نتایــج حاصــل از پژوهــش ارائــه شــده اســت.

•
•

11

•
•فصل اول :کلیات و مفاهیم
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در ایــن قســمت بــه منظــور مشــخص شــدن چارچــوب نظـ ِ
ـری اصطالحــات و مفاهیــم مرتبط با
موضــوع حاضــر ،ابتــدا بــه بررســی جایــگاه «سیاسـتهای کلــی» در نظــام حقوقــی جمهــوری
اســامی ایــران میپردازیــم و پــس از آن بــه طــور خــاص ،سیاســتهای کلــی انتخابــات و
مبانــی و اهــداف آن را بررســی خواهیــم کــرد .ســپس بــه نقــش شــورای نگهبــان در رابطــه بــا
انتخابــات خواهیــم پرداخــت و در نهایــت جایــگاه جــزء « »10-5را در مجموعــه سیاسـتهای
کلــی انتخابــات و ارتبــاط آن بــا ســایر بندهــا مــورد مداقــه قــرار میدهیــم.
گفتار اول :جایگاه سیاستهای کلی در نظام حقوقی

در ایــن گفتــار ،ابتــدا بــه بیــان کلیاتــی راجــع بــه معنــا و مفهــوم «قانــون» و نیــز مفهــوم
سلســلهمراتب قوانیــن و هنجارهــا میپردازیــم .پــس از آن ،بــه بررســی ماهیــت سیاس ـتهای
کلــی نظــام از حیــث شــمول بــا عنــوان «هنجــار» و «قانــون» میپردازیــم و ضمــن بررســی
مبنــای معیــار در خصــوص رتبهبنــدی میــان هنجارهــا ،جایــگاه سیاس ـتهای کلــی نظــام در
سلســلهمراتب هنجارهــا را مــورد مداقــه قــرار خواهیــم داد و اندکــی نیــز بــه آثــار حقوقــی
تعییــن ایــن جایــگاه پرداختــه خواهــد شــد.
در نظــم حقوقــی حاکــم بــر جمهــوری اســامی ایــران ،کمتــر کســی میتوانــد در خصــوص
الــزامآور بــودن سیاس ـتهای کلــی نظــام تردیــد کنــد .در واقــع میتــوان گفــت کــه بهطــور
قطــع و یقیــن ،سیاسـتهای کلــی نظــام در زمــره «هنجارهــای حقوقــی» حاکــم بــر جامعــه در
نظــر گرفتــه میشــود و «قانــون»  -در معنــای عــام آن -بهشــمار میآیــد و وجــود آن را بایــد
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در راســتای تحقــق حاکمیــت قانــون قلمــداد نمــود .گفتنــی اســت امــروزه فــرض تحقــق نظــام
مردمســاالر بــدون اصــل حاکمیــت قانــون ،بســیار بعیــد بــه نظــر میرســد .اصــل حاکمیــت
قانــون بیانگــر آن اســت کــه امــور جامعــه بایــد بــر طبــق قوانیــن و قواعــد کلــی و عامــی باشــد
کــه بــر اســاس آن ،همــه مــردم از حقــوق و تکالیــف یکســان برخــوردار شــوند و امــور دولتــی
و حکومتــی نیــز از مجــرای قانــون اِعمــال گــردد ،تــا از ایــن طریــق امنیــت خاطــر مــردم تأمیــن
شــود و از خودســری و تجــاوز جلوگیــری بــه عمــل آید(هاشــمی.)130 :1387 ،
پیــش از بررســی جایــگاه سیاســتهای کلــی نظــام ،الزم اســت تــا توضیحــات بیشــتری در
خصــوص «قانــون» محســوب شــدن ایــن هنجــار در نظــم حقوقــی ایــران داده شــود ،چــرا
کــه اثبــات ایــن امــر ،از مباحــث بنیادیــن بــرای روشــن شــدن جایــگاه ایــن هنجــار در هــرم
و سلســلهمراتب قوانیــن و مقــررات بهشــمار میآیــد .همچنیــن بررســی ایــن موضــوع از آن
جهــت اهمیــت دوچنــدان مییابــد کــه اقتضائــات خــاص نظــام جمهــوری اســامی ایــران -
بهويــژه از ايــن جهــت كــه نظامــي دينــي مبتنــي بــر آموزههــاي شــريعت اســامي اســت  -تأثيــر
خاصــي بــر معنــا و مفهــوم «قانــون» دارد؛ بــرای نمونــه ،نــوع نــگاه بــه شــخص اول مملکــت
(ولــی فقیــه) و اختیــارات و صالحیتهــای وی در نظــام اســامی ،متفــاوت از ســایر نظامهــای
سیاســی اســت کــه ایــن امــر ،در زمینــه برداشــت حقوقــی از معنــای «قانــون» در نظــام اســامی و
1
حتــی قواعــد حاکــم بــر موضــوع سلســلهمراتب قوانیــن و هنجارهــا میتوانــد اثرگــذار باشــد.
 . 1البتــه گفتنــی اســت كــه در نظريــه واليــت مطلقــه در انديشــه سياســي اســام مبتنــی بــر دیــدگاه شــیعی كــه در نظــام حقــوق اساســي
جمهــوري اســامي ايــران متبلــور شــده اســت ،تشــريع و وضــع قانــون و جعــل حــق و تكليــف ،در صالحيــت انحصــاري خداونــد
دانســته ميشــود و تنهــا قانــو ِن الزم االجــرا ،فراميــن الهــي شــمرده ميشــود ،امــا بــا ایــن وجــود و طبــق همیــن دیــدگاه ،وضــع انــواع
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بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات ،بــه بررســی معنــای «قانــون» و امــکان درج «سیاسـتهای کلــی
نظــام» ذیــل ایــن عنــوان میپردازیــم.
واژه «قانــون» ،معــرب لفــظ « »canonاســت کــه در لغــت عــرب بــه معنــي انــدازه و مقيــاس
اشــيا و نيــز بــه معنــي قضيــه كلــي كــه يــك رشــته جزئيــات را بيــان ميكنــد ،ب ـهكار رفتــه
اســت(جعفري لنگــرودي .)517 :1387 ،بــرای ایــن واژه در در زبــان فارســی ،معانــی متعــددی
همچــون رســم ،قاعــده ،روش ،آیيــن ،امــري كلــي كــه بــر همــه جزئياتــش منطبــق گــردد و
احــكام جزئيــات از آن شــناخته شــود(معين )2627 :1388 ،بیــان شــده اســت.
در ادبیــات حقوقــی ،قانــون بــه دو معنــای عــام و خــاص مــورد توجــه قــرار میگیــرد .قانــون
بــه معنــاي عــام ،قاعــده حقوقــي داراي ضمانــت اجــرا اســت ،هرچنــد كــه ناظــر بــه مــورد
خــاص باشــد .قانــون بــه معنــاي عــام ،در مقابــل عــرف و عــادت قــرار ميگيــرد و نیــز
شــامل تصویبنامــه ،آییننامــه و نظامنامــه نیــز میشــود ،امــا قانــون بــه معنــاي خــاص،
قاعــده حقوقــي عــام يــا خــاص را گوينــد كــه توســط قــوه مقننــه وضــع شــده باشــد و بــه
ايــن معنــا شــامل تصويبنامــه و نظامنامــه وزارتــي كــه توســط قــوه مجريــه مقــرر ميشــود،
نميگردد(جعفــري لنگــرودي.)517 :1387 ،

ضوابــط و مقــررات اجتماعــي بنــا بــر نيازهــاي متنــوع جامعــه بشــري و بــر اســاس موازيــن شــرعي امــری موجــه و قابــل قبــول بهشــمار
میآید(نيكونهــاد .)221 :1392 ،بنابرايــن منظــور از «قانــون» در نظــام اســامی ،طبیعتـ ًا هميــن قســم اخيــر اســت و نبایــد بــا «قانونــی» کــه در
صالحیــت انحصــاری شــارع مقــدس در نظــر گرفتــه میشــود ،خلــط گــردد.
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در تعبیــری عامتــر و در معنــاي ماهــوي ،میتــوان گفــت قانــون عبــارت اســت از قاعــده مربــوط بــه
رفتــار انســان در جامعــه کــه اجــرای آن بــر افــراد تحمیــل میشــود و در واقــع ،یکــی از خصایــص
بــارز آن ،الــزامآور بــودن آن اســت .بــر ایــن اســاس ،مقــام و مرجعی که بــرای وضع قانــون صالحیت
دارد و میتوانــد بــه آن قــدرت الزامکننــده بدهــد و الــزام اجــرای آن را توجیــه کنــد ،مقامــی اســت
کــه در یــک جامعــه ،قــدرت و حکومــت را در دســت داشــته باشــد و بــا توجــه بــه در نظــر گرفتــن
نیازهــا و مصالــح و منافــع جامعــه خــود و آداب و رســوم و معتقــدات رایــج و غالــب جامعــه ،قوانین
را وضــع و اجــرای آن را بــر مــردم الــزام کند(مهرپــور .)143 :1391 ،در نظامهــای کنونــی ،نوعــ ًا
معنــاي حقوقــي قانــون  -کــه در ایــن معنــا ،حقــوق و قانــون بــه «ایــن همانــی» تعبیــر میشــود  -به
مجموعــه مقــررات و نظاماتــي كــه بــراي تنظيــم روابــط مــردم و حــل اختالفــات آنــان بهوســيله قوه
مقننــه وضــع گرديــده و اجــراي آن توســط قــوه قهريــه  -کــه نوعـ ًا عبــارت اســت از قــوه مجريــه -
تضميــن شــده اســت ،اطــاق میگردد(واحــدي.)115 :1373 ،
بــا توجــه بــه مطالــب مذکــور« ،قانــون» بایــد از اوصــاف مخصوصــی برخــوردار باشــد کــه ایــن
اوصــاف عبارتنــد از :آمرانــه بــودن ،الــزامآور بــودن ،عــام بــودن ،علنــي بــودن ،وضــوح ،افــاده
قطعيــت ،معطــوف بــودن بــه آينــده و نهايتـ ًا تصويب آن توســط مرجــع ذيصالح(راســخ:1385 ،
 .)15-25بــه تبــع «قانــون»« ،قانونگــذاري» نيــز داراي اصــول و اوصــاف مشــخصی اســت كــه
بايــد در رابطـهاي ســازگار و همگــرا بــا «قانــون» قــرار گيــرد تــا منجــر بــه اثربخشــي كاركردهاي
مــورد انتظــار از قواعــد حقوقــي شــود .از جملــه ايــن اصــول ،عــدم تجــاوز از اختيــارات توســط
مرجــع قانونگــذاري اســت (راســخ )149 :1384 ،كــه از جملــه الزاماتــی اســت کــه بایــد بــا
توجــه بــه جایــگاه هنجــار مــورد نظــر رعایــت شــود.
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اینجاســت کــه بحــث از جایــگاه یــک هنجــار حقوقــی کــه عبــارت اســت از تعییــن جایــگاه
آن در هــرم هنجارهــای حقوقــی و سلســلهمراتب موجــود میــان آنهــا اهمیــت مییابــد ،چــرا
کــه در حقیقــت ،مشــخص شــدن سلســلهمراتب حاکــم میــان قواعــد و هنجارهــای حقوقــی،
تکمیلکننــده هدفــی اســت کــه جوامــع از حاکــم بــودن «قانــون» بهدنبــال آن هســتند .ایــن
امــر ،از ملزومــات تحقــق یــک مجموعــه منســجم در نظــام حقوقــی اســت .همچنیــن ردهبنــدي
هنجارهــای حقوقــی را ميتــوان از ضروريــات پیادهســازی دادگســتري و عینیــت بخشــیدن
مردمســاالري قلمــداد نمــود؛ بــرای مثــال ،اگــر قانونگــذار بتوانــد بهراحتــي قواعــد منــدرج
در قانــون اساســي را زيــر پــا بگــذارد ،يــا دولــت و ديگــر نهادهــاي حكومتــي بتواننــد قوانیــن
مصــوب مجلــس را متــروک ســازند ،ديگــر نمیتــوان تضمينــي بــراي تحقــق عدالــت و
مردمســاالري متصــور بــود .در نتیجــه ،تعییــن سلســلهمراتب میــان قواعــد از مســائل بنياديــن
حقــوق عمومــي اســت(گرجي ازندريانــي.)82 :1392 ،
هــدف اصلــي از دســتهبندي قواعــد حقوقــي و تنظيــم سلســلهمراتب ميــان آنهــا ،آن اســت
كــه بــر اســاس اصــل حاکمیــت قانــون ،شــبكه هنجارهــا و قواعــد حاکــم بــر جامعــه ،دارای
خطمشــي و ضابطــه معينــي نســبت بــه یکدیگــر باشــند و میــان آنهــا هماهنگــي الزم  -كــه
جــزء جداييناپذيــر احتــرام بــه اصــول كلــي اســت -بهوجــود آيد(قاضــي.)46-47 :1388 ،
در نتيجــه فايــده مهــم طبقهبنــدي قوانيــن ،در لــزوم پيــروي مقــررات و قواعــد فرودســت از
مقــررات و قواعــد فرادســت و برتــر اســت(كاتوزيان.)306 :1385 ،
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نکتــه مهــم دیگــر پــس از مشــخص شــدن جایــگاه دســتهبندی قواعــد در نظامهــای حقوقــی،
نحــوه و مــاک تعییــن قواعــد و هنجارهــای برتــر در هــرم هنجارهاســت .اكثــر قريــب بــه اتفــاق
صاحبنظــران ،جنبــه شــكلي قواعــد را بهعنــوان مــاک و معیــار مــد نظــر قــرار میدهنــد
و درجــه اعتبــار قاعــده را بــر حســب مقــام و مرجــع واضــع آن میســنجند .بديــن ترتيــب از
ديــدگاه شــكلي ،محــك و ميــزان ردهبنــدي ميــان قوانيــن ،نــوع دســتگاهي اســت كــه آن قانــون را
وضــع ميكنـ د (حميديــان31 :1389 ،؛ قاضــي 47 :1388 ،و نورايــي .)33 :1392 ،در ایــن دیــدگاه،
واضعــان قواعــد از حيــث اهميــت بهترتيــب زیــر رتبهبنــدي ميشــوند :قــدرت مؤســس (نهــاد
واضــع قانــون اساســی) ،پارلمــان ،دولــت ،انجمنهــا و شــوراهاي محلی(قاضــي.)111 :1383 ،
هرچنــد كــه در تشــخيص جايــگاه قواعــد در سلســلهمراتب ،گزيــري از تمســك بــه معيــار
شــكلي نيســت ،امــا بایــد توجــه داشــت کــه در كنــار معيــار شــكلي ،معيــار ماهــوي نيــز بایــد
مــورد توجــه قــرار گیــرد .بــه ايــن معنــا كــه بــراي تنظيــم نظــام سلســلهمراتب قواعــد ،بايــد
بــه ماهيــت و محتــواي قواعــد نيــز توجــه شــود و توجــه بــه مقــام واضــع بــه تنهایــی لزوم ـًا
بــه دســتهبندي صحيــح قواعــد منتــج نخواهــد شــد و چــه بســا منجــر بــه فاصلــه گرفتــن
از واقعيتهــاي حقوقــي جامعــه شــود؛ بــرای مثــال ،ممكــن اســت يــك مرجــع قانونگــذار،
مصوبــات متعــددي داشــته باشــد كــه از حيــث اعتبــار ،متفــاوت باشــند و صــرف اينكــه از
يــك مقــام صــادر شــدهاند ،دليلــي بــر همســان بــودن آنهــا در سلســلهمراتب قوانيــن نيســت.
مصوبــات مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،نمونــه بــارز ایــن امــر اســت .برخــی از مصوبــات
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ایــن نهــاد ،بــه موجــب اصــل  112قانــون اساســی 1و بــه منظــور رفــع اختــاف میــان مجلــس
و شــورای نگهبــان اســت .برخــی دیگــر بــه موجــب ذیــل ایــن اصــل و در راســتای تنظیــم
مقــررات مربــوط بــه ایــن نهــاد اســت .دســتهای دیگر بــه موجــب بندهــای « »1و « »8اصــل 110
قانــون اساســی 2و بهمنظــور ارائــه نظــر مشــورتی بــه مقــام رهبــری اســت .همــه ایــن مــوارد ،بــه
تصویــب مرجــع واحــد  -یعنــی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام  -میرســند ،امــا ناگفتــه
پیداســت کــه از شــأن و اعتبــار متفاوتــی برخوردارنــد .بنابرايــن حداقــل در عالــم نظــر ،ميتــوان
فرضــي را متصــور شــد كــه مرجــع واحــد ،مصوبــات متفاوتــي داشــته باشــد كــه از حيــث اعتبار
در يــك درجــه نباشــند .بنابرايــن وضــع و تصویــب از ســوی مرجــع و نهــاد واحــد نميتوانــد
دليــل موجهــي در اثبــات همرتبــه بــودن آنهــا باشــد .در نتيجــه برخــي اوقــات ،توجــه بــه
معيــار شــكلي بــه صــورت منفــرد ،نتيجـهاي ناصــواب را بــه دنبــال خواهــد داشــت .طبعـ ًا توجه
توأمــان بــه معیــار شــکلی و ماهــوی ،در تعییــن جایــگاه و رتبــه «سیاسـتهای کلــی نظــام» در
سلســلهمراتب هنجارهــا نیــز بایــد لحــاظ گــردد.

 . 1اصــل  112قانــون اساســی« :مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام بــراي تشــخيص مصحلــت در مــواردي كــه مصوبــه مجلــس شــوراي
اســامي را شــوراي نگهبــان خــاف موازيــن شــرع و يــا قانــون اساســي بدانــد و مجلــس بــا در نظــر گرفتــن مصلحــت نظــام نظــر شــوراي
نگهبــان را تأميــن نكنــد و مشــاوره در امــوري كــه رهبــري بــه آنــان ارجــاع ميدهــد و ســاير وظايفــي كــه در ايــن قانــون ذكــر شــده اســت
بــه دســتور رهبــري تشــكيل ميشــود .اعضــای ثابــت و متغيــر ايــن مجمــع را مقــام رهبــري تعييــن مينمايــد .مقــررات مربــوط بــه مجمــع
توســط خــود اعضــا تهيــه و تصويــب و بــه تأييــد مقــام رهبــري خواهــد رســيد».
 . 2اصــل  110قانــون اساســی« :وظايــف و اختيــارات رهبــر -1 :تعييــن سياسـتهاي كلــي نظــام جمهــوري اســامي ايــران پــس از مشــورت
بــا مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام -8 ... .حــل معضــات نظــام كــه از طــرق عــادي قابــل حــل نيســت ،از طريــق مجمــع تشــخيص
مصلحــت نظــام»... -9 .
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بــا توجــه بــه نکاتــی کــه تــا کنــون مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت ،نوبــت بــه ارائــه
تعریــف اجمالــی از «قانــون» (در معنــای عــام) و تطبیــق «سیاسـتهای کلــی نظــام» بــا آن فــرا
رســیده اســت و پــس از مشــخص شــدن ایــن موضــوع ،جایــگاه آن در سلســلهمراتب هنجارهــا
بیــان خواهــد شــد.
بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد ،اجمــاالً میتــوان قانــون را قواعــد حقوقــی 1مكتــوب 2و مصــوب
مقــام صالحيــتدار دانســت؛ بهعبارتديگــر ،قاعــدهاي كلــي و الــزامآور كــه در ســهمی از
وظیفــه انتظــام امــور جامعــه و تحقــق عدالــت و ســایر اهــداف زندگــي اجتماعــي انســان را
دنبــال میکنــد و اجــراي آن از طــرف حکومــت و نهادهــای مختلــف آن تضميــن ميگــردد و
توســط مقــام ذيصــاح بــراي ايــن امــر صــادر میشــود؛ واضــح اســت کــه نبــود صالحيــت
بــرای مقــام واضــع ،ســبب بياعتبــاري قاعــده صــادر شــده خواهــد بــود.
نكتــه ديگــری کــه در خصــوص صالــح بــودن مرجــع تصویــب بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد،
آن اســت كــه بــر خــاف موازيــن حقــوق خصوصــي كــه مطابــق آن اصــل بــر اهليــت اشــخاص
در نظــر گرفتــه میشــود(صفایي و قاسـمزاده ،)206 :1389 ،در حقــوق عمومــي اصــل بــر عــدم
صالحيــت اشــخاص حقيقــي و حقوقــي اســت مگــر آنكــه بــر وجــود صالحيــت ،تصريــح
شــود(طباطبايي مؤتمنــي .)461-462 :1387 ،ايــن تصريــح بايــد در منبــع معتبــري صــورت
پذيــرد .قــدر متيقــن و آنچــه مــورد اتفــاق حقوقدانــان اســت ،آن اســت کــه معتبرتریــن منبــع
 . 1بــراي مطالعــه بيشــتر در رابطــه بــا معنــا و مفهــوم قاعــده حقوقــي ،ر.ك .بــه :كاتوزيــان ،ناصــر ( ،)1385مقدمــه علــم حقــوق و مطالعــه در
نظــام حقوقــي ايــران ،تهران :شــركت ســهامي انتشــار ،چــاپ پنجــاه و دوم ،صــص54-59
 . 2تأکید بر «مکتوب» بودن ،برای خروج «عرف» از مصادیق تعریف مورد بررسی است.
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بــرای تعییــن صالحیــت امــور مختلــف از جملــه صالحیــت قانونگــذاری ،قانون اساســي اســت.
برجســتگي قانــون اساســي نســبت بــه ســاير قوانيــن را معمــوالً بــه ســبب صالحيــت برتــر
واضــع آن و نيــز شــيوه خــاص تجديدنظــر در آن ميدانند(قاضــي .)48 :1388 ،صالحیــت
تعییــن سیاســتهای کلــی نظــام نیــز بــه موجــب قانــون اساســی بــرای مقــام رهبــری بــه
رســمیت شــناخته شــده اســت.
بــر اســاس بنــد « »1اصــل  110قانــون اساســي ،از جملــه وظايــف و اختيــارات رهبــري «تعييــن
سياســتهاي كلــي نظــام جمهــوري اســامي ايــران پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخيص
مصلحــت نظــام» اســت .در رابطــه بــا اينكــه ماهيــت و جايــگاه ایــن سیاســتها ،نظــرات
مختلفــي ابــراز شــده اســت .بنــا بــر نظــر برخــي ،ايــن سياسـتها از مصاديــق احــكام حكومتــي
هســتند .در مقابــل ،برخــي ديگــر آن را در زمــره حكــم حكومتــي نميدانند(ارســطا:1380 ،
 .)395فــارغ از اینکــه کدامیــک از دو نظــر فــوق مقبــول قــرار بگیــرد ،اجمــا الً ميتــوان گفــت
بــر اســاس نظــر هــر دو دســته فــوق ،ايــن قواعــد ذيــل عنــوان «قانــون»  -بــر اســاس توضیحات
داده شــده  -قــرار ميگيــرد و بــر اســاس تعريــف ارائــه شــده در بــاال نيــز هميــن نتيجــه
بهدســت میآیــد ،چــرا كــه در هــر دو صــورت ،ايــن قواعــد ،قواعــدي كلــي و الــزامآور
هســتند كــه در راســتاي انتظــام امــور جامعــه و از جانــب مقــام صالحيـتدار وضــع گرديدهانــد.
امــا در رابطــه بــا جایــگاه ایــن سیاسـتها و اینکــه بایــد آن را در زمــره احــکام حکومتــی تلقــی
نمــود یــا خیــر ،بایــد گفــت کــه نكتــه مهــم در ايــن ميــان آن اســت كــه هرچنــد مقــام رهبــري
در جمهــوري اســامي  -چــه بــا توجــه بــه مبانــی شــرعی و چــه بــا توجــه بــه مبانــی مذکــور
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در قانــون اساســی  -از صالحيــت صــدور دســتورات فراتــر از قانــون اساســي یــا همــان احــکام
حکومتــی برخــوردار اســت ،امــا ايــن امــر ،بــدان معنــا نيســت كــه تمامــي صالحيتهــاي وي
بایــد فراتــر از قانــون اساســي تفســیر شــود ،بلكــه برخــي از صالحيتهــاي تقنينــي وي در
چارچــوب قانــون اساســي تعريــف ميشــود .ایــن نکتــه ،نقــش اساســی در تعییــن جايــگاه
سياســتهاي كلــي نظــام در سلســلهمراتب قواعــد در جمهــوري اســامي ايــران دارد .البتــه
آنچــه حائــز اهمیــت اســت آنکــه بــر اســاس اختیــار صــدور احــکام حکومتــی ،ولــی فقیــه از
صالحیــت تعییــن جایــگاه مطلـ ِ
ـوب سیاسـتهای کلــی نظــام در سلســلهمراتب هنجارهــا و در
قالــب حکــم حکومتــی برخــوردار اســت؛ بنابرایــن خــود میتوانــد تعییــن کنــد کــه ســطح ایــن
قواعــد در نظــام حقوقــی بــه چــه صــورت باشــد.
بــر همیــن اســاس از ســوي ديگــر ،مقــام معظــم رهبــري بهعنــوان مقــام صالــح در تعييــن
سياسـتهاي كلــي نظــام ،در نامــه مــورخ  1379/11/3و در راســتاي ابــاغ «سياسـتهاي كلــي
جمهــوري اســامي در موضوعــات امنيــت اقتصــادي ،انــرژي ،منابــع آب ،بخــش معــدن ،منابــع
طبيعــي و بخــش حملونقــل» ضمــن تأكيــد بــر اينكــه «قانــون اساســي جمهــوري اســامي ايران
ترجمــان خواســتهها و آرمانهــاي ملــت ايــران و نشــاندهنده جهــت و مســير حركــت مــردم و
چارچــوب كلــي بــراي تدويــن قوانيــن و سياسـتهاي كلــي نظــام اســت»(امور تدويــن ،تنقيــح
و انتشــار قوانيــن و مقــررات ،)28 :1391 ،چنيــن مقــرر فرمودنــد كــه «سياسـتهاي ابالغــي ،در
چارچــوب قانــون اساســي نافــذ اســت و تخطــي از ايــن قانــون در اجــراي سياسـتهاي كلــي
پذيرفتــه نيســت»(همان.)29 :
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غیــر از ایــن ،منطقـ ًا نیــز جایــگاه سیاسـتهای کلــی نظــام بــه همیــن صــورت بــه نظر میرســد.
توضیــح آنکــه در تعريــف ايــن سياس ـتها چنيــن گفتــه شــده اســت« :ايــن سياس ـتها بــراي
تحقــق آرمانهــا و اهــداف پــس از مجموعــه آرمانهــا قــرار ميگيرنــد و حــاوي اصولــي
هســتند كــه آرمانهــا را بــه مفاهيــم اجرايــي نزديــك ميكنند»(همــان .)11 :قوانیــن اساســي در
کشــورها نیــز بهعنــوان ســندي مــورد توجــه قــرار میگیــرد كــه جهتگيريهــا و آرمانهــاي
كلــي و كالن نظــام سیاســی را مشــخص ميســازد و بــه همیــن دلیــل ،ســاليان متمــادي اعتبــار
خــود را از دســت نميدهــد و دائمــ ًا و تــا زمانــی کــه مــورد اصــاح واقــع نشــده اســت،
ســاماندهنده و تعیینکننــده صالحیتهــا و مناســبات قــوا و نهادهــاي حكومتــي اســت ،امــا
سياس ـتهاي كلــي ،همانطــور كــه از تعريــف آن برميآيــد ،چنيــن نيســت.
بــه موجــب مصوبــه مورخــه  1376/10/13مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام در مــورد
ِ
اهــداف مذکــور در قانــون
سياســتهاي كلــي ،ايــن سياســتها بــراي تحقــق آرمانهــا و
اساســی و در ذیــل آن تعریــف میشــوند و حــاوي اصولــي هســتند كــه آرمانهــا را بــه مفاهيــم
اجرايــي نزديــك ميكننــد و آن سياســتهایي هســتند كــه در درون نظــام عمــل مينماينــد،
اعــم از قــواي سـهگانه ،نيروهــاي مســلح ،صداوســيما و همچنيــن نيروهایي هســتند كــه در درون
جامعــه كل فعاليــت دارنــد كــه شــامل سياسـتهاي كلــي بخشــي و فرابخشــي ميشــود(همان).
بنابرایــن ،ایــن سیاســتها در جایگاهــی پایینتــر از قانــون اساســی قــرار میگیرنــد و طبعــ ًا
بــرای همــه نهادهــای حکومتــی الزماالتبــاع هســتند .در نتیجــه بــه نظــر میرســد کــه بایــد
سیاس ـتهای کلــی را جزئــی از نظــام حقــوق اساســی جمهــوری اســامی ایــران دانســت کــه
همــه قوانیــن و مقــررات موضوعــه بایــد در راســتای ایــن سیاسـتها تنظیــم و تصویــب شــوند.
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همچنانکــه مــاده (« )2مقــررات نظــارت بــر حســن اجــراي سياسـتهاي كلــي نظــام» مصــوب
 1392/12/24مقــام معظــم رهبریدامظلهالعالــی نیــز بــه ایــن موضــوع تصریــح دارد .مطابــق
ایــن مــاده ،قوانيــن و مقــررات بهخصــوص قانــون برنامــه و بودجههــاي ســنواتي بايــد در
چارچــوب سياسـتهاي كلــي تنظيــم شــود و قوانيــن و مقــررات در هيــچ مــوردي نبايــد مغايــر
سياســتهاي كلــي باشــد.
در نتیجــه ميتــوان گفــت سياس ـتهاي كلــي نظــام کــه مســتقيم ًا در رابطــه بــا اجــراي قانــون
اساســي وضــع میشــوند و در حقیقــت از حلقههــای واســط بــرای عملــی شــدن آرمانهــا
و اهــداف هســتند ،از لحــاظ سلســلهمراتب مــادون قانــون اساســي و مافــوق قوانيــن عــادي
ميباشــند(اميرارجمند398 :1380 ،؛ دانشپــژوه)170-171 :1389 ،؛ بهعبارتدیگــر ،شــأن
سياســتهاي كلــي نظــام فراتــر از مصوبــات مجلــس اســت .اثــر مســتقیم ایــن موضــوع آن
اســت کــه قوانيــن مجلــس نميتوانــد مغايــر سیاســتهای کلــی نظــام باشــد .رويــه عملــي
شــوراي نگهبــان نيــز مؤيــد هميــن نظــر اســت ،چــرا كــه ايــن شــورا مصوباتــي از مجلــس را كه
در مغايــرت بــا سياسـتهاي كلــي نظــام اســت ،بــه اســتناد بنــد يــك اصــل  ،110مغايــر قانــون
اساســي اعــام ميكند(بــراي نمونــه ر.ك بــه :موســيزاده.)595-615 :1390 ،
نکتــه دیگــر کــه در خصــوص جایــگاه و بایســتههای حقوقــی سیاس ـتهای کلــی نظــام بایــد
مــورد توجــه قــرار گیــرد ،آن اســت کــه قوانیــن و مقــررات مــادون سیاس ـتها کــه عبــارت
اســت از قوانیــن مصــوب مجلــس و نیــز مقــررات مصــوب دولــت ،آیــا کافــی اســت کــه در
مغایــرت بــا سیاسـتهای کلــی نظــام نباشــد؟ یــا آنکــه عــاوه بــر ایــن ،بایــد «منطبــق» بــا آنهــا
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باشــد؟ در پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد گفــت کــه از آنجــا کــه هــدف از وضــع و تصویــب
سیاسـتهای کلــی نظــام ،تعییــن راهبردهــا و خطمشــی کالن و مــورد نیــاز کشــور بــرای نیــل
بــه آرمانهــا اســت ،پــس قاعدتـ ًا بایــد ســایر هنجارهــا از جملــه قوانیــن و مقــررات دولتــی نیــز
در راســتای آن سیاسـتها باشــد و بهعبــارت بهتــر ،بایــد در انطبــاق بــا آن باشــد؛ زیــرا فلســفه
تعییــن سیاس ـتها ،همانطــور کــه پیشتــر نیــز توضیــح داده شــد ،نزدیکتــر کــردن آرمانهــا
بــه تحقــق عملــی و اجرایــی کــردن آنهاســت .بنــا بــر ایــن نکتــه ،منطقـ ًا بایــد ســایر ضوابــط و
هنجارهــا و برنامههــا در مطابقــت بــا سیاس ـتها باشــند تــا امــکان عملــی شــدن سیاس ـتها
وجــود داشــته باشــد و در غیــر اینصــورت ،غــرض مقصــود از تعییــن سیاســتها مــورد
خدشــه واقــع خواهــد شــد.
البتــه نکتــه اساســی در ایــن میــان آن اســت کــه «انطبــاق» تمامــی مصوبــات مجلــس بــا تمامــی
سیاســتهای کلــی نظــام ،موضوعــ ًا منتفــی و بیمعنــا بــه نظــر میرســد؛ بــرای مثــال ،معنــا
نــدارد کــه بگوییــم قانونــی کــه در حــوزه «نفــت» بــه تصویــب مجلــس میرســد ،بایــد در
انطبــاق بــا سیاســتهای کلــی انتخابــات باشــد! چــرا کــه ایــن دو ،دارای موضــوع یکســانی
نیســتند و انتظــار «انطبــاق» آنهــا وجهــی نــدارد« .انطبــاق» اســناد مــادون بــا اســناد فرادســت
و برتــر ،تنهــا در حالتــی متصــور اســت و معنــا دارد کــه موضــوع آنهــا یکســان و مشــابه
باشــد .در غیــر اینصــورت صـ ِ
ـرف «عــدم مغایــرت» اســناد مــادون بــا اســناد باالدســت کفایــت
میکنــد؛ بــرای مثــال ،قانونــی کــه در حــوزه «نفــت» بــه تصویــب میرســد ،بایــد منطبــق بــا
کلیــه سیاسـتهایی کــه بــه گونـهای مرتبــط بــا ایــن موضــوع هســتند ،باشــد؛ خــواه همگــی در
یــک ســند درج شــده باشــند یــا آنکــه در اســناد و سیاسـتهای مختلــف (ماننــد سیاسـتهای
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کلــی انــرژی ،سیاس ـتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،سیاس ـتهای کلــی محیــط زیســت و )...
بیــان شــده باشــند .در رابطــه بــا ســایر سیاسـتهایی کــه ارتبــاط مســتقیم بــا موضــوع «نفــت»
ندارنــد ،نیــز صـ ِ
ـرف «عــدم مغایــرت» کفایــت میکنــد؛ مث ـ ً
ا همیــن کــه قانــون مربــوط بــه
حــوزه «نفــت» مغایرتــی بــا سیاسـتهای کلــی ســامت نداشــته باشــد ،کافــی اســت و بررســی
«انطبــاق» آن قانــون بــا ایــن سیاس ـتها ،موضوع ـ ًا منتفــی بــه نظــر میرســد.
ایــن موضــوع کــه ســایر هنجارهــای مــادون سیاس ـتهای کلــی نظــام بایــد در برخــی مــوارد
منطبــق بــا سیاسـتها باشــد و در برخــی مــوارد عــدم مغایــرت بــا آن کفایــت میکنــد ،اجمــاالً
در مقــررات نظــارت بــر حســن اجــرای سیاسـتهای کلــی نظــام نیــز مــورد اشــاره قــرار گرفتــه
اســت .بــه موجــب مــاده ( 1)7ایــن مقــررات ،کمیســیون نظــارت مجمــع بایــد نظــر خــود راجــع
بــه مصوبــات مجلــس مبنــی بــر «مغایــرت یــا عــدم انطبــاق (حســب مــورد)» بــا سیاسـتهای
کلــی نظــام بــه شــورای مجمــع گــزارش کند تــا تصمیــم نهایــی در شــورای مجمــع اتخاذ شــود.
بــه طــور خالصــه ،مشــخص شــد کــه سیاسـتهای کلــی نظــام در مجموعــه حقــوق اساســی
جمهــوری اســامی ایــران :اوالً بهعنــوان یــک هنجــار الزماالجــرا یــا «قانــون» بــه معنــای عــام
 . 1مــاده ( )7مقــررات نظــارت بــر حســن اجــرای سیاسـتهای کلــی نظــام« :رئیــس مجلــس شــورای اســامی موظــف اســت پــس از اعــام
وصــول طرحهــا و لوایــح در مجلــس ،نســخهای از آنهــا را بــرای اطــاع مجمــع ارســال نمایــد .همزمــان بــا بررســی طرحهــا و لوایــح
بهخصــوص قانــون برنامــه،قانــون بودجــه و تغییــرات بعــدی آنهــا در مجلــس شــورای اســامی ،کمیســیون نظــارت مجمــع نیــز محتــوای
آنهــا را از نظــر انطبــاق و عــدم مغایــرت بــا سیاسـتهای کلــی مصــوب بررســی مینمایــد .کمیســیون نظــارت مــواردی را کــه مغایــر یــا
غیرمنطبــق (حســب مــورد) بــا سیاس ـتهای کلــی میبینــد بــه شــورای مجمــع گــزارش مینمایــد .در صورتــی کــه مجمــع هــم مغایــرت
یــا عــدم انطبــاق را پذیرفــت ،نماینــدگان مجمــع مــوارد مغایــرت و عــدم انطبــاق (حســب مــورد) را در کمیســیونهای ذیربــط مجلــس مطرح
میکننــد و نهایتـ ًا اگــر در مصوبــه نهایــی مجلــس مغایــرت و عــدم انطبــاق باقــی مانــد ،شــورای نگهبــان مطابــق اختیــارات و وظایــف خویش
بــر اســاس نظــر مجمــع تشــخیص مصلحــت اعمــال نظــر مینمایــد».
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در نظــر گرفتــه شــده اســت .ثانیـ ًا جایــگاه ایــن سیاسـتها در سلســلهمراتب هنجارهــا ،مــادون
قانــون اساســی و مافــوق ســایر هنجارهــا از جملــه قوانیــن مصــوب مجلــس و نیــز مقــررات
دولتــی قلمــداد میشــود .همچنیــن مشــخص شــد کــه هنجارهــای مــادون سیاسـتها بایــد در
مــواردی کــه مشــابهت و همســانی موضوعــی دارنــد ،در «انطبــاق» بــا سیاسـتهای کلــی نظــام
باشــند و در مــواردی کــه مشــابهت موضوعــی بهطــور مســتقیم وجــود نــدارد ،نبایــد مغایرتــی
بــا سیاســتهای کلــی نظــام داشــته باشــند و «انطبــاق» بــا سیاســتها در ایــن قبیــل مــوارد
بیمعنــا بــه نظــر میرســد.
گفتار دوم :هدف سیاستهای کلی انتخابات

همانطــور کــه در تعریــف سیاسـتهای کلــی نظــام گفتــه شــد ،ایــن سیاسـتها ضمــن تعییــن
راهبردهــای مشــخص ،در صــدد بسترســازی تحقــق و پیادهســازی آرمانهــا و اهــداف مذکــور
در قانــون اساســی هســتند .از نــگاه بــه مجموعــه اصــول قانــون اساســی ،میتــوان مــوارد زیــر
را بهعنــوان نقــاط مطلــوب میثــاق ملــی ملــت ایــران در زمینــه انتخابــات بــه شــمار آورد؛
بــه موجــب مقدمــه قانــون اساســی ،تحقــق حکمرانــی صالحــان ،در گــرو مشــارکت فعــال و
گســترده تمامــی عناصــر اجتمــاع دانســته شــده اســت کــه بارزتریــن مصــداق آن ،انتخابــات
اســت .همچنیــن بــه موجــب بندهــای « »7و « »8اصــل ســوم قانــون اساســی ،دولــت جمهــوری
اســامی ایــران موظــف اســت بــرای «تأمیــن آزادیهــای سیاســی و اجتماعــی در حــدود قانــون»
و تحقــق «مشــارکت عامــه مــردم در تعییــن سرنوشــت سیاســی ،اقتصــادی ،اجتمــاع و فرهنگــی
خویــش» ،همــه امکانــات خــود را ب ـهکار گیــرد .بنــد « »2ایــن اصــل نیــز «بــاال بــردن ســطح
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آگاهیهــای عمومــی در همــه زمینههــا» را جــزء وظایــف دولــت جمهــوری اســامی دانســته
اســت .اصــل ششــم قانــون اساســی مقــرر مـیدارد کــه امــور کشــور بایــد بــه اتــکای آرا عمومی
و از راه انتخابــات اداره شــود.
بــا توجــه بــه اهــداف یــاد شــده ،سیاسـتهای کلــی نظــام راهبردهــای مشــخصی را بــرای ایــن
منظــور در نظــر گرفتــه اســت .بنــد « 1»1ایــن سیاسـتها در راســتای تحقــق عدالــت انتخاباتــی
و افزایــش آگاهیهــای اجتماعــی در خصــوص شــناخت مــردم از نامزدهاســت؛ بنــد « 2»3نیــز
ضوابطــی را در خصــوص تبلیغــات انتخاباتــی بیــان کــرده اســت کــه میتــوان ایــن دو بنــد را
ناظــر بنــد « »2اصــل  3قانــون اساســی قلمــداد کــرد .بنــد « 3»2ایــن سیاسـتها کــه مقــرر کــرده
اســت انتخابــات مجلــس شــورای اســامی بــه صــورت دو مرحلـهای برگــزار شــود؛ ایــن امــر
بــه منظــور تأثیــر هرچــه بیشــتر آرای مردمــی در انتخابــات نماینــدگان خــود اســت کــه میتــوان
ایــن موضــوع را در راســتای بنــد « »8اصــل  3و نیــز اصــل  6قانــون اساســی دانســت.

 . 1بنــد « »1سیاسـتهای کلــی انتخابــات« :تعییــن حوزههــای انتخاباتــی مجلــس شــورای اســامی و شــوراهای اســامی بــر مبنــای جمعیــت
و مقتضیــات اجتنابناپذیــر بـ ه گونـهای کــه حداکثــر عدالــت انتخاباتــی و همچنیــن شــناخت مــردم از نامزدهــا فراهــم گــردد».
 . 2بنــد « »3سیاس ـتهای کلــی انتخابــات« :بهرهمنــدی داوطلبــان در تبلیغــات انتخاباتــی بــا تقســیم برابــر متناســب بــا امکانــات در هــر
انتخابــات حســب مــورد از صداوســیما و فضــای مجــازی و دیگــر رســانهها و امکانــات دولتــی و عمومــی کشــور».
 . 3بنــد « »2سیاسـتهای کلــی انتخابــات« :برگــزاری انتخابــات مجلــس شــورای اســامی بــه صــورت دو مرحلـهای در صــورت عدم کســب
نصــاب قانونی در مرحلــه اول».
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بندهــای « 3»6« ،2»5« ،1»4و « 4»7سیاسـتهای کلــی انتخابــات را نیــز میتــوان زمینهســاز تحقــق
حکومــت صالحــان مذکــور در مقدمــه قانــون اساســی بهشــمار آورد .بنــد « 5»8بــا مــد نظــر
قــرار دادن «ارتقــای ســطح شــناخت و آگاهــی و آموزشهــای عمومــی» بــه منظــور «افزایــش
مشــارکت و حضــور آگاهانــه» و بنــد « 6»9بــا هدفگــذاری «افزایــش مشــارکت آگاهانــه» ،در
7
حقیقــت تحقــق بندهــای « »2و « »8و نیــز اصــل  6قانــون اساســی را دنبــال میکننــد .بنــد «»10
 . 1بنــد « »4سیاس ـتهای کلــی انتخابــات« :تعییــن حــدود و نــوع هزینههــا و منابــع مجــاز و غیرمجــاز انتخاباتــی ،شفافســازی منابــع و
هزینههــای انتخاباتــی داوطلبــان و تشــکلهای سیاســی و اعــام بــه مراجــع ذیصــاح و اعمــال نظــارت دقیــق بــر آن و تعییــن شــیوه و
چگونگــی برخــورد بــا تخلفــات مالــی».
 . 2بنــد « »5سیاسـتهای کلــی انتخابــات« :ممنوعیــت هرگونــه تخریــب ،تهدیــد ،تطمیــع ،فریــب و وعدههــای خــارج از اختیــارات قانونــی
و هرگونــه اقــدام مغایــر امنیــت ملــی نظیــر تفرقــه قومــی و مذهبــی در تبلیغــات انتخاباتــی».
 . 3بنــد « »6سیاسـتهای کلــی انتخابــات« :ممنوعیــت اســتفاده از حمایــت و امکانــات بیگانــگان اعــم از مالــی و تبلیغاتــی توســط نامزدهــا و
احــزاب و برخــورد بـ ه موقــع دســتگاههای ذیربــط».
 . 4بنــد « »7سیاسـتهای کلــی انتخابــات« :پیشــگیری از جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی و هرگونــه اقــدام مغایــر قانــون ،منافــع ملــی ،وحــدت
ملــی و امنیــت ملــی و رســیدگی ســریع و خــارج از نوبــت حســب مــورد بــه آنهــا ،بهویــژه جرایــم امنیتــی ،مالــی و تبلیغاتــی و اقدامــات
تخریبــی ضــد داوطلبان».
 . 5بنــد « »8سیاس ـتهای کلــی انتخابــات« :ارتقــای ســطح شــناخت و آگاهــی و آموزشهــای عمومــی و ترویــج هنجارهــای انتخاباتــی و
نهادینــه کــردن آن در فرهنــگ عمومــی و تعییــن قواعــد و ضوابــط رقابــت سیاســی ســالم بــه منظــور افزایــش مشــارکت و حضــور آگاهانــه و
بانشــاط مــردم و کمــک بــه انتخــاب اصلــح».
 . 6بنــد « »9سیاس ـتهای کلــی انتخابــات« :تعییــن چارچوبهــا و قواعــد الزم بــرای فعالیــت قانونمنــد و مســئوالنه احــزاب و تشــکلهای
سیاســی و اشــخاص حقیقــی در عرصــه انتخابــات مبتنــی بــر اصــول و مبانــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــه گونـهای کــه رقابتهــای
انتخاباتــی منجــر بــه افزایــش مشــارکت آگاهانــه ،اعتمــاد ،ثبــات و اقتــدار نظــام شــود».
 . 7بنــد « »10سیاسـتهای کلــی انتخابــات« :ارتقــای شایســتهگزینی  -همــراه بــا زمینهســازی مناســب  -در انتخــاب داوطلبــان تــراز شایســته
جمهــوری اســامی ایــران و دارای ویژگیهایــی متناســب بــا جایــگاه مربــوط از طریــق:
۱ـ۱۰ـ تعییــن دقیــق معیارهــا و شــاخصها و شــرایط عمومــی و اختصاصــی داوطلبــان در چارچــوب قانــون اساســی بــا تأکیــد بــر کارآمــدی
علمــی ،جســمی و شایســتگی متناســب بــا مســؤولیتهای مربــوط و تعهــد بــه اســام ،انقــاب و نظــام اســامی و قانــون اساســی بــهویــژه
التــزام بــه والیــت فقیــه و ســامت اخالقــی  -اقتصــادی.
۲ـ۱۰ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبتنام به شیوههای مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
۳ـ۱۰ـ بررســی دقیــق و احــراز شــرایط الزم بــرای صالحیــت نامزدهــا بــا پیشبینــی زمــان کافــی در چارچــوب قانــون هــر انتخابــات از
طریــق اســتعالم از مراجــع ذیصــاح و پاســخگویی مســئوالنه و بـ ه موقــع بــه آنهــا.
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نیــز بــا هــدف ارتقــای «شایســتهگزینی» ،مــوارد پنجگانـهای را مقــرر کــرده اســت کــه میتــوان
آنهــا را در راســتای تحقــق حکمرانــی صالحــان مذکــور در مقدمــه قانــون اساســی دانســت.
بــه همیــن ترتیــب بــرای ســایر بندهــای سیاســتهای کلــی انتخابــات نیــز میتــوان در
ارتبــاط بــا قانــون اساســی ،اهــداف و آرمانهایــی را متصــور شــد .البتــه بایــد توجــه داشــت
کــه :اوالً مــوارد یــاد شــده بــه نوعــی ممکــن اســت ناظــر بــر اهــداف دیگــری کــه قانــون
اساســی بــر آنهــا تأکیــد داشــته اســت نیــز باشــند .بنابرایــن مــواردی کــه در بــاال و بهعنــوان
نمونــه بیــان شــد ،اهدافــی اســت کــه قرابــت بیشــتری بــا سیاسـتهای کلــی انتخابــات دارد.
ثانیــ ًا ایــن سیاســتها صرفــ ًا بهدنبــال تحقــق اهــداف قانــون اساســی در حــوزه انتخابــات
نیســتند .طبیعتــ ًا در کنــار ایــن اهــداف ،اهــداف دیگــری نیــز در قانــون اساســی برشــمرده
شــده اســت کــه در تعییــن سیاسـتهای کلــی انتخابــات میتوانــد مؤثــر باشــد؛ بــرای مثــال،
اصــل نهــم قانــون اساســی 1حفــظ وحــدت را وظیفــه دولــت و آحــاد ملــت بیــان میکنــد کــه
در همیــن راســتا بنــد « »7سیاسـتهای کلــی انتخابــات ،تحقــق ایــن مقصــود قانــون اساســی
را در پیشــگیری از جرائــم انتخاباتــی مــد نظــر قــرار داده اســت؛ بهعبــارت دیگــر ،غیــر از
اهدافــی کــه مســتقیم ًا در ارتبــاط موضــوع انتخابــات ناظــر بــر اصــول قانــون اساســی میتــوان
۴ـ۱۰ـ اتخاذ ترتیبات الزم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
۵ـ۱۰ـ تعریــف و اعــام معیارهــا و شــرایط الزم بــرای تشــخیص رجــل سیاســی ،مذهبــی و مدیــر و مدبــر بــودن نامزدهای ریاســت جمهوری
توســط شــورای نگهبان».
 . 1اصــل  9قانــون اساســی« :در جمهــوري اســامي ايــران ،آزادي و اســتقالل و وحــدت و تماميــت ارضــي كشــور از يكديگــر تفكيكناپذيرند
و حفــظ آنهــا وظيفــه دولــت و آحــاد ملــت اســت .هيــچ فــرد يــا گــروه يــا مقامــي حــق نــدارد بــه نــام اســتفاده از آزادي ،بــه اســتقالل
سياســي ،فرهنگــي ،اقتصــادي ،نظامــي و تماميــت ارضــي ايــران كمتريــن خدش ـهاي وارد كنــد و هيــچ مقامــي حــق نــدارد بــه نــام حفــظ
اســتقالل و تماميــت ارضــي كشــور آزاديهــاي مشــروع را ،هــر چنــد بــا وضــع قوانيــن و مقــررات ،ســلب كنــد».
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بــرای هــر یــک از بندهــای سیاســتهای کلــی انتخابــات در نظــر گرفــت ،ممکــن اســت
اهــداف دیگــری نیــز کــه در ســایر اصــول قانــون اساســی مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت ،در
سیاســتهای کلــی انتخابــات گنجانــده شــده باشــد.
گفتار سوم :جایگاه و صالحیتهای شورای نگهبان در خصوص انتخابات

در ایــن گفتــار اشــارهای گــذرا بــه صالحیتهــای شــورای نگهبــان در امــر انتخابــات خواهیــم
داشــت .خاســتگاه اولیــه ایــن صالحیتهــا قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران اســت؛ بــه
همیــن دلیــل ،در ابتــدا صالحیتهــای انتخاباتــی شــورای نگهبــان از منظــر قانــون اساســی مــورد
توجــه قــرار خواهــد گرفــت .قوانیــن عــادی نیــز بــه تبــع قانــون اساســی ،صالحیتهــای شــورای
نگهبــان در خصــوص انتخابــات را کــه در قانــون اساســی مطــرح شــده اســت ،بــا تفصیل بیشــتری
مــورد توجــه قــرار دادهانــد کــه بــه ایــن مــوارد نیــز اجمــاالً اشــاره خواهــد شــد .در نهایــت نیــز
بهطــور مختصــر راجــع بــه صالحیتهــای شــورای نگهبــان در خصــوص انتخابــات کــه مــورد
تأکیــد سیاسـتهای کلــی انتخابــات قــرار گرفتــه اســت ،بحــث خواهــد شــد.
اصــل  99قانــون اساســی ،1اصــل بنیادیــن در خصــوص بیــان جایــگاه و صالحیتهــای شــورای
نگهبــان دربــاره انتخابــات اســت .بــه موجــب ایــن اصــل ،شــأن اصلــی شــورای نگهبــان در امــر
انتخابــات ،شــأن نظارتــی اســت .تفســیر شــورای نگهبــان از ایــن اصــل نیــز در فهــم صالحیــت
 . 1اصــل  99قانــون اساســی« :شــوراي نگهبــان نظــارت بــر انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــري ،رياســت جمهوري ،مجلس شــوراي اســامي
و مراجعــه بــه آرای عمومــي و همهپرســي را بــر عهــده دارد».
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اعطــا شــده بــه موجــب اصــل  99بســیار مؤثــر اســت 1.رســیدگی بــه صالحیتهــای نامزدهــای
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی نیــز از همیــن بابــت بــر عهــده شــورای نگهبــان اســت.
البتــه برخــی امــور اجرایــی نیــز بــه طــور مســتقیم بــر عهــده شــورای نگهبــان قــرار داده شــده
اســت .بنــد « »9اصــل  110قانــون 2اساســی کــه احــراز شــرایط داوطلبــان ریاســت جمهــوری را
بــر عهــده شــورای نگهبــان قــرار داده اســت ،از ایــن ســنخ اســت .اصــل  1203نیــز مؤیــد ایــن
صالحیــت شــورای نگهبــان اســت.
بــر اســاس ایــن صالحیتهــا ،قوانیــن عادی نیــز جزئیــات بیشــتری از وظایــف و اختیارات شــورای
نگهبــان در ایــن عرصــه را بیــان کردهانــد .مــاده ( )۸قانــون انتخابــات رياســت جمهــوري اســامي
ايــران ،نظــارت بــر انتخابــات ریاســتجمهــوری را بــر عهــده شــورای نگهبــان گذاشــته اســت .بــه
ط بــه انتخابــات
موجــب ایــن مــاده ،ایــن نظــارت عــام و در تمــام مراحــل و در کلیــه امــور مربــو 
جــاری اســت .همانگونــه كــه مشــاهده ميشــود مــاده مذكــور اســاس نظــارت شــوراي نگهبــان بــر
انتخابــات رياســت جمهــوري را در قوانيــن جــاري مشــخص نمــوده اســت .در خصــوص تأییــد
نهایــی صالحیــت داوطلبــان انتخابــات ریاســت جمهــوری نیــز نکاتــی در قانــون یــاد شــده تصریح
ل 99
ت مذكــور در اصـ 
 . 1نظــر تفســیری شــماره  1234مــورخ  1370/3/1شــورای نگهبــان از اصــل  99قانــون اساســی بیــان میکنــد« :نظــار 
ت كانديداهــا ميشــود».
ت از جملـ ه تأييــد و ر ّد صالحيـ 
ي انتخابــا 
ل اجرايـ 
ل تمــا م مراحـ 
ت و شــام 
ي اسـ 
ي اســتصواب 
قانــو ن اساسـ 
 . 2اصــل  110قانــون اساســی« :وظايــف و اختيــارات رهبــر -9 ... -1 :امضــای حكــم رياســت جمهــوري پــس از انتخــاب مــردم -صالحيــت
داوطلبــان رياســت جمهــوري از جهــت دارا بــودن شــرايطي كــه در ايــن قانــون ميآيــد ،بايــد قبــل از انتخابــات بــه تأييــد شــوراي نگهبــان
و در دوره اول بــه تأييــد رهبــري برســد.»... -10 .
 . 3اصــل  120قانــون اساســی« :هــرگاه در فاصلــه ده روز پيــش از رأيگيــري يكــي از نامزدهايــي كــه صالحيــت او طبــق ايــن قانــون احــراز
شــده فــوت كنــد ،انتخابــات بــه مــدت دو هفتــه بــه تأخيــر ميافتــد .اگــر در فاصلــه دور نخســت و دور دوم نيــز يكــي از دو نفــر حايــز
اكثريــت دور نخســت فــوت كنــد ،مهلــت انتخابــات بــراي دو هفتــه تمديــد ميشــود».
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شــده اســت 1.مــاده ( 2)7قانــون نظــارت شــوراي نگهبــان بــر انتخابــات رياســت جمهــوري ،یکی از
آثــار صالحیــت نظارتــی شــورای نگهبــان بــر انتخابــات را بیــان کــرده اســت.
در خصــوص انتخابــات مجلــس نیــز مــاده ( )3قانــون انتخابــات مجلس شــوراي اســامي ،مبناي
نظــارت شــوراي نگهبــان بــر انتخابــات مجلــس شــوراي اســامي را روشــن کــرده اســت .مطابق
ايــن مــاده «نظــارت بــر انتخابــات مجلــس شــورای اســامی بــر عهــده شــورای نگهبــان اســت.
ط بــه انتخابــات جــاری
ایــن نظــارت ،اســتصوابی ،عــام و در تمــام مراحــل ،در کلیــه امــورمربــو 
اســت» .مــاده ( )3قانــون نظــارت شــورای نگهبــان بــر انتخابــات مجلــس شــورای اســامی نيــز
ت مرکــزی نظــارت ،بــر کلیــه مراحــل و جریانهــای
در اينخصــوص بیــان داشــته اســت« :هیــأ 
ت کشــور در امــر انتخابــات و هیأتهــای اجرایــی و تشــخیص
انتخاباتــی و اقدامــات وزار 
3
صالحیــت نامزدهــای نمایندگــی و حســن جریــان انتخابــات نظــارت خواهــد کــرد» .مــاده ()52
 . 1مــاده (« :)۵۷شــورای نگهبــان ظــرف پنــج روز از تاریــخ وصــول مــدارک داوطلبــان بــه صالحیــت آنــان ،رســیدگی و نظــر خــود را
صورتجلســه نمــوده و یــک نســخه از آن را بــه وزارتکشــور ارســال مــیدارد.
تبصــره -در مــوارد ضــرورت بنــا بــه تشــخیص شــورای نگهبــان ،مــدت مذکــور در ایــن مــاده حداکثــر تــا  ۵روز دیگــر تمدیــد و بــه
وزارتکشــور اعــام میگــردد».
مــاده (« :)۵۸پــس از ســپریشــدن مــدت زمــان قانونــی چنانچــه مدارکــی دالبــر عــد م صالحیــت کاندیداهــای ریاسـتجمهوری بهدســت
آیــد ،پــس از بررســی و اعــام عــد م صالحیــت وی توســط شــورای نگهبــان ،مراتــب بــهوســیله وزارتکشــور بــه اطــاع عمــوم میرســد».
 . 2مــاده (« :)7شــورای نگهبــان در کلیــه مراحــل در صــورت اثبــات تخلــف بــا ذکــر دلیــل نســبتبــه ابطــال یــا توقــف انتخابات در سراســر
کشــور و یــا بعضــی از مناطــق ،اتخــاذ تصمیــم نمــوده و نظــر خــود را از طریــق رســانههای همگانــی اعــام مینمایــد و نظــر شــورای
نگهبــان در ایــن مــورد قطعــی و الزماالجــرا اســت و هیــچ مرجــع دیگــری حــق ابطــال یــا متوقفکــردن انتخابــات را نــدارد».
 . 3ماده (...« :)52
تبصــره  -۴در صورتــیکــه نظــر هیــأتمرکــزی نظــارت مبنــیبــر ر ّد صالحیــت داوطلبانــی باشــد کــه صالحیــت آنــان مــورد تأییــد هیــأت
اجرایــی مرکــز حــوزه انتخابیــه قــرار گرفتــه اســت ،داوطلبــان میتواننــد اعتــراض خــود را بــه شــورای نگهبــان تســلیم نماینــد .شــورای
نگهبــان بیســت روز پــس از اظهارنظــر هیــأتمرکــزی نظــارت ،نظــر قطعــی و نهایــی خــود را درخصــوص تأییــد یــا ر ّد صالحیــت داوطلبان
بــه وزارتکشــور اعــام خواهــد نمــود».
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قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی نیــز بــه بیــان صالحیــت شــورای نگهبــان در تأییــد
نهایــی صالحیــت داوطلبــان انتخابــات مجلــس میپــردازد .تبصــره مــاده ( )۷۲قانــون انتخابــات
مجلــس شــوراي اســامي نیــز مقــرر داشــته اســت« :توقــف یــا ابطــال انتخابــات در هــر حــوزه
انتخابیــه بایــد مســتند بــه قانــون و همــراه بــا اســناد و مــدارک معتبــر و بــا رأی اکثریــت مطلــق
اعضــای شــورای نگهبــان باشــد».
قانــون انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری بــه تفصیــل وارد ایــن موضــوع نشــده اســت و طــی
یــک حکــم کلــی ،نظــارت بــر انتخابــات مجلــس خبــرگان را مطابــق «قانــون نظــارت شــورای
1
نگهبــان بــر انتخابــات مجلــس شــورای اســامی» دانســته اســت.
قانــون لــزوم رســیدگی دقیــق بــه شــکایات داوطلبــان ر ّد صالحیــتشــده در انتخابــات مختلــف
(مصـــوب  ۱۳۷۸/۸/۲۲مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام) نیــز بــه تفصیــل بــه موضــوع لــزوم
2
پاســخگويي مكتــوب نســبت بــه داليــل رد صالحيــت داوطلبــان پرداختــه اســت.
 . 1مــاده (( )۹اصالحــی  ۱۳۶۱/۵/۱۲فقهــای شــورای نگهبــان)« :مجــری انتخابــات مجلــس خبــرگان ،وزارتکشــور اســت .آییننامــه اجرایــی
ت کشــور بــه تصویــب شــورای نگهبــان خواهــد رســید.
انتخابــات بــه پیشــنهاد وزار 
تبصــره ( ۱اصالحــی  ۱۳۶۱/۵/۱۲فقهــای شــورای نگهبــان) -نظــارت بــر انتخابــات مجلــس خبــرگان برطبــق «قانــون نظــارت شــورای نگهبان
بــر انتخابــات مجلــس شــورای اســامی» مصــوب ســوم مهرمــاه  ۱۳۵۹کمیســیون امــور داخلــی مجلــس شــورای اســامی انجــام میشــود.
آییننامهی اجرایی آن را شورای نگهبان تصویب خواهد کرد.
ناظــران حوزههــای انتخابیــه و حوزههــای فرعــی و شــعب ثبتنــام و اخــذ رأی و بازرســان را هیــأتمرکــزی نظــارت ،بهترتیــب و
تعــدادی کــه مصلحــت بدانــد ،تعییــن خواهــد کــرد».
 . 2مــاده واحــده« :بــهموجــب ایــن قانــون کلیــه مراجــع رســیدگیکننده صالحیــت داوطلبــان در انتخابــات مختلــف (بهاســتثنای انتخابــات
خبــرگان رهبــری کــه مطابــق اصــل یکصــد و هشــتم ( )۱۰۸قانوناساســی خواهــد بــود) موظفانــد صرفــ ًا براســاس مــواد قانونــی و
براســاس دالیــل و مــدارک معتبــر کــه توســط مراکــز مســئول قانونــی بــه مراجــع اجرایــی و نظارتــی ارســال شــده اســت ،بــه بررســی
صالحیــت داوطلبــان بپردازنــد و چنانچــه صالحیــت داوطلبــی را رد کردنــد ،بایــد علــت ر ّد صالحیــت را بهشــرح زیــر بــا ذکــر مــواد قانونــی
مــورد اســتناد و دالیــل مربــوط ،بــه داوطلــب ابــاغ نماینــد:
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الزامات و راهکارهای تحقق جزء «»10-5
سیاستهایکلیانتخابات(شرایطرجلسیاسی-مذهبی)

سیاس ـتهای کلــی انتخابــات نیــز بــه نوبــه خــود ،مــواردی را در رابطــه بــا شــورای نگهبــان
مقــرر کــرده اســت کــه بیانگــر صالحیتهــای بــه رســمیت شــناخته شــده بــرای ایــن نهــاد در

 -۱مستندات قانونی باید بهصورت کتبی به داوطلب اعالم گردد.
 -۲در صورت درخواست داوطلب باید دالیل و مدارک ر ّد صالحیت نیز توسط مرجع رسیدگیکننده بهترتیب زیر به اطالع وی رسانده شود:
الف -در کلیهی موارد ،بهاستثنای بندهای «ب»« ،ج» و «د» ،دالیل و مدارک کتب ًا به اطالع وی میرسد.
ب -در موردیکــه دالیــل و مــدارک بــا عفــت عمومــی و یــا هتــک حیثیــت اشــخاص مرتبــط میشــود ،چنانچــه شــخص داوطلــب در
معــرض هتــک باشــد ،دالیــل و مــدارک حضــوراً بــه اطــاع وی میرســد و در صورتیکــه پــس از اطــاع حضــوری ،فیالمجلــس بهطــور
کتبــی تقاضــا کنــد ،دالیــل و مــدارک مربــوط ،کتبـ ًا بــه وی ابــاغ میشــود.
ج -چنانچــه ذکــر دالیــل و مــدارک عالوهبــر هتــک حیثیــت داوطلــب ،متضمــن هتــک فــرد یــا افــراد دیگــر باشــد ،دالیــل و مــدارک فقــط
حضــوری بــه اطــاع داوطلــب میرســد.
د -در مــورد مربوطبــه امنیــت ملــی ،اعــام دالیــل و مــدارک و نحــوهی اعــام آنهــا بــه داوطلــب ،بــه تشــخیص کمیســیونی بــا عضویــت
رئیــس ســتاد فرماندهــی کل قــوا و وزیراطالعــات و وزیرکشــور خواهــد بــود.
تبصره  -۱ذکر منابع ارائهدهندهی اطالعات مذکور ،به تشخیص مرجع رسیدگیکننده خواهد بود.
تبصــره  -۲مراجــع رســیدگیکننده بــه شــکایات داوطلبــان ر ّدصالحیتشــده مکلفانــد بــه شــکایات داوطلبــان ر ّدصالحیتشــده دقیقــ ًا
رســیدگی نمــوده و نتیجــه را بــه داوطلــب و مجریــان انتخابــات اعــام نماینــد .در صورت تقاضــای داوطلبــان ر ّدصالحیتشــده ،اولیــن مرجع
ت و دفاعیــاتآنــانرا اســتماعنماینــد.
رســیدگیکننده بــه شــکایات ،حســب مــورد موظــف اســت توضیحــا 
تبصــره  -۳چنانچــه شــورای نگهبــان صالحیــت داوطلبــی را کــه در مراحــل قبلــی مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت ،رد نمایــد ،داوطلــب
میتوانــد حداکثــر ظــرف ســه روز از تاریــخ ابــاغ شــورای نگهبــان ،درخواســت رســیدگی مجــدد نمایــد .شــورای نگهبــان بایــد ظــرف
ی و اعــام نتیج ـ ه نمایــد.
هفــت روز رســیدگ 
»...
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سیاسـتهای کلــی نظــام اســت .بندهــای « 2»11« ،1»10و « 3»15ایــن سیاسـتها ارتبــاط بیشــتری
بــا وظایــف شــورای نگهبــان در امــر انتخابــات دارد .هرچنــد مــوارد مرتبــط بــا شــورای نگهبــان
در سیاســتهای کلــی انتخابــات را نمیتــوان محــدود بــه بندهــای مــورد اشــاره دانســت و
بندهــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه در تحقــق آنهــا ،شــورای نگهبــان نیــز بهعنــوان یکــی از
بازیگــران اصلــی عرصــه برگــزاری انتخابــات بایــد مشــارکت داشــته باشــد.

 . 1بنــد «« :»10ارتقــای شایســتهگزینی  -همــراه بــا زمینهســازی مناســب  -در انتخــاب داوطلبــان تــراز شایســته جمهــوری اســامی ایــران و
دارای ویژگیهایــی متناســب بــا جایــگاه مربــوط از طریــق:
۱ـ۱۰ـ تعییــن دقیــق معیارهــا و شــاخصها و شــرایط عمومــی و اختصاصــی داوطلبــان در چارچــوب قانــون اساســی بــا تأکیــد بــر کارآمــدی
علمــی ،جســمی و شایســتگی متناســب بــا مســئولیتهای مربــوط و تعهــد بــه اســام ،انقــاب و نظــام اســامی و قانــون اساســی بهویــژه
التــزام بــه والیــت فقیــه و ســامت اخالقــی  -اقتصــادی.
۲ـ۱۰ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبتنام به شیوههای مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
۳ـ۱۰ـ بررســی دقیــق و احــراز شــرایط الزم بــرای صالحیــت نامزدهــا بــا پیشبینــی زمــان کافــی در چارچــوب قانــون هــر انتخابــات از
طریــق اســتعالم از مراجــع ذیصــاح و پاســخگویی مســئوالنه و بهموقــع آنهــا.
۴ـ۱۰ـ اتخاذ ترتیبات الزم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
۵ـ۱۰ـ تعریف و اعالم معیارها و شرایط الزم برای تشخیص رجل سیاسی ،مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان».
 . 2بنــد « « :»11نظــارت شــورای نگهبــان بــر فرآیندهــا ،ابعــاد و مراحــل انتخابــات ریاســت جمهــوری ،مجلــس شــورای اســامی و مجلــس
خبــرگان رهبــری از جملــه تأییــد نهایــی صالحیــت داوطلبــان ،رســیدگی بــه شــکایات و تأییــد یــا ابطــال انتخابــات به منظــور تأمین ســامت
انتخابــات ،جلــب مشــارکت حداکثــری و تأمیــن حقــوق داوطلبــان و رأیدهنــدگان با:
۱ـ۱۱ـ تعیین سازوکارهای شفاف ،زمانبندیشده و اطمینانبخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.
۲ـ۱۱ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دالیل ابطال انتخابات و رد صالحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان».
 . 3بنــد «« :»15پاســداری از آزادی و ســامت انتخابــات و حــق انتخــاب آزادانــه افــراد و صیانــت از آرای مــردم بهعنــوان حقالنــاس در
قانونگــذاری ،نظــارت و اجــرا و نیــز رعایــت کامــل بیطرفــی از ســوی مجریــان و ناظــران و برخــورد مؤثــر بــا خاطیــان».
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• فصل دوم :تحلیل حقوقی مفاد جزء « »10-5سیاستهای کلی انتخابات
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پــس از مشــخص شــدن چارچوبهــای نظــری بحــث از جملــه جایــگاه سیاس ـتهای کلــی
نظــام بهعنــوان یــک هنجــار در نظــام حقوقــی ایــران ،اهــداف مــورد نظــر سیاس ـتهای کلــی
انتخابــات و جایــگاه و صالحیتهــای شــورای نگهبــان در امــر انتخابــات ،اکنــون نوبــت بــه
بررســی و تحلیــل حقوقــی محتــوای جــرء « »10-5سیاســتهای کلــی انتخابــات و ارزیابــی
آن میرســد .بــرای ایــن منظــور ،ابتــدا بهطــور خــاص هــدف بنــد « »10سیاســتهای کلــی
انتخابــات و نســبت جــزء پنجــم آن بــا کل ایــن بنــد را بررســی خواهیــم کــرد .پــس از آن بــه
مفهومشناســی واژگان و اصطالحــات بــهکار رفتــه در جــزء « »10-5میپردازیــم و در نهایــت
الزامــات حقوقــی حاکــم بــر ایــن جــزء مــورد مداقــه قــرار خواهــد گرفــت.
گفتار اول :هدف بند « »10سیاستهای کلی انتخابات

بنــد « »10سیاســتهای کلــی نظــام دارای پنــج جــزء اســت کــه صــدر آن ،در حقیقــت
مشــخصکننده هدفــی اســت کــه اجــزای پنجگانــه در آن راســتا تنظیــم شــده اســت .صــدر
ایــن بنــد بیــان مــیدارد« :ارتقــای شایســتهگزینی  -همــراه بــا زمینهســازی مناســب  -در
انتخــاب داوطلبــان تــراز شایســته جمهــوری اســامی ایــران و دارای ویژگیهایــی متناســب بــا
جایــگاه مربــوط از طریــق .»... :همانطــور کــه گفتــه شــد ،ایــن نحــوه بیــان ،نشــاندهنده هدفــی
اســت کــه اجــزای پنجگانــه بــه دنبــال تحقــق آن هســتند .نتیجــه ایــن امــر ،آن اســت کــه نحــوه
تفســیر و برداشـ ِ
ـت حقوقــی از جزءهــای ایــن بنــد بایــد بــه گون ـهای باشــد کــه در راســتای
هــدف مذکــور در صــدر بنــد باشــد.
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بنــا بــر توضیحــات فــوق ،جــزء « »10-5کــه مقــرر مـیدارد« :تعریــف و اعــام معیارهــا و شــرایط
الزم بــرای تشــخیص رجــل سیاســی ،مذهبــی و مدیــر و مدبــر بــودن نامزدهای ریاســت جمهوری
توســط شــورای نگهبــان» ،بهدنبــال ارتقــای شایســتهگزینی در انتخابــات داوطلبانــی اســت کــه
در تــراز اهــداف و آرمانهــای انقــاب اســامی باشــند .ایــن امــر ،بنــا بــه تصریــح صــدر بنــد
« »10از طریــق انتخــاب داوطلبانــی محقــق خواهــد شــد کــه ویژگیهــای متناســب بــا جایــگاه
مربــوط را داشــته باشــند؛ از ســوی دیگــر ،از آنجــا کــه رکــن اصلــی تصــدی پسـتهای کلیــدی
در نظــام اســامی توســط اشــخاص تــراز جمهــوری اســامی ایــران« ،انتخــاب مــردم» اســت.
بنابرایــن بایــد آگاهیهــای عمومــی افزایــش یابــد تــا امــکان «شایســتهگزینی» بــرای مــردم فراهــم
گــردد .بخشــی از ایــن امــر ،بــا تبییــن شــرایط و ویژگیهــای مــورد نیــاز بــرای تصــدی مناصــب
تدیگــر ،اگــر فهــم درســتی از ویژگــی شــخص یــا اشــخاصی
حکومتــی تأمیــن میشــود؛ بهعبار 
کــه میخواهنــد ِسـ َمتی خــاص در نظــام اســامی را عهــدهدار شــوند ،وجــود داشــته باشــد ،نیمــی
از مســیر انتخــاب اصلــح طــی شــده اســت و امــکان تشــخیص مصادیــق نامــزد اصلــح توســط
مــردم فراهــم میگــردد کــه جــزء « »10-5از سیاسـتهای کلــی انتخابــات ،تحقــق ایــن موضــوع
در خصــوص انتخابــات ریاســت جمهــوری را مــد نظــر قــرار داده اســت.
توضیــح آنکــه ویژگیهــای مربــوط بــه جایــگاه ریاســت جمهــوری در اصــل  115قانون اساســی
بیــان شــده اســت .بــه موجــب ایــن اصــل« ،رئيسجمهــور بايــد از ميــان رجــال مذهبــي و
سياســي كــه واجــد شــرايط زيــر باشــند ،انتخــاب گــردد :ايرانياالصــل ،تابــع ايــران ،مديــر و
مدبــر ،داراي حســن ســابقه و امانــت و تقــوي ،مؤمــن و معتقــد بــه مبانــي جمهــوري اســامي
ايــران و مذهــب رســمي كشــور» .بــرای مشــخص شــدن داوطلبــان تــراز جمهــوری اســامی
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جهــت تصــدی ِسـ َمت ریاســت جمهــوری ،شــرایط مذکــور در ایــن اصــل بایــد توســط نهــاد
صالــح  -کــه عبــارت اســت از شــورای نگهبــان  -تبییــن شــود 1.از میــان ویژگیهــای یــاد شــده،
«رجــال مذهبــی و سیاســی» و نیــز «مدیــر و مدبــر» ســهم بســزایی در معرفــی نامزدهــای صالــح
دارنــد و بــا توجــه بــه ابهــام و اجمــال آن نســبت بــه ســایر شــروط ،بــه نظــر میرســد کــه
بیشــتر نیــاز بــه تبییــن و توضیــح داشــته باشــند.
همچنیــن بــه نظــر میرســد کــه علــت دیگــر اینکــه جــزء « »10-5سیاسـتهای کلــی انتخابــات،
ایــن دو وصــف  -یعنــی «رجــال مذهبــی و سیاســی» و نیــز «مدیــر و مدبــر»  -را بــرای تعییــن
تعریــف و اعــام آن در نظــر گرفتــه اســت ،مشــکالت اجرایــی در رونــد ثبتنــام داوطلبــان
ریاســت جمهــوری اســت .از آنجــا کــه بــر اســاس ضوابــط قانونــی ،هیــچ محدودیتــی بــرای
ثبتنــام داوطلبــان ریاســت جمهــوری ماننــد شــرط ســنی خــاص ،مــدرک تحصیلــی خــاص
یــا  ...وجــود نــدارد ،هــر فــردی از کــودک نابالــغ تــا یــک ســالمند از کارافتــاده میتوانــد
بهعنــوان داوطلــب پســت ریاســت جمهــوری ثبتنــام نمایــد؛ بــه همیــن دلیــل هــم بــه هنــگام
ثبتنــام ادوار مختلــف انتخابــات ریاســت جمهــوری ،خیــل عظیمــی از اشــخاص کــه حتــی
ابتداییتریــن شــرایط تصــدی ایــن مقــام را نیــز ندارنــد ،بــرای ثبتنــام بــه وزارت کشــور
مراجعــه میکننــد .ایــن موضــوع خســارتها و هزینههــای مــادی و معنــوی زیــادی را بــه
جامعــه اســامی تحمیــل مینمایــد و موجــب وهــن نظــام اســامی میشــود؛ بــرای نمونــه،
یکــی از واضحتریــن هزینههایــی کــه بــه نظــام اســامی تحمیــل میشــود ،حجــم بــاالی
 . 1درباره مبنای صالحیت شورای نگهبان در این خصوص ،در بخشهای بعدی توضیحات بیشتری داده خواهد شد.
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اشــخاصی اســت کــه صالحیــت آنهــا توســط شــورای نگهبــان احــراز نمیشــود ،درحالیکــه
از پیــش ،عــدم صالحیــت اکثریــت قابــل توجــه ثبتنــام کننــدگان محــرز و مشــخص اســت،
امــا ایــن موضــوع نهایتـ ًا بــا عنــوان «رد صالحیــت گســترده داوطلبــان ریاســت جمهوری توســط
شــورای نگهبــان» ،محملــی بــرای هجمــه علیــه نظــام جمهــوری اســامی ایــران میشــود.
درحالیکــه مشــخص شــدن معیارهــا و شــرایط دو وصــف یــاد شــده میتوانــد چارچوبهایــی
را بــرای ثبتنــام اولیــه داوطلبــان ریاســت جمهــوری فراهــم آورد تــا کســانی امــکان ثبتنــام
در ایــن کارزار را بیابنــد کــه حداقلهایــی از شــرایط و اوصــاف مــورد نیــاز بــرای تصــدی مقــام
ریاســت جمهــوری را دارا باشــند .ارائــه معیارهــا و شــرایط رجــل مذهبــی و سیاســی و نیــز مدیر
و مدبــر از ســوی شــورای نگهبــان ،همچنیــن زمینــه مناســب بــرای اجرایــی شــدن جــزء «»10-2
سیاســتهای کلــی انتخابــات را نیــز فراهــم میکنــد .ایــن جــزء بیــان میکنــد« :شناســایی
اولیــه توانایــی و شایســتگی داوطلبــان در مرحلــه ثبتنــام بــه شــیوههای مناســب قانونــی و
متناســب بــا هــر انتخابــات» ،چــرا کــه بــا مشــخص شــدن معیارهــا و شــرایط تشــخیص دو
وصـ ِ
ـف «رجــال مذهبــی و سیاســی» و «مدیــر و مدبــر» ،امــکان ارزیابــی اولیــه ایــن اوصــاف در
ِ
صــدق
مرحلــه ثبتنــام نیــز مهیــا میشــود و از ثبتنــام اشــخاصی کــه حداقــل مالکهــای
عنــوان رجــل مذهبــی و سیاســی یــا مدیــر و مدبــر را ندارنــد ،جلوگیــری بهعمــل میآیــد.
عــاوه بــر مــوارد یــاد شــده ،تحقــق جــزء « »10-5سیاسـتهای کلــی انتخابــات در عمــل منجــر
میشــود تــا هــر شــخصی کــه میخواهــد خــود در معــرض آرای عمومــی بــرای تصــدی منصــب
ریاســت جمهــوری قــرار دهــد ،از پیــش شــرایط و ضوابــط الزم را درک نمــوده و حیــات و ســیره
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سیاســی خــود را بهگونــهای تنظیــم نمایــد کــه بتوانــد در آینــده صالحیــت الزم بــرای اعــام
نامــزدی جهــت تصــدی ایــن ِسـ َمت را کســب نمایــد و ایــن خــود تأمینکننــده تربیــت و رویــش
داوطلبــان تــراز جمهــوری اســامی بــه منظــور تصــدی مقــام ریاســت جمهــوری خواهــد شــد.
نکتــه پایانــی نیــز ناظــر بــر علــت تقــدم تعریــف و اعــام معیارهــا و شــرایط الزم بــرای
تشــخیص رجــل مذهبــی و سیاســی نســبت بــه ســایر شــرایط و اوصــاف مذکــور در اصــل
 115قانــون اساســی اســت .مطابــق نــص ايــن اصــل ،رئيسجمهــور از ميــان رجــال مذهبــي
و سياســي كــه واجــد ســایر شــرايط مذکــور در ايــن اصــل باشــند ،انتخــاب خواهــد شــد .ایــن
نحــوه بیــان ،نشــانگر آن اســت کــه ابتــدا رجــل مذهبــي -سياســي بــودن داوطلــب بايــد احــراز
گــردد تــا نوبــت بــه بررســي وجــود یــا نبــود ســاير شــرايط برســد و احــراز ایــن وصــف ،مقــدم
بــر ســایر اوصــاف اســت؛ بهعبارتدیگــر ،اصــل  115قانــون اساســی ،احــراز وصــف رجــل
مذهبــی و سیاســی در خصــوص داوطلبــان ریاس ـتجمهوری را شــرط ابتدایــي بــرای بررســي
وجــود ســایر شــرايط مقــرر در ايــن اصــل عنــوان کــرده اســت .در نتيجــه ارائــه معيارهــاي دقيق
بــرای تشــخيص ايــن شـ ِ
ـرط مبنايــي از اهميــت بســزايي برخــوردار اســت.
گفتار دوم :مفهومشناسی واژگان و اصطالحات جزء « »10-5سیاستها

در ایــن قســمت بــه بررســی تخصصــی و تحلیلــی مفاهیــم و اصطالحــات بـهکار بــرده شــده در
جــزء « »10-5سیاس ـتهای کلــی انتخابــات میپردازیــم .بــرای ایــن منظــور ،در گام نخســت،
مــراد قانونگــذار اساســی یــا همــان نماینــدگان مــردم در مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی
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(موســوم بــه مجلــس خبــرگان قانــون اساســی) را بررســی خواهیــم کــرد (مبحــث اول) تــا از این
رهگــذر ،آنچــه کــه از تنظیــم اصــل  115قانــون اساســی مــد نظــر تدوینکننــدگان قانون اساســی
بــوده اســت ،مشــخص شــود .در گام بعــد ،مفهــوم حقوقــیِ «معیارها» و «شــرایط» (مبحــث دوم)،
یکســانی یــا تفکیــک اصطــاح «رجــل مذهبــی» از «رجــل سیاســی» و نیــز اصطــاح «مدیــر» از
«مدبــر» (مبحــث ســوم) ،معنــای «رجــل مذهبــی و سیاســی» (مبحــث چهــارم) و «مدیــر و مدبــر»
(مبحــث پنجــم) بررســی خواهد شــد.
•مبحــث اول :نظــرات تدوینکننــدگان قانــون اساســی در خصــوص جایگاه و شــرایط رئیسجمهور

و اصل 115

اولیــن گام و چــه بســا مهمتریــن گام در بررســی مفهــوم اصطالحــات ب ـهکار رفتــه در اصــل 115
قانــون اساســی ،فهــم مــراد مقنــن و تدوینکننــدگان قانــون اساســی اســت .بنابرایــن بــه بررســی
نظــرات نماینــدگان مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی در ســال  1358در خصــوص اصطــاح
«رجــال مذهبــی و سیاســی» میپردازیــم 1.همچنیــن گفتنــی اســت که در خصــوص اصطــاح «مدیر
و مدبــر» ،بحــث خاصــی از ســوی نماینــدگان مجلــس خبــرگان قانون اساســی مطرح نشــده اســت.
از منظــر تدوینکننــدگان قانــون اساســی ،منصــب ریاســت جمهــوری کــه باالتریــن مقام رســمی
کشــور پــس از ولیفقیــه بهشــمار میآیــد ،2جایــگاه ویــژه و رفیعــی بــوده اســت .بهطورکلــی
 . 1شایان توجه است که اصل  115فعلی ،مصوب سال  1358است و در اصالحات قانون اساسی در سال  ،1368تغییر نکرده است.
 . 2اصــل  113قانــون اساســی مصــوب ســال « :1358پــس از مقــام رهبــري رئيسجمهــور عاليتريــن مقــام رســمي كشــور اســت و
مســئوليت اجــراي قانــون اساســي و تنظيــم روابــط قــواي س ـهگانه و رياســت قــوة مجريــه را جــز در امــوري كــه مســتقيم ًا بــه رهبــري
مربــوط ميشــود ،بــر عهــده دارد».
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اعضــای مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی  -کــه از ایــن پــس بــا عنــوان «مجلــس خبرگان
قانــون اساســی» از آن یــاد خواهیــم کــرد  -پذیــرش مســئولیت در نظــام اســامی مخصوصـ ًا در
ســطوح کالن آن را امــری خطیــر و پراهمیــت میدانســتند و از همیــن رو ،دقــت خاصــی را
مصــروف تنظیــم شــرایط و اوصــاف ایــن قبیــل کارگــزاران نظــام اســامی نمودند(حبیـبزاده و
اصــل زعیــم.)26 :1393 ،
از بررســی مشــروح مذاکــرات مجلــس خبــرگان قانــون اساســی میتــوان دریافــت کــه دو نظــر
کلــی راجــع بــه جایــگاه ریاس ـتجمهوری در جمهــوری اســامی ایــران مطــرح بــوده اســت.
طبــق نظــر تعــدادی از نماینــدگان ،جایــگاه ریاســت جمهــوری نوعــی اِعمــال والیــت اســت و
در واقــع شــخص رئیسجمهــور مــأذون از جانــب ولــی فقیــه بــوده و در حقیقــت بخشــی از
وظایــف و اختیاراتــی را کــه از ســوی رهبــر بــه وی تفویــض شــده اســت ،اِعمــال مینمایــد.
بنابرایــن هماننــد تصــدی مقــام و منصــب حکومــت و قضــاوت در متــون فقهــی اســت(اداره کل
امــور فرهنگــي و روابــط عمومــي مجلــس شــوراي اســامي .)1771 :1364 ،نتیجــه این نــگاه ،آن
اســت کــه همــان اوصــاف و شــرایطی کــه بــرای حاکــم جامعــه اســامی از منظــر متون اســامی
بایــد وجــود داشــته باشــد ،در مــورد منصــب ریاسـتجمهوری نیــز بایــد لحــاظ گــردد.
امــا ظبــق نظــر برخــی دیگــر از نماینــدگان مجلــس خبــرگان قانــون اساســی ،انجــام وظایــف
رئیسجمهــور از ســنخ اِعمــال والیــت نیســت؛ چــرا کــه اِعمــال والیــت بــا ولــی فقیــه اســت
و رئیسجمهــور بــا توجــه بــه تنفیــذی کــه از ســوی رهبــر بــه وی شــده اســت ،تنهــا مدیریــت
اجرایــی کشــور را دارا بــوده و در حقیقــت بــه وکالــت از ســوی ولــی فقیــه بــه ایــن مهــم
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میپردازد(همــان .)1770 :بنابرایــن لزومــی بــه مطابقــت شــرایط تصــدی ریاســت جمهــوری بــا
آنچــه در خصــوص حاکــم و والــی جامعــه اســامی ضــروری اســت ،وجــود نــدارد.
آنچــه در ایــن میــان اهمیــت دارد آن اســت کــه در نظــر هــر دو گــروه ،بــا توجــه بــه شــأن
بــاالی منصــب ریاس ـتجمهوری در جامعــه اســامی کــه بــه گون ـهای میتــوان وی را تالــی
تلــو حاکــم اســامی بهشــمار آورد ،بایــد شــرایط خــاص و ویــژهای بــرای تصــدی آن در نظــر
گرفتــه شــود .جالبتــر آنکــه از منظــر قانونگــذاران اساســی ،اینکــه رئیــس جمهــوری صرف ـ ًا
فــردی متدیــن و آشــنا بــا مســائل اســامی باشــد ،وافــی بــه مقصــود نیســت و حتــی از منظــر
برخــی از نماینــدگان مجلــس خبــرگان قانــون اساســی ،از آنجــا کــه رئیسجمهــور اختیــارات
و صالحیتهــای گســتردهای را داراســت و در ســطوح کالن در خصــوص امــور دیــن و دنیــای
مــردم تصمیمگیــری میکنــد ،بایــد مجتهــد و فقیــه باشــد تــا تصمیمــات کالن کشــور توســط
اسالمشــناس مبــرزی اخــذ شــود(همان)1119 :
نتیجــه مهــم از مطالــب فــوق آن اســت کــه شــرایط مذکــور در اصــل  115قانــون اساســی از
جملــه «رجــال مذهبــی و سیاســی» و حتــی «مدیــر و مدبــر»  -کــه بحــث خاصــی در رابطــه با آن
در مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی صــورت نگرفتــه اســت  -بایــد بــا توجــه بــه نــکات
گفتــه شــده و نــوع نــگاه تدوینکننــدگان قانــون اساســی بــه جایــگاه ریاســت جمهــوری فهــم
شــود .بــه طــور خالصــه میتــوان گفــت مــراد و منظــور قانونگــذار اساســی از اصطــاح «رجــال
مذهبــی و سیاســی» ،یــک اصطــاح واحــد و مرکــب اســت نــه آنکــه «رجــال مذهبــی» و «رجــال
سیاســی» بهطــور جداگانــه مــد نظــر قــرار گرفتــه باشــد؛ زیــرا از مجمــوع مذاکــرات صــورت

45

گرفتــه اینگونــه اســتنباط میشــود کــه تصــور تدوینکننــدگان قانــون اساســی از رئیسجمهــور،
شــخصیتی برجســته و دارای ویژگیهــای بــارز و صاحبنظــر در امــور مذهبــی و سیاســی
بــوده اســت بهگون ـهای کــه پختگــی و کارآزمودگــی وی بــه لحــاظ قــدرت تحلیــل در امــور
دینــی و اجتماعــی و سیاســی و توانایــی اجرایــی ،متناســب بــا جایــگاه ریاســت جمهــوری -
عالیتریــن مقــام رســمی کشــور پــس از رهبــر  -باشــد؛ بــه همیــن دلیــل از اصطــاح «رجــال
مذهبــي و سياســي» اســتفاده کردهانــد .بــا توجــه بــه ایــن نــکات ،رجــل مذهبــي بــودن يــا
رجــل سياســي بــودن ،بهتنهايــي منعکسکننــده جميــع مقاصــد قانونگــذار از تعییــن اوصــاف و
شــرایط رئیسجمهــور نیســت(1حبیبزاده و اصــل زعیــم.)28 :1393 ،
نکتــه دیگــر در خصــوص اصــل  115قانــون اساســی کــه بایــد از منظــر تدوینکننــدگان قانــون
اساســی مــورد توجــه قــرار گیــرد ،امــکان تصــدی پســت ریاسـتجمهوری توســط زنــان اســت.
متــن اولیــه اصــل  115کنونــی  -کــه در مجلــس خبــرگان قانــون اساســی در ابتــدا تحت شــماره
 88/1مطــرح شــده بــود  -بیــان میداشــت« :رئيسجمهــوري بايــد ايرانياالصــل باشــد ،تابــع
ايــران ،داراي مذهــب رســمي كشــور و مــر ّوج آن و مؤمــن بــه مبانــي جمهــوري اســامي ايــران
و مــرد و داراي حســن ســابقه و امانــت و تقــوي باشــد» .از جملــه بحثهایــی کــه در رابطــه
بــا متــن پیشــنهادی صــورت گرفــت ،لــزوم حــذف شــرط «مــرد بــودن» از متــن پیشــنهادی بــود.
یکــی از نماینــدگان در ایــن خصــوص بیــان داشــت« :بــه نظــر مــن اصـ ً
ا ايــن قيــد [مرد بــودن]
الزم نيســت؛ زيــرا بــا توجــه بــه اينكــه اگــر احيانـ ًا زنهــا بــه ايــن مرحلــه از تكامــل و پويايــي
 . 1در این خصوص توضیحات بیشتری در مبحث سوم از این گفتار ارائه خواهد شد.

46

الزامات و راهکارهای تحقق جزء «»10-5
سیاستهایکلیانتخابات(شرایطرجلسیاسی-مذهبی)

برســند بــاز در مرتبــه رهبريــت و امامــت نيســتند ،بلكــه قــدرت اجرايــي اســت كــه از طريــق
رهبــر اگــر لياقتــش را داشــته باشــند ،يعنــي داراي امانــت و تقــوا و حســن ســابقه و مؤمــن بــه
مبانــي اســام باشــند ،ميتواننــد احــراز كننــد؛ زيــرا زن هــم ميتوانــد مؤمــن و داراى امانــت
و تقــوا باشــد و قــدرت سياســي زن [را] اســام امضــا ميكنــد كــه ايــن قــدرت سياســي زن
بــراي مــردان ،يــك زمينـهاي اســت كــه  ...اگــر در اســام نبــوده مــا خــاف اســام نميخواهيــم
باشــد ،رهبــر امضــا نميكنــد»(اداره کل امــور فرهنگــي و روابــط عمومــي مجلــس شــوراي
اســامي.)1770 :1364 ،
در مقابــل ســخنان یــاد شــده ،چنیــن پاســخ داده شــد« :بحــث از مســئوليت اســت و ايــن اســت
كــه بــار ســنگيني اســت كــه اســام همــواره رعايــت كــرده اســت؛ چــون عاطفــه و احساســات
در زن قــوي و عقــل كــم اســت (اعتــراض نماينــدگان) روي ايــن اصــل خواســته اســت حكومت
و قضــاوت در اســام بــه زن نرســد و ایــن از مســلمات فقــه اســام اســت و اصــل قيــام مــا
از چهــارده قــرن پیــش روي هميــن برنامــه اســتوار بــوده اســت .مگــر مــردم ،تاريــخ انقــاب
را فرامــوش كردهانــد ،اصــل انقــاب پاي ـهاش روي ايــن بــوده اســت كــه در اســام حكومــت
بــه زن نميرســد .بنابرايــن اينكــه فرمودنــد «وكالــه» چنيــن مطلبــي نيســت و رئيسجمهــور
عيــن حكومــت و قضــاوت اســت و در اســام همانطــوري كــه خواهرمــان تذكــر دادنــد ،تمــام
خواهــران مــا همــه مســلمانند ،آنچــه را كــه اســام بــه آنهــا داده اســت ميخواهنــد و اضافــه
نمیخواهنــد؛ چــون ميداننــد برخــاف حقيقــت اســت و آنچــه را كــه اســام دارد قبــول
ميكننــد و ميداننــد كــه وقتــي كــه اســام ايــن معنــا را بــه آنهــا نــداده اســت اگــر مــا هــم
بدهيــم چــون مســلمان و معتقــد بــه اســام هســتند ،نميپذيرنــد» (همــان .)1771 :البتــه راجــع
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بــه متــن پیشــنهادی مذکــور ،موافقتهــا و مخالفتهــای دیگــری از جهــات مختلفــی شــد و
در نهایــت ایــن متــن رأی کافــی را نیــاورد.
پــس از ایــن ،متــن دیگــری بــرای ایــن اصــل پیشــنهاد شــد کــه بــر اســاس آن« :رئيسجمهــور
بايــد از ميــان رجــال مذهبــي و سياســي واجــد شــرايط زيــر باشــد تــا انتخــاب گــردد:
ايرانياالصــل ،مديــر و مدبــر ،تابــع ايــران ،داراي حســن ســابقه و امانــت و تقــوا ،مؤمــن
و معتقــد بــه مبانــي جمهــوري اســامي ايــران و مذهــب رســمي كشــور» .ایــن متــن کــه در
جلســات کمیســیون مشــترک مــورد بحــث قــرار گرفتــه بــود ،بــدون بحــث خاصــی در صحــن
علنــی مجلــس خبــرگان بــه رأی گذاشــته شــد و بــه تصویــب رســید .بنابرایــن آنچــه از مشــروح
مذاکــرات مجلــس خبــرگان قانــون اساســی  -آن میــزان کــه در دســترس اســت  -بهدســت
میآیــد ،اجمــاالً عبــارت اســت از اینکــه نظــرات موافــق و مخالــف در خصــوص ریاســت
جمهــوری زنــان وجــود داشــته اســت.
البتــه بعدهــا نایــب رئیــس مجلــس خبــرگان قانــون اساســی ،شــهید بهشــتیرحمهاهلل در یکــی
از ســخنرانیهای خــود راجــع بــه قانــون اساســی و در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه «آیــا زنــان
میتواننــد رئیــس جمهــور بشــوند؟» ،چنیــن توضیــح داد« :در اینکــه خانمهــا میتواننــد
رئیسجمهــور باشــند یــا خیــر ،در میــان فقهــا ،چــه در میــان مراجــع و چــه در میــان فقیهــان
مجلــس خبــرگان ،نظــر یکســانی وجــود نداشــت .عــدهای آن را منطبــق بــا موازیــن اســام
میدانســتند و عــدهای نمیدانســتند .قانــون اساســی ناچــار بــود مطابــق بــا رأی اکثریــت دو
ســوم کل نماینــدگان کــه تقریبـ ًا بــه صــورت معــدل نمایشــگر رأی اکثریــت دو ســوم مــردم مــا
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باشــند ،تنظیــم شــود تــا پشــتوانه اســامی و اعتقــادی و دینــی آن محکــم باشــد و چــون رأی
نیــاورد ،متــن بــه صورتــی تنظیــم شــد کــه انشــاءاهلل در آینــده  ...راه بــرای ایــن منظــور همــوار
شــود ... .بــرای خــود مــن دالیلــی کــه در روایــات آورده میشــود دربــاره اینکــه زن نمیتوانــد
زمامــدار و رئیسجمهــوری باشــد ،کافــی نیســت و هیــچ وقــت هــم کافــی نبــوده اســت .از
ابتــدا کــه در ایــن مســأله بــه صــورت بررســی اجتهــادی تحقیــق کــردم ،دالیــل برایــم غیرکافــی
بــوده اســت ... .قانــون اساســیِ فعلــی آن قــدر مس ـ ّلم را گفتــه اســت ،یعنــی رجــال مذهبــی
میتواننــد زمامــدار باشــند و فعـ ً
ا راجــع بــه زنــان مســأله را مســکوت گذاشــته تــا وقتــی کــه
زمینــه فقاهتــی گســترده آن بــه صــورت روشــن آمــاده شــود .در آن موقــع میتــوان ایــن را
1
مطــرح کــرد و بــه تصویــب رساند»(حســینی بهشــتی.)56-58 :1390 ،
•مبحث دوم  :مفهوم «معیارها» و «شرایط»

بــر اســاس جــزء « »10-5سیاسـتهای کلــی انتخابــات ،شــورای نگهبــان موظــف بــه «تعریــف
و اعــام معیارهــا و شــرایط الزم بــرای تشــخیص رجــل سیاســی ،مذهبــی و مدیــر و مدبــر
بــودن نامزدهــای ریاســت جمهــوری» شــده اســت .از مباحــث ابتدایــی و مقدماتــی راجــع بــه
ایــن بنــد ،آن اســت کــه دقیقـ ًا چــه چیــزی در مــورد «رجــل سیاســی ،مذهبــی و مدیــر و مدبــر»
بایــد مشــخص شــود؟ بهعبارتدیگــر ،منظــور از «معیارهــا و شــرایط الزم» در جــزء مذکــور
چیســت؟ چــه مــواردی بایــد توســط شــورای نگهبــان اعــام شــود تــا ایــن نهــاد بــه تکلیــف
مذکــور در ایــن جــزء عمــل کــرده باشــد؟
 . 1در قسمتهای دیگر این نوشتار راجع به معنای «رجال» مذکور در اصل  115قانون اساسی در شرایط کنونی بیشتر توضیح خواهیم داد.
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بــه نظــر میرســد کــه میــان مفاهیــم «معیــار» و «شــرایط» بــه لحــاظ حقوقــی تفــاوت وجــود
دارد« .شــرایط» عبــارت اســت از ضوابــط و اوصــاف کلــی مــورد نیــاز بــرای احــراز صالحیــت
داوطلبــان تصــدی مناصــب گوناگــون .ایــن اوصــاف ،بســته به ســطح اهمیــت موضــوع ،در قانون
اساســی یــا در قوانیــن مصــوب مجلــس شــورای اســامی بیــان میشــوند کــه در خصــوص
اوصــاف نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری ،اصــل  115قانــون اساســی بــه ایــن موضــوع
پرداختــه اســت .امــا منظــور از «معیــار» ،وســیله و ابــزار ســنجش و میزانــی اســت کــه بــه منظــور
تشــخیص وجــود یــا نبــود «شــرایط» قانونــی در داوطلبــان اســتفاده میشــود؛ بــرای مثــال،
اگــر یکــی از شــروط داوطلبــیِ نمایندگــی مجلــس ،تحصیــات کارشناســی ارشــد باشــد ،بــرای
ایــن موضــوع بایــد مــدرک کارشناســی ارش ـ ِد معتبــر از یکــی از مراکــز آمــوزش عالــیِ مــورد
تأییــد وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ارائــه شــود تــا احــراز شــود کــه فــرد مزبــور ،شــرط
فــوق را داراســت؛ در ایــن مثــال« ،تحصیــات کارشناســی ارشــد» ،یکــی از «شــرایط» داوطلبــی
مجلــس بهشــمار میآیــد و «مــدرک ارائــه شــده از ســوی مراکــز مجــاز آمــوزش عالــی»،
«معیــار» تشــخیص آن شــرط بهشــمار میآیــد .بنابرایــن «معیــار» ،مالکــی جزئیتــر و عینیتــر
نســبت بــه اوصــاف و ضوابــط کلــیِ مذکــور در قوانیــن («شــرایط» داوطلبــان) اســت کــه منتــج
بــه احــراز «شــرایط» یــاد شــده میشــود و بیشــتر ناظــر بــر مالکهــای «ک ّمــی» اســت .البتــه
منظــور از «شــرایط» در جــزء « »10-5سیاسـتهای کلــی انتخابــات« ،شــرایط داوطلبــان ریاســت
جمهــوری» کــه در اصــل  115قانــون اساســی بیــان شــده اســت و رجــل مذهبــی و سیاســی و
مدیــر و مدبــر نیــز از جملــه آنهاســت ،نیســت؛ زیــرا مکلــف کــردن شــورای نگهبــان بــه بیــان
آنچــه پیشتــر در قانــون اســاس بیــان شــده اســت ،بیمعنــا بهنظــر میرســد .در ایــن جــزء،
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مــراد از «شــرایط» ،اوصــاف و ضوابــط و حداقلهــای صــدق عنــوان «رجــل مذهبــی و سیاســی»
و «مدیــر و مدبــر» اســت.
نکتــه دیگــر آنکــه قیــد «الزم» در عبــارت «شــرایط الزم» ،قیــدی احتــرازی اســت و نــه
توضیحــی 1.بــه ایــن معنــا کــه وظیفــه شــورای نگهبــان بهموجــب جــزء « ،»10-5عبــارت اســت
از تعریــف و اعــام «شــرایط الزم» بــرای تشــخیص رجــل سیاســی ،مذهبــی و مدیــر و مدبــر
بــودن نامزدهــای ریاسـتجمهوری و نــه «شــرایط کافــی» آن .توضیــح آنکــه بــر اســاس اهدافــی
کــه در قســمتهای پیشــین بــرای جــزء « »10-5سیاســتهای کلــی انتخابــات بیــان شــد،
تعریــف و اعــام «شــرایط الزم»  -و نــه «شــرایط کافــی»  -بــرای تحقــق آن اهــداف ،وافــی بــه
مقصــود بــه نظــر میرســد .از جملــه اهــداف ایــن جــزء ،عبــارت بــود از حــل مشــکل تعــداد
کثیــر ثبتنــام کننــدگان نامــزدی ریاسـتجمهوری و نیــز فراهــم آوردن مقدمــات تحقــق جــزء
« »10-2سیاسـتهای کلــی انتخابــات مبنــی بــر شناســایی اولیــه توانایــی و شایســتگی داوطلبــان
در مرحلــه ثبتنــام .در نتیجــه حداقلهــای الزم بــرای تشــخیص رجــل مذهبــی و سیاســی و
مدیــر و مدبــر توســط شــورای نگهبــان ،تأمینکننــده ایــن اهــداف اســت.
مضــاف بــر اینکــه بــا توجــه بــه مشــکک بــودن مفاهیمــی کــه شــورای نگهبــان بایــد آن را تبیین
نمایــد ،بایــد گفــت کــه بیــان «شــرایط کافــی» بــرای آن مــوارد ،چــه بســا در عمــل امــکان تحقق
نداشــته باشــد؛ زیــرا بهعنــوان مثــال اگــر منظــور از شــخص مدیــر و مدبــر ،فــردی باشــد کــه
 . 1قیــد توضیحــی بــه قیــد تبیینکننــده مفهــوم کالم اطــاق میشــود کــه دایــره کالم را محــدود نمیکنــد ،امــا در مقابــل ،قیــد احتــرازی
محدودکننــده دایــره موضــوع اســت و بــه قصــد خــارج کــردن برخــی از اقســام و انــواع از موضــوع مــورد بحــث بـهکار گرفتــه میشــود.
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توانایــی اداره امــور و شــئون مربــوط بــه حکمرانــی را دارد ،طبیعت ـ ًا بــا ارائــه هــر تعریــف در
خصــوص شــرایط صــدق عنــوان «مدیــر و مدبــر» ،میتــوان شــرایط باالتــری را نیــز متصــور
شــد؛ بهبیاندیگــر ،هــر مدیــر توانــا و مدبــری را کــه در نظــر بگیریــم ،میتــوان مدیــری
تواناتــر و مدبرتــر از وی را  -کــه ایــرادات و کاســتیهای او را نداشــته باشــد  -نیــز در نظــر
گرفــت .بنابرایــن معقــول و منطقــی آن اســت کــه در خصــوص مفاهیــم مشــکک ،حداقلهــا
مــد نظــر قــرار بگیــرد و اگــر اعلــی مصــداق رجــل مذهبــی و سیاســی یــا مدیــر و مدبــر بــرای
ارائــه تعریــف مــاک قــرار بگیرنــد ،ممکــن اســت هیــچ فــردی را کــه واجــد آن اوصــاف باشــد،
نتــوان یافــت؛ درحالیکــه اگــر حداقلهــا مــاک قــرار گیــرد ،چنیــن محظــوری پیــش نخواهــد
آمــد؛ زیــرا «چــون کــه صــد آیــد ،نــود هــم پیــش ماســت»!
خالصــه آنکــه بــر اســاس جــزء « »10-5سیاســتهای کلــی انتخابــات ،شــورای نگهبــان
بایــد معیارهــا (= مالکهــا) و شــرایط الزم (= حداقلهــای مــورد نیــاز) بــرای تشــخیص
عناویــنِ «رجــل مذهبــی و سیاســی» و «مدیــر و مدبــر» را تعییــن و اعــام نمایــد .از جملــه
ملزوماتــی هــم کــه بایــد در انجــام ایــن وظیفــه مــد نظــر قــرار گیــرد ،ســطح کالن بحــث اســت؛
بهعبارتدیگــر ،از آنجــا کــه ایــن وظیفــه شــورای نگهبــان در خصــوص تبییــن اوصــاف
داوطلبــان ریاس ـتجمهوری اســت ،مالکهــا و حداقلهــای مــورد نیــاز در خصــوص معنــای
رجــل مذهبــی و سیاســی و مدیــر و مدبــر ،بــا توجــه بــه جایــگاه و مســئولیتهای کالن و
خطیــر رئیسجمهــور بایــد لحــاظ گــردد.
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•مبحث سوم« :رجل مذهبی  -سیاسی»

در کتــب حقوقــی اصطــاح رجــل مذهبــی و سیاســی ،در ســه حــوزه مــورد مداقــه قــرار گرفتــه
اســت :اول آنکــه «رجــل» در ایــن اصطــاح بــه چــه معناســت و آیــا بانــوان را نیــز شــامل
میشــود یــا خیــر؛ دوم آنکــه منظــور از «مذهبــی» بــودن رئیسجمهــور چیســت و ســوم آنکــه
منظــور از «سیاســی» بــودن وی چیســت.
تفکیــک اصطــاح «رجــل مذهبــی» از «رجــل سیاســی» ایــن شــائبه را بهوجــود مـیآورد کــه قانــون
اساســی ،از بــه کار بــردن اصطــاح رجــال مذهبــی و سیاســی ،دو دســته از اشــخاص را مد نظر داشــته
اســت -1 :رجــال مذهبــی -2 .رجــال سیاســی .بنابرایــن هریــک از ایــن اشــخاص  -بــر فــرض وجود
ســایر شــرایط  -میتواننــد بهعنــوان نامــزد ریاســت جمهــوری مطــرح شــوند و مــورد تأییــد شــورای
نگهبــان قــرار بگیرنــد .درحالیکــه چنانچــه در بررســی نظــرات تدوینکننــدگان قانــون اساســی نیــز
مالحظــه شــد ،تفکیــک اصطــاح «رجــل مذهبــی» از «رجــل سیاســی» مــد نظــر قانونگــذار اساســی
نبــوده اســت ،بلکــه دقیقـ ًا بــه عکــس ،قانونگــذار اساســی از طــرح عبــارت رجــال مذهبی و سیاســی،
اشــخاصی را مــد نظــر داشــته اســت کــه هــم از نظــر مذهبــی و دینــی و هــم از نظــر سیاســی ،از
برجســتگی ممتــازی برخــوردار بــوده و ایــن دو وصــف را بــه صــورت توأمــان دارا باشــند .بنابرایــن
شــورای نگهبــان نیــز در راســتای انجــام تکلیف مذکــور در جــزء « »10-5سیاسـتهای کلــی انتخابات
بایــد ایــن نکتــه را لحــاظ نمــوده و بــه تعریــف مجموعــی از ایــن اصطــاح بپــردازد و یــا در صــورت
تفکیــک بیــن اصطــاح رجــل مذهبــی از رجــل سیاســی تصریــح نمایــد کــه داوطلبــان شــرکت در
انتخابــات ریاس ـتجمهوری بایــد ایــن دو وصــف را همزمــان دارا باشــند.
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از جملــه نکاتــی کــه در بررســی اصطــاح رجــال مذهبــی و سیاســی مطرح شــده اســت ،شــمول
و یــا عــدم شــمول ایــن اصطــاح بــر زنــان اســت .پیشتــر نظــرات مطــرح شــده در مجلــس
خبــرگان قانــون اساســی بررســی و مشــخص شــد کــه هــر دو نظــر ،قائــان و طرفدارانــی
داشــته اســت .بررســی نظــرات حقوقدانــان نیــز همیــن نتیجــه را بهدســت میدهــد .البتــه شــاید
بتــوان گفــت غلبــه نظــرات حقوقدانــان کموبیــش بــا عــدم شــمول ایــن اصطــاح بــر زنــان
اســت(عميدزنجاني 333-331 :1385 ،و لطفــي .)313 :1391 ،هرچنــد برخــی نیــز معتقــد بــه
امــکان تصــدی منصــب ریاس ـتجمهوری توســط بانــوان هســتند(مهرپور،)289-288 :1387 ،
همچنانکــه غلبــه نمایندگانــی از مجلــس بررســی نهایــی قانــون اساســی کــه قائــل بر عــدم امکان
نامــزدی زنــان بــرای ریاســتجمهوری بودنــد نیــز بیــان شــد .بــه نظــر میرســد در حــال
حاضــر بــا توجــه بــه شــهرت فتوایــی مبنــی بــر عــدم امــکان تصــدی زنــان بــر مناصبــی کــه
بــه اِعمــال والیــت میپردازنــد از یــک ســو و گســتردگی و وســعت وظایــف رئیسجمهــور
کــه بســیاری از آنهــا در راســتای اِعمــال والیــت بهنظــر میرســد از ســوی دیگــر ،بایــد گفــت
تفســیری کــه زنــان را مشــمول اصطــاح رجــال مذهبــی و سیاســی نمیدانــد ،اقــرب بــه صواب
اســت .رویــه عملــی شــورای نگهبــان در احــراز صالحیــت داوطلبــان ریاس ـتجمهوری نیــز
تقریبـ ًا مؤیــد همیــن برداشــت اســت.
نتیجــه دیگــری کــه از بررســی واژه «رجــال» در اصطــاح مــورد بحــث حاصــل میشــود،
ب منصبــان
آن اســت کــه از جملــه معانــی ایــن واژه ،اشــخاص برجســته و بــزرگان و صاح ـ 
عالیرتبــه اســت .بنابرایــن ،ایــن اصطــاح بــر اشــخاصی صــادق اســت کــه عــاوه بــر اینکــه
واجــد وصــف مذهبــی و سیاســی هســتند ،در ایــن زمینــه شــخصیت ویژه و برجســتهای بهشــمار
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آینــد .عــاوه بــر ایــن ،کســانی تحــت ایــن عنــوان قــرار میگیرنــد کــه بــه برجســتگی در حــوزه
مذهبــی و سیاســی ،شــهره و سرشــناس باشــند؛ بهعبارتدیگــر ،بایــد جمــع قابــل مالحظ ـهای
از عمــوم افــراد جامعــه از اقشــار و طیفهــای مختلــف ،فــرد را بــه چنیــن وصفــی بشناســند و
ویژگــی مذهبــی و سیاســی بــودن وی ،بــروز و ظهــور عمومــی در جامعــه یافتــه باشــد.
حقوقدانــان ،مذهبــی بــودن داوطلبــان ریاسـتجمهوری را بــه برخــورداري از اطالعــات جامــع
دينــي و تقیــد بــه ملزومــات آن دانســتهاند(عميد زنجانــي 332 :1385 ،و هاشــمي)270 :1387 ،
و سیاســی بــودن وی را بــه انجــام فعالیتهــای سیاســی گســترده و نیــز توانایــی و قــدرت
درک و تحلیــل سیاســی از اوضــاع داخلــی و بینالمللــی معنــا کردهاند(ارشــدي 191 :1382 ،و
عميدزنجانــي.)333 :1385 ،
در رابطــه بــا صفــات «مذهبــي و سياســي» ميتــوان گفــت منظــور از ايــن عبــارت آن اســت كــه
دو ويژگــي مذهبــي و سياســي بــودن در يــك فــرد نهادينــه شــده و بــه ايــن دو ويژگــي شــناخته
شــده باشــد و در مواقــع الزم نيــز بــه دفــاع از مذهــب يــا نظــام سياســي پرداختــه باشــد.
بهعبارتديگــر ،الزمــه احتســاب یــک فــرد بهعنــوان رجــل سياســي ،لزومــ ًا آن نيســت كــه
فــرد متخصــص دانــش سياســي یــا داراي پســتهاي سياســي خاصــي باشــد؛ مثــ ً
ا ســابقه
تصــدي پســتي ماننــد وزارت ،نمايندگــي مجلــس يــا شــهرداري كالنشــهري را در كارنامــه
خــود داشــته باشــد ،بلكــه بــا نظــر بــه سـ ِ
ـوابق عقايــد و اظهارنظــر و تحقيقــات و مطالعــات
و ســخنرانيهاي وي بتــوان شــخصيتي سياســي را از وي شــناخت؛ یعنــی اوالً قــدرت درك
و تحليــل مســائل و پديدههــاي سياســي را داشــته باشــد؛ ثانيـ ًا ايــن توانايــي در نتيجــه آگاهــي
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عميــق وی از مســائل سياســي و اجتماعــيِ داخلــي و بينالمللــي و نيــز حضــور در صحنههــاي
مختلــف سياســي محقــق شــده باشــد؛ ثالثـ ًا عملكــرد و ســابقه او بــا مالحظــه هميشــگي مصالــح
نظــام اســامي و معيارهــاي اصيــل انقالبــي شــكل گرفتــه باشــد و در آخــر نيــز در ميــان مــردم
بــه ايــن ويژگــي شــناخته و مشــهور باشــد.
همچنيــن رجــل مذهبــي نيــز بــه معنــاي آن اســت كــه فــرد از اســتواري و ثبــات خاصــي در
اصــول اعتقــادي و مبانــي مذهبــي برخــوردار بــوده و بــا تغييــر و تحــول شــرايط اثــري در عقايد
و اصــول وي رخ ندهــد؛ نــه اينكــه لزومـ ًا در علــوم مذهبــي داراي مــدارج خــاص دانشــگاهی
یــا حــوزوی بــوده و يــا از فقهــا و روحانيــون باشــد يــا دروس حــوزوي را خوانــده باشــد .در
حقیقــت آنچــه اهمیــت دارد ،آگاهــي الزم بــه ديــن اســام و مذهــب تشــيع و نیــز برخــورداري
از برجســتگي ويــژه در تديــن و تقيــد بــه انجــام شــعائر و مناســك دينــي در زندگــي فــردي و
اجتماعــيِ داوطلــب اســت.
عــاوه بــر ایــن ،ميتــوان گفــت عناصــري از قبيــل وزانــت ،پختگــي ،ثبــات و اســتواري ،ســابقه
و تجربــه و نيــز اشــتهار در امــور فــوق از اركان تحقــق عنــوان «رجــل مذهبــي و سياســي» اســت.
مجــددا ً الزم بــه یــادآوری اســت کــه يگانگــي ســطح مذهبــي بــودن و سياســي بــودن داوطلــب
رياســتجمهوري از ملزومــات جداییناپذیــر در فهــم معنــای اصطــاح «رجــل مذهبــی و
سیاســی» اســت.

56

الزامات و راهکارهای تحقق جزء «»10-5
سیاستهایکلیانتخابات(شرایطرجلسیاسی-مذهبی)

•مبحث چهارم« :مدیر و مدبر»

همانطــور کــه بــر ترکیبــی بــودن اصطــاح «رجــال مذهبــی و سیاســی» و عــدم انفــکاک آن تأکید
شــد ،اصطــاح «مدیــر و مدبــر» نیــز بــه همیــن صــورت اســت .توضیــح آنکــه اصــل  115قانون
اساســی اوصــاف مــورد نیــاز داوطلبــان ریاســت جمهــوری را بدیــن صــورت بیــان میکنــد:
« ...ایرانیاالصــل ،تابــع ایــران ،مدیــر و مدبــر ،دارای حســن ســابقه و امانــت و تقــوی ،مؤمــن و
معتقــد بــه مبانــی جمهــوری اســامی ایــران و مذهــب رســمی کشــور» .همانطــور کــه مشــاهده
میشــود ،اصطــاح «مدیــر و مدبــر» بهعنــوان ترکیبــی واحــد بــه کار رفتــه اســت ،درحالیکــه
اگــر تفکیــک واژه «مدیــر» از «مدبــر» مــد نظــر قانونگــذار اساســی بــود ،متــن اصــل بایــد بدیــن
صــورت تنظیــم میشــد ...« :ایرانــی االصــل ،تابــع ایــران ،مدیــر ،مدبــر.»... ،
علــت توأمــان در نظــر گرفتــه ایــن اصطــاح را میتــوان اینگونــه توضیــح داد کــه نســبت میــان
ایــن دو واژه مشــابه رابطــه میــان ســختافزار و نرمافــزار اســت .در حقیقــت در پیشــبرد امــور و بــه
نتیجــه رســاندن آن :اوالً یــک درایــت و تدبیــر صائــب کــه توانایی تشــخیص صحیــح مســائل و ارائه
راهکارهــای مناســب بــرای رویارویــی بــا مشــکالت را داشــته باشــد ،نیــاز اســت و ثانی ًا یــک نیروی
اجرایــی قــوی نیــاز اســت تــا بتوانــد راهکارهــای پیشبینــی شــده را در مســیر مــورد انتظــار پیــش
ـرد و آنهــا را عملــی ســازد .قــوه اول همچــون نرمافــزاری اســت کــه راهبــری فکــری مجموعــه را
بَـ َ
بــر عهــده دارد و قــوه دوم چــون ســختافزاری اســت کــه راهبــری اجرایــی مجموعــه و عملیاتــی
شــدن راهبردهــای اندیشــیده شــده ،تنهــا بــر بســتر آن ممکــن و متصــور اســت .فــردی کــه در رأس
مجموعــه و نهــادی قــرار میگیــرد ،بــرای آنکــه بتوانــد اهــداف مــورد نظــر را محقــق ســازد ،بایــد

57

از هــر دو تــوان برخــوردار باشــد و داشــتن هریــک از ایــن تواناییهــا در صــورت فقــدان دیگــری،
نتیجــه مطلــوب را بــه همــراه نخواهــد داشــت .نیــروی اول ،عبــارت اســت از مدبــر بــودن و نیــروی
دوم عبــارت اســت از مدیــر بــودن .لــذا «مدیــر و مدبــر» را بایــد بهعنــوان یــک وصــف واحــد کــه
حاکــی از مقصــود قانونگــذار اساســی از وصــف مــورد انتظــار از داوطلبــان ریاس ـتجمهوری در
توانایــی اداره امــور کشــور اســت ،دانســت .حتی در مــوارد مشــابه کــه واژه «مدیر» به تنهایی اســتفاده
میشــود ،در عمــل توانایــی تدبیــر امــور و مدبــر بــودن شــخص مدیــر نیــز در آن مســتتر اســت کــه
میتــوان از آن بهعنــوان «مدیــر در معنــای عــام» یــاد کــرد .بنابرایــن اگــر واژه «مدبــر» در کنــار «مدیر»
اســتفاده شــود ،بــه ایــن معناســت کــه معنــای خـ ِ
ـاص لفــظ «مدیــر»  -و نــه معنــای عــام آن  -اراده
شــده اســت؛ زیــرا اگــر بــا وجــود واژه «مدبــر» از لفــظ «مدیــر» در معنــای عــام آن اســتفاده شــود،
وجــود واژه «مدبــر» لغــو و حشــو زائــد خواهــد بــود؛ در نتیجــه از آنجــا کــه نمیتــوان و نبایــد
چنیــن خطایــی را بــه قانونگــذار نســبت داد ،بایــد گفــت منظور قانونگــذار اساســی از عبــارت «مدیر
و مدبــر» ،اصطــاح واحــدی اســت کــه در بردارنــده یــک مفهــوم مشــخص اســت.
نــکات فــوق را میتــوان از منظــری دیگــر نیــز مــورد توجــه قــرار داد .بــه ایــن ترتیــب کــه بــا
توجــه بــه ذکــر توأمــان دو وصــف «مدیــر» و «مدبــر» در متــن اصــل  115قانــون اساســی ،تدبیــر
بهعنــوان رکــن جداییناپذیــر مدیریــت فــرد در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ بهعبارتدیگــر ،از
منظــر مقنــن اساســی فــردی واجــد وصــف «مدیــر» بــرای احــراز منصــب ریاســت جمهــوری
در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه از تدبیــر عالــی متناســب بــا ایــن جایــگاه برخــوردار باشــد.
بنابرایــن ذکــر جداگانــه ایــن وصــف در کنــار «مدیــر» حداقــل از بــاب تأکیــد مضاعــف بــر آن
بــوده اســت.
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پــس از مشــخص شــدن لــزوم در نظــر گرفتــن توأمــان «مدیــر» و «مدبــر» ،حــال نوبــت بــه
بررســی معنــا و مفهــوم اصطــاح «مدیــر و مدبــر» و مــراد قانونگــذار از ایــن وصــف میرســد.
پیــش از ایــن بررســی ،بایــد توجــه داشــت کــه اســتفاده از تعاریــف موجــود در رشــته مدیریــت
کــه بــه تفصیــل و بــا جزئیــات بــه تبییــن ایــن اصطــاح میپــردازد ،در مــا نحــن فیــه مناســب
بــه نظــر نمیرســد .توضیــح آنکــه وظیفــه محــول شــده بــه شــورای نگهبــان بــه موجــب
جــزء « »10-5سیاس ـتهای کلــی انتخابــات و در رابطــه بــا اصطــاح «مدیــر و مدبــر» ،هــدف
مشــخصی را دنبــال میکنــد کــه بهطــور خالصــه عبــارت اســت از ارائــه شــاخصهايي
كلــي بــرای شناســايي تــوان مديريــت كالن متناســب بــا جايــگاه رئيسجمهــور در داوطلبــان
رياســتجمهوري؛ بهعبارتدیگــر ،شــورای نگهبــان در انجــام ایــن وظیفــه خــود ،در مقــام
ارائــه تعريفــي جامــع و علمــي از مفهــوم «مديــر» بــه همــراه تمامــي مؤلفههــا ،شــاخصهها و
جزئيــات مربــوط  -آنگونــه كــه در مبــادي رشــته مديريــت بحــث میشــود -نيســت.
مضــاف بــر اینکــه بــا توجــه بــه بنــد « »10-5سياسـتهاي كلــي انتخابــات ،تعريــف «مديــر» و
تبييــن معيارهــا و شــرايط آن از جملــه مــواردي اســت كــه بايــد از ســوي شــوراي نگهبــان اعالم
شــود .طبیعت ـ ًا ايــن امــر ،مســتلزم اعمــال دقيــق مــوارد اعالمــي از ســوي شــوراي نگهبــان در
خصــوص يكايــك داوطلبــان رياسـتجمهوري اســت .بنابرایــن تفصيــل و جزئيــات فــراوان و
غيرضــروری در ارائــه تعريــف از اصطــاح «مدیــر و مدبــر» شــوراي نگهبــان را در محظور عملي
و اجرايــي قــرار خواهــد داد و از ایــن جهــت نیــز نامناســب بــه نظــر میرســد.
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مديــر در اصــل  115قانــون اساســی را میتــوان اینگونــه معنــا کــرد کــه شــخصي اســت
برخــوردار از شايســتگيهاي ذاتــي و اكتســابي الزم از نظــر دانــش و مهــارت و شــخصيت
و نگرشهــاي فــردي و تجربــه كافــي در عرصههــاي كالن مديريتــي كــه ســوابق وي مؤيــد
شايســتگي او در ايــن زمينــه اســت .همچنیــن منظــور از مدبــر شــخصي اســت كــه از خالقيت و
توانايــي پيشبينــي و عاقبتانديشــي نســبت بــه امــور ،تغييــر اوضــاع و احــوال ،تبديــل تهديــد
بــه فرصــت مبتنــي بــر عقالنيــت و دانــش صحيــح بــرای اداره امــور کشــور برخــوردار باشــد
و در بحرانهــا قــدرت حــل مشــکالت ،ارائــه راهــكار و برونرفــت از آنهــا را بــه شــکل
شايســته و مبتنــي بــر مبانــي نظــام و انقــاب اســامي و رهنمودهــاي واليــت فقيه داشــته باشــد.
در توضیــح مــوارد فــوق بایــد بیــان داشــت کــه برخــورداری از دانــش و مهــارت مديريتــي بــه
معنــای داشــتن نــگاه جامــع و چندبعــدي بــه مســائل ،تــوان برنامهريــزي و اولويتبنــدي امــور
مبتنــی بــر قانــون اساســی ،سياسـتهاي كلــي نظــام ،قوانيــن و امكانــات و منابــع كشــور ،پيشــگامي
و تصميمگيــري و عمــل بهموقــع ،ســازماندهي امــور ،هدايــت و رهبــري افــراد و ســازمانهاي
زيرمجموعــه و بهكارگيــري مديــران توانمنــد ،نظــارت و پيگيــري امــور ،پاســخگويي و بيــان
مناســب بــراي اقنــاع افــراد جامعــه اســت .عــاوه بــر ایــن اتصــاف بــه وصــف «مدیــر و مدبــر»
منــوط بــه بهرهمنــدی از ويژگيهــاي شــخصيتي خاصــی همچــون حســن رفتــار ،نظــم و انضبــاط،
خســتگيناپذيري و اســتقامت ،سادهزيســتي و پرهيــز از اشــرافيگري ،حساســيت نســبت بــه فســاد
و برخــورد بــا تخلفــات و انحرافــات ،عمــل بــه تكليــف بــدون مالحظـهكاري و نتيجهگرايــي مطلق،
ســعه صــدر ،مشــورتپذيري و نقدپذيــري و  ...اســت کــه ایــن امــور بایــد از طریــق ارزیابــی ســابقه
فعاليتهــاي اجرايــي كالن داوطلــب و همچنيــن توفيقــات وي در مشــاغل قبلــي احــراز شــود.
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گفتار سوم :الزامات حقوقی تحقق جزء « »10-5سیاستها

پــس از آنکــه مفاهیــم مربــوط بــه واژگان و اصطالحــات بـهکار رفتــه در جــزء « »10-5سیاسـتهای
کلــی انتخابــات مشــخص شــد ،در ایــن بخــش بــه الزامــات حقوقــی و چارچوبهــای حقوقــی
مــورد نیــاز بــرای تحقــق و انجــام وظیفــه محولــه بــه شــورای نگهبــان بــه موجــب جــزء «»10-5
سیاسـتهای کلــی انتخابــات میپردازیــم و بــه ایــن منظــور ،در ابتــدا دالیــل صالحیــت انحصــاری
شــورای نگهبــان در خصــوص انجــام وظیفــه محولــه در جــزء « »10-5سیاسـتهای کلــی انتخابات
و قالــب حقوقــی آن را بررســی میکنیــم و پــس از آن ،الگوهــای گوناگــون بــرای مشــخص شــدن
معیارهــای مــورد نظــر سیاسـتهای کلــی انتخابــات را مطــرح خواهیــم کــرد.
•مبحث اول :صالحیت شورای نگهبان در خصوص مفاد جزء « »10-5و قالب تحقق آن

بهموجــب جــزء « »10-5سیاسـتهای کلــی انتخابــات ،تعریــف و اعــام معیارهــا و شــرایط الزم
بــرای تشــخیص برخــی از اوصــاف مذکــور در اصــل  115قانــون اساســی در خصــوص داوطلبــان
ریاس ـتجمهوری بــر عهــده شــورای نگهبــان قــرار داده شــده اســت .از جملــه نــکات مربــوط
بــه ایــن جــزء آن اســت کــه آیــا تعییــن ضوابــط و شــرایط اوصــاف مذکــور در اصــل  115قانــون
اساســی ،بهموجــب اصــل  71قانــون اساســی 1بــر عهــده مجلــس شــورای اســامی اســت یــا از
آنجــا کــه احــراز صالحیــت داوطلبــان ریاسـتجمهوری بــه موجــب بنــد « »9اصــل  110قانــون
اساســی 2بــه شــورای نگهبــان ســپرده شــده اســت ،ایــن امــر در اختیــار ایــن شوراســت؟
 . 1اصل  71قانون اساسی« :مجلس شوراي اسالمي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند».
 . 2اصــل  110قانــون اساســی« :وظایــف و اختیــارات رهبــر -9 ... -1 :امضــای حكــم رياســت جمهــوري پــس از انتخــاب مــردم -صالحيــت
داوطلبــان رياســت جمهــوري از جهــت دارا بــودن شــرايطي كــه در ايــن قانــون ميآيــد ،بايــد پیــش از انتخابــات بــه تأييــد شــوراي نگهبــان
و در دوره اول بــه تأييــد رهبــري برســد.»... -10 .
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بــه نظــر میرســد کــه هرگونــه ورود مجلــس بــه قانونگــذاری در ایــن حــوزه و ارائــه و تبییــن
مفهــوم اوصــاف اصــل  115قانــون اساســی از جملــه «رجــال مذهبــی و سیاســی» و یــا «مدیــر
و مدبــر» از آنجــا کــه محدودکننــده صالحیــت شــورای نگهبــان مذکــور در بنــد « »9اصــل 110
قانــون اساســی اســت ،مغایــر اصــل مذکــور اســت .توضیــح آنکــه تشــخیص معنــای اوصــاف
مذکــور در اصــل  115و تطبیــق آن بــا داوطلبــان انتخابــات ریاسـتجمهوری بــر عهــده شــورای
نگهبــان گذاشــته شــده اســت .هرگونــه قانونگــذاری در ایــن خصــوص ،بــه معنــای الــزام
اعضــای شــورای نگهبــان بــه ضوابــط مجلــس در خصــوص صالحیــت تشــخیصی آنــان بــه
موجــب بنــد « »9اصــل  110قانــون اساســی اســت کــه در عمــل بــه معنــای نفــی ایــن صالحیت
توســط قانــون مصــوب مجلــس خواهــد بــود .مضــاف بــر اینکــه صالحیــت مجلــس در امــر
قانونگــذاری کــه در اصــل  71نیــز بــدان تصریــح شــده ،محــدود اســت بــه «حــدود مقــرر در
قانــون اساســی» ،بنابرایــن نمیتــوان در خصــوص صالحیــت مجلــس در ایــن موضــوع بــه ایــن
اصــل اســتناد کــرد؛ زیــرا خــارج از حــدود تعییــن شــده بــرای مجلــس در ایــن زمینــه اســت.
عــاوه بــر ایــن ،حتــی مجلــس نمیتوانــد شــرایط مذکــور در اصــل  115را توســعه یــا تضییــق
بخشــد؛ زیــرا اوصــاف مربــوط بــه داوطلبــان ریاس ـتجمهوری در اصــل  115قانــون اساســی
بهطــور حصــری  -و نــه تمثیلــی  -بیــان شــده اســت و هرگونــه ورود مجلــس بــه ایــن موضوع،
بــه معنــای اصــاح اصــل  115قانــون اساســی بــوده و از حیطــه صالحیــت قانونگــذاری مجلــس
خــارج اســت .بنــا بــر ایــن نــکات و مالحظــات ،جــزء « »10-5سیاس ـتهای کلــی انتخابــات
وظیفــه تعریــف و اعــام شــرایط الزم بــرای تشــخیص رجــل مذهبــی و سیاســی و مدیــر و مدبر
را بــر عهــده شــورای نگهبــان  -و نــه مجلــس  -قــرار داده اســت.
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البتــه گفتنــی اســت کــه مجلــس از بــاب تعییــن حقــوق اجتماعــی اشــخاص ،میتوانــد در زمینــه
تعییــن محرومیــت برخــی از اشــخاص از نامــزدی در انتخابــات ریاســت جمهــوری ،ضوابطــی را
وضــع نمایــد و ایــن امــر مــورد ایــراد شــورای نگهبــان واقــع نمیشــود؛ بــرای نمونــه ،در قانــون
مجــازات اســامی ،محرومیــت از حقــوق اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از مصادیــق مجازاتهــای
تعزیــری در نظــر گرفتــه شــده اســت و از جمله مــوارد حقــوق اجتماعــی ،داوطلبــی در انتخابات
ریاســت جمهــوری عنــوان شــده اســت 1.همچنیــن بهموجــب قانــون مدنــی ،اتبــاع ایرانــی
2
کــه تابعیــت آنهــا اکتســابی اســت ،از تصــدی ِســ َمت ریاســت جمهــوری منــع شــدهاند،
امــا همانطــور کــه گفتــه شــد ،وضــع برخــی شــرایط بــرای داوطلبــان ریاس ـتجمهوری کــه
بــه معنــای توســعه یــا تضییــق شــرایط مذکــور در اصــل  115قانــون اساســی باشــد ،از ســوی
3
شــورای نگهبــان مغایــر قانــون اساســی تشــخیص داده شــده اســت.
 . 1ماده ( )26قانون مجازات اسالمی« :حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:
الــف  -داوطلــب شــدن در انتخابــات رياسـتجمهوري ،مجلــس خبــرگان رهبــري ،مجلــس شــوراي اســامي و شــوراهاي اســامي شــهر و
روســتا .ب .»... -
 . 2مــاده ( )982قانــون مدنــی« :اشــخاصي كــه تحصيــل تابعيــت ايرانــي نمــوده يــا بنماينــد از كليــه حقوقــي كــه بــراي ايرانيــان مقــرر اســت
بهرهمنــد ميشــوند ،امــا ميتواننــد بــه مقامــات زيــر نائــل گردنــد:
 -1رياست جمهوري و معاونان او.»... -2 .
 . 3بــرای نمونــه میتــوان بــه طــرح «اصــاح مــواد ( )35و ( )55قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری اســامی ایــران مصــوب  1364و
اصالحــات بعــدی آن» اشــاره نمــود .تبصــره « »1و « »3مــاده ( )1ایــن طــرح مقــرر میداشــت:
«تبصــره  -۱انتخــاب شــوندگان عــاوه بــر شــرایط فــوق و دارا بــودن مــدرک کارشناســی ارشــد و باالتــر و یــا معــادل حــوزوی آن ،بایــد
موقــع ثبــت نــام ســابقه تصــدی حداقــل یکــی از مناصــب زیــر را داشــته باشــند:
الف  -رئيس جمهور و معاونان وی.
ب  -نماینــدگان مجلــس خبــرگان رهبــری ،نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی و نماینــدگان منصــوب مقــام معظــم رهبــری در نهادهــا و
اســتانها.
ج  -رئیــس قــوه قضائیــه و معاونــان وی و رؤســای دیــوان عالــی کشــور ،ســازمان بازرســی کل کشــور ،دیــوان عدالــت اداری ،ســازمان
قضایــی نیروهــای مســلح و دادســتان کل کشــور.
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نکتــه دیگــری کــه در ایــن زمینــه بایــد بررســی شــود ،آن اســت کــه در جــزء « »10-5از
سیاســتها ،از میــان تمــام اوصــاف و شــرایط مذکــور در اصــل  115قانــون اساســی بــرای
نامزدهــای ریاســتجمهوری ،صرفــ ًا تعریــف و اعــام «رجــل مذهبــی و سیاســی و مدیــر و
مدبــر بــودن» در صالحیــت شــورای نگهبــان دانســته شــده اســت و نســبت بــه ســایر شــرایط
مذکــور در ایــن اصــل ،مطلبــی بــه میــان نیامــده اســت .حــال بــا توجــه بــه ذکــر ایــن مــوارد و
عــدم ذکــر ســایر شــرایط ،آیــا ایــن امــر بــدان معناســت کــه صرفـ ًا تعریــف و اعــام ایــن مــوارد
در صالحیــت شــورای نگهبــان اســت و در خصــوص ســایر شــرایط ،مرجــع دیگــری ماننــد
مجلــس شــورای اســامی صالحیــت وضــع قاعــده دارد یــا خیــر؟
د  -اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی و دبیر آن.
هـ  -اعضای شورای نگهبان (فقها و حقوقدانان).
و  -وزرا.
ز  -امرا ،سرداران و فرماندهان عالی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران.
ح  -رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران.
ط  -رؤسای سازمانها و نهادهای کشور ،سفرا ،استانداران و شهرداران کالنشهرها.
ی  -مدرسان سطوح عالی حوزههای علمیه و اعضای هیأت علمی دانشگاهها با مدارک علمی استادیاری و باالتر.
ک  -رؤســا ،دبیــران کل و قائممقــام آنــان و دبیــران سیاســی احــزاب و جمعیتهــای سیاســی رســمی در ســطح ملــی و مدیــران مســئول و
ســردبیران روزنامههــای کثیراالنتشــار.
ل  -حقوقدانان و وکالی پایه یک با ده سال سابقه کار و مدیران غیردولتی در حوزههای صنعتی ،اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی.
تبصره ... -2
تبصره  -۳دارندگان سن کمتر از چهل سال و باالتر از هفتاد و پنج سال نمیتوانند نامزد شوند».
شــورای نگهبــان در نامــه شــماره  87/30/29441مــورخ  1387/9/11در خصــوص مصوبــه یــاد شــده چنیــن اظهارنظــر نمــود« :همانطــور كــه
در نظريههــاي شــمارههاي  2907مــورخ  1360/4/15و  3681مــورخ  1364/3/25و  87/21/5173مــورخ  1378/5/28ايــن شــورا آمــده بــا
توجــه بــه اينكــه اصــل  115قانــون اساســي در مقــام بيــان شــرايط رئيسجمهــور آن را احصــا كــرده و تبصرههــاي ( )1و ( )3مــاده ()1
شــرايط مذكــور را تضييــق یــا توســعه داده اســت و بنــد  9اصــل  110قانــون اساســي نيــز تأييــد صالحيــت داوطلبــان را از نظــر دارا بــودن
شــرايطي كــه در قانــون اساســي آمــده بــه عهــده شــوراي نگهبــان محــول نمــوده اســت بنابرايــن تبصرههــاي مزبــور مغايــر اصــول یادشــده
تشــخيص داده شــد».
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بــر اســاس مطالــب پیشگفتــه ،تعییــن تکلیــف در خصــوص کلیــه شــرایط مذکــور در اصــل
 115قانــون اساســی بــر عهــده شــورای نگهبــان اســت و خــارج از حــدود صالحیــت مجلــس
یــا هــر نهــاد دیگــری اســت .علــت ذکــر بعضــی از اوصــاف اصــل  115قانــون اساســی در
جــزء « »10-5سیاس ـتهای کلــی انتخابــات نیــز ناشــی از علــل و عوامــل دیگــری اســت کــه
پیشــتر بــدان اشــاره شــد و بهطــور خالصــه میتــوان گفــت ایــن امــر ،بــا توجــه بــه اهمیــت
ایــن مــوارد و چالشهــا و مســائل مطــرح شــده در فضــای سیاســی در ســالیان گذشــته و از
بــاب تأکیــد بــوده اســت .بنابرایــن ذکــر برخــی شــرایط و عــدم ذکــر ســایر شــرایط مذکــور در
اصــل  115در جــزء « »10-5سیاس ـتها« ،مفهــوم» (بــه معنــای مــورد بحــث در علــم اصــول
فقــه) نــدارد و منظــور از ذکــر ایــن مــوارد ،عــدم صالحیــت شــورای نگهبــان در تعریــف ســایر
اوصــاف و شــرایط مذکــور در اصــل  115قانــون اساســی نیســت.
پــس از مشــخص شــدن صالحیــت انحصــاری شــورای نگهبــان در تعییــن و اعــام حــدود و
ثغــور شــرایط داوطلبــان ریاســت جمهــوری (اصــل  115قانــون اساســی) ،نوبــت بــه بررســی
چگونگــی اِعمــال ایــن صالحیــت و قالــب آن فــرا میرســد؛ بــرای مثــال ،چــه نصابــی بــرای
تصویــب ایــن شــرایط الزم اســت .آیــا بایــد در قالــب «تفســیر قانــون اساســی» (مذکــور در اصل
 98قانــون اساســی) انجــام شــود یــا در قالــب دیگــری همچــون آییننامــه داخلــی شــورای
نگهبــان نیــز امــکان تحقــق دارد؟
نکتــه اساســی کــه در تعییــن پاســخ ایــن ســؤال اهمیــت دارد آن اســت کــه طبیعتــ ًا مــراد و
منظــور جــزء « »10-5سیاســتهای کلــی انتخابــات از تعریــف و اعــام معیارهــا و شــرایط

65

رجــل مذهبــی و سیاســی و مدیــر و مدبــر توســط شــورای نگهبــان ،آن اســت کــه تعریــف
اعالمــی توســط ایــن نهــاد در نهایــت مــاک عمــل اعضــای شــورای نگهبــان در امر تشــخیص و
احــراز صالحیــت داوطلبــان ریاسـتجمهوری قــرار گیــرد؛ زیــرا در غیــر اینصــورت  -یعنــی
اگــر ارائــه ایــن تعریــف و اعــام آن بــرای اعضــای شــورای نگهبــان الــزامآور نباشــد  -جــزء
« »10-5سیاسـتهای کلــی انتخابــات بــه کلــی لغــو و بیاثــر خواهــد شــد .مضــاف بــر اینکــه
قــرار اســت ایــن ارائــه تعریــف و اعــام آن ،مبنــای عمــل اشــخاص بــرای نیــل بــه شــرایط
تصــدی ریاســت جمهــوری قــرار گیــرد کــه در صــورت الــزامآور نبــودن تعریــف ارائــه شــده
بــرای شــورای نگهبــان ،حقــوق اشــخاص و امنیــت حقوقــی آنــان پایمــال خواهــد شــد .بنابراین
تحقــق وظیفــه شــورای نگهبــان در جــزء « »10-5بایــد در قالبــی صــورت پذیــرد کــه بــرای
اعضــا الــزامآور باشــد و هــر قالــب دیگــری کــه ایــن ویژگــی را نداشــته باشــد ،بــرای ایــن امــر
مناســب نیســت.
در نــگاه اول ،دو شــیوه کلــی بــرای انجــام وظیفــه مذکــور در جــزء « »10-5بــرای شــورای نگهبــان
قابــل تصــور اســت؛ ارائــه تعریــف در قالب تفســیر اصــل  115قانون اساســی یــا در قالــب آییننامه
داخلــی .بــر اســاس قالــب اول ،شــورای نگهبــان معیارهــا و شــرایط الزم بــرای صدق عنــوان رجل
مذهبــی و سیاســی و نیــز مدیــر و مدبــر را در قالــب تفســیر اصــل  115قانــون اساســی  -کــه بــه
موجــب اصــل  98قانــون اساســی 1بــا اکثریــت ســه چهــارم اعضــای شــورای نگهبــان محقــق
میشــود  -اعــام میکنــد .در حقیقــت بــا ارائــه ایــن تفســیر ،مــراد قانونگــذار اساســی از وصــف
 . 1اصل  98قانون اساسی« :تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود».
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«رجــال مذهبــی و سیاســی» و نیــز «مدیــر و مدبــر» را بیــان میکنــد .از آنجــا کــه تفســیر قانــون
اساســی ،در حکــم قانــون اساســی بهشــمار میآیــد ،بــرای جامعــه حقوقــی و تمامــی مقامــات و
نهادهــا از جملــه خــود شــورای نگهبــان الــزامآور خواهــد بــود.
امــا بــر اســاس قالــب دوم ،شــورای نگهبــان بــه موجــب ضوابــط و آییننامــه داخلــی خــود بــه
ارائــه تعریــف از اوصــاف مــورد بحــث میپــردازد .توضیــح آنکــه بــر اســاس تفســير شــوراي
نگهبــان از اصــل چهــارم قانــون اساســي« ،تصويــب ضوابط و مقــررات مالــي ،اداري ،اســتخدامي
و تشــكيالتي شــوراي نگهبــان كــه انجــام وظايــف آن بــه تشــخيص شــورا متوقــف بــر آنهــا
اســت ،بــر عهــده خــود ايــن شــورا ميباشــد»؛ از ســوی دیگــر« ،تعريــف و اعــام معیارهــا
و شــرایط الزم بــرای تشــخیص رجــل سیاســی ،مذهبــی و مدیــر و مدبــر بــودن نامزدهــای
ریاســتجمهوری توســط شــوراي نگهبــان» نيــز از مصادیــق ضوابطــي اســت كــه انجــام
وظايــف شــوراي نگهبــان متوقــف بــر آن اســت .بنابرایــن ،شــوراي نگهبــان ميتوانــد در مقــام
اجــراي بنــد مذكــور ،اقــدام بــه تصويــب آيیننامــه بــرای ایــن منظــور نمايــد .بــر اســاس اصــول
کلــی حقوقــی ،تصویــب آییننامــه بــا رأی اکثریــت مطلــق اعضــای شــورای نگهبــان خواهــد
بــود .همچنیــن مفــاد آییننامــه مصــوب بــرای اعضــای شــورای نگهبــان الــزامآور اســت.
تــا اینجــا مشــخص شــد که هــر دو قالــب مزبــور ،بــرای اعضــای شــورای نگهبان الــزامآور اســت،
امــا تفــاوت ظریفــی در موضــوع مــورد بحــث وجــود دارد کــه تحقــق جــزء « »10-5سیاسـتهای
کلــی انتخابــات را تنهــا از طریــق یکــی از ایــن دو قالــب امکانپذیــر مینمایــد .همانطــور کــه
گفتــه شــد ،قانــون اساســی نصــاب الزم بــرای ارائــه تفســیر از اصــول قانــون اساســی را تصویــب
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ســه چهــارم اعضــای شــورای نگهبــان اعــام کــرده اســت .بنابرایــن ،هــر اقدامی از ســوی شــورای
نگهبــان کــه ماهیت ـ ًا «تفســیر» بهشــمار آیــد ،الزام ـ ًا بایــد بــا رعایــت نصــاب یــاد شــده صــورت
پذیــرد .پرواضــح اســت کــه تغییــر نــام اقــدام شــورای نگهبــان ،تأثیــری بــر ماهیــت عمــل و اقــدام
مزبــور نخواهــد داشــت ،چــرا کــه در ایــن صــورت ،امــکان نقــض اصــل  98قانــون اساســی بــا
تغییــر صــوری و ظاهــری نــامِ اقــدام شــورای نگهبــان فراهــم خواهــد شــد.
از ســوی دیگــر ،جایــگاه آییننامــه داخلــی شــورای نگهبــان و حــدود اختیــار شــورای نگهبــان
بــرای اســتفاده از ایــن راهــکار حقوقــی ،محــدود بــه رعایــت اصــول قانــون اساســی اســت.
چــه اینکــه قانونگــذاری مجلــس و بــه طــور کلــی اِعمــال صالحیــت کلیــه مقامــات و نهادهــای
حقوقــی منــوط بــه رعایــت چارچوبهــای قانــون اساســی اســت؛ بــرای مثــال ،شــورای نگهبــان
نمیتوانــد در قالــب تصویــب آییننامــه ،تکالیفــی را کــه بــه موجــب قانــون اساســی بــر عهــده
دارد ،دســتخوش تغییــر کنــد؛ مث ـ ً
ا صالحیــت اظهــار نظــر در خصــوص مغایــرت مصوبــات
مجلــس بــا قانــون اساســی را کــه بــه موجــب اصــل  96قانــون اساســی 1بــر عهــده اکثریــت
کلیــه اعضــای فقیــه و حقوقــدان شــورای نگهبــان اســت ،بــا تصویــب آییننامــه داخلــی صرفـ ًا
در صالحیــت اعضــای حقوقــدان قــرار دهــد .بنابرایــن مفــاد ضوابطــی کــه در قالــب آییننامــه
داخلــی شــورای نگهبــان بــه تصویــب میرســد :اوالً مربــوط بــه مــواردی اســت کــه در قانــون
اساســی بــه طــور خــاص تعییــن تکلیــف نشــده اســت و ثانی ـ ًا محــدود بــه رعایــت حــدود
قانــون اساســی اســت.
 . 1اصــل  96قانــون اساســی« :تشــخيص عــدم مغايــرت مصوبــات مجلــس شــوراي اســامي بــا احــكام اســام بــا اكثريــت فقهــاي شــوراي
نگهبــان و تشــخيص عــدم تعــارض آنهــا بــا قانــون اساســي بــر عهــده اكثريــت همــه اعضــاي شــوراي نگهبــان اســت».
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در موضــوع مــورد بحــث ،یعنــی ارائــه تعریــف از معنــا و مفهــوم رجــل مذهبــی و سیاســی و مدیــر
و مدبــر بایــد گفــت ایــن عمــل ،ماهیتـ ًا تفســیر قانــون اساســی بهشــمار میآیــد .توضیــح آنکــه از
جملــه مصادیــق تفســیر از یک متــن حقوقی ،ارائــه معنــای واژگان و اصطالحــات به کار رفتــه در آن
اســت؛ بــرای مثــال ،شــورای نگهبــان با ارائــه تفســیری از اصــل  99قانون اساســی ،1معنــای «نظارت»
مذکــور در ایــن اصــل را بیــان کــرده اســت و آن را بــه معنــای «نظــارت اســتصوابی» دانســته اســت.
در نتیجــه ارائــه معنــا و تعریــف رجــل مذهبــی و سیاســی و همچنیــن مدیــر و مدبــر ،در حقیقــت به
معنــای بیــان مــراد قانــون اساســی از ایــن دو اصطــاح اســت کــه از مصادیــق بارز «تفســیر» بهشــمار
میآیــد و تنهــا در صورتــی میتوانــد بــرای اعضــای شــورای نگهبــان بــه هنــگام بررســی و احــراز
صالحیــت داوطلبــان ریاس ـتجمهوری الــزامآور تلقــی شــود کــه در قالــب «تفســیر» ارائــه شــده
باشــد .توجــه بــه مثــال دیگــری در ایــن زمینــه در فهــم هرچــه بهتــر ادعــای مزبــور راهگشاســت؛
وقتــی مصوبـهای بــه تصویــب مجلــس میرســد و در شــورای نگهبــان راجــع بــه مغایــرت یــا عــدم
مغایــرت آن بــا یکــی از اصــول قانــون اساســی بحــث میشــود ،طبعـ ًا هریــک از اعضــای شــورای
نگهبــان بــر اســاس برداشــت شــخصی خــود از اصــل مــورد بحــث ،نظــر خــود را مبنی بــر مغایرت
یــا عــدم مغایــرت مطــرح میکنــد و هیــچ یــک از اعضــا نمیتوانــد بــا تحمیــل برداشــت خــود،
ســایرین را ملــزم بــه تبعیــت از برداشــت خــود نمایــد ،امــا اگــر از اصــل مــورد بحــث تفســیری ارائه
شــده باشــد ،همــه اعضــا  -هرچنــد نظــر شــخصیِ متفــاوت داشــته باشــند  -مکلــف بــه تبعیــت از
برداشـ ِ
ـت مذکــور در تفســیر قانــون اساســی هســتند و بــر مبنــای آن بایــد مغایــرت یــا عــدم مغایرت
ل 99
ت مذكــور در اصـ 
 . 1نظــر تفســیری شــماره  1234مــورخ  1370/3/1شــورای نگهبــان از اصــل  99قانــون اساســی بیــان میکنــد« :نظــار 
ت كانديداهــا ميشــود».
ت از جملـ ه تأييــد و ر ّد صالحيـ 
ي انتخابــا 
ل اجرايـ 
ل تمــا م مراحـ 
ت و شــام 
ي اسـ 
ي اســتصواب 
قانــو ن اساسـ 
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مصوبــه مجلــس را بررســی نماینــد .در موضــوع مــورد بحــث نیــز چنیــن اســت؛ یعنــی تــا زمانــی
کــه تفســیری از اصــل  115در خصــوص معنــای رجــل مذهبــی و سیاســی یــا مدیــر و مدبــر ارائــه
نشــده اســت ،هــر یــک از اعضــا بــر اســاس برداشــت شــخصی خــود از اصــل  115قانــون اساســی
بــه بررســی صالحیــت داوطلبــان ریاس ـتجمهوری میپــردازد و شــرایط هریــک از داوطلبــان را
بــر اســاس برداشــت خــود بــا شــرایط اصــل  115تطبیــق میدهــد و تنهــا در صورتــی کــه تفســیری
رســمی از شــورای نگهبــان در خصــوص شــرایط مذکــور در اصــل  115قانون اساســی وجود داشــته
باشــد ،مکلــف بــه رعایــت آن خواهــد بــود.
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ،تنهــا قالبــی کــه بــه موجــب آن تعریــف ارائــه شــده توســط شــورای
نگهبــان بــرای کلیــه اعضا الــزامآور تلقی شــود و در خصــوص بررســی و احراز صالحیــت داوطلبان
مــاک عمــل قــرار گیــرد ،ارائــه «تفســیر» از اصــل  115قانــون اساســی در خصــوص معیارهــا و
شــرایط الزم بــرای تشــخیص رجــل مذهبــی و سیاســی و مدیــر و مدبــر اســت و هیچ قالــب دیگری
قابلیــت الــزامآوری بــرای اعضــای شــورای نگهبــان در ایــن خصــوص نخواهــد داشــت.
ً
•مبحث دوم :لزوم ارائه معیارهای قابل ارزیابی و نه صرفا تعریف کلی

بــا توجــه بــه نکاتــی کــه در خصــوص مفهــوم «معیارهــا و شــرایط الزم» در قســمتهای پیشــین
ذکــر شــد ،بیشــک تحقــق وظیفــه محولــه بــه شــورای نگهبــان در جــزء « »10-5سیاسـتهای
کلــی انتخابــات ،صرفـ ًا بــا ارائــه تعریــف و معنــای رجــل مذهبــی و سیاســی یــا مدیــر و مدبــر
بــه صــورت تمــام و کمــال محقــق نخواهــد شــد ،بلکــه همچنــان نیازمنــد تکمیــل از طریــق ارائه
معیارهــای کــم و بیــش قابــل ارزیابــی اســت .ارائــه معیــار نیــز در چنــد صــورت کلــی قابــل
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تصــور اســت کــه بــه تفکیــک بــه بررســی ایــن مــوارد میپردازیــم .البتــه تفصیــل هریــک از
ایــن الگوهــای کلــی نیــز بــه نوبــه خــود دارای اهمیــت اســت ،امــا اهمیــت بنیادیــن مربــوط بــه
انتخــاب الگــوی نحــوه ارائــه معیــار اســت .بــه تبــع آن ،تفصیــل چگونگــی تحقــق جزئیــات این
الگوهــا نیــز میتوانــد مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد کــه البتــه نیازمنــد پژوهشــی جداگانــه
اســت و ارتبــاط وثیقــی بــا هــدف ایــن نوشــتار نــدارد.
یکــی از الگوهــای ارائــه معیــار در راســتای جــزء « »10-5سیاسـتهای کلــی انتخابــات بــه ایــن
صــورت اســت کــه شــورای نگهبــان ضمــن ارائــه تعاریــف مربــوط بــه مفاهیــم «رجــل مذهبــی
و سیاســی» و «مدیــر و مدبــر» ،برخــی شــاخصهای کیفــی را کــه بــرای احــراز اوصــاف مذکــور
مــورد نیــاز اســت ،بیــان کنــد .در ایــن الگــو هیــچ تصریحــی بــه معیارهــای ک ّمــی از قبیــل
گرفتــن تأییدیــه (امضــای) برخــی مقامــات یــا شــرط داشــتن ســوابق تصــدی برخــی مناصــب
خــاص وجــود نــدارد .مزیــت عــدم تصریــح بــه معیارهــای ک ّمــی ،آن اســت کــه بدیــن ترتیــب
افــرادی کــه در تطبیــق بــا تعریــف رجــل مذهبــی و سیاســی و مدیــر و مدبــر ،صالحیــت الزم
را دارا هســتند ،صرف ـ ًا بهدلیــل عــدم برخــورداری از معیارهــای ک ّمــی ،از مجموعــه داوطلبــان
احــراز صالحیــت شــده خــارج نمیشــوند .نکتــه دیگــر در خصــوص ایــن الگــو آن اســت
کــه تشــخیص نهایــی وجــود معیارهــای کیفــی بــا شــورای نگهبــان خواهــد بــود و از پیــش
نمیتــوان واجــد صالحیــت بــودن یــا نبــودن نامزدهــای انتخاباتــی را تعییــن نمــود ،درحالیکــه
در صــورت اعــام معیارهــای ک ّمــی ،تــا حــد زیــادی ایــن امــر محــرز خواهــد بــود.
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الگــوی دیگــری کــه بــرای تحقــق جــزء « »10-5سياس ـتهاي كلــي انتخابــات قابــل تصــور
اســت ،عبــارت اســت از اینکــه شــورای نگهبــان بــه طــور ضمنــی و در کنــار ارائــه تعریــف
اصطالحــات مذکــور در جــزء « ،»10-5معیارهــای ک ّمــی ،عینــی و مشــخصی را اعــام کنــد.
داوطلبــان ریاسـتجمهوری نیــز بایــد شــرایط و معیارهــای عینــیِ اعــام شــده را دارا باشــند و
شــورای نگهبــان نیــز وجــود ایــن معیارهــا را مبنــای احــراز اوصــاف مذکــور در جــزء «»10-5
قــرار خواهــد داد .معیارهایــی کــه بــرای ایــن منظــور و بــر اســاس تجــارب ســایر کشــورها
میتــوان پیشــنهاد داد ،عبــارت اســت از لــزوم کســب تأییدیــه (امضــای) تعــداد مشــخصی از
ِ
ـاخص مذهبــی و سیاســی - 1کــه در خصــوص وجــود شــرایط
مقامــات و شــخصیتهای شـ
الزم بــرای تحقــق وصــف رجــل مذهبــی و سیاســی اطمینــانآور باشــد  -یــا شــرط تصــدی
برخــی مناصــب 2و بــه مــدت مشــخص .نکتــه دیگــر آنکــه در اعــام معیارهــای ک ّمــی یــاد
شــده ،بــه دو صــورت میتــوان عمــل کــرد :اول آنکــه معیارهــای مزبــور بهطــور کلــی بیــان
شــود ،بــدون اینکــه تعییــن شــود ایــن معیارهــا ناظــر بــر کــدام یــک از اوصــاف «رجــل مذهبــی
و سیاســی» یــا «مدیــر و مدبــر» اســت؛ دوم آنکــه بــه تفکیــک اوصــاف فــوق ،معیارهــا اعــام
شــوند؛ مثـ ً
ا بــرای وصــف «رجــل مذهبــی و سیاســی» ،لــزوم ارائــه تأییدیــه از ســوی مقامــات و
 . 1هرچنــد همانطــور کــه گفتــه شــد تفصیــل ایــن پیشــنهادات در راســتای هــدف ایــن نوشــتار نیســت ،امــا بــه عنــوان نمونــه میتــوان
مقامــات و شــخصیتهای زیــر را مثــال زد:
مراجــع تقليــد و مدرســان ســطوح عالــي حوزههــاي علميــه ،نماينــدگان مجلــس خبــرگان رهبــري ،نماينــدگان مجلــس شــوراي اســامي،
اســتانداران ،اعضــاي هيــأت علمــي دانشــگاهها و ...
 . 2برای مثال ،میتوان مناصب زیر را عنوان کرد:
رئيــس جمهــور ،معاونــان وي ،وزرا و معاونــان آنهــا ،نماينــدگان مجلــس خبــرگان رهبــري و مجلــس شــوراي اســامي و نماينــدگان منصوب
مقــام معظــم رهبــري مذكــور در قانــون اساســي ،رئيــس قــوه قضایيــه ،معاونــان وي ،دادســتان كل كشــور و رؤســاي ديــوان عالــي كشــور،
ســازمان بازرســي كل كشــور ،ديــوان عدالــت اداري ،اســتانداران ،شــهرداران کالنشــهرها و . ...
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شــخصیتهای مذهبــی و سیاســی شــرط شــود و بــرای وصــف «مدیــر و مدبــر» لــزوم تصــدی
برخــی مناصــب خــاص .از جملــه مزیتهــای ایــن الگــو ،جلوگیــری از ثبتنــام تعــداد کثیــری
از اشــخاص اســت کــه عــدم صالحیــت آنــان روشــن اســت.
گفتنــی اســت کــه نتیجــه پیشبینــی معیارهــای گفتــه شــده نیــز میتوانــد متفــاوت در نظــر
گرفتــه شــود؛ بــرای مثــال ،میتــوان صــرف دارا بــودن معیارهــای ذکــر شــده توســط داوطلبــان
را ّ
دال بــر احــراز صالحیــت آنــان قلمــداد نمــود .طبیعت ـ ًا در ایــن فــرض صالحیــت شــورای
نگهبــان در بررســی و احــراز ســایر شــرایط مذکــور در اصــل  115قانــون اساســی بــه قــوت
خــود پــا برجــا خواهــد بــود .فــرض دیگــر آن اســت کــه میتــوان وجــود معیارهــای فــوق را
صرفـ ًا امــارهای مبنــی بــر تشــخیص اوصــاف مــورد نظــر دانســت .در نتیجــه صــرف وجــود ایــن
معیارهــا ،دلیلــی بــر احــراز صالحیــت داوطلبــان نخواهــد بــود؛ بهعبارتدیگــر ،ممکــن اســت
نامــزدی بهرغــم وجــود معیارهــای مزبــور ،فاقــد صالحیــت تشــخیص داده شــود (یــا بهعبــارت
دقیقتــر صالحیــت وی احــراز نشــود) و برعکــس ،نامــزدی بهرغــم فقــدان معیارهــای مزبــور،
در مرحلــه بررســی صالحیتهــا ،واجــد شــرایط احــراز شــود.
از تلفیــق دو الگــوی پیشگفتــه ،میتــوان الگــوی دیگــری را نیــز پیشــنهاد داد .بــر ایــن اســاس،
در کنــار ارائــه تعریــف و بیــان معیارهــای کیفــی بــرای تشــخیص اوصــاف مــورد بحــث،
معیارهــای ک ّمــی و عینــی نیــز بهعنــوان امــارهای بــرای احــراز مؤلفههــا و معیارهــای کیفــی در
نظــر گرفتــه میشــود .در ایــن الگــو همچنــان تشــخیص شــورای نگهبــان مــاک اصلــی خواهــد
بــود و معیارهــای ارائــه شــده ،بــه تنهایــی بــرای احــراز صالحیــت داوطلبــان کافــی نیســتند و
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صرف ـ ًا نشــانهای از وجــود برخــی از مؤلفههــای مذکــور در تعاریــف ارائــه شــده هســتند.
نکتـهای کــه نبایــد از نظــر پنهــان بمانــد آن اســت کــه انتخــاب هریــک از الگوهــای پیشــنهادی،
نافــی صالحیــت شــورای نگهبــان در بررســی و احــراز صالحیــت داوطلبــان ریاسـتجمهوری
کــه در بنــد « »9اصــل  110قانــون اساســی ذکــر شــده اســت ،نیســت و در هــر صــورت ،چــه
معیارهــای کیفــی مــاک قــرار گیرنــد و چــه معیارهــای ک ّمــی ،بررســی و تطبیــق مصادیــق و
ویژگیهــای نامزدهــا بــا معیارهــای کیفــی یــا ک ّمــیِ ارائــه و اعــام شــده ،بــر عهــده شــورای
نگهبــان خواهــد بــود.
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جمعبندی

بــر اســاس مطالبــی کــه در ایــن پژوهــش ارائــه شــد ،شــورای نگهبــان نقــش کلیــدی در امــر
انتخابــات در کشــور از جملــه انتخابــات ریاســت جمهــوری را بــر عهــده دارد و از ایــن رو در
سیاسـتهای کلــی انتخابــات ابالغــی مقــام معظــم رهبریحفظـهاهلل توجــه ویــژهای بــه ایــن نهــاد
شــده اســت .بررســی و اظهارنظــر راجــع بــه صالحیــت داوطلبــان انتخابــات ریاسـتجمهوری
بــه موجــب بنــد « »9اصــل  110قانــون اساســی بــر عهــده شــورای نگهبــان قــرار داده شــده
اســت تــا وجــود شــرایط مذکــور در اصــل  115قانــون اساســی در داوطلبــان را احــراز نمایــد.
از جملــه شــرایطی کــه در اصــل  115قانــون اساســی بــرای نامزدهــای انتخاباتریاســت
جمهــوری برشــمرده شــده اســت ،صــدق عنــوان «رجــل مذهبــی و سیاســی» و «مدیــر و مدبــر»
در خصــوص آنــان اســت .بــا توجــه بــه چالشهایــی کــه در خصــوص احــراز دو شــرط مذکــور
طــی ســالیان گذشــته و در رابطــه بــا عملکــرد شــورای نگهبــان در عرصــه سیاســی کشــور مطرح
شــده اســت ،سیاس ـتهای کلــی انتخابــات بــه موجــب جــزء « ،»10-5تکلیــف بهخصوصــی
را بــرای شــورای نگهبــان در ایــن زمینــه مقــرر داشــته اســت .ایــن جــزء چنیــن مقــرر مـیدارد:
«تعریــف و اعــام معیارهــا و شــرایط الزم بــرای تشــخیص رجــل سیاســی ،مذهبــی و مدیــر و
مدبــر بــودن نامزدهــای ریاس ـتجمهوری توســط شــورای نگهبــان».
از جملــه نــکات مطــرح شــده در ایــن نوشــتار در خصــوص معنــا و مفهــوم رجــل مذهبــی و
سیاســی و مدیــر و مدبــر بــود .بــر ایــن اســاس مشــخص شــد کــه :اوالً اصطــاح «رجــل مذهبــی
و سیاســی» و نیــز «مدیــر و مدبــر» ،هرکــدام ترکیــب واحــد  -و نــه مجــزا  -هســتند و بــا توجــه
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بــه ایــن نکتــه بایــد معنــای آنهــا فهــم شــود؛ ثانیـ ًا منظــور از رجــل مذهبی و سیاســی اشــخاص و
چهرههــای شــاخصی هســتند کــه ســوابق و عملکــرد آنــان حاکــی از برجســتگی ویــژه ایــن افــراد
در عرصــه مذهبــی و سیاســی باشــد و عــاوه بــر ایــن ،مــردم آنــان را بــه ایــن وصــف شــناخته
باشــند .همیــن طــور بیــان شــد کــه شــمول اصطــاح فــوق بــر زنــان بــا توجــه به فتــاوای مشــهور
فقهــی ،در حــال حاضــر صحیــح نیســت؛ ثالثـ ًا مشــخص شــد کــه اصطــاح مدیــر و مدبــر نیــز
اجمــاالً ناظــر بــر اشــخاصی اســت کــه تواناییهــای خــاص اجرایــی و فکــری و درایتــی در اداره
امــور دارنــد و ســوابق آنهــا نشــاندهنده موفقیــت آنــان در ایــن زمینــه اســت.
از ســوی دیگــر بیــان شــد کــه بــرای مشــخص شــدن معیارهــا و شــرایط الزم بــرای تشــخیص
دو وصــف مذکــور در جــزء « ،»10-5شــورای نگهبــان عــاوه بــر ارائــه تعریــف از اصطالحــات
مزبــور ،بایــد مالکهایــی را کــه قابلیــت ســنجش و ارزیابــی داشــته باشــد ،ارائــه کنــد .همچنیــن
بیــان شــد کــه بــا توجــه بــه هــدف سیاس ـتها مبنــی بــر الزمالرعایــه بــودن تعریــف اعالمــی
از ســوی شــورای نگهبــان بــرای اعضــای ایــن نهــاد در رســیدگی بــه صالحیــت داوطلبــان
ریاس ـتجمهوری ،وظیفــه محولــه بــه موجــب جــزء « »10-5صرف ـ ًا در قالــب ارائــه تفســیر از
اصــل  115قانــون اساســی امکانپذیــر اســت و در غیــر اینصــورت نمیتوانــد بــرای اعضــا
الــزامآور تلقــی شــود.
در پایــان نیــز الگوهایــی بــرای انجــام تکلیــف جــزء « »10-5سیاســتهای کلــی انتخابــات
پیــش پــای شــورای نگهبــان قــرار داده شــد کــه هریــک آثــار و نتایــج حقوقــیِ خــاص خــود را
در پــی دارد .الگــوی نخســت ناظــر بــر ارائــه معیارهــای کیفــی در ضمــن تعاریــف ارائــه شــده
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از مفاهیــم «رجــل مذهبــی و سیاســی» و «مدیــر و مدبــر» و عــدم تصریــح بــه معیارهــای ک ّمــی -
نظیــر لــزوم اخــذ تأییدیــه از برخــی مقامــات و شــخصیتها یــا لــزوم تصــدی برخــی مناصــب
خــاص  -اســت .مزیــت ایــن الگــو امــکان مشــارکت اشــخاص صاحبصالحیتــی اســت کــه
فاقــد معیارهــای ک ّمــی مطــرح هســتند.
در الگــوی دوم ،معیارهــای ک ّمــی و عینــی مــورد توجــه قــرار میگیــرد؛ بــه ایــن صــورت کــه لزوم
اخــذ تأییدیــه از برخــی مقامــات و شــخصیتها یــا لــزوم تصــدی برخــی مناصــب خــاص یــا هر
دوی ایــن مــوارد ،بــرای احــراز اوصــاف مذکــور در جــزء « »10-5مــد نظــر قــرار میگیــرد .دارا
بــودن ایــن معیارهــای ک ّمــی نیــز بــه دو صــورت میتوانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد :اول آنکــه
ارائــه ایــن معیارهــا شــرط الزم و کافــی بــرای احــراز اوصــاف یاد شــده دانســته شــود؛ دیگــر آنکه
ارائــه ایــن معیارهــا ،صرف ـ ًا بهعنــوان امــارهای بــرای احــراز اوصــاف یــاد شــده در نظــر گرفتــه
شــود .از جملــه مزیتهــای ایــن الگــو ،جلوگیــری از ثبتنــام تعــداد کثیــری از اشــخاص اســت
کــه عــدم صالحیــت آنــان روشــن اســت .الگــوی ســوم نیــز ترکیبــی از دو الگــوی پیشــین اســت؛
بدیــن معنــا کــه در کنــار ارائــه تعریــف و بیــان معیارهــای کیفــی بــرای تشــخیص اوصــاف مــورد
بحــث ،معیارهــای ک ّمــی و عینــی نیــز بهعنــوان امــارهای بــرای احــراز مؤلفههــا و معیارهــای
کیفــی در نظــر گرفتــه میشــود .نکتــه حائــز اهمیــت در خصــوص هــر ســه الگــو نیــز آن اســت
کــه هیچیــک از ایــن الگوهــا ،نمیتوانــد نافــی صالحیــت شــورای نگهبــان در بررســی و احــراز
صالحیــت داوطلبــان ریاســت جمهــوری کــه در بنــد « »9اصــل  110قانــون اساســی ذکــر شــده
اســت ،باشــد و در هــر حــال ،بررســی و تطبیــق مصادیــق و ویژگیهــای نامزدهــا بــا معیارهــای
کیفــی یــا ک ّمــیِ ارائــه و اعــام شــده ،در صالحیــت اعضــای شــورای نگهبــان اســت.
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