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به نظر شما قانون برای بررسی صالحیت نامزدها کاستیهایی دارد؟
ت شــده ،چه زمانی میتوانند اعتــراض کنند .در واقع ،زمان
بلــه ،قانون تعیین کرده که افراد رد صالحی 
بررســی اعتراضها و شــنیدن توضیحــات داوطلبان رد صالحیت شــده را قانونگذار به شــورای نگهبان
تکلیف کرده است .بنابراین ،رویه شورای نگهبان خالف قانون نیست ولی ما میگوییم ای کاش بهشت
هم گوشــهایاش اینجا بود .ما االن با این قانون داریم کار میکنیم .اگر در فرصت مناســبی درباره قانون
انتخابــات صحبت کنیم ،شــاید من خودم خیلی بیشــتر از بقیه انتقاد داشــته باشــم به دلیــل اینکه من
چندیــن دوره در شــورای نگهبان کار کردهام ،در این حــوزه درس دادم و موارد کاســتی را از نزدیک دیده
ام .انتقاد نســبت به قانون زیاد هســت ولی اینکه رویه گذشــته درســت بوده اســت یا خیــر ،من میگویم
رویه گذشــته همهاش درســت بوده و از همهاش دفاع میکنم زیرا منطبق بــا معیارهای قانونی موجود
اســت .بحــث «زمان» در روند بررســی صالحیتها را خودمان خیلــی ایراد و انتقاد داشــتیم و به همین
خاطر پیشــنهادهایی هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در چارچوب سیاستهای کلی انتخابات،
مطرح کردیم و نهایتاً در میان مصوبات مجمع ،بحث زمان و زمانبندی
انتخابات هم ابالغ شــد .روند بررســیهای شــورای نگهبان در مجلس و
ریاســت جمهوری حدود  50تا  70روز اســت یعنی از زمانی که انتخابات
شــروع میشــود تا روز رأیگیــری و چند روز بعــد از آن فقــط  50-70روز
مهلــت داریــم کــه وظایــف بســیار ســنگینی را انجــام دهیم کــه طبیعتاً
فرصت بســیار اندکی است .طبیعتاً آن فرصتهایی که شما مدنظرتان
اســت کــه طــرف بتوانــد فرصــت ُمَو َســعی داشــته باشــد بــرای تدویــن
نظراتش ،با این محدودیت زمانی سازگار نیست.

میکنیم،برخیمیپذیرندوبرخینمیپذیرند،اینسابقهراماداریم.
خیلیهــاپیشبینــیمیکردنــدآیتاهللهاشــمیقهــرکنندیا
شتندینشــاندهند؛اماازنــکاتمهماینرونــد،واکنش
واکنــ 
صبورانهایشانبودکهسوایگالیههایجستهوگریخته؛بهقهرو
واکنشتندمتوسلنشدند.جنابعالیبهعنوانسخنگویوقت
شــوراینگهبان،شــخصاًمســألهعدماحرازصالحیتشانرا
چگونهارزیابیمیکنید؟
واکنشها به تأیید نشدن صالحیت نامزدها به شورای نگهبان متفاوت
اســت.برخیازاینافرادردصالحیتشــدهرامنبااحتراماینجادعوت
کــردمکهازنظرجامعــه،افرادخیلیآرامیهســتنداماوقتــیدربارهرد
صالحیتشــانصحبتکردیم،خیلیبرآشفت هشــدهاندوالفاظتندی
رابــهکاربردهانــدوحتیبرخیمــراتهدیدکردهاندکهمــامیرویم،فالن
جاشــکایتمیکنیم.میگفتممنفقطبیانکننــدهومنتقلکنندهرأی
اعضایشــوراهســتم.گاهــیاوقاتهــممیروندعلیهشــوراینگهبان
صحبت میکنند .در نقطه مقابل ،افراد رد صالحیت شــده دیگری هم
هســتندکهرأیشوراینگهبانوحتیگاهیپیشــنهادمابرایانصرافرا
هــممیپذیرندوانصرافشــانرااعــاممیکنند.البتهبیشــتراینگونه
مــوارد در حــوزه داوطلبــان
نمایندگــیمجلس اســت اما
اعضای شورای
در حــوزه ریاســت جمهوری،
نگهبان نظرات
داوطلبان رد صالحیت شــده
اعــمازاینکــهنزدمــااعتراض
کارشناسان داخلی
داشــتهاند یــا نداشــتهاند،
خودمان ،نظرات
معمــوالً واکنــش بیرونــی و
کارشناسان بیرونی را،
رســانهاینداشــتهاندوبــههر
چه وزارت اطالعات،
حــالمطلــبراپذیرفتهانــد.
چه نیروی انتظامی
ممکــن اســت کســی جایــی
و ...را اصطالحاً
گلهای هــم بکند ماننــد آقای
تلقی
«طریقیت»
هاشمیکهچندبارگلهکردند،
امــا دیگرانــی هــم بودهاند که
میکنند ،یعنی این
با وجــود رد صالحیــت ،گالیه
گزارشها طریق و
نکردهانــد و برخی تشــکر هم
راهی است برای
کردهاند.
کشف بهتر موضوع
البتــهمــوردآقــایهاشــمیبا
اما تنها مبنای
بقیــه رد صالحیــت شــدگان
نیست
تصمیمگیری
یکســاننیســت.بههــرحال،
جایــگاه ایشــان در انقــاب
محرزوغیرقابلانکاراســتو
پیشبینــی رد صالحیت وی
بــرایجامعهشــوکآوربود.بحــثاصلــیدادنفرصتدفاع
بهکسانیاستکهردصالحیتشــدند.شماگفتیدمصلحییا
یکیازکارشناسانبررســیپروندهآمدوگزارشیدربارهآیتاهلل
هاشــمیارائهکرد.فکرنمیکنیدبایدبهایشــانهمفرصتیداده
میشدتاپاسخهایخودرابهاعضایشوراینگهبانارائهکنند؟
فرصتهــایقانونیکــهدرقانونانتخاباتهســت،برایهمهیکســان
هســت.کســیمیتوانداســتفادهنکندازاینفرصتوکسیهمممکن
است استفادهکند .ظاهراًآقایهاشمیآنهنگامگفتهبودمنشکایتی
نمیکنم.البتهمنتردیددارم.ازآقایالریجانیوروحانیبایدسؤالکرد
ولی یادم است که آن موقع گفته بودند انصراف نمیدهم ،شکایت هم

نمیکنم.ولیفرصتشکایتبرایهمههست.
بررسیصالحیتآیتاهللهاشمیراکناربگذاریم.قاعدهکلیاین
اســتکهدرشــوراینگهبان ،نظراتیدرموردنامزدفرضی،مطرح
میشــودکهمثبتیامنفیاســت،شــماخــودحقوقدانهســتید؛
بهلحاظحقوقیاگربهکسیاتهامی،انتقادیواردمیشود،بایدیک
فرصتدفــاعبهفردیکهمتهمشــده،دادهشــود،فرضکنیدحتی
یکوزیرهماگربیایدوگزارشیبدهد،بهطرفمتهمشدهبایدبگویند
پاســخشــماچیســت.آیاچنینمکانیزمــیدربررســیصالحیت
آیتاهللهاشمیاعمالشد؟
بنــدههمینراعرضکردمکهدرقانونانتخاباتفرصتهاییرادرنظر
گرفتهاندتافردمعترضبتوانداعتراضوپاســخخــودراارائهدهدواین
فرصتقانونیپسازاعالمرأیشوراینگهباناست.
آیابهترنیســتدرمرحلهپیــشازتصمیمگیــریازفردتوضیح
بخواهند؟
چرابعضیمواقعتوضیحهمخواستهمیشود...
خبازآیتاهللهاشمیتوضیحخواستهشد؟
عرضکردمایشــانفردناشناختهاینبود.ولیحکمقانونایناستکه
نظرشوراینگهباناعالممیشود،بعدفردیکفرصتیداردبرایطرح
شکایت،شــکایتمیکندومیتواندباحضورخودآنفردباشدیابدون
حضورآنفرد.
اگراززاویهمنافعملیبهقضیهنگاهکنیم،ردصالحیتآیتاهلل
هاشــمیخیلیخبرســازبود.جایگاهآقایهاشــمیبابقیهفرق
میکــردبهخاطرنقشــیکــهدرپیروزیانقــابوســوابقپساز
انقالبداشتند.طبیعیاستمنتقدانایشانمطالبیدرذهن
داشتندکهدر بررســیصالحیتویمتجلیشد.باتوجهبهاین
نکات،اصالًاینبحثمطرحشدکهاتهاماتوابهاماتباشخص
آیتاهللهاشــمیدرمیانگذاشــتهشــودوپاســخهایایشــان،
مستقیمیاباواسطهدریافتشــود؟یااصالًچنینبحثیمطرح
نشد؟
چــوناینفرصتهــارادرچارچــوبقانوندرنظرمیگیرنــدواینکهاگر
کســی اعتراضی داشــته باشــد ،طبیعتــاًمیآید اعــام میکنــد ،نه فکر
نمیکنمویادمنمیآیدچنینبحثیمطرحشدهباشد.
گمانمایننقصقانوناستکهبهفردفرصتدادهنمیشودتا
پیشازرأیگیریبتوانــدازامکانقانونی«حقدفاع»برخوردار
شودواینحقبهمرحلهپسازرأیگیریواعالمنظرموکولشده
کهاغلبفایدهوتأثیرچندانیندارد...
چنیــنانتقــادی،رویکردیقضاییاســت.دوســتانمــاکهدرحــوزهقضا
هســتند،یــکاصلقضایــیراعیناًانطبــاقمیدهندبهبحث مســألهرد
صالحیتها.پیشفرضاصلقضاییایناستکهبهمتهمی،اتهامیوارد
شدهوبایدبهاوفرصتدفاعداد،اماذاتردصالحیتباچنینپیشفرضی
همخواننیست.زیرادرجایگا هبررسیصالحیتمیکنید،الزاماًاتهامی
بهفردواردنمیشودبلکهشرایطداوطلبرابررسیمیکنیم.
حتیباچنینتفســیریآیابهترنیســتبهداوطلــبدرمرحله
پیشازصدوررأیشوراینگهبانفرصتدادهشودتاپاسخگوی
ابهاماتواتهاماتباشدتارأیگیریبانگاهمنطقیوواقعبینانه
انجامشود؟
ببینیدیکچیزیاستکهیکوقتشمامیگوییدکهایکاشکرهزمین،
کــرهمریخبود.خــباینخیلیخوبهولیآیاامکانشهســت؟امکانرا
بایدفراهمبیاوریمدرقانونوبعدبرویمسراغاجرایآن.
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ســنجشتانازرأینیــاوردنتأییدصالحیتایشــانحکایت
داشــت،چراباچنیــندعوتیازمصلحی،زمینهشــبههآفرینی
ایجادشد؟مثالًآقایهاشمی...
حاالبعداز 4ســالممکناســتمنهمجایشــمابنشــینموهمینها
رابگویــم.فضایآنموقــعاینگونهبود.چهارســالدیگــرهممیتوان
تصمیمگیریهــایاالنهــرفــردیرانقدکــرداماواقعیتآناســتکه
شرایطمقطعتصمیمگیریودورهنقد،معموالًمتفاوتاست.
اگردوبارهجلســهبررســیصالحیتآیتاهللهاشمیتشکیل
میدادیــد وفرضاًدولــتاحمدینژاد،مســتقرومصلحیوزیر
اطالعاتبود،بــازهمازمصلحیبرایحضوردرجلســهدعوت
میکردید؟
االناگربودیم،شــایدبهتربودایشاندعوتنشــودتااینشائبههاایجاد
نشود.
اشارهکردیدسنجشهاوبرآوردهایتان،نشانمیدادکهاکثریت
اعضایشــوراینگهبانبــهتأییدصالحیتآیتاهللهاشــمی
رأینخواهدداد.ســوایاینکهدرمرحلهسنجشازاستداللهای
موافقانومخالفانایشانآگاهبودیدیاخیر،درجلساتبررسی
صالحیتایشــان،عمدهنکاتموردتأکیدموافقانومخالفان
آیتاهللهاشمیشاملچهمحورهاییبود؟
ایــنمطالــبرادیگــرمجازنیســتمبگویــم؛اینهــابحثهــایداخلیو
محرمانهاست.
جلسات از لحاظ زمانی چقدر طول کشید؟
دو،سهجلسهمختلفداشتیم.بحثهایجدیبینمخالفانوموافقان
داشــتیم.البتــهبحثهایداغدرشــوراینگهبانطبیعیاســت.گاهی
پیشآمدهدرموردبررسیصالحیتیکنامزدنمایندگیمجلسهم
4جلسهبحثداشتهایم.
براساسخبرها،رئیسمجلس(علیالریجانی)پسازرأیگیری
شوراینگهبانودرمرحلهپیشازرسانهایشدنواعالمرسمی
عدمتأییدصالحیتآیتاهللهاشــمی،نزدایشــانرفتهوگفته
بودرأیاکثریتاعضایشوراتأییدصالحیتشمانبوده...
بلــه.بعــدازاینکهایشــانرأینیاوردنــد،مانندبقیهآقایانــیکهثبتنام
میکنندورأینمیآورند،آقایاناعضامیگویندابتدابهخودشانبگویید
کــهاگرمایلبودندانصــرافبدهند،مااینهاراانصــرافاعالمکنیم.این
یکشیوهمرسوماســتحتیبراینمایندگانمجلسکهبهرأیمثبت
نمیرســند،حــاالیاخودشــانراصــدامیکنندیــامثالًبهمــنمیگویند
شــمااینتوصیهرامنتقلکنید.ترجیحاینبودکهچنینامکانیرابرای
مرحــومآقایهاشــمیهمفراهمکنیــم.درنهایت،قرارشــدبعضیاز
آقایانفقهابروندوباایشانصحبتبکننداماآقایانفقهاچونمعموالً
ســاکنقمهستندوپسازجلســهرأیگیریتشــریفبردهبودندبهقم،
اینگزینهعملینشد.بازهممشورتوصحبتیشد.منپیشنهادکردم
دونفرمیتوانندباآقایهاشــمیصحبــتوتوصیهرامنتقلکنند؛یکی
آقــایالریجانیودیگریهمآقایروحانیکهآنموقعرئیسجمهوری
نبودند.آقایانپذیرفتندوگفتندکارچگونهانجامشود؟گفتممنباایندو
صحبتمیکنم.آقایروحانیرابهمحلشوراینگهباندعوتکردمکه
تشریفآوردند،مطلبراگفتیمبهایشانوگفتیمرأیبررسیصالحیت
خودتــان مثبت اســت امــا رأی دربــاره احــراز صالحیت آقای هاشــمی
ی است؛ درخواســت آقایان است که شما زحمت بکشید
متأسفانه منف 
و با آقای هاشمی صحبتی بکنید که نظرشان چیست چون فردا آخرین
مهلتقانونیمابودو...
فقطتوصیهشدایشانانصرافدهندیادالیلیکهمنجربهآنرأی
شد،گفتهشدتابهآقایهاشمیمنتقلشود؟
نهمادالیلرامعموالًتوضیحخاصینمیدهیم.
ایناحتمالهملحاظ شــدکهممکناســتآیتاهللهاشــمی
دالیلمخالفانبرایعدماحرازصالحیتشــانراجویاشوند؟
درپاســخبــهچنیــنپرسشــی،آقایــانالریجانــیوروحانیچه
پاسخیبایدمیدادند؟
نه.بهیاددارمآقایروحانیسؤالکردندامکانشهستمابرویمرایزنی
کنیــمتااحتماالًنظرآقایاندرشــوراینگهبانعوضشــود؟منعرض
کردمآقایانرأیشــانرادادهاند،دیگربرگشــتازرأیامکانپذیرنیســت.
ایشانهمپذیرفتند.روزبعدمالقاتما،آقایالریجانیآمد.صبحبعد
ازمالقاتجنابآقایهاشمیبود،مستقیمرفتندخدمتدبیرشورای
نگهبانآقایجنتیومطلبراگفتند.جنــابروحانیراهممنتماس
تلفنیگرفتمکههردوپاسخ،یکیبود.
اینهمانروزواپسینمهلتاعالمنظرشوراینگهبانبود؟
بله.آخرینمهلتاعالمنظرشوراینگهبانبودمابایدهمانروزاعالم
رســمیواطالعرســانیمیکردیم؛بههمینخاطرهمعجلهداشــتیم.
حتــییادماســتآقــایالریجانییاروحانــیگفتندحاالچنــدروزدیگر،
گفتمفرصتنداریموبایداعالمکنیمودیگرفرصتنیست؛بنابراین،
خواهشکردیمهردونتیجهراتافردااعالمکنند.
شوراینگهبانواکنشآیــــتاهللهـــــاشـــمیراپیشبینیکرده
بود؟
واکنشهابرایشــوراینگهبانتفاوتینمیکند.وقتینظرشورارااعالم
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