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ماجراهای پرحاشیه در ستاد انتخابات وزارت کشور به خاطر ابهامات حقوقی

سبقت از قانون در مسابقه ثبت نام

حمی درضا بازگشا

شــرایطی بــرای نامــزدی در انتخابــات
ریاست جمهوری ثبتنام کند.
بسیاری اینگونه صحنههای ثبتنام
افــراد ریاســت جمهوری در کشــور را به
ســخره گرفتنــد و در ایــن بیــن نبایــد از
نقش رســانهها و علی الخصوص صدا
و ســیما نیــز غفلت کــرد که اساســاً چرا
انعکاس دادند.
بــه تصویــر کشــیدن صحنههایی که
مثالً کودک  3ســاله یا افراد مشــکل دار
بــرای ثبتنــام در وزارت کشــور حضور
یافتهاند چه ســودی برای نظام دارد به
غیر از اینکه وهن افراد را بیشتر میکند.
معتقدم قانونگذار باید شــرایطی را
فراهــم کنــد تا افــراد خاصی کــه دارای
شــرایط الزم هســتند بــرای انتخابــات
ریاست جمهوری ثبتنام کنند».
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد:
«تــا آنجایــی که بنــده مطلع هســتم در
هیچ کشــوری شاهد چنین صحنههایی
بــرای ثبتنــام در انتخابــات ریاســت
جمهــوری نیســتیم بــه طــور نمونــه در
کشور فرانســه ،نامزد ریاست جمهوری
بایــد امضــای  500نفــر از مقامــات
و شــخصیتهای برجســته کشــور را
بــرای احــراز شــرایط الزم کاندیداتوری
دریافت کند».
وی تصریــح کــرد« :بــه طــور حتــم
شــورای نگهبــان نیــز از چنیــن وضعی
ناخرسند است و اگر طرح مناسبی ارائه
شــود با آن مخالفت نخواهــد کرد؛ چرا
کــه خود ایــن نهاد نیز با این شــرایط به
دردسر افتاده است.
ایــن همــه پرونــده نیازمنــد هزینه و
ســرمایه و وقتهای کارشناســی زیادی
برای شــورای نگهبان است که اساساً به
صرفه نبوده و الزم هم نیست.
شــاید بــا ایــن روش برخــی مدعــی
شــوند که نشــانگر آزادی و دموکراســی
و مــردم ســاالری نظام اســت امــا اگر از
زاویه دیگر به این امر بنگریم میبینیم
کــه پــس از اعــام افــراد واجد شــرایط
توســط شــورای نگهبان بیش از یکهزار
و  600نفــر رد صالحیــت میشــوند
کــه آن هــم بــرای رســانههای معانــد
نظام خوراک مناســبی بــرای تبلیغات
مسموم است».
عباســی خاطرنشــان کــرد« :بــدون
تردید نیازمند قانونگذاری مناســب در
ایــن زمینه هســتیم تا از ایــن وضعیت
ناگوار خارج شویم.
عــاوه بــر مجلــس دولــت هــم
میتوانــد در ایــن زمینــه گامهــای
مناسبی بردارد و هماکنون برای وزارت
کشــور بهترین فرصت اســت تــا بعد از
انتخابات الیحهای را به مجلس شورای
اسالمی ارائه دهد».

سرانجام با اعالم نهایی نظر شـــورای نگهبان و ابالغ وزارت کشور ،رقابتهای
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســـت جمهوری با حضور  6کاندیدا کلید خورد.
اما چنان که انتظار میرفت در روزهای ثبتنام داوطلبین کاندیداتوری برای
ریاســـت جمهوری ،بار دیگر با خیل صدها داوطلبی مواجه شـــدیم که هریک
به دلیلی و به نوعی خود را مشمول شـــرط رجل سیاسی بودن بهعنوان یکی از
مهمترین شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری میدانستند .از جوان بیکاری
که میخواست با رئیس جمهور شدن مشکل اشتغال خود را حل کند تا بانویی
که قصد داشـــت پس از انتخاب شـــدن بهعنوان رئیس جمهوری همه مردان
را روانه خانهشـــان کرده و زنان را در عرصههای کاری و شغلی وارد میدان کند.
شـــاید حضور دائم صدهـــا خبرنگار و عکاســـی که از هیچکدام از این ســـوژهها
نمیگذشتند ،بر اشتیاق چنین افرادی برای کاندیدا شدن میافزود اما از منظر
مخاطبان خـــارج از چهار دیواری آجری وزارت کشـــور حضـــور چهرههایی که
حتی شـــرط حداقلی برای بر عهده گرفتن یک مسئولیت ساده در یک مغازه یا
کارگاه را نداشـــتند و با انجام شیرین کاریها و طرح صحبتهای غیر متعارفی
چون ادعای پیامبری ،موجب وهن جایگاه و مقام ریاست جمهوری بهعنوان
دومین مقام رسمی کشور میشـــدند ،مایه تعجب و غیر قابل توجیه مینمود.
از ســـوی دیگر هزینـــه و زمانی کـــه هیأتهای اجرایـــی و نظارتی برای بررســـی
صالحیت این افراد باید صرف میکردند نیز جای خود دارد.
بــه گفتــه رئیــس ســتاد انتخابــات
کشــور بــا پایــان پنجمیــن روز و اتمــام
زمــان قانونــی ثبتنــام نامزدهــای
انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم،
در مجمــوع یک هــزار و  636نفر برای
ریاســت جمهــوری نامنویســی کردند!
رقمی که شــاید در بسیاری از کشورهای
جهان شــاهد چنین آماری نباشــیم.بر
اســاس اصل  115قانون اساسی ،رئیس
جمهوری بایــد از میان رجال مذهبی و
سیاســی که واجد شرایط ایرانیاالصل،
تابــع ایران ،مدیر و مدبر ،دارای حســن
ســابقه و امانت و تقــوا ،مؤمن و معتقد
بــه مبانــی جمهــوری اســامی ایــران
و مذهــب رســمی کشــوربودن باشــد؛
انتخاب شــود.با ایــن حــال تجربههای
گذشته و امروز در ستاد انتخابات وزارت
کشــور نشــان میدهــد کــه یا ایــن اصل
بــه روشــنی و شــفافیت تبیین نشــده یا
طیفهای مختلف مردم از شهروندان
عــادی گرفتــه تا نخبــگان همــه خود را
مشــمول شــرایطی میدانند که در این
قانون بر آن تصریح شده است.
بحثــی کــه هماکنــون در بیــن افکار
عمومی مطرح اســت این است که چرا
قانــون در ایــن زمینــه شــفاف نیســت؟
حتــی آیــات عظــام نیــز در ایــن زمینه
گلهمنــد بودهاند به گونهای که آیتاهلل
ناصــر مکارم شــیرازی از مراجع تقلید،
معتقد اســت کــه «این شــور انتخاباتی
نیســت ،بلکه آبروریزی در ســطح دنیا
و بــه ُســخره گرفتــن نظــام اســت .باید
هــر چــه زودتــر فکــری بــرای حــل این
مشکل شــود تا افرادی نامنویسی کنند
کــه حداقــل کمترین صالحیــت الزم را
بــرای این کار داشــته باشــند و ای کاش
از سالیان قبل اقدام به حل این مشکل
میشــد و تعجــب میکنیــم چگونــه
بــزرگان کشــور بــرای حــل این مشــکل
تدبیری نفرمودهاند!»
بنــا به گفتــه علی الریجانــی رئیس
مجلس شــورای اســامی «گاهی افراد
بــرای ثبتنــام میآیند و وقتــی از آنها
سؤال میشود آیا شما شرایط را دارید،
میگویند ما میدانیم شرایط را نداریم
امــا برای اینکــه هیجان را حــس کنیم،
آمدهایم».
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن وهــن
انتخابــات ریاســت جمهــوری اســت،
افــزود :اما باید این نکته را متذکر شــوم
که مشــکل به مجلس وارد نیســت و ما
در این زمینه قانون مفصلی را تصویب
کردیم که شــرایط مدیــر و مدبر بودن و
رجال سیاسی تعیین شد.
الریجانــی بــا بیــان اینکــه مجلــس
شــورای اســامی در دوره قبــل قانــون
مفصلــی در ایــن زمینــه نوشــته و بــه
شــورای نگهبــان داد ،اظهــار داشــت:
«امــا شــورای نگهبــان آن را رد کــرد و
استداللشــان این بود که این تشخیص
بر عهده شــورای نگهبان اســت و حتی
آیــتاهلل جنتــی بــه مــن گفتنــد که من
همــه این را قبول دارم اما ما این قانون
را بــه صــورت آییــن نامــه در شــورای
نگهبان تصویب میکنیم چون شورای
نگهبان طبق قانون اساسی مسئول این
کار اســت امــا متأســفانه ایــن کار را هم
انجام نداده است».
این سخنان رئیس مجلس در حالی
مطرح شد که سخنگوی شورای نگهبان
معتقــد اســت «در تعریــف جزئیــات
رجل سیاســی همه قصور داشــتهایم و
امیدواریــم بعــد از انتخابات  96دولت
و مجلس در این زمینه اقدامات الزم را

انجام دهند».
عباســعلی کدخدایی اظهار داشت:
«در گذشــته کــه دوســتان مجلــس
اقداماتــی انجــام دادند از نظر شــورای
نگهبــان تداخــل در وظایــف این شــورا
بوده و اعضا با آن مخالفت کردهاند که
به استناد بند  9اصل  110قانون اساسی
بوده است».
ســخنگوی شــورای نگهبان تصریح
کــرد :انتظار ما این بــود که بعد از ابالغ
سیاســتهای کلــی انتخابــات از ســوی
رهبر معظم انقــاب ،دولت و مجلس
همــت میکردند و مقررات و مصوبات
الزم را در ایــن زمینــه تنظیم میکردند
که البته بخشــی از آن بر عهده شــورای
نگهبان بوده است.
کدخدایی ادامه داد :شورای نگهبان
همیشــه در جلســات خــود درهنــگام
بررسی صالحیتها شــرایط را مد نظر
قــرار داده و مقــررات جزئیتر بر عهده
دوســتان مــا در مجلــس و دولــت بوده
است».
 ëëانتظار برای قانون جدید مجلس
محمــد کاظمــی نایــب رئیــس اول
کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلس
شــورای اســامی در همیــن زمینــه
بــه «ایــران» گفــت« :بر اســاس قانون
اساســی کاندیداهای ریاست جمهوری
باید از رجال سیاســی و مذهبی باشــند
اما متأســفانه برای این امر متر و معیار
مشــخصی وجــود نــدارد و تشــخیص
اصلی بر عهده شورای نگهبان است.
البتــه نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی بــر ایــن باورنــد کــه بایــد یک
فیلتــر ورودی در مســیر ثبتنامهــای
کاندیداهــای ریاســت جمهوری تعیین
شــود و همین را هم تصویب کردند اما
توسط شورای نگهبان رد شد».
نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس
شــورای اســامی اظهــار داشــت« :باید
برای دور آینده مجلس شورای اسالمی
تصمیــم و اقــدام عاجلــی صــورت
گیرد تا دیگر شــاهد برگزاری جشــنواره
ثبتنامکننــدگان ریاســت جمهــوری
نباشــیم.قطعاً نیازمنــد قانون جدیدی
در ایــن راســتا هســتیم هــر چند کــه بنا
بــه گفته شــورای نگهبان ،ایــن نهاد نیز
آیین نامهای را وضع خواهد کرد.
مجلــس در ایــن زمینــه احســاس
نیــاز میکند هر چند کــه دیگر این دوره
گذشــت اما نماینــدگان خانــه ملت به
فکر چارهای برای این منظور هستند».
وی افــزود« :رئیس مجلس شــورای
اســامی بــا رئیــس شــورای نگهبــان
در مــورد ایــن امــر جلســاتی داشــته
و مشــورتهایی شــده اســت.اگر بــه
انتخابــات ســایر کشــورها نــگاه کنیــم؛
چنیــن وقایعــی را شــاهد نخواهیم بود
و ایــن صحنههــا بــرای نظــام مقــدس
جمهوری اسالمی ایران زیبنده نیست.
متأســفانه چــون انتخابــات در
کشــورمان بــه صــورت حزبــی نیســت
بــر همین اســاس هــر فردی احســاس
میکنــد کــه میتواند رئیــس جمهوری
شــود و ایــن عوامل ســبب بــروز چنین
اتفاقات ناگواری میشود.
در بســیاری از کشــورها شــاید  4یا 5
حــزب وجود دارند که نامزدهایشــان را
معرفــی میکنند و در نهایــت آن چند
نفر بــرای انتخابات ریاســت جمهوری
ثبتنام میکنند.
چون شــرکت در انتخابات کشــور در
بستر شخصی صورت میگیرد و حزبی
نیســت بر همین اساس منع قانونی در

نیم نگاه

 ëëنایب رئیس اول کمیســـیون حقوقی و قضایی مجلس« :باید برای دور آینده انتخابات تصمیم و اقدام عاجلی صورت گیرد تا
دیگر شاهد برگزاری جشنواره ثبتنامکنندگان ریاست جمهوری نباشیم.

ëëمحمود عباســـی حقوقدان  :بدون تردید مشکل اصلی در این زمینه به قانون باز میگردد .سؤالی که مطرح میشود این است
که چرا ما در زمینه انتخابات ریاست جمهوری به این میزان دارای مشکالت هستیم اما برای عضویت در شوراهای شهر و روستا
شرایطی همچون سن افراد الزامی است.
ً
 ëëبهمن کشـــاورز ،حقوقدان :اصل  115قانون اساسی تا آنجا که باعث تمســـخر و احیانا تضییع حق نشود؛ نمادی از دموکراسی
است اما از آنجا که در آن یکی از اصول قانونگذاری یعنی احتراز از کاربرد صفات و قیود و الفاظ مبهم رعایت نشده است؛ ناچار
چنین تبعات و آثاری دارد.

این زمینه وجود ندارد».
ëëشرایط ریاســـت جمهوری سهلتر از
شورای شهر
آیــتاهلل احمــد جنتــی دبیــر
شــورای نگهبــان میگویــد« :برخــی از
افــرادی کــه بــرای ریاســت جمهــوری
ثبتنــام کردهانــد ،کمتریــن اطالعاتی
در خصــوص مســئولیتهای رئیــس
جمهــوری ندارنــد و لــذا بایــد قانونــی
تدویــن شــود کــه محدودیتهایــی در
خصــوص ثبتنــام داوطلبیــن ایجــاد
کند».
دبیــر شــورای نگهبــان میافزایــد:
مجلــس بایــد در ایــن خصــوص
قانونگــذاری کنــد و مــا هــم کمــک
میکنیــم تــا شــرایط خاصــی بــرای

ثبتنامکنندگان در نظر گرفته شود.
آیــتاهلل جنتــی از تقــوا بهعنــوان
مســألهای مهــم برای شــرایط ریاســت
جمهــوری بر اســاس اصــل  115قانون
اساســی یاد کرد و آن را فراتر از عدالت
دانسته است .وی میافزاید« :این یکی
از شــرایط رئیــس جمهــوری در نظــام
اســامی اســت و اگر قوانیــن ،اصالح و
اعمال شود ،خیلی از مشکالت برطرف
میشود و کسانی با شرایط محدود حق
ثبتنام خواهند شد».
محمــود عباســی اســتاد دانشــگاه و
حقوقــدان نیز در این زمینه به خبرنگار
روزنامــه ایــران گفــت« :بــدون تردیــد
مشــکل اصلــی در این زمینه بــه قانون
بازمیگردد.
ســؤالی کــه مطــرح میشــود ایــن

اســت کــه چــرا مــا در زمینــه انتخابات
ریاســت جمهوری به این میزان دارای
مشــکالت هســتیم امــا بــرای عضویت
در شــوراهای شــهر و روســتا شــرایطی
همچون سن افراد الزامی است.
این در حالی است که برای ثبتنام
در انتخابات ریاســت جمهوری شــاهد
حضــور افرادی هســتیم که حتی ســواد
خواندن و نوشــتن هم ندارند یا شرایط
ســنی و ســابقه اجرایــی قابــل توجهــی
ندارند».
وی افزود« :معتقدم باید قانونگذار
برای اصالح این امر چند نکته اساســی
را در نظر بگیرد به گونهای که اوالً شرط
ســنی بگــذارد مثــاً حداقل ســن افراد
ثبتنامکننده باید  40یا  45سال باشد.
دومیــن نکتــه در ایــن زمینــه ایــن

اســت کــه باالخــره اداره کشــور بــا ایــن
جمعیــت انبــوه و مســائل و مشــکالت
عدیــده نیازمند فردی اهل علم اســت
و بــر همین اســاس باید حداقل شــرط
مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد
یــا معــادل حــوزوی آن را افراد داشــته
باشند.
ســومین مســأله ســابقه کار اجرایی
افراد اســت کــه باید بــه طــور نمونه 10
یــا  15ســال پیشــینه کار کالن اجرایــی
همچــون وزیــر یــا نماینــده مجلــس،
ریاســت دانشگاه ،اســتاندار و شهردار و
غیره باشد».
معاون حقوق بشر و امور بینالملل
وزیر دادگســتری اظهار داشــت« :اصالً
زیبنــده یــک نظــام مــردم ســاالر و
دموکراســی نیســت که هر فــردی با هر

ëëقانونی به وقت  40سال پیش
بهمــن کشــاورز رئیــس اتحادیــه
کانونهــای وکالی دادگســتری ایــران
(اســکودا) نیز در این زمینه به خبرنگار
ایــران اظهــار داشــت« :آن چــه در
ثبتنــام داوطلبــان تصــدی ســمت
ریاســت جمهوری در ســالجاری پیش
آمد غیرقابــل قبول و غیــر قابل توجیه
است.
امــا باید بــه یــاد داشــت از تدوین و
تصویب قانون اساسی چیزی قریب به
 40ســال گذشته است و تدوینکنندگان
قانون اساسی در حال و هوای انقالبی و
آرمانی به قانونگذاری پرداختهاند.
به همیــن جهت مالحظه میشــود
کــه ضمــن بحــث در مــورد جنســیت
داوطلبــان (اگــر درســت به یاد داشــته
باشــم) کلمــه مــردان به رجــال تبدیل
میشــود گویی از رجــال معنایی غیر از
مردان میتوان استنباط کرد.
همین طــور کلماتــی مبهــم و
غیرقابــل اندازهگیــری و احــراز در اصل
 115قانــون اساســی بــه کار بــرده شــده
است».
این حقوقدان پیشکسوت کشورمان
گفــت« :شــاید در آن روزگار تشــخیص
مصادیــق ایــن الفــاظ – بــه هــر حال –
میسر بوده اســت؛ هر چند شهود زنده،
از جمله خود حقیر ،میتوانند شهادتی
جز این بدهند.
این حال و هــوا در جای جای قانون
اساسی تأثیر داشــته که بحث تفصیلی
در مــورد آن در حوصلــه ایــن مقــال
نیست.
مســلم ایــن اســت کــه هیچکــس
نمیتوانــد اوضاعــی را کــه ایجاد شــده
اســت قابــل قبــول بدانــد لکــن متــن

اصل  115قانون اساســی و لزوم رعایت
منطــوق آن وضعیــت موجــود را قابل
توجیــه میکنــد زیــرا قانــون بایــد اجــرا
شود».
وی خاطرنشــان کــرد« :بگذریــم از
اینکــه برخــی از افراد از ســکوت و ابهام
اصل مذکــور نتایجی غریب گرفتهاند و
مأمــوران و مســئوالن نیز بــه جای ورود
در بحــث -کــه بیفایــده بــود و اثــری
جــز جنجال نداشــت – ترجیــح دادند؛
ثبتنام را انجــام دهند و باقی کار را به
شورای نگهبان واگذارند.
اصل  115قانون اساســی تــا آنجا که
باعــث تمســخر و احیانــاً تضییــع حــق
نشــود؛ نمادی از دموکراسی است اما از
آنجا که در آن یکی از اصول قانونگذاری
یعنــی احتراز از کاربــرد صفات و قیود و
الفاظ مبهم رعایت نشــده است؛ ناچار
چنین تبعات و آثاری دارد.
اینکــه آیــا بایــد بــه اصــاح قانــون
اساســی دســت یازیــد یــا خیر؟ ســؤالی
اســت که مســائل گوناگونــی را مطرح و
پاسخ را بسیار دشوار میکند».
بنــا بــر ایــن گــزارش ،ابالغیــه رهبر
معظــم انقــاب دربــاره سیاســتهای
کلــی انتخابــات میتواند بــرای تعیین
معیارهــا و مالکهای این اصل بســیار
راهگشا باشــد،چرا که ایشان در  18بند
ابالغیــه خود مــوارد متعددی همچون
افزایش سالمت انتخابات و منتخبین،
افزایــش آگاهــی رأی دهنــدگان،
شفافســازی مالــی و ...را مدنظــر قرار
داده است.
در ایــن میــان امــا بخشــی از بنــد
دهم ایــن ابالغیه به «تعریــف و اعالم
معیارها و شــرایط الزم برای تشخیص
رجــل سیاســی ،مذهبی و مدیــر و مدبر
بــودن نامزدهــای ریاســت جمهــوری
توســط شــورای نگهبــان» تأکیــد دارد؛
ایــن بنــد از ابالغیــه رهبــری بــه اصــل
 115قانــون اساســی اشــاره دارد ،همان
مــاده پــر از ابهام کــه میگویــد «رئیس
جمهــوری بایــد از میان رجــال مذهبی
و سیاســی که ایرانیاالصل ،تابع ایران،
مدیــر و مدبــر ،دارای حســن ســابقه
و امانــت و تقــوا ،مؤمــن و معتقــد بــه
مبانــی جمهــوری اســامی ایــران و
مذهــب رســمی کشــور باشــد انتخــاب
گردد.
اما همین عبارت کوتاه رجل سیاسی
و مذهبــی و تعریفی که بــرای آن آمده
است ،منشأ و علت العلل داستانهای
پرحاشیه زیادی طی ســالهای گذشته
بــوده اســت؛ چــه آنکــه رجــل مذهبــی
و سیاســی در ادوار مختلــف بــه دلیــل
نداشــتن تعریــف مشــخص زمینــه را
بــرای رد صالحیتهــا و خــط خــوردن
چهرههــای مختلف از میدان انتخابات
ریاســت جمهوری فراهم ساخته است
و در سوی دیگر میدان نیز رجل سیاسی
و مذهبی شناخته شــدن برخی از افراد
از ســوی شــورای نگهبــان ،بــا انتقاداتی
همراه شده است.
همچنیــن جلیلــی رحیمــی جهــان
آبــادی عضــو کمیســیون حقوقــی و
قضایی مجلس شــورای اسالمی نیز در
این زمینه اظهار داشت« :ثبتنامهای
گسترده در انتخابات ریاست جمهوری
نشــان داد کــه باید قانــون در این زمینه
تغییــر یابد چرا که ســبب ســرافکندگی
شد.
اگــر شــرایط ثبتنــام ریاســت
جمهــوری تغییر نکند ،هــر دوره با این
وضعیــت مواجه خواهیــم بود که وهن
کشور اســت ،بر همین اساس معتقدم
یکی از راهکارهای این امر این باشد که
افراد تأییدیه از چهرههای شــاخص به
میــزان الزم بگیرند و بــرای ثبتنام نیز
باید در ابتدا پیشینه خود را ارائه کنند».
نماینــده مــردم تربت جــام و تایباد
در مجلس شورای اسالمی گفت« :این
حجــم گســترده افــراد بــرای ثبتنــام
در انتخابــات ریاســت جمهــوری پیــام
روشــنی برای هر سه قوه کشور داشت و
باید همه در این راستا همفکری کرده و
گامهای مناســب و مطلوبی برای تکرار
نشــدن چنیــن صحنههایــی در مقابــل
دوربینهای رسانههای جهان برداریم.
اصــاح ایــن موضــوع اراده جمعی
حاکمیــت را میخواهد ،بایــد در قانون
اساسی نسبت به این موضوع بازنگری
شــود همچنیــن در قوانیــن عــادی نیــز
شــرایط ثبتنــام ریاســت جمهــوری
نیازمند اصالح اســت تا هر فردی با هر
شرایطی نتواند ثبتنام کند».

