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ـ سياسی در  مفهوم رجل مذهبی 
اصل 115 قانون اساسی 

هادی قطبی

ایجاد ابهام در قید رجولیت مذهبی و سیاسی
در اصـل115 قانـون اساسـی آمده اسـت: »رئیس جمهور 
بایـد از میـان رجـال مذهبـی و سیاسـی که واجد شـرایط 
زیـر باشـند انتخـاب گـردد: ایرانی االصـل، تابـع ایـران، 
مدیـر و مدبر، دارای حسـن سـابقه و امانـت و تقوا، مؤمن 
و معتقـد بـه مبانـی جمهـوری اسـالمی ایـران و مذهـب 

کشور.« رسـمی 
یکـی از قیـود کـه در آن ابهـام وجـود دارد قیـد »رجـل 
مذهبـی و سیاسـی« بـرای رئیـس جمهـور در اصـل115 

قانـون اساسـی اسـت.

همچنیـن در سیاسـت های کلـی انتخابـات، کـه توسـط 
مقـام معظـم رهبـری در مهرمـاه 1395 کـه بـه رؤسـای 
مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  رئیـس  و  سـه گانه  قـوای 
نظـام ابالغ شـد، شـورای نگهبـان را مرجـع تعریف رجل 
سیاسـی و مذهبـی، می دانـد و اعضـای شـورای نگهبـان 
ملـزم بـه تعریـف آن می کنـد. ایشـان در بند دهـم چنین 
مرقـوم فرموده انـد:  »ارتقـاء شایسـته گزینی -همـراه بـا 
زمینه سـازی مناسـب- در انتخاب داوطلبان تراز شایسـته 
جمهـوری اسـالمی ایـران و دارای ویژگی هایی متناسـب 
بـا جایگاه مربـوط از طریق:.... 5. تعریـف و اعالم معیارها 

اشاره: 

حضرت  که  است  نظامی  اسالمی  جمهوری 
پشتوانه  به  ایران  کشور  در   خمینی امام 
ساختاری  دارای  نظام،  این  نهاد.  بنا  مردم، 
است  اصیل  اسالم  مبانی  از  کارآمد  و  نوین 
آموزه های آن  باورها، داده ها و  بر مبنای  که 
دین مبین اسالم استوار است. بنابر آن داده ها 
و آموزه ها، ولی فقیه در رأس نظام جمهوری 
اسالمی قرار داد و از مشروعیت الهی برخوردار 
اذن  بدون  حاکمیت  اعمال  نوع  هر  و  است 
مناصب  از  یکی  است.  مشروعیت  فاقد  او 
ریاست  خطیر در جمهوری اسالمی، منصب 
جمهوری است و مشروعیت آن بعد از احراز 
رأی  و  نهادهای ذی ربط  توسط  صالحیت ها 
و  فقیه  ولی  تنفیذ  و  تجویز  از  برآمده  مردم، 
مقام  از  پس  رئیس جمهور،  است.  رهبری 
رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور است و 
مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه 
مجریه را، جز در اموری که مستقیما به رهبری 

مربوط می شود، برعهده دارد.
را  شرایطی  اساسی  قانون  اصل115  در 
مهم  جایگاه  این  داوطلب  که  افرادی  برای 
می شوند، در نظر دارد که بایستی این شرایط 
احراز  جمهوری  ریاست  نامزدهای  برای 
شود. یکی از این شرایط رجولیت مذهبی و 
سیاسی است. در طی مدتی که از عمر این 
نظام می گذارد، پیرامون این ویژگی تعاریف 
نشریه  است.  بوده  متعددی مطرح  تفاسیر  و 
فرهنگ پویا با توجه به موضوع این شماره 

به بررسی این شرط می پردازد.
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و شـرایط الزم بـرای تشـخیص رجـل سیاسـی، مذهبی و مدیـر و مدبر 
بـودن نامزدهـای ریاسـت جمهوری توسـط شـورای نگهبـان«.)1(

بـا توجـه بـه این بنـد که خواسـتار »تعریـف و اعـالم معیارها و شـرایط 
الزم بـرای تشـخیص رجـل سیاسـی، مذهبـی« شـده اسـت، شـورای 
نگهبـان بایـد کّمی سـازی کنـد و معیارهایـی ارائـه دهـد کـه موجـب 

اتهـام اعمـال سـلیقه در تصمیمـات نگـردد. 

شرایط و معیارهای رجل سیاسی، مذهبی
بـر همین اسـاس بعد از ابـالغ سیاسـت های کلی انتخابات توسـط مقام 
معظـم رهبـری، شـورای نگهبان معیارهایـی را در تشـریح رجل مذهبی 
و سیاسـی بـودن،  ارائـه داده و یـازده معیـار را ذکـر می کند: »شـرایط و 
معیارهـای الزم جهـت تشـخیص رجل سیاسـی، مذهبـی و مدیر و مدبر 

بـودن نامزدهای ریاسـت جمهـوری عبارتند از:
یـک: سـوابق کافـی و قابـل ارزیابـی در فعالیت های مذهبی و سیاسـی 

از قبیـل مکتوبـات، سـخنرانی ها و اعـالم مواضع.
دو: سـوابق کافـی و قابـل ارزیابـی در تصـدی برخـی مسـئولیت ها و 

کالن. مدیریت هـای 
سه: سالمت و توانایی الزم جهت ایفای مسئولیت های ریاست جمهوری.

چهار: سن متناسب با مسئولیت های ریاست جمهوری.
پنج: صالحیت علمی الزم جهت ایفای وظایف ریاست جمهوری.

چارچـوب  در  اجرایـی  مشـی های  خـط  و  برنامه هـا  ارائـه  شـش: 
صالحیـت و اختیـارات قـوه مجریـه مبتنی بر اسـناد باالدسـتی از جمله 

قانـون اساسـی و سیاسـت های کلـی نظـام.
هفـت: معرفـی مشـاوران جهـت تشـریح برنامه هـا و تـوان مدیریتی و 

برنامه  هـا.
هشـت: عدم محرومیـت از حقوق اجتماعـی و فقدان سـابقه محکومیت 

کیفـری موثر.
از جملـه  اقتصـادی  بـه جرائـم  عدم محکومیـت قطعـی کیفـری  نـه: 
کالهبـرداری، رشـاء و ارتشـاء، اختـالس، تبانـی در معامـالت دولتـی، 

اقتصـادی کشـور. پول شـویی، اخـالل در نظـام 
ده: وابسـته نبـودن بـه گروه های غیرقانونـی و عدم محکومیـت به اقدام 
علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران و فقدان سـوابق سـوء امنیتـی از جمله 

در فتنه سـال1388.
یـازده: عدم وابسـتگی بـه رژیـم گذشـته و موثـر نبـودن در تحکیـم 

آن.«) 2(.
همچنیـن نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی در آبـان1399، در ماده 
دوم طـرح اصـالح قانـون انتخابـات، بـرای رجـل مذهبـی و سیاسـی 

بـودن، معیارهـای زیـر را ذکـر کردند: 

الف( معیارهای رجل مذهبی:
1. اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه.

2. ثبـات و اسـتواری در اعتقـاد و التـزام بـه عقایـد، احـکام و اخـالق 
اسـالمی از جملـه انجـام واجبـات و تقیـد بـه تـرک محرمات و اشـتهار 

آن. به 
3. بهره منـدی از اطالعـات الزم در حـوزه اعتقـادات و اصـول دیـن و 

مذهـب در حـد اثبـات حقانیـت دیـن اسـالم و مذهب تشـیع.
4. احسـاس مسـئولیت نسـبت بـه امور دینـی مردم و ترویـج ارزش های 
دینـی و انقالبـی در جامعـه، از جمله اعتقـاد عملی به انجـام فریضه امر 

بـه معـروف و نهی از منکر و بزرگداشـت شـعائر دینی.
5. صداقـت در گفتـار و عدالـت در رفتـار بـا بررسـی سـوابق از جملـه 
در گزارش هـای مرتبـط بـا سـمت ها و مسـئولیت ها و ارائـه آمارهـای 

. تبط مر

ب( معیارهای رجل سیاسی:
1. بهره منـدی از اطالعـات الزم و قـدرت تحلیـل در خصـوص مبانـی 

شـکل گیری نهضـت امـام خمینـی و نظـام اسـالمی و اسـتمرار آن.
2. تعهـد و التـزام عملـی بـه نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران، انقـالب 
اسـالمی و قانون اساسـی و همچنین درک و آشـنایی نسـبت به اصول 
ایـن قانـون و حـدود صالحیت هـا و جایـگاه قـوای سـه گانه و سـایر 
نهادهـای اساسـی نظیـر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، مجلـس 

خبـرگان رهبـری، شـوراها و نیروهـای مسـلح.
3. داشـتن مواضـع روشـن و عملکـرد شـفاف راجـع بـه جریان هـای 
غرب گـرا و واگـرا و طرفـداران نظـام سـلطه در کشـور و تهدیـدات و 

انقـالب اسـالمی. از  فتنه هـای بعـد 
امـور داخلـی، منطقـه ای و  4. شـناخت و آگاهـی عمیـق نسـبت بـه 
بین المللـی و نیـز قـدرت تحلیـل مسـائل جاری و آتـی مبتنی بـر مبانی 
و معیارهـای انقالبـی از قبیـل حفـظ اسـتقالل همه جانبـه و تمامیـت 
ارضـی کشـور، عدم تعهـد و گرایـش بـه قدرت هـای سـلطه گر، حمایت 
از مبـارزه حق طلبانـه مسـتضعفین در برابر مسـتکبرین و دفـاع از حقوق 

مسـلمانان. همه 
5. سـابقه تـالش همـه جانبـه در تأمیـن و حفـظ حقـوق شـهروندی و 
آزادی هـای قانونـی و مشـروع، وحـدت ملـی و تقویـت آن، مصالح نظام 
اسـالمی، منافـع ملـی و ترجیـح آن بـر منافع شـخصی، گروهـی، قومی 

حزبی. و 
تبصره-أخـذ یـا داشـتن تابعیـت و یا اقامـت دائـم از کشـورهای بیگانه 
توسـط داوطلـب، والدیـن، همسـر و فرزنـدان از مصادیـق عدم التـزام و 
تعهـد بـه انقـالب و نظام جمهـوری اسـالمی ایـران تلقی می شـود.)3(

نماینـدگان مجلـس البتـه بـرای مدیـر بـودن نیـز شـرایطی از قبیـل 
سـابقه مبـارزه بـا فقـر و فسـاد و تبعیـض، پایبنـدی بـه مقـررات، نظـم 
در عملکـرد، روحیـه جهـادی و کارگروهـی، ساده زیسـتی و حساسـیت 
نسـبت بـه بیت المـال و مشـورت پذیری و نقدپذیـری و... را پیشـنهاد 

کرده انـد.)4(

معنا و مفهوم رجل
احـراز  بـرای  نگهبـان  شـورای  فیلتـر  اولیـن  اصـل115،  اسـاس  بـر 
صالحیت هـا، ایـن اسـت کـه در دایـره رجـال سیاسـی مذهبی، شـرایط 
افـراد را احـراز کنـد؛ چراکـه بـا دو واژه »از میـان« و »رجـال مذهبی و 
سیاسـی« داوطلبـان را محـدود می کنـد و بعـد از آن شـرایطی را ذکـر 
می کنـد: »ایرانـی االصـل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسـن سـابقه 
و امانـت و تقـوا، مؤمـن و معتقـد بـه مبانی جمهـوری اسـالمی ایران و 
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بر اساس اصل115، اولین 
فیلتر شورای نگهبان برای احراز 

صالحیت ها، این است که در 
دایره رجال سیاسی مذهبی، 

شرایط افراد را احراز کند؛ چراکه 
با دو واژه »از میان« و »رجال 

مذهبی و سیاسی« داوطلبان 
را محدود می کند و بعد از آن 

شرایطی را ذکر می کند؛
در واقع این سه ویژگی باید 

قبل از بررسی سایر شرایط، در 
داوطلبان احراز شود.

مذهب رسـمی کشـور«؛ یعنی ممکن اسـت فرد مدیر 
باشـد یـا از سـابقه خـوب اجرایـی برخوردار باشـد، اما 
در عیـن حـال رجل سیاسـی یـا رجل مذهبی نباشـد. 
یـا رجـل مذهبـی و اسـالمی باشـد، امـا امانـت دار و 
متقـی نباشـد. در ایـن صـورت بـه صراحـت قانـون، 
صالحیـت وی تاییـد نمی شـود. از طرفـی قانون گذار 
بـرای رجلیـت، قیـد مذهبی بـودن و سیاسـی بودن را 
ذکـر کـرده اسـت. در واقع این سـه ویژگـی باید قبل 

از بررسـی سـایر شـرایط، در داوطلبـان احراز شـود.
امـا قبـل از هـر چیز،  بایـد معنـا و مفهـوم »رجل« را 
تبییـن نمـوده و بدانیـم مـراد قانونگـذار از ایـن واژه 

؟  چیست
و  بـودن  مذکـر  اسـتعمال  دو  در  عربـی  در  رجـل 
می شـود.  اسـتفاده  شـخصیت  دوم  و  بـودن؛  مـرد 
همچنان کـه در آیـه شـریفه مـی فرمایـد: »ِرَجاٌل اَل 
َاِة  تُلِهیِهـم تَِجـاَرٌة َواَل بَیـٌع َعن ِذکـِر اهللِ َوإِقَـاِم الَصّ
کاِة یَخافُـوَن یوًمـا تَتََقَلّـُب فِیـِه الُقُلوُب  َوإِیتَـاِء الـَزّ
َواَلبَصـاُر« در ایـن آیـه مراد از رجل شـخصیت هایی 

هسـتند کـه چنیـن ویژگی هایـی را دارنـد.
امـا در زبان فارسـی، رجـل فقط به معنای شـخصیت 
بـه کار مـی رود و بـرای مذکر و مونـث، واژگان زن و 
مـرد یـا خانـم و آقـا را بـه کار می برنـد. از همیـن رو، 
واژه  از  اساسـی  قانـون  اصـل115  در  قانون گـذار 
آقایـان  »رجـال« اسـتفاده کـرده و واژه مـردان یـا 
را بـه کار نبـرده اسـت. بـه همیـن دلیـل سـخنگوی 
شـورای نگهبـان نیـز تصریـح می کنـد: »در گذشـته 
از قشـر بانـوان نیـز کسـانی بودند که ثبت نـام کردند 
و شـورای نگهبـان در ایـن زمینـه نظر خاصـی ندارد 
و منـع خاصـی هـم وجـود نـدارد، قانـون خاصی هم 
نسـبت بـه ثبت نام و بررسـی صالحیت بانـوان وجود 
نـدارد... شـورای نگهبـان هیـچ گاه بـه صـرف این که 
فـردی کـه ثبـت نام کـرده مـرد اسـت یـا زن اظهار 
نظـر نکـرده اسـت و هر گاه زنـی رد صالحیت شـده 
بـه خاطـر نداشـتن صالحیـت عمومـی بوده اسـت.« 

)5(
ناگفتـه نمانـد تفسـیر »رجـال مذهبی و سیاسـی« در 
مشـروح مذاکـرات قانون اساسـی نیز توسـط آیت اهلل 
شهید بهشـتی، بی نتیجـه مانـد و از مـرد و زن بـودن، 
عبـور کـرده و بـه تصمیـم فقهـی آینـدگان واگـذار 
کرده انـد. از همیـن رو قانـون نسـبت بـه مـرد بـودن 
کلمـه رجـل سـاکت اسـت و بـاب تفسـیر را بـرای 
دیگـران بـاز گـذارده اسـت. و بنابـر گفته سـخنگوی 
شـورای نگهبـان در جـواز ثبـت نـام بانـوان، قطعـی 
اسـت کـه مـراد از رجـل در ایـن اصـل، مـرد بـودن 

. نیست

بـا مراجعه بـه مذاکرات مجلـس خبرگان قانون اساسـی 
نیـز مشـخص می شـود کـه در هنـگام تدویـن قانـون 
اساسـی، خبـرگان حاضـر در جلسـات دو نظر داشـته اند: 
برخـی معتقـد بودنـد با توجـه به این که منصب ریاسـت 
جمهـوری شـغلی هماننـد قضـا، یـا مرجعیـت نیسـت 
تصـدی آن توسـط زنان واجد شـرایط نیز بدون اشـکال 
اسـت. برخـی دیگـر کـه اکثریـت را تشـکیل می دادنـد 
معتقـد بودنـد: تصدی ریاسـت جمهـوری نوعی حکومت 
و والیـت اسـت و حکومـت تنها خاص قضـا و مرجعیت 
نیسـت؛ بلکـه طبـع ایـن منصب که بـه نوعـی مقتضی 
حاکمیـت ولـو در حـد معینـی اسـت، نمی تواند بـه زنان 
واگـذار شـود، زیـرا مضامیـن وارده و نیز فتاوی مشـهور 
از پرداختـن زنـان بـه حکومت بـه معنی خاص ابـا دارد. 
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همچنـان که اشـاره شـد، مفهوم رجـل، فراتـر از قدرت 
مدیریـت و تدبیـر امـور اسـت؛ چراکـه در ادامـه همیـن 
اصـل، مدیریـت و تدبیـر را نیز ذکر می کند. شـاید بتوان 
بـا توجـه بـه شـرایطی کـه در اصـل115 بـرای رجـال 
مذهبـی و سیاسـی ذکر شـده، کلمـه رجال را بـه معنای 
نخبـگان گرفـت. حال فـرد نامزد یـا خود نخبـه مذهبی 
و سیاسـی اسـت و یـا سـخنان و نظرات وی مـورد تایید 

نخبـگان مذهبی و سیاسـی می باشـد. 
مذهبـی  رجـل  شـد،  اشـاره  کـه  همان طـور  بنابرایـن 
و سیاسـی غیـر از شـرایطی ماننـد مدیریـت و تقـوا و 
امانتـداری و اعتقـاد بـه مبانـی جمهـوری اسـالمی و 
اعتقـاد به مذهب رسـمی کشـور اسـت و نخبـه مذهبی 
و سیاسـی بـودن، بـرای احـراز صالحیت کافی نیسـت. 

نسبی بودن مفهوم رجل مذهبی و سیاسی
نبایـد از نظر دور داشـت که رجولیت مذهبی و سیاسـی، 
یـک مفهـوم نسـبی اسـت و بـا توجه بـه شـرایط زمان 
و اشـخاص تعریـف می شـود. ممکـن اسـت فـردی در 
گذشـته رجل مذهبی و سیاسـی محسـوب می شـده، اما 
بـه دلیل مشـکالت شـخصی یـا کناره گیری از سیاسـت 
یـا تکامل نظـام و جامعـه، اکنون مصداق رجـل مذهبی 

و سیاسـی نباشد.
نرم افزارهـای  و  سـخت افزار  پیشـرفت  بـه  توجـه  بـا 
اطالعـات  بـه  نسـبت  جامعـه  رشـد  و  اطالع رسـانی 
مذهبـی و سیاسـی، افـراد جامعـه بـا دهه هـای گذشـته 
بسـیار متفـاوت اسـت؛ بـه گونـه ای کـه اوائـل انقـالب 
گاه یـک فـرد سـی سـاله هـم رجـل مذهبی و سیاسـی 
نیسـت؛ چراکـه  امـروز چنیـن  امـا  محسـوب می شـد، 
چـه  هـر  خـود،  تکاملـی  سـیر  در  اسـالمی  انقـالب 
پیش رفـت کـرده، شـرایط و آزمون هـای دشـوارتری را 
تجربـه کـرده اسـت و اگـر انقـالب اسـالمی پیـش از 
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ایـن در مرحلـه نظام سـازی قرار داشـته، اکنـون در مرحله دولت سـازی 
اسـت. از همیـن رو بایـد بـا توجه به شـرایط حاکـم امروز رجـال مذهبی 

و سیاسـی را تعریـف شـود.
در همیـن مراحـل اسـت که نخبـگان مذهبی و سیاسـی مـورد آزمایش 
و امتحانـات سـخت قـرار می گیرنـد و برخی افـراد که پیـش از این جزء 
رجـال مذهبی و سیاسـی بـوده و حتی دارای مسـئولیت های سـنگین و 
کالن بوده انـد، در غربال گری هـا، از دایـره نظام و دولت اسـالمی خارج 
می شـوند؛ چراکـه در شـرایط دولت سـازی، کار بـه مراتـب سـخت تر 
از نظام سـازی اسـت و افـرادی کـه در گذشـته مسـئولیت و عنوانـی 
داشـته اند، ممکـن اسـت دچار سسـتی و ضعف و رکـود شـوند و نتوانند 
هم پـای انقالب اسـالمی رشـد نماینـد. این امر در بسـیاری از مـوارد از 
صالحیـت و شایسـتگی های افـراد کـم نمی کنـد، امـا آنـان را در طـراز 

یـک مسـئول انقـالب اسـالمی در حـال حاضر نیـز قـرار نمی دهد.
همچنیـن ممکن اسـت فـردی برای مناصـب دیگر مانند میـدان مبارزه 
علمـی و نظامـی، رجـل سیاسـی محسـوب شـود، امـا بـرای ریاسـت 

جمهـوری، رجل سیاسـی محسـوب نشـود.
ناگفتـه نمانـد: هرچنـد آنچـه گفتـه شـد، در قانـون لحاظ نشـده و یک 
تفسـیر علمـی بـرای جامعه اسـت تـا بتوانند فـرد شایسـته ی را انتخاب 
کننـد؛ و ایـن وظیفـه سـنگین، بـر عهـده نخبـگان اسـت و شـورای 
نگهبـان، حداقل هـا را در رد یـا تاییـد صالحیت هـا در نظـر می گیـرد تا 
میـدان مدیریـت و اجـرای قانون بـرای افراد بیشـتر با سـالیق مختلف 
اجرایی و مدیریتی در عرصه سیاسـت فراهم باشـد و این مردم هسـتند 
کـه باید شـرایط کشـور و انقـالب را در نظر داشـته و فـردی را در طراز 
دولـت اسـالمی از میـان افـراد تاییـد صالحیت شـده، انتخـاب کنند. از 
همیـن بـا دقـت بیشـتری بایـد سـخن گفتـه و انتخـاب بهتری داشـته 

باشـیم تـا بتوانیم پاسـخگوی شـارع مقدس باشـیم.
در واقـع آنچـه گفتـه شـد، مـالک و معیـاری بـرای مـردم اسـت تـا با 
توجـه بـه ایـن معیارهـا حداکثـری بیندیشـند و بـه حداقل هـا راضـی 
نشـوند و برای پیشـرفت جامعه و رسـیدن بـه اهداف و آرمان ها، مسـیر 
کوتاه تـر و سـریع تری بپیماینـد. از این منظـر، اقدام شـورای نگهبان در 
احـراز حداقلـی شـرایط، میـدان آزمـون و انتخـاب را برای مـردم فراهم 
مـی آورد؛ نـه این کـه آنـان نیـز بـدون در نظـر گرفتن شـرایط کشـور و 

منطقـه، بـه انتخـاب حداقلی دسـت بزنند.

جمع بندی
می تـوان ادعـا کـرد »رجولیـت مذهبـی و سیاسـی« یک مفهوم نسـبی 
اسـت و نمی تـوان بـا معیار دوره هـای گذشـته و سـوابق در عرصه های 

دیگـر افـراد، صالحیت امروزشـان را تاییـد را رد کرد.
هرچنـد جـای ایـن سـوال باقـی اسـت که بـا توجه بـه تفسـیری که از 
مفهـوم رجولیـت ذکـر شـد، بـرای عملکـرد شـورای نگهبـان در تاییـد 
صالحیـت برخـی افـراد کـه رجـال مذهبـی محسـوب نمی شـوند، چـه 
توجیهـی می تـوان ارائـه داد؟ آیـا می تـوان گفـت بـه قـدرت رسـیدن 
برخـی افراد ناشایسـت، ناشـی از تسـامح در تفسـیر اصـل115 و تبیین 

»رجـال مذهبـی و سیاسـی« در برخـی ادوار گذشـته بـوده باشـد؟
قرائـن نشـان می دهـد بـا توجـه بـه عدالـت اعضـای محتـرم شـورای 

نگهبـان و نیـز این کـه عملکـرد و نظر آنـان تابع گزارشـات و اطالعاتی 
اسـت کـه به ایشـان می رسـد، شـاید بتـوان گفـت عملکرد بـدون هیچ 
عیـب و نقـص، مخصوص معصومین اسـت، در عین حال اشـتباهات 
افـرادی ماننـد فقهـا و حقوقدانـان محتـرم شـورای نگهبـان، معموال از 
روی تعمـد و سـهو و سـهل انگاری نبـوده اسـت. چـه بسـا در مقدمـات 
ایـن تصمیم گیـری، اشـتباهی صورت بگیـرد یا افـراد از راه های دیگری 
غیـر از اسـناد ارائه شـده، علـم حاصل کننـد و نتوانند دیگـران را توجیه 
کننـد، و گاه اطالعاتی که دیگران دارند و برای خودشـان حجت اسـت، 
بـرای ایشـان ثابـت نشـود و از همیـن رو در تاییـد یـا رد صالحیت هـا 
دچـار اختالف شـوند. از طرفـی مالک شـورای نگهبان، قانون اساسـی 
اسـت و سیسـتم نظارتـی شـورای نگهبـان، سیسـتم گزینش اسـت، نه 
سـنجش؛ بـه همین دلیـل نمی توانـد وارد شخصیت شناسـی افراد شـود 
و عالوه بر مسـتندات گزینشـی، مسـتندات سنجشـی نیز داشـته باشـد 
کـه آیـا این فرد تحمل فشـار هشـت سـال ریاسـت جمهـوری را دارد؟ 
آن چـه مهـم اسـت این کـه بپذیریـم نظـام جمهـوری اسـالمی دارای 
سـاختار اسـت و بـرای مصلحت اندیشـی، سـاختاری ایجـاد کـرده کـه 
همـان مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام اسـت و شـورای نگهبـان در 
ایـن سـاختار، جایـگاه مصلحت اندیشـی نـدارد بلکـه عهـده دار نظارت  
بـر اجـرای قانـون اسـت و در بعضی مـوارد مانند اصل 91 تـا 99 قانون 
اساسـی وظایفـی دارد کـه حاصل آن این اسـت که گفته شـده شـورای 
نگهبـان چشـم بینـای نظام اسـالمی و پاسـدار قانون اساسـی و مالک 

اسـالمیت و جمهوریـت نظام اسـت. 
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