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 »طرح اصلاح قانون انتخابات« علمی دانشگاه قم درباره هیئتعضو  گو با دکتر حامد نیکونهادوگفت

 !قانون وجود ندارد تیو حاکم ینظارت استصواب نیب يادوگانه

 

مصوبه اخیر مجلس شوراي اسلامی که در گیرودار مبارزه همگانی با ویروس کرونا مطرح 
اد توجه به ابع را در فضاي علمی و مطبوعاتی در پی داشت. با هاییبررسیو  هابحث ،شد

 بنابراین ؛مختلف این مصوبه بررسی بیشتر آن در فضاي علمی ضرورتی انکارناپذیر است
به وبه این مص دربارهدانشگاه قم  دانشکده حقوق علمی هیئتدکتر حامد نیکونهاد عضو  با

 یم.اهگو پرداختوگفت

 

سیاسی و افراد  هايجریاندر اینکه قانون انتخابات نیازمند اصلاح است تمام  •
 هستند؟ يچه موارد مشخصاًدارند. این ایرادات  نظراتفاق

 حقوقی ، این الزام براي نظام(مدظله) از سوي مقام معظم رهبري 95در سال هاي کلی نظام از ابلاغ سیاست بعد
صلاح شود و بازبینی و اشود؛ یعنی قوانین حاکم بر نظام انتخاباتی  میترس بازحقوق انتخابات به وجود آمد که 
 گیرد.قرار کلی انتخابات هاي سیاستدر جهت تحقق 

طرح انتخاباتی و حقوق انتخابات مناظر بر ابعاد گوناگون نظام الزامات متعددي کلی انتخابات هاي در سیاست
 يهانهیهز رمجازیغمنابع مجاز و ها و انواع حدود و نوع هزینه ؛بحث تبلیغات انتخاباتی از جمله ،است شده

اتی و انواع جرائم و تخلفات انتخاب جلوگیري از ، نحوه تبلیغات،ي انتخاباتیهاسازي هزینهشفاف ؛تخاباتیان
هاي عمومی و ارتقاي سطح ها، آموزشبحث افزایش آگاهی ؛داراقدامات مغایر قانون توسط مراجع صلاحیت

قاي ارت مهم بحث ؛هاي انتخاباتیترسیم ابعاد رقابت مردم از نامزدها و ترویج هنجارهاي انتخاباتی؛ شناخت
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احل ، ابعاد و مرندهایبر فرانظارت شوراي نگهبان بحث م ؛هاي متعددي داردگزینی که خود زیرشاخهشایسته
بات نسبی لزوم ث ؛هاي نوین در انتخاباتفناورياز  و استفاده ، بحث انتخابات الکترونیکگانهسههاي انتخابات

 .تعیین سازوکار براي حسن اجراي وظایف نمایندگی و مواردي از این دست ؛قوانین انتخابات

اعلام  وشوراي اسلامی مطرح مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات در  1397قانونی در سال  این الزامدر راستاي 
 بعد از تصویب ها و صحن علنی مجلس قرار گرفت وکمیسیوندستور کار  در 98از ابتداي سال  و وصول شد
این طرح اصلاحی مراحل تصویب را طی  شوراي نگهبان داشت؛ ولی همتعددي ب يهاوبرگشترفت در مجلس

موارد  قانون انتخابات در طرح اصلاحنرسید.  98سال  مجلس شوراي اسلامی در به انتخاباتسرانجام  نکرد و
انتخاباتی،  هايگرفته بود، در حوزه هزینه انجاماصلاحات خوبی و ه شدبررسی  کلی هايظر بر سیاستمتعددي نا

نظام  در مورد نوع همچنین هاي انتخابات، تبلیغات انتخاباتی، فرایندهاي گوناگون انتخابات،منابع هزینه
 ولی ؛طرح شدنکاتی م انتخابیه يهاحوزه شدن شهرستانی -و استانی انتخابات انتخاباتی بحث تناسبی شدن

 .نشدتبدیل و به قانون  به سرانجام نرسید طرح اصلاح به دلایل گوناگون در مجموع این

 هاي کلی انتخابات است و باید در قانونطبق سیاستمطرح الزامات ترین یکی از مهمگزینی لزوم شایسته
ذکر شده  یروشنبهو زیربندهاي آن  10در بند  امر. این العاده حائز اهمیت استانتخابات اصلاح شود و فوق

مشارکت آزادانه، آگاهانه و حداکثري مردم به انتخاب و گزینش  تاشود یعنی انتخابات برگزار می؛ است
قرر در توانند وظایف مکه صلاحیت نمایندگی دارند و می به مجلس راه یابندافرادي  شود ومنجر شایستگان 

 ص تکالیف نمایندگی و مجلس شوراي اسلامی انجام دهند.قانون اساسی را در خصو

 .همین موارد استشود، توجه می کمتر به آن طرح اصلاح قوانین انتخاباتی ترین مواردي که دریکی از مهم

 این مصوبه چه نسبتی با لایحه جامع انتخابات دارد؟ •

 قیمیمستنسبت  ،بحث و بررسی شداواسط و اواخر اردیبهشت در مجلس مصوبه همان است که  زاگر منظور ا
از جمله  آن برخی مواد به مجلس ارائه داد. البته 1397که دولت در اواخر سال  ندارد با آن لایحه جامع انتخابات

اصلاح  مفاد طرح خیلی شبیه و از قضا شوندگان است، ارتباطاتی داردشرایط انتخاب بارهکه در لایحه 55 ماده
نام و شرایط نمایندگی در ثبتکیفیت احراز نزول هر دو در خصوص  شأنشاید مبنا و  و است قانون انتخابات

ه عرض ک ی استانتخابات اصلاح قانون طرح ،اما اگر منظور از این مصوبه؛ باشد سانداوطلبان انتخابات یک
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د طلباین بحث جداگانه و مفصلی میخود  و هایی دارندپوشانیدر مجلس مطرح بود، هم 97،98سال  درکردم 
 توانیم بین این دو بیابیم.می ی رامشابهت و تفاوتکه چه موارد 

ورا این شچرا شوراي نگهبان در قبال مصوبه اردیبهشت چه ایراداتی را مطرح کرد؟  •
مجلس ضمن برشمردن  هايپژوهشبا اینکه پیش از تصویب طرح در صحن مرکز 
در واکنش خود به وجود ابهاماتی در  ،ایرادات اعمال اصلاحاتی در آن را لازم دانست

 مصوبه اکتفا کرد؟

وراي ایراد شنکرد. ماهوي ورود در اردیبهشت ماه مطرح شد، شوراي نگهبان به یک معنا این مصوبه که  بارهدر
نیست.  ظراظهارنقابل  کنونیبه طرز اعلام کرد که این مصوبه  نخستیعنی در مرحله  ؛ابهام بود اعلامان، نگهب

داشته ا ر اظهارنظرقابلیت  که متن مصوبه شودیک مصوبه می بارهدر اظهارنظرشوراي نگهبان در صورتی وارد 
اشت، ي که داظهارنظرنیست. شوراي نگهبان در  اظهارنظرقابل بررسی و  بعاًباشد. وقتی متن مبهم است، ط

مصوبه ن آاینکه نسبت این مصوبه با  مثلاًآن ابهامات را برطرف کند،  ابتدا باید ابهام کرد که مجلساعلام 
دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده  قانون لزوم رسیدگی( 78مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 

یا د اینمآن را تکمیل  خواهدمیآیا است؟  برقرار چیست و چه نسبتی بین این دو )هاي مختلفدر انتخابات
 .شودمی اظهارنظرشورا وارد  ،بعد از رفع این ابهام کند؟ نسخ

ته ه است. البکردایرادي از جهت مغایرت یا عدم مغایرت به این مصوبه وارد نبنابراین شوراي نگهبان هنوز 
ی به همان دلیل ولی شوراي نگهبان ؛داردایرادات جدي  این مصوبه ،از حیث قانون اساسیاست که  پرواضح

 .ه استاعلام ابهام کرد فقط فعلاًکه عرض شد 

یم تحلیل تواندر مصوبه اشاره و اکتفا کرد، می به وجود ابهام صرفاً چرا شوراي نگهبان  پرسیدید، درباره اینکه
 حقوقی اما به لحاظ ؛کنمورود نمی به این بخش که من هیمانجام د یفرا حقوقتحلیل  یا حقوقی داشته باشیم

د، کافی وضوح و روشنی ندار قدربهعدم مغایرت  صوبه از نظر مرجع تشخیص مغایرت وموقتی  باید بگویم،
اطرافی دارد که ممکن است بعد از رفع ابهام معلوم شود این مصوبه خلاف شرع یا قانون  صورت مسئله یعنی

راي نگهبان شوتا ین مصوبه مشخص شود است. باید ابعاد ا چندپهلودوپهلو یا  و یا ابهام دارد است؛ اساسی بوده
 واصلاحیه بر مصوبه انجام داد دو  مجلس اردیبهشت، 29 ، دراواخر دوره مجلسبتواند اعلام نظر کند. البته 

3 
 
 

 



رسد شورا باید دوباره ورود کند و به نظر میاکنون ، 94طبق اصل  ،شوراي نگهبان برگرداند هبجهت ارزیابی 
 بیان کند.تر جزئی صورتبهایرادات را  ،ورود ماهويبا  این بار شوراي نگهبان باید

 نظام هاي کلیبا سیاست مصوبه مغایرت يو شورا هاپژوهشیکی از ایرادات مرکز  •
نظام حقوقی جمهوري اسلامی چه  مراتبسلسلهکلی در  هايسیاستاست. 

صلاحیت شوراي نگهبان در بررسی عدم مغایرت مصوبات با آن  جایگاهی دارند؟
 چگونه است؟

در  (مدظله) مقام معظم رهبري مرقومه طورهمینو هاي کلی به ماهیت سیاست با توجهو طبق قانون اساسی 
 مصوب کلی جمهوري اسلامی در خصوص انرژي يهااستیس( هاي کلی ابلاغیسیاستیکی از  ابتداي
راغ راه چ واقع در وعادي قوانین فراتر از و ذیل قانون اساسی هاي کلی داشتند، جایگاه سیاست )1379/11/03

به بررسی مصوبات مجلس از جهت بر اساس رویه شوراي نگهبان، این شورا خود را مکلف  .استقوانین عادي 
 يهااستیسغیرمنطبق با  که مغایر یارا مصوباتی و  داندیمکلی نظام  يهااستیسانطباق و عدم مغایرت با 

خلاف موازین شرعی قانون اساسی و نیز  110اصل  2و  1کلی نظام تشخیص دهد، حسب مورد خلاف بندهاي 
ملاحظه سوابق آراي شوراي نگهبان در خصوص  .کندیمبه مجلس اعلام جهت اصلاح و آن را  دهدیمتشخیص 

ات کلی انتخاب يهااستیسبه عدم رعایت نسبت  که شورا دهدیممصوبات انتخاباتی مجلس نیز نشان 
 مراتبلسلهسکلی نظام در  يهااستیسالبته مطابق با موازین قانون اساسی و جایگاه  حساسیت نشان داده است.

، 1392در سال  (مدظله) و مکاتبه دبیر شوراي نگهبان با مقام معظم رهبري هنجارها و جایگاه شوراي نگهبان
 محرز و مسلم است. نگهباناین صلاحیت براي شوراي 

 

مطابق نظر موافقان نظارت استصوابی، شوراي نگهبان آخرین حلقه نظارتی در  •
نیز بازتاب  هاآنجریان انتخابات است. دغدغه اخیر نمایندگان که در اظهارات 

داشت قانونمند کردن شوراي نگهبان بود. به نظر شما چه نسبتی میان نظارت 
 حاکمیت قانون وجود دارد؟ استصوابی شوراي نگهبان و
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پاسخ ا کنم در این مجال و این فضفکر نمی است و مننیازمند بحث مفصلی  وپرسش خیلی کلی این البته 
 عرض کنم. را کنم نکات مهمسعی می هرچند ؛پذیر باشدامکان

راگیر و ف ،نظارت جامع ابعاد و مراحل گوناگون انتخاباتی، ،است که بر فرایندها نیامراد از نظارت استصوابی 
 ،شوراي نگهبان استقانون اساسی  99دار قانونی که طبق اصل مرجع صلاحیت از طرفو  ي صورت گیردمؤثر

ظارت ن ارت استصوابی مبتنی بر قانون بوده، به مفهومنظعمال هم اِ و هم اصل اساساً. استداراي ضمانت اجرا 
 ،هانییاما اینکه باید آ؛ گر نیستنظاره صرفاً مرجع نظارت . در واقع است فراگیر و داراي ضمانت اجرامؤثر، 

می است امر مسل هاي قانونی باشد،و نظارت بر انتخابات بر اساس شاخصانتخابات امور مربوط به ترتیبات و 
عنی ی؛ نیستو از این جهت ایرادي وارد تر در قوانین مطرح کرد تر و جزئیشود این موارد را خیلی دقیقو می

 پایه است.این دوگانه از اساس بی و وجود نداردنظارت استصوابی یا حاکمیت قانون  پذیرفتن اي بیندوگانه

 اید ایننبشود، در قانون مقرر میالزامات ناظر بر نظارت شوراي نگهبان  عنوانبهآنچه ن است که ایمهم نکته 
 ببندد. نآ قانونمند طی شدن و انتخابات صحتاثر کند؛ یا دست ناظر را در تضمین خاصیت و بینظارت را بی
 تواند مسئولیتندیگر  ،طوري این الزامات را مقرر کند که ناظرالاختیار کند، نباید لوبسنباید ناظر را م این الزامات

یت نامزدها صلاحمرحله رسیدگی به  بهمحدود و محصور  صرفاًنظارت استصوابی هم  .را بپذیرد انتخابات صحت
 از جهت برخورداري از شرایط قانونی ،صلاحیت داوطلبانیکی از مراحل انتخابات بحث رسیدگی به نیست. 

روز یبات ترتبحث تبلیغات،  همچون نمایندگی در قانون انتخابات است. همه مراحل انتخاباتبراي سمت  مقرر
و همه موارد  یفرایندهاي انتخابات در مورد اظهارنظرنام، رسیدگی به شکایات انتخاباتی، ، مراحل ثبتيریگيرأ

تصوابی و اي بین نظارت اسبنابراین دوگانه ؛گیردجامعیت نظارت زیر چتر ناظر قانونی قرار می لزوم به اقتضاي
 .حاکمیت قانون وجود ندارد

 کرد؟ تأمینات مدنظر شورا را مصوبه اواخر اردیبهشت ماه چقدر اصلاح •

ده است. ش تأمینشوراي نگهبان،  مدنظربخواهیم بگوییم ایرادات که  اصلاح خاصی انجام نشدهدر این مصوبه 
ا رعایت بباید الزامات این طرح اصلاحی ند اهه گفتکاست  یکی این ،مطرح شده در این مصوبه اصلاحی آنچه

خود باقی  جايبه، از قبل انتخاباتی قوانیندر موجود و اینکه ترتیبات  آن قانون مصوب مجمع تشخیص باشد
 اعلام و منعکس نکردهمشخص ایراداتی را به مجلس  صورتبه در این مرحلههنوز  چون شوراي نگهبان ؛است
از  یبخشکه  دارد ایرادات بر این مصوبهاما شوراي نگهبان ؛ فقط رفع ابهام کرده است طبعاً، مجلس هم بود
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صورت  ر آند که تغییر بنیادینی ی مجلسنمایندگداوطلبان شرایط هم از جهت  ؛بینی استآن هم قابل پیش
در  ثال. براي مو هم نحوه احراز شرایط که مسبوق به سابقه است نمایندگی اصل شرایطبه لحاظ هم گرفته، 

بینی پیش این مواردششم مطرح بود، مجلس  در 81 -80که در سال  مجلس انتخابات انونلایحه اصلاح ق
در لایحه جامع انتخابات هم  ینوعبهو اخیر  هسال 20اصلاح قوانین انتخابات در  هايشده و در برخی از طرح

ه چنین رویکردي حاکم بود. با توجه به روی تقریباً تقدیم کرده بود،  به مجلسکه یکی دو سال پیش دولت 
غایر با م طبعاً هم مجلس اردیبهشت ماه  مصوبه شوراي نگهبان در رسیدگی به مصوبات قبلی، این بخش از

 شود.قانون اساسی تشخیص داده می

رات ااختیدر موارد متعددي ، اختیارات نظارتی شوراي نگهبان است که در این طرح اصلاح بارهدراي هم نکته
 ؛رو خواهد شدبا ایراد شوراي نگهبان روبهاین هم رسد و به نظر می است شدهدید حلب و تس نظارتی شورا

 .یستمحل بحث ن فعلاً اي هم وجود دارد که ایرادات جزئی و متفرقهالبته 

 به نظر شما اصلاح چه مواردي اولویت دارد؟ •

 و 13، 11، 10، 9، 8، 4، 3 بندهايمفاد  هاآناما از میان ؛ کلی انتخابات آمده است هايسیاستدر  هااولویت
 در اولویت اصلاح قرار دارند. 15

گزینی چه الزامات و هدف شایسته تأمیندر راستاي اصلاح قوانین انتخاباتی و  •
 موانعی وجود دارد؟

و نیز روزمرگی دستگاه  هاسیاستبه فقدان باور لازم و اراده کافی براي عمل به  توانمیاز موانع این راه  
 هایاستسسایر  متأسفانه و شودنمیکلی انتخابات محدود  هايسیاستاشاره کرد. این البته به  يگذارقانون

 نیز به چنین سرنوشتی دچار هستند.

به لزوم ایجاد گفتمان فراگیر در میان نخبگان و نمایندگان براي عمل  نخست توانمیاز الزامات این راه هم 
به پیگیري مستمر و مطالبه از مجلس براي  دومو بازنگري قواعد حاکم بر انتخابات مجلس و  هاسیاستبه 

 حداکثري و ایجابی اشاره کرد. صورتبه هاسیاستتقنین 
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