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ح اصـــــاح قـــانـــون انـــتـــخـــابـــات ریــاســت  طــــر
شــورای  مجلس  در  حاضر  حــال  در  کــه  جمهوری 
جنبه های  از  ــت،  ــ اس بــررســی  ــال  حـ در  اســامــی 
مخالفان  و  موافقان  ارزیــابــی  و  نقد  مــورد  مختلف 
تدوینگرانش  گفته  به  ح  طر این  است.  گرفته  قرار 
ریاست  انتخابات  برگزاری  کیفیت  ارتقای  با هدف 
جمهوری و رفع چالش های شکلی و محتوایی آن 
وجود  به  معتقد  منتقدان  اما  است،  شده  نوشته 
ح هستند  این طر در  پــرده سیاسی  اهــداف پشت 
کشور  ح خسارت هایی را به  و فکر می کنند این طر
کرد. با هدف بررسی ابعاد مختلف این  وارد خواهد 
گفت وگویی با دکتر سید مجتبی حسینی پور  ح  طر
را خواهید  که در ادامه مشروح آن  انجام داده ایــم 

خواند.

نگاه در راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
کالن،چهبخشهاییازنظامانتخاباتریاست
وچهخألهای است اصــالح نیازمند جمهوری

قانونیدراینزمینهوجوددارد؟
انــتــخــابــات ریــاســت جــمــهــوری مانند  قــانــون 
و  تغییرات  با  همواره  انقاب  از  بعد  قوانین  سایر 
قریب  کثریت  ا و  است  بــوده  همراه  دگرگونی هایی 
قوانین  داشته اند،  اذعــان  صاحب نظران  به اتفاق 
شاید،  و  باید  نتوانسته  چنان که  کشور  انتخاباتی 
سازوکارهای  چه  و  نمایندگی  تحقق  حیث  از  چه 

کند. برگزاری انتخابات، الگوی مطلوب را ارائه 
که  شد  باعث  انتخابات  مشکات  و  مسائل 
 1395 ســـال  در  )مــدظــلــه(  رهــبــری  معظم  مــقــام 
کــنــد. با  کــلــی انــتــخــابــات را ابـــاغ  ســیــاســت هــای 
کــلــی مــتــوجــه مــی شــویــم،  بــررســی ســیــاســت هــای 
گرفته، همان  قرار  توجه  که مورد  بندهایی  رئوس 
آن  در  مــا  انتخاباتی  قوانینی  کــه  ــت  اس ــواردی  ــ م
زمینه ها دچار خأل و نقص هستند؛ پس با مراجعه 
انتخابات  موضوع  در  نظام  کلی  سیاست های  به 
ــدود زیــــادی مـــی تـــوان خــألهــای اســاســی را  تــا حــ

کرد. شناسایی 
مانند  نیز  جمهوری  ریاست  انتخابات  قانون 
و  خألها  دارای  کشور  در  انتخاباتی  قوانین  سایر 
بررسی  ســازوکــار  بحث  اســت.  متعددی  اشکاالت 
ــبــان و نــحــوه احـــراز  صــاحــیــت هــا، شــرایــط داوطــل
و  هزینه ها  شفافیت  تخلفات،  و  جرائم  به  آن هــا 
اصلی  رئــوس  ازجمله  انتخاباتی  تبلیغات  نظام 
ریاست  انتخابات  قــانــون  کــه  اســت  آسیب هایی 

که بــهایــنطــرحوارداســت ایــراداتــی مشخص
نیازمنداصالحباشد؟

ــه چه  ح بـ ــر ــ ــن ط ــ ــه ای کـ ــم  ــگــوی ــدا بـــایـــد ب ــتـ ابـ
نظام  و  است  پرداخته  ذاتی  به صورت  موضوعاتی 
پیدا  مــوجــود  وضعیت  بــا  تــفــاوتــی  چــه  انتخاباتی 
نتیجه  عامل  دو  این  اســاس  بر  آنگاه  کــرد؛  خواهد 

ح باشد. که چه ایراداتی می تواند مطر بگیرم 
اصل 115 به صورت کلی برای ریاست جمهوری 
کرده و بررسی این شرایط را مطابق  پنج شرط ذکر 
داده  قرار  نگهبان  شــورای  عهده  بر  اساسی  قانون 
خ مــی دهــد افـــراد  کــنــون ر کــه ا اســـت. در اتــفــاقــی 
ثبت نام  اولیه  پیش شرط  و  شرط  هیچ گونه  بدون 
می کنند. همیشه یکی از برنامه های فکاهی مردم 
است  ایــن  جمهوری  ریــاســت  انتخابات  ــان  زم در 
و  رفتار عجیب  و  قیافه  با چه  کسی  ببینند چه  که 
نهایت  در  می شود.  نامزد  انتخابات  بــرای  غریبی 
به عنوان  را  تعدادی  می کند  اعام  نگهبان  شورای 
واجد شرایط ریاست جمهوری می شناسم و تأیید 

صاحیت می کنم.
بر  نگهبان  شـــورای  نمی داند  هیچ کس  اآلن 
تأییدشده  افراد  شاخص هایی  و  معیار  چه  اساس 
از رجل  به طور مثال منظور  کرده است.  ارزیابی  را 
کسی  چه  مدبر  و  مدیر  چیست؛  سیاسی  مذهبی 
همچنین  موضوعاتی  و  مشابه  ســـؤاالت  و  اســت 
سیاسی  نظام  در  همچنان  مــانــده انــد.  بی پاسخ 
که شورای  کشور و بین عموم مردم مشخص نیست 
را  افــراد  صاحیت  شاخصی  چه  اساس  بر  نگهبان 
چه  دقیق  به صورت  آن  معیارهای  و  می کند  احراز 
ح یکسری تغییرات اساسی  مواردی است. این طر

در این گونه موضوعات انجام داده است.
تقسیم  بــخــش  دو  ــه  ب ح  طـــر ایـــن   »1 »مــــاده 
داوطلبان  اختصاصی  شــرایــط  بخشی  مــی شــود: 
دیگر  بخش  و  می کند  بررسی  را  جمهوری  ریاست 
شرایط  می کنند.  قـــرار  بــررســی  را  عمومی  شــرایــط 
اختصاصی این ماده همان موارد اصل 115 قانون 
بند »ب« درباره  اما  ندارد؛  تفاوتی  و  اساسی است 
قید  جمهوری  ریاست  انتخابات  عمومی  شرایط 
نیز  اختصاصی  شرایط  راستای  در  که  است  شده 
انتخابات  قــانــون  بــا  تــفــاوت هــای اســاســی  اســت و 

ریاست جمهوری فعلی دارد.
ح حداقل  گر در شرایط عمومی این طر یعنی ا
که حداقل سنی  سن ذکر شده، منظور این است 
سیاسی  رجــل  به عنوان  فــرد  یک  اســت  ممکن  که 

جـــمـــهـــوری بـــا آن هـــــا مـــواجـــه اســـــت. در بــرخــی 
از  که  هستیم  آسیب  دچار  نیز  جزئی تر  محورهای 
جمله آن ها نقش رسانه ها، دخالت برخی مقامات 
توزیع  نحوه  و  نامزدها  طـــرف داری  انتخابات،  در 
ریاست  انتخابات  تبلیغات  در  عمومی  امکانات 
جمهوری و ... است. این آسیب ها به صورت جزئی 

کلی قرار می گیرد. کنار مسائل  در 
طرحی راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
کردهاند، ــه ارائ مجلس به نمایندگان 

ً
اخیرا که

بوده آسیبشناسی یک اساس بر قاعده طبق
است؛اینطرحتاچهحدتوانستهدرراستای
و بردارد کشورقدم انتخاباتی نظام آسیبهای

کند؟ خألهارارفع
ح، صــاحــیــت داوطــلــبــان  ــر مــحــوریــت ایـــن طـ
آسیب  و  موضوع  هیچ  به  بــوده،  آن هــا  ثبت نام  و 
تک بعدی  ح  طر واقع  در  است.  نپرداخته  دیگری 
است و دلیل تک بعدی بودن آن نوع نگاه من به 

انتخابات است.
اصاح  درباره  که  طرحی  باشد،  خاطرتان  گر  ا
سال  اســامــی  ــورای  شـ مجلس  انتخابات  قــانــون 
»اســتــانــی شدن  عــنــوان  ــا  ب و  ح شــد  مــطــر گذشته 
پیچید  کــشــور  رســـانـــه ای  فــضــای  در  انــتــخــابــات« 
ــم،  ــرائ ــت؛ اعـــم از ج ــ مــحــور هــای مــتــعــددی داشـ
انتخابات  هزینه های  و  تبلیغات  شرایط  تخلفات، 
کارشناسی  که به نتیجه نرسید. جمع بندی  و ... 
ــر بــخــواهــیــم بـــه صـــورت یــکــجــا به  گـ کــه ا ــن شــد  ایـ
بپردازیم  انتخاباتی  معضات  و  موضوعات  همه 
و  گرفت  نخواهد  قــرار  نمایندگان  استقبال  مــورد 
بهتر  و  رسید  نخواهد  سرانجام  به  زیاد  به احتمال 
این  از  یکی  به  طرحی  هر  به موجب  که  است  این 
کنیم، به همین دلیل  آسیب ها و محورها را توجه 
ح تمرکز خود را بر چند موضوع خاص قرار  این طر
انتخابات  اینکه می بینیم الیحه جامع  داد. دلیل 
که بنا داشت همه  نیز به جایی نرسیده، این است 
کند؛  کشور را به صورت یکجا حل  مسائل انتخابات 
بنابراین اصل ورود مجلس را در این حوزه درست 
نپرداخته  دیگر  مسائل  به  اینکه  دلیل  و  می دانم 
هرچند  مجموع  در  بـــود.  نکته  همین  نیز  اســت 
بــرای نظام  امــا می تواند  ایــراداتــی دارد  ح  ایــن طــر

کشور مفید باشد. انتخاباتی 
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