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پژوهشکدهتحقیقاتراهبردی:آیاضرورت
کــّمــیســازیشــودو کــهحــداقــلتــاحــدی نـــدارد
حــدودی تــا کاندیداها کــه ــردد گ ارائـــه شاخص
تأیید صالحیتشان کنند پیشبینی بتوانند

میشودیاخیر؟
و  ارائه  تا حدودی شاخص هایی  بله می توان 
به طور مثال در حالت  کرد.  را شفاف  این موضوع 
عادی شورای نگهبان جزئیات دالیل رد صاحیت 
که فانی رجل  را اعام نمی کند و مثًا اعام می شود 
سیاسی مذهبی نیست؛ اما وقتی  رجل مذهبی به 
شــورای  شــود،  مشخص  معیار  و  تقسیم  بند  پنج 
کدام  استناد  به  کند  اعــام  است  موظف  نگهبان 
نداده  تشخیص  مذهبی  سیاسی  رجل  را  فرد  بند 

است.

از یکی راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
ایراداتواردبهاینطرحموضوعتعیینحداقل
ــاره کــثــرســناســـت.نــظــرشــمــادرایـــنب وحــدا

چیست؟
کاندیدا یکی از شرایط  اصل تعیین سن برای 
است  انتخابات  در  کــانــدیــداتــوری  بـــرای  عمومی 
انتخاباتی  نــظــام هــای  انـــواع  در  رایــج  موضوعی  و 
برای ریاست  اما میزان سن مناسب  جهان است؛ 
شرایط  به  بستگی  که  اســت  موضوعی  جمهوری 
 45 حــداقــل  تعیین  بــا  بنده  البته  دارد.  کشورها 
ح  شده  مطر قانون  این  در  که  سال   70 کثر  حدا و 
باید یک  اما معتقدم  کامًا مخالف هستم؛  است، 

حداقل سنی را مدنظر قرار دهیم.

پژوهشکدهتحقیقاتراهبردی:چراشرایط
کاندیدایانتخاباتریاستجمهوریرابایددر
نگهبان شــورای آیــا کنیم؟ مطرح عــادی قانون
موضوع در نظام کلی سیاستهای با مطابق

انتخاباتنبایداینشرایطراتعیینمیکرد؟
شورای نگهبان در راستای تحقق بند 5 و بند 
کلی انتخابات نظری دارد و طی دو  10 سیاست های 
ماده شاخص هایی را ارائه داده و در یک ماده تقریبًا 
به صورت کلی مواردی را مطرح کرده است و در ماده 
نیز شرایطی مانند صاحیت علمی الزم، سن  دوم 

کشور  مناسب، توانایی ارائه برنامه جهت مدیریت 
شــورای  می رسد  نظر  به  اســت.  کــرده  بیان  را   ... و 
نگهبان معتقد است ورود به شرایط جزئی کاندیدای 
انتخابات ورود به حیطه قانون گذاری است و در این 
موضوعات جزئی، مجلس شورای اسامی باید نظر 
دهد و شورای نگهبان در مقام قانون گذاری نیست. 
صاحیت  اســت  معتقد  جنبه  ایــن  از  هــم  مجلس 
ورود به موضوع را دارد. البته موضوع تعیین شرایط 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری همواره مورد 

اختاف بوده است.

از یکی راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
مواردمطرحدیگردرطرحکهدرفضایرسانهای
همبحثهاییرابرانگیختهاست،بحثسابقه
مسلح نیروهای و لشکری مناصب در حضور
کــشــورو ــابــاســایــرقوانین بـــود،ایــنمــوضــوعآی

کلینظامتناقضندارد؟ بهویژهسیاستهای
کــه مــن بــا اصــل مــوضــوع سابقه  ــردم  ک عــرض 
مــورد  مــی رســد  نظر  بــه  و  هستم  مخالف  تــصــدی 
این  و  گرفت  قرار خواهد  ایراد شورای نگهبان هم 
موضوع هم ذیل سوابق تصدی ذکر شده است و 
ح مسئله این نیست  اشکال دارد. البته در این طر
نظامیان  مــیــان  از  بــایــد  حتمًا  جمهور  رئــیــس  کــه 
که نظامیان  ح است  باشد؛ بلکه این موضوع مطر
ــر مــســئــوالن  ــنــار ســای ک بــا ســابــقــه ســرلــشــکــری در 
جمهوری  ریاست  انتخابات  کاندیدای  می توانند 
نــیــروهــای  در  ــراد  ــ اف از  بــرخــی  ورود  بــحــث  شــونــد. 

از  جلوگیری  بـــرای  هــمــواره  انــتــخــابــات  بــه  مسلح 
داشته  بر  در  را  محدودیت هایی  سوءاستفاده ها، 
از  قبل  ماه  شش  باید  حتمًا  مثال  به عنوان  است، 
از  این قانون برخی  که در  انتخابات استعفا دهند 

این گونه محدودیت ها ذکر شده است.

از یکی راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
ازاینطرحبهآن کهدرقسمتهایی مــواردی
است؛ انتخاباتی موضوعجرائم پرداختهشده،
ریاست انتخابات جرائم ــاره درب خألهایی چه

جمهوریوجوددارد؟
کلی انتخابات به علت  در بند 7 سیاست های 
دارد،  وجــود  انتخاباتی  جرائم  در  که  آسیب هایی 
تخلفات  و  جرائم  از  پیشگیری  بحث  بر  به روشنی 
که  کید شده است. این نشان می دهد  انتخاباتی تأ
برخورد  آن  با  باید  و  داریــم  این حوزه آسیب  ما در 
در  که  موضوعاتی  از  قبل  مجلس  دوره  در  شــود. 
کلی انتخاباتی تشکیل  کارگروه تحقق سیاست های 

شد، قضیه تخلفات انتخاباتی هم بررسی شد.
در  کــه  حساسیت هایی  بــه  تــوجــه  بــا  اســاســًا 
ابتدا به جمع بندی  انتخابات الزم است،  موضوع 
تخلف  با  که  یابیم  دست  رابطه  این  در  مشخصی 
کمترین  تا  کرد  برخورد  باید  چگونه  انتخابات  در 
کند.  کشور وارد  بازتاب و هزینه را به نظام سیاسی 
بحث پیشگیری از تخلفات انتخاباتی از موضوعات 
که در حال حاضر  اساسی در جرائم انتخاباتی است 
قوانین ما هیچ گونه سازوکاری برای آن پیش بینی 

نکرده است.
در  جرائم  و  محدودیت ها  از  برخی  طرفی  از 
کــه هیچ گونه  خ مــی دهــد  حـــوزه فــضــای مــجــازی ر
ممنوعیت  مثًا  نـــدارد.  وجــود  آن  ــرای  ب مدیریتی 
وجــود  بــا  انتخابات  از  قبل  ســاعــت   ۲4 تبلیغات 
از دســـت داده  را  مــاهــیــت خـــود  مــجــازی  فــضــای 
که به آن ورود نشده،  است. موضوع مهم دیگری 
که عامل  شفاف سازی هزینه های انتخاباتی است 
کشور است؛ بنابراین در مجموع  جرائم مختلفی در 
کشور  حقوقی  نظام  در  انتخاباتی  جرائم  حوزه  در 
و  گــســتــرده ای هستیم  عــقــب مــانــدگــی هــای  دچـــار 
کشور در این حوزه وضعیت مطلوبی ندارد. قوانین 

تــخــلــفــات  از  پــیــشــگــیــری  بـــحـــث    
از مــوضــوعــات اســاســی در  انــتــخــابــاتــی 
کـــه در حــال  جـــرائـــم انــتــخــابــاتــی اســـت 
سازوکاری  هیچ گونه  ما  قوانین  حاضر 

برای آن پیش بینی نکرده است.
از طرفی برخی از محدودیت ها و جرائم 
در حوزه فضای مجازی رخ می دهد که 
هیچ گونه مدیریتی برای آن وجود ندارد. 
تبلیغات ۲4 ساعت قبل  مثًا ممنوعیت 
مجازی  فــضــای  وجـــود  بــا  انتخابات  از 

ماهیت خود را از دست داده است.  


