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مقدمه
قوانین  ســامــان دهــی  در  حقوقی  نــظــام هــای 
انتخاباتی بر آن هستند تا حد امکان ضمن تأمین 
گزینش  در  را  مـــردم  نقش  شایسته گزینی،  اصــل 
ریاست  »انتخابات  کنند.  تضمین  خود  سرنوشت 
جــمــهــوری« یــکــی از اصــلــی تــریــن انــتــخــابــات یک 
در  است.  نیمه ریاستی  یا  ریاستی  ساختار  با  کشور 
مقام  مهم ترین  جمهور  رئیس  اسامی  جمهوری 
اجرایی پس از مقام رهبری بوده، از جایگاه مهمی 
برخوردار است و مقطع انتخاب او به عنوان یکی از 
مقاطع تأثیرگذار، به ایجاد سامان قانونی نیاز دارد. 
جمهوری  ریاست  انتخابات  قانون  منظور  این  به 
در سال 1364 به تصویب مجلس شورای اسامی 
رسید؛ اما وجود مسائل و خألهایی باعث شد تا در 
طی ادوار مختلف تقنینی تاش های بسیاری برای 
ح ها  طر میانه  در  و  آید  عمل  به  قانون  این  اصاح 
این  اصــاح  تیر  مرتبه  شش  تنها  مختلف  لوایح  و 

کرد.1 قانون به هدف اصابت 
سیزدهم  دوره  انتخابات  آستانه  در  به تازگی 
گروهی از نمایندگان طرحی ارائه  ریاست جمهوری، 
و اصاح این قانون را پیشنهاد کرده اند؛ اما این طرح 
ایــرادات بسیاری داشته و علی رغم داشتن مزایای 
است.  برانگیخته  را  بسیاری  انتقادات  حداقلی، 
جامع  الیحه  تصویب  مجریه  قــوه  دیــگــر،  ســوی  از 
انتخابات را پیشنهاد می کند و به این طریق تلویحًا 

نمایندگان را از پیگیری طرح اخیر برحذر می دارد.
که  ایــن اســت  گـــزارش حــاضــر  مسئله اصــلــی 
می تواند  انــدازه  چه  تا  مجلس  پیشنهادی  ح  »طر
کند«. در پاسخ به  معضات نظام انتخابات را رفع 
این مسئله در بخش نخست خألهای موجود در 
تبیین می گردد  ریاست جمهوری  انتخابات  قانون 
ح پیشنهادی و  و در بخش دوم به مزیت های طر

نحوه اصاح خألها و نواقص آن اشاره می شود.

نواقص قانون انتخابات ریاست جمهوری
نواقصی  جمهوری  ریــاســت  انتخابات  نظام 
که برخی از آغاز وجود داشته و برخی دیگر با  دارد 

گذشت زمان ظاهر شده اند.

ابهام در معیارهای احراز صالحیت. 1
ریاست  نــامــزد  صاحیت  ــراز  احـ »مــعــیــارهــای 

1-  سال های 1365، 137۲)دو مرتبه(، 1385، 1391 و 139۲

کرده  نقل مکان  بسترها  این  به  سنتی  حوزه های 
این  ــاره  درب انتخاباتی  نظام  دارد  ضــرورت  و  است 
ح اخیر به  کند؛ ولی در طر حوزه نیز قواعدی مقرر 

این نقیصه توجه نشده است.

انتخابات  ــون  ــان ق در  اصــالحــات  پیشینه 
ریاست جمهوری

ــاز تــصــویــب قــانــون انــتــخــابــات ریــاســت  ــ از آغ
جمهوری تا به امروز تاش های زیادی برای اصاح 
آن ها  از  بخشی  تنها  گرفته،  اما  صورت  قانون  این 
ح های پیشنهادی  نتیجه داشته است. یکی از طر
شد  ارائــه   1387 ســال  در  انتخابات  قانون  اصــاح 
برای  داوطلبان  بــود  شــده  مقرر  آن  به موجب  که 
کارشناسی ارشد و  ثبت نام عاوه بر داشتن مدرک 
باالتر یا معادل حوزوی آن، باید سابقه تصدی در 
منصب خاصی را هم داشته باشند. در بخش دیگر 
برای  بازه سنی مشخصی )45 - 75 سال(  ح،  طر
گرفته شده بود. شورای نگهبان  داوطلبان در نظر 
تعیین  نفس  ح،  طــر ایــن  اساسی  بررسی  مقام  در 
را  شرایط  این  و   110 اصل   »9 »بند  مغایر  را  شرایط 
موجب تضییق مندرجات اصل 115 دانسته است. 
عاوه بر این، شرط سابقه تصدی مناصب خاص را 
مصداق تبعیض ناروا تلقی و آن را مغایر بند 9 اصل 
کنش شــورای  ح و وا کــرده اســت. ایــن طــر 3 اعــام 
ح  نگهبان نسبت به آن، در پیش بینی سرانجام طر

اخیر مجلس در دوره یازدهم قابل توجه است.
کــه در  ــه شــد  ــ ارائ ح دیــگــر در ســـال 1391  طـــر
ــب شـــدن بــســیــاری از  ــل ــورت تــصــویــب آن داوط صـ
مقامات منوط به استعفای آن ها شش ماه پیش 
از ثبت نام شده بود. پیش بینی چنین موضوعی به 

قانون اساسی تصریح  که در اصل 115  جمهوری« 
ریــاســت  انــتــخــابــات  ــون  ــان ق ــاده 35  مــ عــیــنــًا در  و 
که از  جمهوری تکرار شده، از جمله ایراداتی است 
آغاز با این نظام عجین بوده است. این معیارها تا 
حدی واجد ابهام است و موجب می شود، اعمال 
تفاسیر و سایق شخصی در جریان احراز صاحیت 
بسیاری  شود  موجب  و  باشد  محتمل  داوطلبان 
استنباطی  بــا  و  شــرایــط  ــن  ای ماحظه  بــا  ــراد  افـ از 
محق  و  صاحیت  واجـــد  را  خــود  آن،  از  حداقلی 
که  افــرادی  حجم  بپندارند.  شدن  داوطلب  بــرای 
برای  کشور  وزارت  توسط  انتخابات  جریان  آغاز  با 
ثــبــت نــام بــه ایـــن مــرجــع هــجــوم مـــی آورنـــد، مؤید 
موجب  یک سو  از  که  رویـــه ای  اســت.  مطلب  ایــن 
از  و  شــده  خارجی  و  داخلی  رسانه های  مضحکه 
که شورای نگهبان بیشتر  سوی دیگر به این علت 
دستاویزی  می کند،  ردصاحیت  را  داوطلبان  این 
جمهوری  نظام  از  مستبدانه  تصویری  ارائــه  بــرای 
که  تصویری  مــی شــود؛  معاندین  توسط  اســامــی 
را  کننده صاحیت ها  انگاره طرف داری نهاد احراز 
در اذهان تقویت و وجهه مردم ساالرانه جمهوری 
اســامــی را خـــدشـــه دار مــی کــنــد. ایـــن مــوضــوع در 
مشکاتی  معرض  در  را  نگهبان  شــورای  نیز  عمل 
ثبت نام کنندگان  تعداد  بــاالی  حجم  مــی داد؛  قــرار 
بررسی  از  عــمــًا  نگهبان  ــورای  شـ مــی شــد  مــوجــب 
ناتوان  قانونی  محدود  مهلت  در  داوطلبان  دقیق 
ایــن رویــه تاش هایی  بــاشــد. در راســتــای اصــاح 
که  گرفت؛ اما به نتیجه مطلوب نینجامید  صورت 

در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.

یا . 2 جعلی  مـــدارک  ارائـــه  اجـــرای  ضمانت  نبود 
غیرمعتبر

نبود ضمانت اجرا در فرض ارائه مدارک جعلی 
که شورای نگهبان تنها  یا غیرمعتبر مشکلی است 
در بازه زمانی ثبت نام تا اعام نتایج می تواند درباره 
عالی  ــوان  دی فقط  آن  از  پس  و  کند  اظهارنظر  آن 
که مطابق اصل 110 صاحیت رسیدگی  کشور است 

به اتهام جعلی یا غیرمعتبر بودن مدارک را دارد.

نبود قواعد تنظیم کننده تبلیغات انتخاباتی. 3
انتخاباتی  تبلیغات  تنظیم کننده  قواعد  نبود 
تبلیغاتی  ابزارهای جدید  و  با ظهور بستر  خصوصًا 
ــیــن انــتــخــابــاتــی اســــت. بـــا ظــهــور  ــوان ــر خـــأل ق ــگ دی
از  نــامــزدهــا  تبلیغات  ارتــبــاطــی  فــنــاوری هــای  ایــن 

تبلیغات  تنظیم کننده  قــواعــد  نــبــود   
و  بستر  ظــهــور  بــا  خــصــوصــًا  انتخاباتی 
خأل  ــگــر  دی تبلیغاتی  جــدیــد  ابـــزارهـــای 
این  ظهور  بــا  ــت.  اس انتخاباتی  قوانین 
نامزدها  تبلیغات  ارتباطی  فناوری های 
بسترها  ایـــن  بــه  ســنــتــی  ــای  ــوزه هـ حـ از 
نقل مکان کرده است و ضرورت دارد نظام 
انتخاباتی درباره این حوزه نیز قواعدی 
کــنــد؛ ولــی در طــرح اخــیــر بــه این  مــقــرر 

نقیصه توجه نشده است.  


