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انتخاباتی  که در جریان رقابت های  این دلیل بود 
ــاده از جــایــگــاه و  ــف ــت ــوءاس ــده، س ــادشـ مــقــامــات یـ
ح  طر این  البته  اســت.  محتمل  مربوطه  امکانات 
کمیسیون  در  شکلی  ضعف های  داشتن  علت  به 
که  به تصویب نرسید و این نقد مهم وجود داشت 
تأخیر  با  مستعفی  مقام  جانشین  مــوارد  برخی  در 
کار می آمد و این موضوع در مشاغل حساس  روی 
کشور می شد. از طرفی،  موجب اخال در اداره آمور 
معتقدند  و  نمی پندارند  بهینه  را  تدبیر  این  برخی 
نظارت  دامــنــه  و  شفافیت  گسترش  بــا  ــوان  مــی ت
تدابیر  از  نامزدها  مالی  امــور  جریان  و  تبلیغات  بر 

این چنینی بی نیاز شد.
آخرین اصاحات این قانون به »الیحه جامع 
تقدیم   1397 ســال  در  که  بازمی گردد  انتخابات« 
این  مشکات  از  بــســیــاری  حـــّال  تــا  شــد  مجلس 
حوزه باشد. البته در همین سال برخی نمایندگان 
مــاده 35  ح اصــاح  با عنوان »طــر را  ح دیگری  طــر
که  کردند  قانون انتخابات ریاست جمهوری« ارائه 
مفهوم  شمول  دامنه  افزایش  آن ها  اصلی  دغدغه 
رجل سیاسی- مذهبی به بانوان بود؛ ولی با توجه 
به مغایر بودن با موازین قانون اساسی1  تصویب آن 

دنبال نشد.
که  همان طور  لوایح،  و  ح ها  طر ایــن  از  غ  فــار
ابهام در شرایط  از مشکات،  گفته شد، یکی دیگر 
داوطلبان ریاست جمهوری بود. با توجه به اینکه 
بازتاب  جمهوری  ریاست  انتخابات  قانون  مفاد 
ــع ابــهــام آن از  ــود و رف اصــل 115 قــانــون اســاســی ب
نگهبان  شــورای  یعنی  رسمی،  مقام  تفسیر  طریق 
که  امکان پذیر بود، این شورا معیارهایی را برشمرد 
احراز  داوطلبان  در  را  قانونی  شرایط  آن  اساس  بر 
شورای   ،1396 بهمن   ۲0 مصوبه  مطابق  می کند. 
وی  صاحیت  تأیید  و  شرایط  احــراز  برای  نگهبان 
مواردی همچون سابقه فعالیت سیاسی- مذهبی 
سنی،  شــرط  کــان،  مسئولیت های  در  تصدی  یا 
گفت وگو  و  داوطلب  برنامه های  علمی،  صاحیت 
برنامه های  تشریح  بــرای  معرفی شده  مشاوران  با 
مزبور را محور بررسی های خود قرار داد. بخشی از 
ح حاضر هم از مفاد این مصوبه اقتباس  موارد طر

شده است.

اساسی  قانون  تفسیر  به نوعی  طرحی  چنین  ــه  ارائ   -1
نیز  اساسی  قانون  مفسر  مرجع  و  می شود  محسوب 

در این قانون مشخص است.

تجربه چندین ساله تاش جهت  به  توجه  با 
اصاح قوانین انتخاباتی، ذکر این نکته الزم است 
ح ها و لوایح جامع در تصویب و قانونی شدن  که طر
دشوار  شاید  امر  این  علت  بــوده انــد.  کام  نا عمومًا 
گروه های سیاسی بر متنی  بودن اجماع جریان ها و 
و  اصــاحــات جزئی  کــه موجب می شد  بــود  واحــد 

گام به گام توفیق بیشتری داشته باشند.

انتخابات  قانون  اصــالح  اخیر  طرح  مقدمه 
ریاست جمهوری

در ادامــه اصــاحــات یــادشــده در مــرداد سال 
ارائــه  نمایندگان  جانب  از  طرحی   )1399( جــاری 
حوزه  این  مشکات  حل  در  سعی  که  است  شده 
توجیهی  مقدمه  در  تدوین کنندگان  البته  دارد؛ 
ــی از اشــکــال  کــه خــال ــد  ــرده انـ کـ بــه نــکــاتــی اشــــاره 
که  را  شرایطی  ح،  طر مقدمه  این  مطابق  نیست. 
است:  بخش  دو  کند،  احــراز  نگهبان  شــورای  باید 
شرایط  اختصاصی«.  »شرایط  و  عمومی«  »شرایط 
در  ج  مندر مــوارد  به  مربوط  شرایط  به  اختصاصی 
اصل 115 تقسیم شده است؛ اعم از رجل سیاسی- 
این  از  غیر  و شرایطی  بودن  و مدبر  مذهبی، مدیر 
موارد. در ادامه مقدمه، تعیین شرایطی غیر از این 
شــورای  مجلس  صاحیت  در  را  چهارگانه  مـــوارد 
اسامی دانسته است. درباره این مقدمه توجیهی 

نکات قابل تأمل ذیل را می توان برشمرد:
معیار  ● تعیین  در  نگهبان  شورای  صاحیت 

احراز شرایط فوق بر اساس نص قانون اساسی 
کلی.  ثابت می شود؛ نه بر طبق سیاست های 
یادشده  معیارهای  تعیین  اینکه  توضیح 
محسوب  اساسی  قانون  تفسیر  حقیقت  در 
شورای  انحصار  در  صاحیت  این  و  می شود 
انتخابات  کلی  سیاست های  و  است  نگهبان 

کید داشته است. تنها بر این حقیقت تأ
صاحیت  ● به  ح  طر این  اشاره  علی رغم   

احراز شرایط  تعیین معیار  نگهبان در  شورای 
چهارگانه، تدوین کنندگان بخشی از مواد را به 
تعیین معیارهای یادشده اختصاص داده اند؛ 
آنکه شورای نگهبان در مصوبه خود در  حال 
سال 1396 با استفاده از صاحیت انحصاری 
معیارها  این  اساسی،  قانون  تفسیر  در  خود 
ح  طر پیشنهاد  نیست  معلوم  و  کرد  تعیین  را 
انجام  لی  استدال چه  با  قانون  قالب  در  آن ها 

گرفته است.

ح آمده عبارت اند  که در این طر موارد دیگری 
رجل  چون  اختصاصی  شرایط  احراز  معیارهای  از: 
ایــرانــی االصــل،  مــدبــر،  مــدیــر،  مذهبی،  سیاسی- 
کــه در مــرحــلــه ثــبــت نــام بــررســی  شــرایــط عــمــومــی 
مشاوران،  معرفی  و  برنامه ها  ارائــه  لــزوم  می شود، 
الکترونیکی  سامانه  ایجاد  به  کشور  وزارت  تکلیف 
ارائــه  اجــرای  ضمانت  تعیین  داوطلبان،  ثبت نام 
مدارک جعلی یا غیرمعتبر، مهلت رسیدگی شورای 
نگهبان به صاحیت داوطلبان، سازوکارهای مورد 
استفاده شورای نگهبان جهت احراز صاحیت ها.

 نــقــاط قـــوت و ضــعــف طـــرح اخــیــر اصــالح 
قانون انتخابات ریاست جمهوری

نقاط قوت. 1
تــدابــیــر  از  بــخــشــی  بـــررســـی هـــا  اســــــاس  ــر  ــ ب
ــی شــده،  ــاب ارزی ح مثبت  ــر در ط تــدویــن کــنــنــدگــان 
می تواند به بهبود نظام انتخابات ریاست جمهوری 

ح عبارت اند از: کند. مزایای این طر کمک 
در ● نگهبان شورای برای مهلت تعیین

و داوطلبان صالحیت به رسیدگی جهت
طرح   1۲ ماده  نامزدها:  اعتراضات به پاسخ
انتخابات  قانون   55 ماده  اصاح  پیشنهاد 
مهلتی  خود   5 تبصره  در  جمهوری،  ریاست 
7۲ ساعته را برای پاسخگویی شورای نگهبان 
به اعتراضات افراد ناراضی به فرایند انتخابات 
کرده است. البته احتمال دارد این  پیش بینی 
تبصره در شورای نگهبان متوقف شود. افزون 

که در این طرح آمده    موارد دیگری 
شرایط  احـــراز  معیارهای  از:  عــبــارت انــد 
اخـــتـــصـــاصـــی چـــــون رجـــــل ســیــاســی- 
ــل،  ــی االص ــران ــر، ای مــذهــبــی، مــدیــر، مــدب
ثبت نام  مرحله  در  که  عمومی  شرایط 
برنامه ها  ارائــه  ــزوم  ل مــی شــود،  بررسی 
وزارت  تــکــلــیــف  مــــشــــاوران،  مــعــرفــی  و 
الکترونیکی  ســامــانــه  ایــجــاد  بــه  کــشــور 
ــان، تــعــیــیــن ضــمــانــت  ــبـ ــلـ ــام داوطـ ــت ن ــب ث
یا غیرمعتبر،  ارائه مدارک جعلی  اجرای 
مــهــلــت رســیــدگــی شـــــورای نــگــهــبــان به 
صاحیت داوطلبان، سازوکارهای مورد 
احــراز  جهت  نگهبان  ــورای  شـ اســتــفــاده 

صاحیت ها.  


