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بر آن به موجب ماده 14 طرح، مهلت رسیدگی 
 10 به  داوطلبان  صاحیت  به  نگهبان  شورای 
به دقت  می تواند  که  است  یافته  افزایش  روز 

مرجع احرازکننده صاحیت ها کمک کند.
سازوکارهای ● و احزاب ظرفیت به توجه

گروه های سیاسی یکی  حزبی:حوزه احزاب و 
که بی توجهی به آن نقش  از حوزه هایی است 
بسیاری در معضات سیاسی و حکمرانی کشور 
ایفا می کند و متأسفانه نارسایی های بسیاری 
در بخش تقنین دارد. یکی از ویژگی های مثبت 
که می تواند مقدمه تقویت جایگاه  طرح اخیر 
به  مشاور  معرفی  در  سهلگیری   باشد،  احزاب 
که در سازوکار احزاب رسمی  داوطلبانی است 
کشور  وزارت  رهسپار  ثبت نام  برای  و  معرفی 
 »6 »ماده  به موجب  اینکه  توضیح  می شوند. 
که از راهی به غیر از احزاب اقدام  طرح، افرادی 
به ثبت نام می کنند، ملزم به معرفی مشاورانی 
در حوزه های فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی، بین المللی، دفاعی- امنیتی هستند؛ 
از  که  را  افرادی  ماده  همین   ۲ تبصره  در  اما 
گروه های سیاسی معرفی  جانب احزاب ملی و 
کرده است. شده اند، از معرفی مشاوران معاف 

نقاط ضعف. 2
ح مورد بررسی در راستای اصاح رویه های  طر
پیشنهاد  تــدابــیــری  جمهوری  ریــاســت  انتخابات 
وارد  آن هــا  بــه  انتقاداتی  مــی تــوان  کــه  اســت  کــرده 
کارآمدی  نا تشدید  به  می تواند  که  ایراداتی  نمود؛ 
نظام انتخاباتی بینجامد و احتمال مواجه شدن با 
در  کلی  سیاست های  یا  اساسی  قانون  با  مغایرت 
به  ایــرادات  ادامه  قابل پیش بینی است. در  آن ها 

ح می شود. تفصیل طر

ابهام زدایی یا ابهام زایی؟
انتخاباتی  نــظــام  نقایص  مهم ترین  از  یکی 
ریاست جمهوری، تعیین معیارهایی شفاف و دور از 
ابهام برای احراز صاحیت نامزد ریاست جمهوری 
راستا  ــن  ای در  کلی  ســیــاســت هــای   10 بند  اســـت. 
را در چارچوب  و شاخص ها  تعیین دقیق معیارها 
اساسی  قانون گذار  است.  برشمرده  اساسی  قانون 
در اصل 115 شرایطی را برشمرده و قانون گذار عادی 
نیز همان شرایط را بدون تغییر در قانون انتخابات 
بودن  کلی  اســت.  داده  بازتاب  جمهوری  ریاست 
که موجب بروز انتقادات  این شرایط تا حدی است 
که علی القاعده  مقام احرازکننده نیز شده است؛ چرا

کلی بودن شرایط  مرزهای صاحیتی آن به واسطه 
گفته شد، این  که پیشتر  کمرنگ است. همان طور 
جمهوری  برای  بسیاری  معنوی  هزینه های  ابهام 
اسامی به بار آورده و علی رغم آنکه سالیان درازی 
از ابراز انتقادات نسبت به این رویه می گذرد؛ هنوز 

اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
کــه می توان  ــدام، طــرح اخیر اســت  آخــریــن اقـ
گفت هرچند داعیه رفع ابهام از این معیارها را دارد؛ 
راستا  این  در  نه تنها  می شود  ماحظه  چنانچه  اما 
موفق نبوده، بلکه به افزایش ابهامات نیز دامن زده 
است. توضیح آنکه در مواد متعدد طرح )3- 7( برای 
مدیر،  مذهبی،  رجل  سیاسی،  رجل  شرایط  احــراز 
برشمرده  را  معیارهایی  بودن  ایرانی االصل  و  مدبر 
نــیــازمــنــد تفسیر و تــوضــیــح اســت؛  کــه خـــود  اســـت 
که در مواردی تاب تفسیر دارد و امکان  معیارهایی 
گاه احراز آن  پیش بینی پذیری را از قواعد می گیرد و 
آرمان خواهی در  بسیار دشوار است. عباراتی مانند 
از  پرهیز  و  ساده زیستی  واقعیت ها،  ماحظه  عین 
اشرافی گری، برخورداری از روحیه مدیریت جهادی 
و انقابی از جمله معیارهای نوع نخست و استقال 
اتخاذ تصمیمات  توانایی الزم در  در تصمیم گیری، 
حساس، برخورداری از سعه صدر از جمله معیارهای 


