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افتاده، احکام مورد نظر خود را به جای آنکه در مواد 
کنند، به صورت مواد مکرر آورده اند. مرتبط جایابی 

 ایراد لطمه به مشارکت عمومی در انتخابات
از  یکی  عمومی  مشارکت  کثری  حدا افــزایــش 
که در سیاست های  اهداف نظامات انتخاباتی بوده 
اشاره  آن  به  نیز   )11 )بندهای 8، 9،  انتخابات  کلی 
نظر می رسد  به  اخیر  با ماحظه طرح  شده است. 
ــه صــورت بــنــدی  ــون کــنــش شــهــرونــدان بــه ایــن گ وا
داوطــلــبــان،  شــرایــط  احــرازکــنــنــده  مرجع  صاحیت 
نقش  شــدن    کمرنگ  موجب  که  باشد  به گونه ای 
قانون  مطابق  چند  هــر  ــود.  شـ انتخاب کنندگان 
ــررســی ایـــن شــرایــط  اســاســی، ایـــن مــرجــع جــهــت ب
پیش بینی شده  ترتیبات  اما  دارد،  کامل  صاحیت 
نـــوع نگرش  ایـــن صــاحــیــت  از  ــیــری  ــهــره گ ب بــــرای 

شهروندان را نسبت به انتخابات تعیین می کند.

 نتیجه گیری
مــوجــود در نظام  بــه چــالــش هــای  تــوجــه  بــا 
ح  انتخاباتی، می توان مزایا و معایبی را برای این طر
مهلت  تعیین  ح  طر این  مزایای  جمله  از  برشمرد. 
برای رسیدگی به صاحیت داوطلبان و اعتراضات 
است.  مشاوران  معرفی  و  برنامه  ارائه  لزوم  و  آن ها 
ــزایــش  ح هــم مـــی تـــوان بــه اف ــر دربـــــاره مــعــایــب طـ
تضییق  شرایط،  احــراز  معیارهای  دربــاره  ابهامات 
سامان دهی  بــه  بی توجهی  ــدن،  ش انتخاب  حــق 
ایراد  و  غیراصولی  شماره گذاری  انتخاباتی،  جرائم 

کرد. لطمه به مشارکت عمومی اشاره 
ــجــاد اصـــاح اســاســی و  ــه ایــنــکــه ای ــا تــوجــه ب ب
یک باره در نظام انتخابات امکان پذیر نیست و این 

کثر قریب به اتفاق جریانات  مهم نیازمند جلب نظر ا
گروه های سیاسی است، ایجاد اصاحات جزئی و  و 
کان، اصاحات اساسی  گام به گام می تواند در نگاه 
همان طور  پیشنهاد ها،  ارائه  از  پیش  بزند.  رقم  را 
الیحه  تصویب  مجریه  قوه  پیشنهاد  شد،  گفته  که 
کمی دشوار می نماید؛ اما این بدان  که  جامع است 
بهره  الیحه  این  مفاد  از  نمی توان  که  نیست  معنا 
این موارد ماده 56 الیحه جامع  از جمله  جست. 
پیش بینی  مقام  در  که  اســت   )1397( انتخابات 

شرایط عمومی برآمده است.
گفت  ح بــایــد  ــا و مــعــایــب طـــر ــا ارزیـــابـــی مــزای ب
و  نمی شود  توصیه  صــورت  ایــن  به  ح  طــر تصویب 
الزم است اصاحات جدی در جریان بررسی آن در 
صحن اعمال شود. همچنین بهتر است از پیگیری 
انتخابات  نظام  اصاح  قصد  که  لوایحی  و  ح ها  طر

کرد. در مقیاس وسیع را دارند، پرهیز 

پیشنهاد ها
به  مطلوب  اخیر  ح  طــر ارائـــه  حاضر  حــال  در 
محاسن  داشتن  علی رغم  که  چرا نمی رسد؛  نظر 
بی تفاوت  نــواقــص  از  بسیاری  بــه  نسبت  انـــدک، 
بوده، موجب تشدید برخی نواقص دیگر می شود. 
ریاست  انتخابات  ایام  به  شدن  نزدیک  با  به ویژه 
افزوده  ملت  نمایندگان  شتاب زدگی  بر  جمهوری، 

ح ها می کاهد. شده، این امر از بررسی دقیق تر طر
توجه  با  اخیر  ح  طر در  اصاحات  ایجاد  برای 
به مدعای تدوین کنندگان آن در مقدمه توجیهی، 

ح ذیل ارائه می شود: پیشنهادهایی به شر
ــراز. 1 احـ ــرای ــ ب ــن روشــ مــعــیــارهــای پیشبینی

تعبیرطرح )بــه مــنــدرجدراصــل115 شــرایــط

به عنوان  مسئله  ایــن  اخــتــصــاصــی(؛  شــرایــط
سویی  از  می تواند  اصاحات  بخش  مهم ترین 
سوی  از  و  فراهم  را  پیش بینی پذیری  قابلیت 
احرازکننده  مقامات  سلیقه  اعمال  گمان  دیگر 
که  آنجایی  از  البته  کند.  را منتفی  صاحیت ها 
شرایط  جنس  از   115 اصــل  در  ج  مندر شرایط 
برای  کیفی  معیارهای  پیش بینی  است،  کیفی 
ــا الزم  ام ــن شــرایــط دشـــوار می نماید؛  ای احـــراز 
است تا حد ممکن به قابلیت ارزیابی شرایط و 

پیش بینی پذیری آن ها توجه شود.
جریان. ۲ در شفاف ســازوکــارهــای پیشبینی

که در جریان  احرازصالحیتها؛ با این توضیح 
افراد  شخصی  اطاعات  هم  صاحیت ها  احــراز 
افــرادی  هم  و  باشد  مصون  عموم  دسترس  از 
احراز  مربوطه  مرجع  جانب  از  صاحیتشان  که 

گل آلود ماهی بگیرند. نشده، نتوانند از آب 
ــراد . 3 افـ هــجــوم  از  جــلــوگــیــری  ــرای  ــ ب اســـت  الزم 

عمومی(  )شــرایــط  ثبت نام  بـــرای  غیرمعمول 
پیش بینی  بــه گــونــه ای  تدوین کنندگان  تدبیر 
ــرای قــرار  ــد شــرایــط بـ ــراد واجـ ــ کــه حــق اف شـــود 
جمهوری  ــاســت  ری ــامــزد  ن جــایــگــاه  در  گــرفــتــن 
محدود نشود. ترتیبات الیحه جامع انتخابات 
در این رابطه )ماده 56 الیحه( مطلوب به نظر 
موانع  می توان  تدابیر  این  از  جــدای  می رسد. 
این صورت  به  کرد؛  تعبیه  راه  این  نیز در  مالی 
که داوطلبان در مرحله ثبت نام ملزم به تودیع 
صورتی  در  انتخابات  از  پس  و  باشند  وجهی 
وجه  کــردنــد،  کسب  را  آرا  از  خاصی  تعداد  که 

یادشده به آن ها بازگردانده شود.
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