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بسمه تعالی

طرح اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي
مقدمه
«طرح اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس» كه بدواً در قالب  8ماده در مقام اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس
شوراي اسالمی اعالم وصول گردیده بود ،به صورت كامل ناظر به موضوع استانی شدن حوزههاي انتخابیه مجلس شوراي
اسالمی بود .طرح مزبور با اصالحاتی نهایتاً در قالب  32ماده به تصویب كمیسیون تخصصی مربوطه رسید و عالوه بر
موضوع «استانی شدن حوزههاي انتخابیه» به برخی موضوعات دیگر كه تاحدودي با موضوع استانی شدن مرتبط بود نیز
پرداخت .گزارش كمیسیون محترم پس از طرح در صحن و تصویب كلیات آن به جهت نواقص و برخی ایراداتی كه
درخصوص قانون انتخابات مجلس و همچنین موضوع عمده آن (استانی شدن) وجود داشت مجدداً جهت بررسی به
كمیسیون مربوطه ارجاع گردید و در این مرحله كمیسیون با عنایت به بررسیهاي سابق خود در حوزه اصالح قانون
انتخابات مجلس و رفع خالءها و ایرادات آن و همچنین در راستاي تحقق بخشی از سیاستهاي كلی انتخابات ،اقدام
به اصالحات و الحاقات متعددي نسبت به گزارش سابق خود نمود و نهایتاً گزارش مزبور پس از اصالحات متعدد و
رفت و برگشتهاي زیاد بین كمیسیون تخصصی مربوطه و صحن علنی ،نهایتاً در تاریخ  8238/3/2بهتصویب مجلس
رسید.
طرح مزبور حاوي محورهاي متعددي است كه به طور خالصه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 .8رفع ایرادات و ابهامات قانونی موجود در قانون انتخابات مجلس
 .3اصالح نظام انتخاباتی مجلس از اكثریتی دو مرحلهاي به نوعی نظام تناسبی و استانی
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اصالح شرایط داوطلبان

 .4اصالح سازوكارهاي ثبت نام و بررسی صالحیت داوطلبان
 .5پیش بینی ساختارهایی از جمله هیأت اجرایی مركزي ،كمیسیون بررسی تبلیغات در سطح ملی و استان و ضوابط
حاكم بر آنها
 .6اصالح ضوابط و نظامات حاكم بر تبلیغات انتخاباتی نامزدها
 .7پیش بینی سازوكار شفافیت و نظارت بر تأمین مالی انتخابات (هزینههاي انتخاباتی)
 .8اصالح تخلفات و جرایم انتخاباتی
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در این گزارش و گزارشهاي آتی سعی خواهد شد ضمن تبیین رؤوس اصلی مفاد مصوبه مجلس ،ایرادات و نکات
موجود در آن نیز تبیین گردد .شایان ذكر است مصوبه حاضر به جز در برخی محورهاي و برخی احکام ،حاوي اصالحات
مناسب و صحیحی نسبت به قانون انتخابات مجلس موجود میباشد.
شرح و بررسي
ماده ( -)1نکته و ابهام
مطابق این ماده انتخابات میاندوره اي تنها همزمان با یکی از انتخابات هاي سراسري برگزار خواهد شد و صرفاً
درصورتی كه تعداد نمایندگان به چهارپنجم كاهش پیدا كند و از سوي دیگر بیش تر از یك سال به پایان دوره
نمایندگی باقی باشد انتخابات میان دوره اي مجلس به صورت مستقل برگزار خواهد شد.
این ماده در واقع ابهام و تعارضی كه هم اكنون در قانون انتخابات فع لی (در مواد ( )4و ( )) 8در خصوص موارد
برگزاري انتخابات میان دوره اي وجود دارد را برطرف نموده است .زیرا بر اساس ماده ( )4فعلی (اصالحی
 )8286/8/36مقرر شده «انتخابات میاندوره اي مجلس شوراي اسالمی در حوزه هاي فاقد نماینده همزمان با یکی از
انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران انجام خواهد شد ، » ...اما بر اساس تبصرههاي
« »3و « »2ماده ( )8قانون 8در مواردي وزارت كشور مکلف گردیده است با هماهنگی شوراي نگهبان ،حداكثر ظرف
مدت هفت ماه ،انتخابات مجدد را همزمان در حوزههاي انتخابیه مذكور برگزار نما ید .لذا نوعی ابهام در اجراي
انتخابات میاندوره اي ایجاد شده بود و ماده حاضر سعی نموده ضمن تجمیع همه حاالتی كه ممکن است نیاز به
انتخابات میاندوره اي باشد ،حکم واحدي اتخاذ نماید.
اما نکته اي كه در خصوص این ماده وجود دارد آن است كه الزم بود تبصرههاي « »3و « »2ماده ( )8قانون حذف
می گردید ولکن در اصالحات مقرر در ماده ( )8قانون موضوع ماده ( ) 7مصوبه حاضر ،تبصره « »2ابقاء شده است
و لذا با ابقاي این تبصره تعارض بین حکم ماده اصالحی حاضر و حکم تبصره مزبور وجود خواهد داشت.

 .1ماده ... -8
تبصره ( - 2اصالحي  ) 9731/88/22چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامه منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود ،وزارت كشور مكلف است با
هماهنگي شوراي نگهبان حداكثر ظرف مدت هفت ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه هاي انتخابيه مذكور برگزار نمايد  .مهلت هفت ماه ،از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در
بين حوزه هاي انتخابيه مورد نظر محاسبه مي شود.
تبصره ( - 7اصالحي  ) 9731/88/22چنانچه به علت فوت ،استعفاء و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد  ،وزارت كشور مكلف است ظرف مدت
هفت ماه پس از تاريخ اعالم آن توسط مجلس شوراي اسالمي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد.
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ماده ()2
این ماده در مقام اصالح عنوان فصل دوم قانون بوده و باتوجه به اصالحات محتوایی این فصل ناظر به تغییر در حوزهبندي
انتخابات میباشد.
مواد ( )7( ،)6( ،)5( ،)4( ،)3و ()13
مواد مزبور ناظر به یکی از موضوعات اصلی طرح حاضر ناظر به استانی -تناسبی شدن انتخابات مجلس میباشد .براین
اساس باتوجه به ضرورت نگاه جامع به مجموع مواد مربوط به این موضوع ،ابتدا نظام مقرر در این مواد بهصورت
مجموعی مورد توجه و بررسی قرار گرفته و در ادامه نیز ایرادات هر ماده به تفکیك بیان خواهد شد.
الف -كليات
مطابق مواد فوقالذكر اوالً هر استان به عنوان حوزه انتخابیه اصلی شناخته شده و حوزههاي انتخابیه موجود به عنوان
حوزه انتخابیه فرعی شناخته خواهند شد .همچنین «حوزههاي انتخابیه تابعه حوزههاي انتخابیه فعلی» ،به عنوان «حوزه
انتخابیه تابعه فرعی» شناخته خواهند شد و تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه استان معادل تعداد نمایندگان حوزههاي
ان تخابیه فعلی موجود در استان است .براي مثال اگر یك استانی هم اكنون متشکل از چهار حوزه انتخابیه (حوزه الف ،
ب ،ج و د) باشد و هركدام از این حوزهها به ترتیب واجد  8 -3 -2و  8نماینده باشند ،كل استان به عنوان حوزه انتخابیه
استان شناخته شده و داراي هفت كرسی خواهد بود.
ثانیاً ثبت نام داوطلبان در انتخابات به صورت فردي و یا از طریق فهرست خواهد بود و همچنین هریك از داوطلبان
نمایندگی مجلس شوراي اسالمی باید منحصراً از یك حوزه انتخابیه فرعی ،ثبتنام كند و شرط آن این است كه داوطلب
خود یا یکی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه فرعی محل ثبتنام باشد یا سابقه حداقل هفتسال
سکونت غیرمستمر یا سابقه حداقل پنجسال سکونت مستمر متصل به زمان ثبتنام در آن محدوده یا سابقه نمایندگی
مجلس شوراي اسالمی در آن حوزه را داشته باشد .بنابراین نامزدها هركدام براي حوزه فرعی (كه همان حوزه انتخابیه
موجود است) ثبتنام میكنند.
ثالثاً رأيدهندگان در كلیه مناطق استان میتوانند براي هریك از حوزههاي انتخابیه فرعی واقع در استان از بین نامزدهاي
مربوط به همان حوزه فرعی ،به میزان كرسیهاي آن ،نماینده یا نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب نمایند .به عبارت
دیگر هر رأيدهنده در استان میتواند به صورت مجزا براي حوزههاي الف ،ب ،ج و د از بین نامزدهاي همان حوزه
نماینده انتخاب كند.

4

رابعاً رأي دهندگان می توانند به عنوان یك فهرست انتخاباتی رأي داده یا داوطلبان مدنظر خویش را اعم از منفرد یا از
درون یك یا چند فهرست انتخاب و در برگه رأي درج نمایند.
خامساً آراء نامزدهایی ،موضوع تقسیم كرسیهاي انتخاباتی قرار میگیرد و یا به عبارتی نامزدهایی وارد رقابت خواهند
شد كه حداقل  85درصد آراي صحیح مأخوذه حوزه انتخابیه فرعی را كسب كرده باشد و درصورتیكه هیچ یك نامزدها
(یا به تعداد الزم) نصاب  85درصد را كسب نکنند ،انتخابات صرفاً در همان حوزه فرعی مربوط (نه كل استان) به مرحله
دوم كشیده خواهد شد.
سادساً درصد رأي اكتسابی توسط هر فهرست و نامزد مستقل به صورت مجزا مشخص خواهد شد و سپس با تقسیم
مجموع آراء بر كرسیهاي هر حوزه اصلی ،درصد رأي اختصاص یافته به هر كرسی مشخص خواهد شد و در نتیجه
سهم هر فهرست و نامزد از كرسیها تعیین میگردد.
سابعاً پس از تعیین سهم مزبور ،به ترتیب هر نامزدي كه باالترین آراء را در سطح حوزه انتخابیه اصلی (استان) كسب نموده
است تا سقف سهم هر فهرست بهعنوان نماینده به مجلس راه خواهد یافت و در صورتی كه پس از تقسیم اولیه ،برخی از
كرسی ها همچنان تقسیم نشده باقی بماند ،كرسی هاي مزبور به ترتیب به باالترین اعشار اختصاص خواهد یافت.
باعنایت به مطالب فوق ،ذیالً در قالب یك مثال سعی خواهد شد نحوه اختصاص كرسیهاي یك حوزه انتخابیه به
نامزدهاي مستقل و داخل فهرستها مشخص گردد:
حوزه اصلی :حوزه اصلی انتخابات «استان» می باشد.
حوزههاي فرعی :حوزه هاي فرعی همان حوزه هاي انتخابیه موجود در استان است كه به هركدام به همراه تعداد كرسی
هاي هر حوزه به شرح ذیل است:
حوزه 4 A :نماینده

حوزه 3 C :نماینده

حوزه 2 B :نماینده

حوزه 8 D :نماینده

نتایج کلی آراء احزاب و نامزدهای مستقل در حوزه استان:
با فرض اینکه در استان مزبور سه فهرست انتخاباتی ارائه و هفت نامزد مستقل نیز وجود دارد ،درصد و میزان رأي هریك
از فهرست ها و نامزدها به شرح ذیل می باشد و مجموع آراء در حوزه استان كه براساس آن درصد رأي هركدام از این
موارد مشخص شده است به میزان  808880888رأي می باشد( .البته الزم به ذكر است مدل ارائه شده در مصوبه مجلس
ابهامات متعددي دارد ،لکن در مثال حاضر سعی شده برداشتی از متن صورت گیرد كه حداقل امکان ارائه آن به صورت
مثال ممکن باشد).
5

حزب الف 803380888 :رأي كه معادل  ٪34مجموع آراء می باشد را كسب نموده است.
حزب ب 303680888 :رأي كه معادل  ٪27مجموع آراء می باشد را كسب نموده است.
حزب ج 000110111 :رأي كه معادل  ٪85مجموع آراء می باشد را كسب نموده است.
نامزد مستقل الف :كه مربوط به حوزه  Aاست  8880888رأي كه معادل  %88مجموع آراء می باشد را كسب نموده است.
نامزد مستقل ب :كه مربوط به حوزه  Aاست  5380888رأي كه معادل  %605مجموع آراء می باشد را كسب نموده است.
نامزد مستقل ج :كه مربوط به حوزه  Cاست  3880888رأي كه معادل  %305مجموع آراء می باشد را كسب نموده است.
نامزد مستقل د :كه مربوط به حوزه  Bاست  8380888رأي كه معادل  %805مجموع آراء می باشد را كسب نموده است.
نامزد مستقل هـ  :كه مربوط به حوزه  Cاست  8380888رأي كه معادل  %805مجموع آراء می باشد را كسب نموده است.
نامزد مستقل و :كه مربوط به حوزه  Dاست  8880888رأي كه معادل  %803مجموع آراء می باشد را كسب نموده است.
نامزد مستقل ز :كه مربوط به حوزه  Dاست  680888رأي كه معادل  %808مجموع آراء می باشد را كسب نموده است.
نصاب کسب کرسی :باعنایت به مجموع آراء صحیح در كل استان كه هشت میلیون رأي بوده و همچنین كل كرسی
هاي حوزه استان كه ده عدد می باشد ،تصاحب هر كرسی مستلزم كسب  %88مجموع آراء و یا  8880888رأي می باشد.
سهم هر فهرست و نامزدهای مستقل از کرسی های نمایندگی:
براساس میزان آراء ذكر شده در مرحله اول تقسیم كرسی ها ،سهم فهرست حزب «الف» (كه  34درصد آراء رابه خود
اختصاص داده) دو كرسی و سهم فهرست حزب «ب» (كه  27درصد آراء را به خود اختصاص داده) سه كرسی و
سهم فهرست «ج» (كه  85درصد آراء رابه خود اختصاص داده) یك كرسی و از نامزدهاي مستقل ،صرفاً نامزد مستقل
«الف» (كه  88درصد آراء رابه خود اختصاص داده) واجد صالحیت كسب یك كرسی خواهد بود .لذا براساس تقسیم
اولیه هفت كرسی از ده كرسی به فهرست ها و نامزدهاي مستقل اختصاص می یابد و در مرحله بعد سه كرسی باقی
مانده به ترتیب به باال ترین اعشارها اختصاص خواهد یافت .بدین صورت كه یك كرسی به فهرست «ب» كه اعشار
سهم وي  7درصد می باشد اختصاص می یابد و یك كرسی نیز به نامزد مستقل «ب» كه  605درصد از آراء را كسب
نموده است تعلق خواهد یافت و در نهایت نیز یك كرسی به فهرست حزب «ج» كه اعشار سهم وي  5درصد است
اختصاص می یابد.
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بنابراین نتیجه تقسیم كرسی ها به شرح ذیل خواهد بود:
فهرست حزب «الف»:
 3كرسی

فهرست حزب «ب»:
 4كرسی

فهرست حزب «ج»:
دو كرسی

نامزد مستقل الف:

نامزد مستقل ب:

یك كرسی

یك كرسی

نحوه تقسیم و اختصاص کرسی به فهرست ها و نامزدهای مستقل
باعنایت به اینکه در مثال حاضر سه فهرست حزبی و  7نامزد مستقل وجود دارد و فرض گرفته میشود كه دو فهرست
حزبی (الف و ب) كامل و یك حزب دیگر (حزب ج) صرفاً  2نماینده جهت حوزهاي  Cو  Dمعرفی نمودهاند .لذا در
مجموع  28نامزد خواهیم داشت كه ابتدائاً می بایست ترتیب آن ها براساس تعداد آراء هر كدام در كل استان (كه از
مجموع آراء فهرستی و فردي آن ها حاصل شده است) فارغ از حوزه و لیست مربوطه مشخص گردد.
عنوان

میزان

عنوان فهرست یا

نام حوزه

نامزد

رأی

نامزد مستقل

مربوطه

نامزد 8

8880888

نامزد مستقل الف

حوزه A

به عنوان نماینده حوزه  Aبه مجلس راه می یابد

نامزد 3

7880888

حزب الف

حوزه A

به عنوان نماینده حوزه  Aبه مجلس راه می یابد

نامزد 2

6580888

حزب ب

حوزه A

به عنوان نماینده حوزه  Aبه مجلس راه می یابد

نامزد 4

6480888

حزب الف

حوزه A

حوزه  Aپر شده است

نامزد 5

6880888

حزب ب

حوزه C

به عنوان نماینده حوزه  Cبه مجلس راه می یابد

نامزد 6

5580888

حزب الف

حوزه A

حوزه  Aپر شده است

نامزد 7

5380888

نامزد مستقل ب

حوزه A

به عنوان نماینده حوزه  Aبه مجلس راه می یابد

نامزد 8

5880888

حزب ب

حوزه A

حوزه  Aپر شده است

نامزد 3

4380888

حزب الف

حوزه B

به عنوان نماینده حوزه  Bبه مجلس راه می یابد

نامزد 88

4780888

حزب ب

حوزه A

حوزه  Aپر شده است

نامزد 88

4580888

حزب ب

حوزه B

به عنوان نماینده حوزه  Bبه مجلس راه می یابد

نامزد 83

4350888

حزب الف

حوزه A

حوزه  Aپر شده است و سهمیه فهرست الف نیز تمام شده است

نامزد 82

4880888

حزب ب

حوزه A

حوزه  Aپر شده است

نامزد 84

2850888

حزب الف

حوزه C

سهمیه فهرست الف تمام شده است.

نامزد 85

2780888

حزب الف

حوزه B

سهمیه فهرست الف تمام شده است.

نامزد 86

2680888

حزب ب

حوزه B

به عنوان نماینده حوزه  Bبه مجلس راه می یابد

نامزد 87

2580888

حزب ج

حوزه C

به عنوان نماینده حوزه  Cبه مجلس راه می یابد

نامزد 88

2880888

حزب الف

حوزه B

حوزه  Bپر شده است و سهمیه فهرست الف نیز تمام شده است

نامزد 83

3780888

حزب ب

حوزه C

حوزه  Cپر شده است و سهمیه فهرست ب نیز تمام شده است

نامزد 38

3580888

حزب الف

حوزه C

حوزه  Cپر شده است و سهمیه فهرست الف نیز تمام شده است
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نتیجه

نامزد 38

3350888

حزب ج

حوزه C

حوزه  Cپر شده است

نامزد 33

3880888

حزب ب

حوزه D

سهمیه فهرست ب تمام شده است

نامزد 32

3880888

نامزد مستقل ج

حوزه C

فاقد سهمیه است.

نامزد 34

8580888

حزب الف

حوزه D

سهمیه فهرست الف نیز تمام شده است

نامزد 35

8380888

نامزدها مستقل د

حوزه B

فاقد سهمیه است.

نامزد 36

8380888

نامزد مستقل هـ

حوزه C

فاقد سهمیه است.

نامزد 37

8880888

حزب ج

حوزه D

به عنوان نماینده حوزه  Dبه مجلس راه می یابد

نامزد 38

8880888

نامزد مستقل و

حوزه D

فاقد سهمیه است.

نامزد 33

880888

حزب ب

حوزه C

حوزه  Cپر شده است و سهمیه فهرست ب نیز تمام شده است

نامزد 28

680888

نامزد مستقل ز

حوزه D

فاقد سهمیه است.

نتیجه محاسبه آراء و انتخابات:
باعنایت به سهم هر فهرست و نامزدهاي مستقل از كرسی ها و همچنین ترتیب رأي هر نامزد ،نتایج انتخابات در حوزه
هاي فرعی  A,B,C,Dبه شرح ذیل می باشد:
حوزه  : Aنامزد شماره ( 8مستقل «الف») با  8880888رأي ،نامزد شماره ( 3از فهرست الف) با  788088رأي ،نامزد
شماره ( 2از فهرست ب) با  )6580888رأي و نامزد شماره ( 7مستقل «ب») با  5380888رأي.
تحلیل :اگرچه در حوزه هاي بزرگ تاحدودي نتیجه این نوع نظام عادالنه می باشد ولکن در همین حوزه نیز مشاهده
می شود كه نامزدهایی با رأي بیشتر (نامزد شماره  6480888( 4رأي) و  5580888( 6رأي) نسبت به نامزد مستقل «ب»،
به عنوان نماینده انتخاب نخواهند شد.
حوزه  :Bنامزد شماره ( 3از فهرست الف) با  4380888رأي ،نامزد شماره ( 88از فهرست ب) با  4580888رأي و نامزد
شماره ( 86از فهرست ب) با  2680888رأي.
تحلیل :علی رغم اینکه در حوزه  ،Bنامزد شماره ( 85از فهرست الف) رأي بیشتري نسبت به نامزد شماره ( 86از
فهرست ب) دارد ولی به دلیل تمام شدن سهم فهرست الف ،امکان راه یابی وي به مجلس وجود ندارد.
حوزه  :Cنامزد شماره ( 5از فهرست ب) با  6880888رأي و نامزد شماره ( 87از حزب ج) با  2580888رأي
تحلیل :در این حوزه علی رغم اینکه نامزد شماره ( 84از فهرست الف) با  2850888رأي ،رأي بیشتري از نامزد شماره
 87داشته است ولکن به جهت تمام شدن سهمیه فهرست الف ،امکان راه یابی وي به مجلس نخواهد بود.
حوزه  :Dنامزد شماره ( 37از فهرست ج) با  8880888رأي
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تحلیل :در این حوزه علی رغم اینکه نامزدهاي شماره ( 33از فهرست ب) با  3880888رأي و شماره ( 34از فهرست
الف) با  8580888رأي ،نسبت به نامزد شماره  37رأي بیشتري كسب نموده اند ولی به جهت تمام شدن سهم فهرست
هاي متبوع آن ها از راه یابی به مجلس بازمانده اند.
حال كه تاحدودي نظام پیشنهادي این طرح در خصوص استانی شدن حوزههاي انتخابیه مشخص گردید بهبررسی مواد
قانونی خواهیم پرداخت .البته الزم به ذكر است كه موضوع استانی شدن انتخابات از جمله موضوعاتی است كه به دفعات
در مجلس مطرح و در مواردي نیز تا مرحله بررسی شوراي نگهبان پیش رفته (و در مواردي نیز به عنوان مصوبه مجلس
به این شورا راه نیافته) ،اما از جهات مختلف مورد ایراد شوراي نگهبان واقع شده است .البته طرح پیشرو نسبت به
طرحهاي سابق داراي تفاوتهایی در الگوي استانی است ولکن برخی از ایرادات سابق شورا ،فارغ از الگوي اتخاذ شده
در انتخابات استانی میباشد و برخی از این ایرادات نیز ناظر به نوع الگوي بکارگرفته در انتخابات استانی بوده است .لذا
ذیالً ضمن اشاره به ایرادات سابق شورا كه در الگوي طرح حاضر نیز وجود دارد ،مسائل ،ابهامات و ایرادات الگوي
مزبور نیز مدنظر قرار خواهد گرفت.
ب -جزئيات
ایرادات و مسائلی كه پیرامون مواد مربوط به استانی و تناسبی شدن انتخابات در این مصوبه وجود دارد به سه دسته كلی
قابل تقسیم است .دسته اول ایرادات و مسائل مربوط به كلیت چنین الگویی است و دسته دوم ایرادات اساسی ناظر به
برخی مفاهیم و عبارات مقرر در مواد مزبور بوده و دسته سوم نیز مربوط به برخی احکام مقرر در این مواد است كه
ارتباط مستقیمی با مدل استانی شدن انتخابات ندارد.
یک -ایرادات و مسائل ساختاری
 .1از جمله مسائل كلی كه پیرامون مدل پیشنهادي این طرح و به طور كلی مدلهاي مربوط به «استانی شدن انتخابات»
وجود دارد ،ارتباط این نوع الگو با موضوع لزوم «شناخت مردم از نامزدها» و تحقق «عدالت انتخاباتی» میباشد .با این
توضیحكه مطابق بند « »8سیاستهاي كلی انتخابات «تعیین حوزههاي انتخاباتی مجلس شوراي اسالمی و شوراهاي
اسالمی بر مبناي جمعیت و مقتضیات اجتنابناپذیر بهگونهاي كه حداكثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از
نامزدها فراهم گردد» ،به عنوان یکی از سیاستهاي كلی در حوزه انتخابات شناخته شده است .براساس بند مزبور اگرچه
دو عامل «جمعیت» و «مقتضیات اجتناب ناپذیر» بهعنوان دو عامل تعیینكننده در تنظیم حوزههاي انتخابیه در
انتخاباتهاي مجلس شوراي اسالمی شناخته شدهاند لکن ،این موارد باید در راستاي تحقق «عدالت انتخاباتی» و «شناخت
نامزدها» باشند .اما درخصوص این دو مفهوم باید گفت كه عدالت یا برابري در انتخابات به دو صورت شکلی (صوري)
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و ماهوي (محتوایی) ظهور مییابد .برابري شکلی  ،همان اصل «هر فرد یك رأي» است كه به رأي برابر مشهور است و
در مقابل رأي چندگانه قرار دارد .اما مقصود از برابري ماهوي و محتوایی آرا ،اصل «برابري ارزش آراي افراد» است .به
این معنا كه اصل برابري افراد در رأي اقتضا دارد تا نه تنها همه افراد صرفاً حق دادن یك رأي داشته باشند ،بلکه همه
آرا باید تأثیري یکسان در تعیین تعداد نماینده داشته باشند .بنابراین با توجه به تأكید بند « »8سیاستهاي انتخابات بر
«عدالت انتخاباتی» باید به این سمت حركت كرد كه در كنار برابري شکلی آرا ،برابري ارزش آراي افراد نیز رعایت شود.
در این ر ابطه اگرچه از راهکارهاي مستقیم این موضوع آن است كه با تقسیم شهرهاي داراي تعداد زیاد نماینده به
حوزههاي متعدد و كوچکتر ،شرایطی را فراهم كرد كه نه تنها همه افراد ایرانی داراي یك رأي باشند ،بلکه آراي هر یك
از آنها به یك میزان در تعیین سرنوشت سیاسی كشور دخیل باشد اما در مقابل ممکن است گفته شود این برابري را
میتوان با گسترش حوزههاي انتخابیه نیز محقق نمود .بدینصورت كه افراد به جاي انتخاب یك یا چند نامزد محدود
در حوزههاي انتخابیه موجود ،حق انتخاب بیشتري و در سطح گستردهتري داشته باشند و در واقع با گسترش حوزهها
در سطح استان برابري نسبی در تأثیرگذاري حق رأي افراد حاصل خواهد شد.
اما مسئلهاي كه ناظر به بند « »8سیاستها وجود دارد ،توجه همزمان به «عدالت انتخاباتی» و «شناخت مردم» است .لذا
اگرچه ممکن است این گونه بیان شود كه گسترش حوزه هاي انتخابیه نیز در راستاي تحقق «عدالت انتخاباتی» بیشتري
نسبت به وضعیت موجود است ،ولکن درصورتی كه بخواهیم همزمان «شناخت مردم» از نامزدها نیز مورد نظر قرار گیرد،
خرد شدن حوزههاي انتخابیه بزرگ به حوزه هاي كوچك تطابق بیشتري با سیاستهاي كلی انتخابات دارد .چراكه
تحدید قلمرو جغرافیایی و نسبت جمعیتی حوزههاي انتخابات اولین راهکار زمینهساز شناخت دقیق مردم از نامزدهاي
انتخابات است و نمیتوان انتظار داشت در استانی با میلیونها نفر جمعیت ،همه افراد بتوانند شناختی دقیق از نامزدهاي
انتخاباتی خود بهدست آورند .چراكه نه تنها نامزدهاي انتخاباتی فرصت و توان تشریح برنامههاي خود براي همه افراد
را نخواهند داشت ،بلکه به واسطه تعدد نامزدهاي انتخاباتی ،مردم نیز فرصت و امکان شناخت دقیق همه نامزدهاي
انتخاباتی را نخواهند داشت.
البته ممکن است اینگونه بیان شود كه در الگوي استانی انتخابات ،باتوجه به اینکه علیاالصول افراد سرشناس و چهره
نامزد خواهند شد و همچنین احزاب اقدام به معرفی نامزدها و برنامههاي خود مینمایند ،شناخت مردم به نحو مناسبتري
محقق خواهد شد و شناخت مردم صرفاً شامل سابقه خانوادگی و رفتار فردي نامزد نمیباشد .اما در پاسخ نیز گفته
میشود كه مقصود از «شناخت» موضوع بند « »8سیاستهاي كلی انتخابات ،شناختی است كه منجر به انتخاب شایسته
نامزدها توسط رأي دهندگان شود و در نتیجه اگرچه ممکن است در الگوي استانی افراد سرشناس توسط رأي دهندگان
شناخته شوند ولی چنین شناختی نمیتواند منجر به لزوم انتخاب افراد شایسته شود .هرچند شاید بتوان در حوزههاي
بزرگ ،انتخابات حزبی را به نوعی باعث تقویت شناخت مردم از نامزدها دانست.
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با این توضیح به نظر میرسد نظام پیشنهادي طرح حاضر ،از جهت مغایرت با بند « »8سیاستهاي كلی انتخابات محل
تأمل است .زیرا در بند مزبور عدالت انتخاباتی به همراه شناخت مردم از نامزدها به صورت توأمان در نظر گرفته شده است.
 .2دومین ایراد كلی كه می تواند ناظر به نظام مقرر در مصوبه مجلس مطرح گردد ،امکان كاهش مشاركت مردم در
انتخابات است .ایرادي كه پیشتر نیز شوراي نگهبان در نظرات خود 3نسبت به استانی شدن انتخابات مطرح نموده است.
این «كاهش مشاركت» از چند بعد امکان تحقق دارد .اول اینکه در مدل مقرر در مصوبه مجلس ،صرف كسب رأي 85
درصد رأي حوزه فرعی ،جهت ورود نامزد به رقابت انتخاباتی و جواز كسب كرسی كافی دانسته شده است و پس از
این مرحله این رأي كل استان است كه تأثیر بسزایی در راهیابی نامزد به مجلس خواهد داشت و رقابت اصلی در استان
است و لذا با مشاهده چنین وضعیتی از سوي رأي دهندگان ،انگیزه مشاركت افراد در حوزه انتخابیه فرعی جهت فرستادن
نامزد موردنظر خود به مجلس كاهش مییابد .به خصوص اینکه در مواري مشاهده خواهند نمود كه علیرغم كسب رأي
اكثریت یك نامزد در حوزه فرعی ،به دلیل عدم كسب رأي اكثریت استان چنین نامزدي به مجلس راه نخواهد یافت.
اما در بعد دیگر ،كاهش مشاركت میتواند ناشی از نوع گزینش نامزدهاي داخل در فهرستهاي انتخاباتی باشد (كه در
قسمتهاي بعدي گزارش تبیین خواهد شد) ،با این توضیح كه در این نظام عالوه بر حالت فوق ،در حوزههاي فرعی
همواره این احتمال وجود دارد كه نامزدي (اعم از اینكه داخل فهرست انتخاباتی یا به صورت مستقل باشد) علیرغم
كسب رأي اكثریت استان نیز به عنوان نماینده انتخاب نشود و در مقابل نامزدي كه رأي كمتري در حوزه استان و
شهرستان داشته است به مجلس راه یابد .چراكه سهم فهرست نامزد واجد اكثریت ،پیشتر در حوزه دیگر پر شده و یا
به طور كلی فهرست وي فاقد سهم بوده است و یا نصاب الزم جهت كسب كرسی توسط نامزد مستقل حاصل نشده
است.
لذا میتوان نظام پیشنهادي در مصوبه حاضر را به جهت كاهش مشاركت عمومی مغایر بند « »8اصل  2قانون اساسی مبنی بر
«مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت» و همچنین بند « »8سیاستهاي كلی انتخابات 2دانست كه براساس آن بر لزوم
«تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشاركت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم» تأكید شده است.

 .2بند « »2نظر شماره  49/702/7711مورخ :7949/9/27
 ... -2برگزاري انتخابات به نحو مذكور چون باعث كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خودشان ميشود ،از اين جهت مغاير بند  8اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
بند « »9نظر شماره  72/90/9294مورخ :7972/9/22
4ـ برگزاري انتخابات استاني مطابق مفاد مصوبه چون باعث كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خودشان ميشود از اين جهت مغاير بند  8اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
 .۳بند 8ـ ارتقاء سطح شناخت و آگاهي و آموزشهاي عمومي و ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه كردن آن در فرهنگ عمومي و تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسي سالم به منظور
افزايش مشاركت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و كمك به انتخاب اصلح.
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 .3ایراد كلی دیگري كه ناظر به الگويهاي استانی انتخابات (اعم از مدل حاضر و سایر مدلهاي قبلی) وجود دارد،
تشدید و در مواردي بروز و ظهور یا فعال شدن اختالفات قومی ،مذهبی و محلی در یك استان (به ویژه استانهاي چند
قومی یا مذهبی) میباشد .چنین ایرادي قبالً نیز در نظرات شوراي نگهبان نسبت به طرحهاي استانی انتخابات وجود
داشته است 4.با این توضیح كه در حوزهبندي فعلی انتخابات سعی شده تا حد ممکن مالحظات قومی ،مذهبی و سایر
مواردي از این قبیل لحاظ گردد و در نتیجه اگرچه ممکن است مذهب یا قومی در یك استان اقلیت باشند ولی به جهت
داشتن اكثریت در یك یا چند شهرستان سعی شده با اختصاص یك نماینده به این اقلیت ،این مسئله مورد توجه قرار
گیرد .حال در نظام پیشنهادي طرح حاضر ،به دلیل مالک بودن رأي كل استان ،امکان انتخاب نمایندهاي از اقلیت مدنظر
بهنحو قابل مال حظه اي پائین خواهد بود و چنین امري می تواند منجر به تنش هاي قومی -مذهبی گردد .البته ممکن
است گفته شود پیشبینی لزوم كسب حداقل  85درصد آراء حوزه فرعی بهمنظور جلوگیري از چنین حاالتی بوده است،
ولی باید گفت اصوال در چنین مناطق جمعیتی ،اگرچه اكثریت جمعیت در حوزه هاي فرعی ممکن است متعلق به اقلیت
مزبور باشد ،ولی حداقل به میزان  85درصد از اكثریت قومی یا مذهبی استان در همان حوزه نیز وجود دارند تا موفق به
كسب چنین نصاب حداقلی شوند.
همچنین ممکن است گفته شود اگر چنین ایرادي را در نظامهاي انتخابات استانی كه تاكنون مطرح شده قابل قبول بدانیم،
لکن در نظام جدید پیشبینی شده در طرح حاضر ،اوالً احزاب به منظور كسب سهم حداكثري از كرسیهاي مجلس در
حوزه استان ،خود به این مالحظات توجه داشته و در نتیجه بهعنوان مثال نامزدهاي معرفی شده خود را در حوزه هایی كه
دربردانده اقلیت استان هستند ،به همان اقلیت اختصاص خواهند داد .ثانیاً به جهت رعایت تناسب در اختصاص كرسیها
به احزاب و فهرستها ،اقلیت مزبور نیز به اندازه سهم خود ،از مجموع آراء كرسیهاي موردنظر را تصاحب خواهد نمود.
در پاسخ به این موارد نیز میتوان این گونه بیان داشت كه در مواردي كه اكثریت استان مطمئن باشد میتواند بدون
درنظر گرفتن اقلیت مزبور كلیه كرسی هاي استان را تصاحب كند ،هیچگاه در مقام فراهم نمودن امکان حضور اقلیت
مزبور برنیامده و یا اینکه اشخاصی را از اقلیت مزبور در فهرست خود قرار میدهد كه همراستا با اكثریت مزبور بوده و
درنتیجه در راستاي منافع همان اكثریت عمل خواهد نمود.

 .4بند « »2نظر شماره  49/702/7711مورخ :7949/9/27
 -2در ماده  3و تبصره آن ،برگزاري انتخابات مطابق مفاد مصوبه چون موجب بروز و ازدياد اختالفات محلي ،قومي ،قبيلهاي و مذهبي ميگردد و اين اختالفات خالف همبستگي و وحدت
ملي است و عامل از بين رفتن توسعه و تحكيم برادري اسالمي و تعاون عمومي بين همه مردم ميشود ،بنابراين خالف موازين شرع و مغاير بند  92اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
بند « »7نظر شماره  72/90/9294مورخ :7972/9/22
 9ـ برگزاري انتخابات استاني مطابق مفاد مصوبه چون موجب بروز و ازدياد اختالفات محلي ،قومي ،قبيلهاي و مذهبي ميگردد و اين اختالفات خالف همبستگي و وحدت ملي است و
عامل از بين رفتن توسعه و تحكيم برادري اسالمي و تعاون عمومي بين همه مردم ميشود بنابراين خالف موازين شرع و مغاير بند  92اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
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شایان ذكر است در چنین الگویی ،علی رغم اختالفات قومی مذهبی ،این امکان وجود دارد كه اختالفات محلی نیز میان
شهرستان هاي یك حوزه واقع شود .بهعنوان مثال ممکن است اكثریت استان یا مركز استان به جهت عملکرد نماینده
یك حوزه فرعی در جذب امکانات یا داشتن هدف مشخص (نظیر استقالل حوزه خود بهعنوان یك استان جدید) ،علی
رغم پذیرش وي در همان حوزه فرعی ،با رأي خود اقدام به حذف وي نمایند تا نمایندهاي در راستاي منافع حوزه
انتخابیه دیگري از همان حوزه موردنظر وارد مجلس گردد .در چنین صورتی همواره امکان بروز تنش و اختالف میان
شهرهاي یك استان وجود دارد.
لذا باعنایت به توضیحات مزبور میتوان مواد مربوط به نظام انتخاباتی طرح حاضر را به جهت تشدید اختالفات قومی،
مذهبی و محلی و از بین بردن توسعه و تحکیم برادري اسالمی و تعاون عمومی بین همه مردم ،مغایر بند « »85اصل
سوم قانون اساسی دانست .همچنین مواد مزبور بهنوعی می تواند مغایر بند « »3سیاستهاي كلی انتخابات 5محسوب
شود كه بر «افزایش مشاركت آگاهانه ،اعتماد ،ثبات و اقتدار نظام» تأكید داشته است.
 .4ایراد كلی دیگري كه درخصوص طرح حاضر وجود دارد ،افزایش هزینههاي عمومی اجراي چنین مدلی در انتخابات
است ،كه ناشی از لزوم أخذ رأي از كل استان براي هر نماینده حوزه فرعی است و چنین امري مستلزم بکارگیري
امکانات و هزینههایی بیش از وضعیت موجود است و در نتیجه همانگونه كه شوراي نگهبان نیز سابقاً یکی از طرحهاي
مصوب مجلس درخصوص استانی شدن را مغایر اصل  75قانون اساسی دانسته بود ،6طرح حاضر نیز با همین ایراد
مواجه میباشد.
 .5از جمله ایرادات كلی دیگري كه ناظر به مواد مربوط به الگوي مزبور ،وجود دارد ،پیچیدگی و فهم سخت آن توسط
رأي دهندگان و حتی مجریان و ناظران انتخابات می باشد .با این توضیح كه فهم یك قانون مقدمه الزم جهت اجراي آن
است ،در حالی كه به جهت پیچیدگی مواد حاضر و همچنین ابهاماتی كه در آن وجود دارد ،تحقق چنین فهمی دشوار
می باشد .چنین مسئله اي را می توان مغایر بند « »8سیاست هاي كلی انتخابات 7نیز دانست كه براساس آن « ...تعیین
قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشاركت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم  »...به عنوان یکی از

 .5بند 1ـ تعيين چارچوبها و قواعد الزم براي فعاليت قانونمند و مسؤوالنه احزاب و تشكلهاي سياسي و اشخاص حقيقي در عرصه انتخابات مبتني بر اصول و مباني نظام جمهوري
اسالمي ايران به نحوي كه رقابتهاي انتخاباتي منجر به افزايش مشاركت آگاهانه ،اعتماد ،ثبات و اقتدار نظام شود.
 .6بند « »5نظر شماره  49/702/7711مورخ :7949/9/27
 -2از آنجا كه اين مصوبه در كل ،موجب افزايش هزينههاي عمومي ميگردد ،لذا مغاير اصل  32قانون اساسي شناخته شد.
.7
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سیاست هاي كلی در زمینه انتخابات شناخته شده است و بدون شك ضوابط مبهم و پیچیده مانع افزایش مشاركت و
حضور آگاهانه و با نشاط مردم خواهد بود.
دو -ایرادات مربوط به استانی -تناسبی شدن انتخابات
ماده ( -)3مغایرت با اصول  44و  ،58ابهام و نکته
 .1در این ماده و تبصرههاي آن به قانونی تحت عنوان «قانون تعیین محدوده حوزههاي انتخاباتی مجلس شوراي اسالمی»
مصوب  8266/88/28اشاره شده است .اما نکتهاي كه در اینخصوص قابل طرح میباشد آن است كه مطابق تبصره این
قانون «حوزه هاي انتخاباتی همواره از هر نوع انتزاع و الحاق كه بر اساس قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات كشوري
در حد روستا و دهستان انجام میشود تبعیت خواهند كرد» و براساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوري نیز
«هر گونه انتزاع ،الحاق ،تبدیل ،ایجاد و ادغام  ...واحدهاي تقسیمات كشوري ،بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت كشور و
تصویب هیئت وزیران خواهد بود» (ماده  .)82بنابراین با در نظر گرفتن احکام مزبور در كنار یکدیگر ،مطابق قانون تعیین
محدوده حوزههاي انتخابیه ،دولت میتواند مرز حوزههاي انتخابیه را از طریق انتزاع ،الحاق ،تبدیل ،ایجاد و ادغام روستاها
و دهستانها تغییر دهد .این درحالی است كه مطابق ذیل اصل شصت و چهارم قانون اساسی «محدودة حوزههاي انتخابیه
و تعداد نمایندگان را قانون معین میكند» .شایان ذكر است قانون تعیین محدوده حوزههاي انتخابیه و تبصره آن پیش از
بازنگري قانون اساسی و در سال  8266وضع گردیده است و حکم مزبور در ذیل اصل شصت و چهارم قانون اساسی
در بازنگري قانون اساسی در سال  8268به اصل شصت و چهارم اضافه شده است .بنابراین اشاره به قانون مزبور از این
حیث محل تأمل است.
 .2مطابق تبصره « »3این ماده درصورتیكه محدوده جغرافیایی حوزههاي انتخابیه فرعی در دو استان همجوار واقع گردد،
شهرستان یا شهرستانهائی كه در یك استان واقع شده و جمعیت بیشتري دارند ،به عنوان حوزه انتخابیه فرعی جدید
محسوب و نماینده به استانی كه حوزه أخیر در آن قرار دارد تعلق میگیرد و شهرستان یا شهرستانهایی كه در استان
دیگر واقع هستند ،به نزدیکترین حوزه انتخابیه فرعی به تشخیص وزارت كشور ،الحاق میشوند .چنین حکمی باتوجه
به توضیحاتی كه گذشت و صالحیتی كه دولت در تغییر مرز محدوده حوزههاي انتخابیه دارد منجر به اعطاي نوعی
صالحیت تغییر حوزههاي انتخابیه به دولت میگردد و مغایر ذیل اصل  64قانون اساسی مبنیبر لزوم تعیین محدودة
حوزههاي انتخابیه توسط قانون و اصل  85قانون اساسی میباشد.
 .3براساس تبصره الحاقی این ماده نامزدي افرادي كه سه دوره متوالی نماینده بودهاند ممنوع گردیده است .درخصوص
مغایرت و یا عدم مغایرت چنین حکمی با قانون اساسی دو دسته استدالل وجود دارد .مطابق استدالل دسته اول براساس
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ذیل اصل  63قانون اساسی ...« 8شرایط انتخابكنندگان و انتخاب شوندگان و كیفیت انتخابات [مجلس] را قانون معین
خواهد كرد» 3ولذا همانگونه كه قانون میتواند شرطی نظیر سن براي نمایندگان قرار دهد میتواند شرط محدودیت
سنوات یا دوره نمایندگی را نیز براي یك فرد پیشبینی نماید و سکوت قانونگذار اساسی نیز بهمنزله جواز مجلس در
قانونگذاري در این حوزه میباشد و همانگونه كه قانون اساسی درخصوص نامزدهاي ریاست جمهوري حدود و ثغور
(از جمله شرایط و محدودیت دوره ریاستجمهوري) را مشخص نموده است ،درمورد نامزدهاي مجلس نیز این موارد
به قانونگذار عادي محول شده و در نتیجه قانونگذار عادي نیز مجاز به وضع چنین محدودیتهایی است.
اما در مقابل دسته دیگر از استدالالت ناظر به مغایرت چنین حکمی با قانون اساسی میباشد .چراكه اوالً در قانون اساسی
حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محدود نشده است و اینكه می توان برخی شرایط و محدودیتها نظیر سن یا سطح
تحصیالت را براي انتخاب شوندگان در نظر گرفت به دلیل اقتضائات و لوازم نمایندگی میباشد و نه مسائل دیگر.
ثانیاً چنین محدودیتی جنس و ماهیت قانون اساسی دارد و درصورتیكه قانون گذار اساسی قصد وجود این محدودیت
را داشت ،خود اقدام به وضع آن می نمود .از سوي دیگر اصل  62قانون اساسی صرفاً به محدودیت طول دوره
نمایندگی ( 4سال) اشاره داشته است و درصورتی كه قصد محدود نمودن تعداد دوره هاي نمایندگی داشت ،در
همین اصل پیش بینی می نمود.
عالوهبر این ،صالحیت مجلس در قانونگذاري درخصوص شرایط نمایندگان بدون شك نمی تواند بهصورت كامل مطلق
باشد ،چراكه اصل بر آزادي انتخاب شوندگان (و انتخابكنندگان) است و لذا محدودیت و شرایطی می تواند از سوي
قانون گذار براي انتخاب شوندگان وضع شود كه اقتضاي آن باتوجه به صالحیت هاي نمایندگی وجود داشته باشد.
تذکر :عبارت ذیل تبصره الحاقی زاید بوده و فاقد اثر است.
ماده ( -)4ابهام
 .1تبصره « »3ماده ( )7مکرر  ، 3مقصود از «احزاب و گروههاي سیاسی» را احزاب موضوع بند « »8ماده ( )8قانون
نحوه فعالیت احزاب و گروه هاي سیاسی و تشکلها و گروه هاي قانونی و رسمی دانسته است .نکته اي كه در این
خصوص وجود دارد آن است كه مشخص نیست مقصود از «تشکل ها و گروه هاي قانونی و رسمی» در كنار «احزاب»

.8

 .۹در برخي از نسخههاي قانون اساسي چاپ شده چنين عبارتي در ذيل اصل  37ذكر نشده است و اين امر ناشي از اختالف برداشت از قرائت نهايي اين اصل در پايان مشروح مذاكرات
قانون اساسي است .چرا كه به هنگام تصويب اين اصل ،عبارت مزبور قرائت و نسبت به آن رأي گيري ميشود ،لكن در انتهاي جلسات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي كه همه اصول
به صورت يكجا قرائت ميشود ،عبارت مزبور از قلم ميافتد.
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چیست و آیا این موارد جزئی از احزاب موضوع بند « »8ماده ( ) 8قانون نحوه فعالیت احزاب 88هستند و یا ناظر به
موارد دیگري می باشند .بهنظر می رسد مجلس با اضافه نمودن چنین عنوانی به عنوان «احزاب موضوع بند « »8ماده
( )8قانون نحو ه فعالیت احزاب ،خواسته تا امکان ارائه فهرست توسط گروه هاي سیاسی منحصر به احزاب رسمی
نگردد و لکن با قید مزبور مشخص نیست حدود و ثغور این تشکل ها چیست و آیا هر تشکلی نظیر «سمن ها»
(سازمان هاي مردم نهاد مثل انجمن هاي علمی یا حفظ محیط زیست وغیره) نیز از چنین امکانی و تبع آن از مزایاي
آن برخوردارند یا خیر .الزم به ذكر است پیش تر شوراي نگهبان در اظهار نظر خود نسبت به مصوبه مجلس ،برخی
احکام مصوبه مزبور (كه از جمله آن امکان رأي به فهرست هاي انتخاباتی احزاب بود) را نسبت به سایر تشکلهاي
دینی و سیاسی رسمی ،تبعیض ناروا محسوب و مغایر بند « »3اصل  2قانون اساسی دانسته بود.

88

 .2براساس تبصره « »2این ماده داوطلبان اقلیتهاي دینی از حکم این ماده مستثنیگردیدهاند ،درحالیكه ماده مزبور ناظر
به ثبتنام داوطلبان در انتخابات است كه امکان ثبت نام فردي و از طریق فهرست را خواهند داشت .لذا با این استثناء
مشخص نیست ثبتنام داوطلبان اقلیتهاي دینی چگونه خواهد بود .درحالی كه الزم بود داوطلبان اقلیتها صرفاً از الگوي
حاضر (یعنی رأي به فهرست و استانی -تناسبی بودن انتخابات) مستثنی می گردیدند.
تذکرات:
 .1در تبصره « »3ماده ( )4مقصود از «احزاب و گروه هاي سیاسی» مشخص گردیده است ،درحالی كه در این قانون
عبارت مزبور استفاده نشده و همواره از «احزاب و جبههها» یاد شده است.
 .3در تبصره « »3ماده ( )4قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه هاي سیاسی ،مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تلقی
شده است .درحالیكه صرفاً ماده ( )88این قانون به جهت اختالف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمی
بهتصویب مجمعتشخیص مصلحت نظام رسیده است.
ماده ( -)5مغایرت با بندهای « »5و « »11اصل  ،3اصل  24و بند « »1اصل  111قانون اساسی ،ابهام و تذکر

 .10ماده  -7اصطالحات به كار رفته در اين قانون  ،داراي معاني مشروح زير مي باشند:
 - 9حزب  :تشكيالتي است متشكل از اشخاص حقيقي كه با برنامه مشخص در جهت كسب و مشاركت در قدرت سياسي و نقد و اصالح آن  ،در چهارچوب قوانين و مقررات نظام
جمهوري اسالمي ايران بر اساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملي يا استاني فعاليت مي كند .
حزب مي تواند تحت عناوين ديگري مانند گروه  ،جمعيت  ،انجمن ،جامعه ،مجمع و سازمان سياسي فعاليت كند.
 .11بند « »7نظر شماره  49/702/7711مورخ :7949/9/27
«ماده  4و تبصره هاي آن؛ با توجه به امتيازهايي كه براي احزاب در مواد بعدي مقرر شده است ،نسبت به ساير تشكلهاي ديني و سياسي رسمي ،تبعيض ناروا محسوب و مغاير بند 1
اصل  7قانون اساسي است».
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 .1در صدر ماده ( )7مکرر  2به «جبههها» اشاره شده است .درحالیكه در مصوبه حاضر مقصود از این عنوان مشخص
نگردیده است .درصورتی كه مقصود تعریف «جبهه» مقرر در بند « »3ماده ( )8قانون نحوه فعالیت احزاب 83میباشد،
الزم است به این امر (همانگونه كه در تعریف احزاب مقرر شده است) اشاره شود.
 .2در ماده ( )7مکرر  ،2عالوهبر احزاب و جبههها ،نامزدهاي مستقل نیز از حق ارائه فهرست انتخاباتی برخوردار خواهند
بود .در حالی كه چنین امري را میتوان در تضاد آشکار با نظام تناسبی انتخابات دانست .چراكه نظام مزبور در واقع با قبول
برخی ایرادات نظیر عدم امکان ورود نامزدهاي حائز اكثریت آراء به مجلس و یا اعطاي امتیازات تبعیضآمیزي كه به احزاب
داده میشود ،در مقام تقویت نقش احزاب در مجلس و در نتیجه پاسخگویی و مسئولیت پذیري نمایندگان (از طریق حزب)
و همچنین اصالح نظام قانونگذاري مبتنیبر برنامه میباشد ،لکن اگر در چنین نظام انتخاباتی (تناسبی) امکان ارائه فهرست
توسط نامزدهاي مستقل داده شود ،میتوان گفت بهمنزله قبول ایرادات و آسیبهاي نظام تناسبی ،بدون بهرهمندي از فواید
و محاسن آن است .در این صورت مشخص نیست ،مسئولیت انتخاب یك فهرست مستقل با كیست و برنامههاي این
فهرست در نظام اداره كشور و قانونگذاري به چه نحو میباشد؟ آیا در چنین مواردي نمانیدگان منتخب صرفاً از سرلیست
یا فردي بیرون از لیست فرمانبرداري خواهند كرد و یا سازوكاري خاص در اینخصوص وجود دارد .لذا بهنظر میرسد
امکان ارائه فهرستهاي انتخاباتی توسط نامزدهاي مستقل در تضاد با نظام اداري صحیح و در نتیجه مغایر بند « »88اصل
 2قانون اساسی تلقی میشود .همچنین چنین حکمی را می توان مغایر لزوم «تعیین چارچوبها و قواعد الزم براي فعالیت
قانونمند و مسؤوالنه احزاب و تشکلهاي سیاسی» مقرر در بند « »3سیاستهاي كلی انتخابات دانست .چرا كه چنین
سازوكاري نمی تواند در راستاي فعالیت مسئوالنه احزاب و تشکل هاي سیاسی قلمداد شود.
الزم به ذكر است عالوهبر ایراد فوق ،برفرض قبول امکان ارائه فهرست توسط نامزدهاي مستقل مشخص نیست چرا احکام
و الزاماتی كه درخصوص ارائه فهرست توسط احزاب و جبههها وجود دارد ،جهت فهرست نامزدهاي مستقل پیشبینی نشده
است ،نظیر مفاد تبصره « »2« ،»3« ،»8و « »5ماده ( )7مکرر  2كه ناظر به تشریفات تنظیم ،ارائه و عنوان فهرستها است.
 .3مطابق ذیل ماده ( )7مکرر  ،2فهرستها باید لزوماً براي هر حوزه انتخابیه فرعی ،به تعداد كرسیهاي آن حوزه در مجلس
نامزد معرفی نمایند .چنین تکلیفی به منزله آن است كه اگر حزبی نتواند فهرست یك استان را به صورت كامل ارائه نماید
از ارائه فهرست محروم خواهد شد ،درحالیكه ممکن است حزب مزبور به اندازه كرسیهاي استان ،از نامزد مورد قبول و
شایسته از نظر خود برخوردار نبوده و یا توانایی معرفی آن را نداشته نباشد .چنین امري عالوهبر اینکه میتواند مغایر حقوق

 .12ماده  -7اصطالحات به كار رفته در اين قانون  ،داراي معاني مشروح زير مي باشند:
 -2جبهه :ائتالفي سياسي از احزاب داراي پروانه فعاليت در زمينه فعاليت مشخص است كه با اطالع كميسيون احزاب موضوع ماده ( )98اين قانون شكل ميگيرد.
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انتخاب شوندگان و حق مشاركت مردم تلقی شود ،بهنوعی مغایر آزادي احزاب نیز محسوب میشود .لذا حکم مزبور مغایر
بند « »8اصل  2و همچنین اصل  36قانون اساسی درخصوص آزادي احزاب تلقی می شود.
الزم به ذكر است براساس تبصره « »3همین ماده فروضی وجود دارد كه فهرست احزاب ناقص و غیركامل خواهد بود.
 .4مطابق ذیل تبصره « »6ماده ( )7مکرر  ،2مقرر گردیده درصورتیكه رأي دهنده همزمان به فهرستها و نامزدها (اعم
از مستقل یا داخل فهرست) رأي دهد ،صرفاً رأي به نامزدها مالک خواهد بود ،درحالیكه این امر صور مختلفی دارد كه
نمیتوان قائل به حکمی واحد جهت همه این موارد بود .در این رابطه برخی از صور مزبور به شرح ذیل میباشد:
 اسامی نامزدها با عنوان فهرست درج شده در برگه رأي همخوانی و تطابق داشته باشد .یا بهعبارتی اسامی نامزدهايدرج شده بخش یا تمامی از فهرست درج شده در برگه رأي است.
 اسامی نامزدها بهصورت كلی یا بخشی با عنوان فهرست درج شده در برگه رأي تعارض داشته باشد. اسامی نامزدها تعارضی با عنوان فهرست نداشته باشد ولی تطابق نیز ندارد .چنین حالتی ناظر به مواردي است كه یكحزب فهرست كاملی جهت استان ارائه (تبصره « »3همین ماده) ننموده و عناوین نامزدها در تعرفه رأي دهنده مربوط به
حوزههایی است كه فهرست درج شده در تعرفه ،نامزدي درخصوص حوزههاي مزبور معرفی ننموده است.
لذا باعنایت به صور ممکن ،اینکه همه این موارد را مشمول حکمی واحد (عدم اعتبار رأي به فهرست) بدانیم از حیث
نادیده انگاشتن بخشی از رأي فرد رأي دهنده ،قابل توجیه نیست .بهخصوص در جایی كه اسامی نامزدها با عنوان
فهرست درج شده در برگه رأي همخوانی و تطابق داشته باشد و یا تعارضی نداشته باشد.
 .8براساس این ماده كه در واقع ناظر به نحوه تنظیم فهرست هاي انتخاباتی است هیچ اشاره اي به محدودیت درج نام
نامزدها صرفاً در یك فهرست وجود ندارد و لذا هر نامزدي میتواند در فهرستهاي متعدد انتخاباتی حضورداشته باشد
كه چنین امري برخالف اساس نظام تناسبی و اختصاص كرسی به فهرست ها است و اساساً توزیع كرسی میان
فهرستهاي انتخاباتی را غیرممکن میسازد .چراكه اگر افراد در فهرستهاي متعددي حضور داشته باشند رأي هر فرد
در هر دو یا چند لیست لحاظ میشود و چنین امري اختصاص سهم به فهرستهاي انتخاباتی را غیرممکن میسازد و
مشخص نیست در نهایت سهم كدام فهرست محسوب خواهد شد.
تذکر :حکم مذكور در صدر تبصره « »6این ماده بهصورت كامل و مبسوطی در ماده ( )7مکرر ( 4موضوع ماده  6مصوبه)
ذكر شده است و الزم است از این تبصره حذف گردد (البته ذیل تبصره « »6تکراري نمیباشد ،هرچند مناسب بود با
توجه به موضوع آن در ماده  7مکرر  4ذكر میگردید).
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ماده ( -)7مغایرت با بند « »1اصل  ،111اصل  4و بند « »9اصل  3و ابهام
این ماده در واقع اساس نظام تناسبی مذكور در طرح حاضر را بیان نموده است كه با ابهامات و ایرادات متعددي مواجه میباشد.
 .1در بند « »8-8این ماده نصاب الزم جهت جواز كسب كرسی ،كسب حداقل  85درصد رأي حوزه فرعی است و از
سوي دیگر براساس تبصره « »3همین ماده عدم كسب چنین نصابی براي هیچ یك از نامزدها منجر به كشیده شدن انتخابات
حوزه فرعی مربوط به مرحله دوم خواهد شد .مسئلهاي كه در این رابطه وجود دارد آن است كه احکام مزبور بهمنظور
جلوگیري از تعارض الگوي پیشنهادي طرح با بند « »3سیاستهاي كلی انتخابات پیشبینی است .براساس بند مزبور
«برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسالمی به صورت دو مرحلهاي در صورت عدم كسب نصاب قانونی در مرحله اول»
خواهد بود .لذا در مصوبه هم «نصاب» و هم «مرحله دوم» انتخابات مقرر شده است .اما مسئله اي كه در این خصوص
وجود دارد این است كه هدف و مقصود اصلی از پیشبینی چنین سیاستی را میتوان لزوم وجود حداقل پشتوانه و
مشروعیت مردمی جهت انتخاب دانست .لذا قانونگذار در تعیین نصاب قانونی باید بهگونهاي عمل نماید كه مقصود
سیاستهاي مذكور محقق گردد و حداقل آرائی كه میتواند بیانگر پشتوانه مردمی منتخب باشد ،در نظر گرفته شود .برهمین
اساس قانونگذار نمیتواند با تعیین نصابهاي حداقلی كه همواره امکان وقوع وجود دارد ،انتخابات دو مرحلهاي را محقق
سازد .چرا كه با وجود نصاب اندک ،علیاالصول مرحله دوم انتخابات موضوعیت نخواهد داشت ولذا پیشبینی نصاب
مذكور باید بهگونهاي باشد كه وجود نظام دو مرحلهاي واجد معنا و مفهوم باشد .بنابراین به نظر می رسد نصاب كسب
حداقل  85درصد رأي حوزه فرعی چندان نمی تواند مؤید پشتوانه رأي نامزد در حوزه فرعی قلمداد شود و از این حیث
نصاب مزبور مغایر بند « »3سیاست هاي كلی انتخابات به نظر می رسد .البته این ایراد ماهوي فارغ از ایراد شکلی و عملی
است كه احکام مزبور ایجاد خواهد نمود و در ادامه بیان خواهد شد.
 .2در بند « »3-8این ماده «درصد كسب آراي فهرستهاي احزاب ،جبههها و نامزدهاي مستقل از كل آراي صحیح مأخوذه
در حوزه انتخابیه اصلی» ،مالک تخصیص كرسی شناخته شده است .در این رابطه دو ابهام قابل توجه وجود دارد .اول
اینکه مشخص نیست آیا آراي «فهرستها» ناظر به «نامزدهاي مستقل» نیز است یا خیر .به عبارت دیگر آیا درصد آراي
«فهرست نامزدهاي مستقل» بهعنوان مالک تخصیص كرسی به این فهرستها است یا درصد آراي «نامزدهاي مستقل» مالک
تخصیص كرسی به این نامزدها میباشد .درصورتی كه فرض نخست درست باشد و مقصود محاسبه درصد رأي كسب
شده توسط فهرست نامزدهاي مستقل باشد (كه براساس ماده  7مکرر  2داراي امکان ارائه فهرست هستند) ،مشخص نیست
نحوه راهیابی آن دسته از نامزدهاي مستقل كه در هیچ فهرستی قرار ندارند چگونه است .بهویژه باتوجه به اینکه در ماده
( )7مکرر  3امکان ثبت نام نامزدهاي منفرد نیز داده شده است .بدون شك نمیتوان كلیه نامزدهاي مستقل را نیز ملزم به
قرار گرفتن در لیست نمود.
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اما اگر مقصود از عبارت مزبور ،محاسبه درصد رأي اكتسابی توسط هر «نامزد مستقل» باشد( ،فارغ از اینکه مشخص نیست
فهرست نامزدهاي مستقل چه جایگاهی خواهد داشت) در این صورت معلوم نیست درصد مزبور با توجه به ابهام دیگري
كه در این بند درخصوص «مجموع آراي صحیح مأخوذه» وجود دارد ،چگونه محاسبه خواهد شد.
توضیح آنکه در بند مزبور مشخص نیست مقصود از عبارت «كل آراي صحیح مأخوذه» برگههاي رأي صحیح (در مقابل
آراء باطله) است و یا رأیی كه به هر فرد یا فهرست داده شده است .چرا كه اگر مقصود از «كل آراي صحیح مأخوذه»،
بهعنوان مأخذ محاسبه ي درصد رأي اكتسابی هر نامزد ،هر برگه رأي باشد ،باعنایت به اینکه درهر برگه رأي اسم چند
نامزد نوشته میشود ،درصد مزبور از كل (صددر صد) فراتر میرود .اما اگر مقصود از «كل آراي صحیح مأخوذه» رأي داده
شده به هر فرد یا فهرست باشد ،در این حالت درصد آراء هر فهرست میتواند بسیار ناچیز و كمتر از درصد رأي نامزدها
باشد و در نتیجه اختصاص كرسی به آنها ممکن نخواهد بود.
به عنوان مثال درصورتی كه فرض نخست درست باشد و در یك حوزه انتخابیه استان ،یکصد هزار نفر در انتخابات شركت
و به نحو درستی جهت كل كرسی هاي استان كه  5عدد می باشد رأي داده باشند ،مجموع آراء صحیح مأخوذه ،یکصدهزار
رأي خواهد بود .در این حالت ممکن است از این یکصد هزار برگه رأي دو فهرست هركدام بیست درصد و سی درصد
آراء را به خود اختصاص دهد و در مقابل چون در هر برگه رأي اسامی  5نامزد نوشته شده است ،مجموع درصد رأي
نامزدها به صورت مستقل از صد در صد افزون می گردد .چرا كه ممکن است به عنوان مثال چهار نامزد دیگر به ترتیب
هركدام  28 ،48 ،58و  38هزار رأي از یکصد هزار رأي داشته باشند و در این صورت مجموع درصد آراء فهرست ها و
نامزدها یکصد و نود درصد خواهد بود.
اما اگر فرض دوم صحیح باشد ،در همین مثال با توجه به اینکه هر رأي دهنده به  5نامزد رأي داده است ،مجموع آراء
صحیح مأخوذه پانصد هزار رأي خواهد بود .در این صورت اگرچه اشکال فوق صورت نخواهد گرفت ولکن در عمل،
درصد رأي نامزدها به احتمال زیاد از درصد رأي یك فهرست بیشتر خواهد بود.
چنین ابهامی باعث می شود كه روش محاسبهي درصد آراء احزاب و جبههها و نامزدهاي مستقل كامالً مبهم باشد.
 .3اما اصلیترین ایرادي كه میتوان ناظر به الگوي طرح حاضر مطرح نمود ،عدم اتکاء به آراء عمومی در انتخاب نمایندگان
در برخی فروض میباشد .ابتدا الزم به ذكر است كه اگرچه شوراي نگهبان درخصوص مصوبات گذشته مجلس درباره
انتخابات استانی نیز چنین ایرادي را وارد نموده است ،82لکن در مدل حاضر این ایراد تا اندازه زیادي ناشی از عدم امکان

 .1۳شايان ذكر است عالوه بر حالت مذكور در گزارش ،بر اساس طرح حاضر نيز نظير طرحهاي قبلي استاني اين امكان همواره وجود دارد كه يك نامزد عليرغم اينكه واجد آراي بااليي
در حوزه انتخابيه فرعي باشد ،ولي به جهت اينكه در استان رأي بااليي كسب نمينمايد از راه يافتن به مجلس باز ميماند و يا برعكس ممكن است عليرغم اينكه نامزدي رأي بااليي در
استان كسب مينمايد ،ولي چون  92درصد رأي حوزه فرعي خود را كسب نكرده به مجلس راه نيابد .لذا در چنين مواردي اطالق انتخاب نماينده از طريق آرا مشكل مينمايد .ازهمينرو
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جمع میان نظام تناسبی انتخابات با حوزهبندي انتخابات به صورت اصلی و فرعی می باشد .به بیان روشنتر باید اینگونه
گفت كه براساس الگوي ارائه شده ،در موارد قابل مالحظهاي این امکان وجود خواهد داشت كه فردي بهعنوان نماینده به
مجلس راه خواهد یافت كه نهتنها اكثریت حوزه فرعی را ندارد ،بلکه واجد رأي اكثریت استان نیز نیست .چراكه از یکسو
در صورتی كه نامزد واجد اكثریت آن حوزه ،مستقل باشد ممکن است درصد الزم جهت كسب یك كرسی را به دست
نیاورده باشد ،هرچند در كل استان نسبت به سایر نامزدهاي مربوط به آن حوزه فرعی واجد اكثریت باشد و درصورتی كه
از نامزدهاي داخل فهرستهاي انتخاباتی باشد ،ممکن است فهرست متبوع وي فاقد سهم بوده باشد و یا سهم فهرست وي
در حوزههاي دیگر پر شده باشد و لذا كرسی حوزه فرعی وي به فهرستی برسد كه هنوز داراي سهم پر نشده است ،هرچند
نامزد فهرست أخیر رأي كمتري در كل استان نسبت به نامزدهاي دیگر داشته است .این موضوع در مثال تفصیلی ارائه شده
در ابتداي بررسی مواد مربوط به استانی – تناسبی شدن انتخابات به وضوح قابل مشاهده است.
 .4براساس صدر تبصره « »3این ماده صرفاً درصورتیكه در حوزه انتخابیه فرعی هیچ یك از نامزدها نصاب پانزده درصد
( )٪85آراي صحیح مأخوذه را كسب ننمایند ،انتخابات فقط در همان حوزه به صورت دومرحلهاي برگزار می شود .اما
نکتهاي كه در اینخصوص وجود دارد ،این است كه با عنایت به بند « »8-8همین ماده كه صرف ًا نامزد یا نامزدهایی كه
حداقل پانزده درصد آراي صحیح حوزه فرعی را كسب كردهاند ،مجاز به كسب كرسی شمرده شدهاند ،معلوم نیست اگر
نامزد یا نامزدهایی در حوزه فرعی موفق به كسب پانزده درصد رأي همان حوزه فرعی بگردند ولی نامزدهاي مزبور اعم از
حالت مستقل یا فهرست متبوعشان موفق به كسب درصد الزم براي كسب كرسی یا سهم از كرسیها نشد ،تکلیف كرسی
مزبور چیست .به عنوان مثال فرض كنید فردي در یك حوزه فرعی موفق به كسب  85درصد رأي آن حوزه می باشد ،لکن
فهرستی كه وي در آن قرار دارد هیچ كرسی به دست نمی آورد و یا سهمش از كرسی ها در حوزه هاي دیگر پر می شود.
در چنین حالتی تکلیف نماینده حوزه مزبور مشخص نیست.
همچنین در این ماده مشخص نشده درصورتی كه در یك حوزه فرعی هیچ نامزدي موفق به كسب نصاب مزبور نشد ،سهم
فهرستها با احتساب همه كرسیهاي حوزه انتخابیه استان خواهد بود ویا بدون درنظر گرفتن كرسی حوزه مربوطه میباشد.
 .8ایراد دیگري كه ناظر به تبصره « »3این ماده وجود دارد ،تبعیض میان آن دسته از نامزدهایی است كه در مرحله اول
انتخابات شركت می كنند نسبت به نامزدهایی است كه در مرحله دوم رقابت می نمایند .چرا كه نامزدهاي دسته اول مکلف

از جمله ايرادهايي كه شوراي نگهبان در ادوار گذشته به اين طرح وارد مينمايد همين ايراد است .مطابق اين ايراد «اطالق مصوبه از اين جهت كه شامل مواردي ميشود كه اتكا به آراي
عمومي مصداق پيدا نميكند ،مغاير اصل ششم قانون اساسي شناخته شد».
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كسب رأي كل استان میباشند ولکن نامزدهاي دسته دوم صرفاً در حوزه فرعی خود رقابت و رأي كسب مینمایند .شوراي
نگهبان نیز قبالً چنین ایرادي را به یکی از مصوبات مجلس درخصوص استانی شدن انتخابات وارد نموده است.

84

 .4براساس تبصره « »7این ماده در صورت خاصی ،كرسی هاي مازاد پس از تقسیم اولیه میان فهرست ها و نامزدهاي
مستقل ،به ترتیب به باالترین اعشار اختصاص می یابد .به عنوان مثال اگر سهم سه فهرست (الف ،ب و ج) و یك نامزد
مستقل از یك حوزه داراي  6كرسی به ترتیب  304و  805و  802و  808باشد .براساس تقسیم اولیه فهرست «الف» دو
كرسی ،فهرست «ب» یك كرسی و فهرست «ج» نیز یك كرسی را به خود اختصاص می دهند .در نتیجه  3كرسی باقی
خواهد ماند كه براساس تبصره حاضر این دو كرسی به ترتیب به باالترین اعشار اختصاص خواهد یافت و درنتیجه یك
كرسی به نامزد مستقل كه اعشار وي  8می باشد اختصاص می یابد و یك كرسی نیز توسط فهرست «ج» كه اعشار وي
 5می باشد ،تصاحب می گردد .همانگونه كه مشاهده می شود مطابق این حکم كه از لوازم تناسبی بودن انتخابات است
ممکن است نهایتاً یك حزب با داشتن سهم  304از كرسی ها ،نهایتاً واجد دو كرسی شود و در مقابل فهرست دیگر نیز
با داشتن سهم  805از كرسی ها واجد دو كرسی شود .لذا در چنین حالتی نیز می توان گفت عدم اتکاء به آراء عمومی
مصداق پیدا می كند.
ماده ( -)8نکته و مغایرت با بند « »9اصل  3و بند « »1اصل  111قانون اساسی
این ماده در واقع در مقام تنقیح آن دسته از احکام قانونی موجود است كه ناظر به حدنصاب آراء جهت انتخاب نمایندگان
و مرحله دوم انتخابات و برخی موضوعات منقضیشده است .نکتهاي كه در خصوص این ماده وجود دارد آن است كه
باتوجه به نهایی نشدن احکام مصوبه حاضر نسخ این تبصرهها و احکام میتواند منجر به خالء قانونی شود .همچنین
الزم به ذكر است كه حکم مقرر در تبصره « »5ماده ( )3قانون فعلی كه براساس ماده حاضر ابقاء و به ذیل ماده (85)8منتقل
شده است ،در تبصره « »3ماده ( )4اصالحی موضوع ماده ( )3مصوبه عیناً وجود دارد و نیازي به ابقاء ندارد.
ماده ( -)9نکته
مفاد این ماده ناظر به اصالح ماده ( )84قانون ،در راستاي تحقق بخشی از بند « »8سیاستهاي كلی انتخابات بوده و
تبصره آن نیز تقریباً همان مفاد ماده ( )84فعلی میباشد.
ماده ( -)11نکته

 .14نظر شماره 14/982/9833:مورخ :9714/4/29
ماده  ....« ،*99نسبت به حق رأي مردم در مرحله اول تبعيض ناروا محسوب ميشود و مغاير بند  1اصل سوم قانون اساسي است .» ...
* ماده  - 99انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسالمي يك مرحله اي است و هر نامزد صرفاً چنان چه در حوزه انتخابيه محل ثبت نام واجد اكثريت نسبي آراء گردد به مجلس
شوراي اسالمي راه مي يابد .
 .15تبصره ( – 2اصالحي  ) 9712/87/87در انتخابات ميان دوره اي حوزه هاي انتخابيه هر دوره مجلس  ،كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده
باشند و يا در هيچ يك از حوزه هاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.
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این ماده قوه قضائیه را مکلف نموده تا به جاي یك شعبه كه در قانون فعلی وجود دارد ،به تعداد كافی شعبه جهت
رسیدگی فوري و خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص دهد .همچنین به جهت تأثیرات و جوانب
مختلف ،مرجع رسیدگی به تخلفات برخی افراد را در حوزه هاي قضائی باالتر پیشبینی نموده است .شایان ذكر است
براساس ذیل بند « »7سیاستهاي كلی انتخابات رسیدگی سریع و خارج از نوبت به جرایم امنیتی ،مالی و تبلیغاتی و
اقدامات تخریبی ضد داوطلبان مورد توجه قرار گرفته است.
اما مسئله اي كه ناظر به حکم تبصره « »8ماده وجود دارد این است كه براساس این تبصره رسیدگی به تخلفات و جرائمی
كه بهوسیله نامزدها صورت میگیرد ،پس از برگزاري انتخابات خواهد بود .درحالیكه اوالً اطالق چنین امري شامل هر
نوعی جرمی حتی جرائم مشهود نیز میشود و ثانیاً رسیدگی به جرائم ضرورتاً مالزمهاي با توقیف نامزد ندارد تا امکان
فعالیت انتخاباتی نداشته باشد .همچنین چنین حکمی مغایر بند « »7سیاستهاي كلی انتخابات 86محسوب میشود كه
براساس آن رسیدگی سریع و خارج از نوبت نسبت به جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون ،منافع
ملی ،وحدت ملی و امنیت ملی پیشبینی شده است.
الزم به ذكر است كه در قانون فعلی مطابق تبصره ماده (« )67از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت
نامزدهاي نمایندگی مجلس شوراي اسالمی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر
در مواردي كه به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین الزم
ممکن نباشد» همانگونه كه مشاهده میشود مطابق این تبصره صرفاً «احضار و بازداشت» ممنوع گردیده و نه مطلق
«رسیدگی» و همچنین این ممنوعیت تنها ناظر به «اتهامات قبل از نامزدي» و یا «تخلفات انتخاباتی» شده است و در
نهایت نیز در مواردي كه ضرورت داشته باشد با نظر رئیس قوه قضائیه بازداشت نیز ممکن گردیده است .تبصره مزبور
در مصوبه حاضر حذف گردیده است (ماده  63مصوبه).
ماده ( -)11نکته
این ماده نیز باتوجه به خالءهاي مربوط به وظایف بازرسان وزارت كشور در امر انتخابات و مالحظات مربوط به تجمیع
انتخاباتها پیشبینی شده است.

 .16بند  -3پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي و هرگونه اقدام مغاير قانون ،منافع ملي ،وحدت ملي و امنيت ملي و رسيدگي سريع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها بهويژه جرايم
امنيتي ،مالي و تبليغاتي و اقدامات تخريبي ضد داوطلبان.
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این ماده در مقام اصالح و تجمیع شرایط داوطلبی نمایندگی مجلس می باشد كه هم اكنون در مواد ( 87)38و ()28

88

قانون فعلی به صورت ایجابی و سلبی ذكر شده است .همچنین این ماده سعی نموده باتوجه به بند « »8-88سیاست هاي
كلی انتخابات 83شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان را از یکدیگر تفکیك نموده و شاخصه هاي مقرر در سیاست هاي
كلی مزبور را مدنظر قرار دهد.
 .1بر اساس جزء « »3بند «الف» ماده ( )38اصالحی «التزام عملی به اسالم» به عنوان یکی از شرایط عمومی داوطلبان
انتخابات مجلس شناخته شده است و در تبصره « »8آن ،عدم احراز التزام عملی صرفاً به واسطه تجاهر به فسق اثبات
خواهد شد .نکته اي كه در این خصوص وجود دارد آن است كه نمی توان به صرف عدم تجاهر به فسق حکم به احراز
چنین شرطی نمود .به خصوص باتوجه به اصول متعدد قانون اساسی (اصول  73 ،78 ،3و  )67به نظر می رسد آنچه

.17

–

–
–
.18



.1۹
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مدنظر قانونگذار اساسی است چیزي فراتر از عدم تجاهر به فسق بوده و مقصود از «التزام عملی به اسالم» پایبندي به
احکام و دستورات شریعت مقدس اسالم است.
 .2بر اساس جزء « »4بند «الف» این ماده یکی از شرایط داوطلبان «ابراز وفاداري به قانون اساسی و والیت مطلقهي فقیه»
قلمداد شده است .این در حالی است كه به نظر می رسد قانونگذار اساسی چیزي فراتر از ابراز وفاداراي به قانون اساسی
را مد نظر داشته و به دنبال احراز «تعهد» نماینده به قانون اساسی بوده است .توضیح آنکه بر اساس اصل  67قانون
اساسی الزام به پایبندي و دفاع از قانون اساسی از موارد سوگند نمایندگان شمرده شده است .38همچنین طبق اصل 73
این قانون ،صالحیت نمایندگان مجلس محدود به قانونگذاري در حدود مقرر در قانون اساسی است كه رعایت این
محدودیت مستلزم پایبندي به قانون اساسی خواهد بود.
عالوهبر این ،در بند « »88-8سیاست هاي كلی انتخابات در مقام تبیین شرایط و صفات الزم براي داوطلبان انتخابات بر
«تعهد به  ...قانون اساسی بهویژه التزام به والیت فقیه  »...تأكید شده است .لذا صرف اعالم وفاداري به قانون اساسی و
والیت مطلقهي فقیه خواست و ارادهي قانونگذار اساسی و سیاستهاي كلی نظام را محقق نمیكند و شرط نمایندگی
مجلس شوراي اسالمی تعهد و پایبندي به قانون اساسی و والیت مطلقهي فقیه است .از این رو این بند مغایر با اصول
 67و  73و بند « »8اصل  888قانون اساسی میباشد.
البته الزم به ذكر است كه در بند « »2ماده ( )38قانون فعلی نیز نظیر بند حاضر« ،ابراز وفاداري به قانون اساسی و اصل
مترقی والیت مطلقه فقیه» به عنوان یکی از شرایط داوطلبی نمایندگی مجلس شناخته شده است.
 .3براساس تبصره جزء « »5بند «الف» ماده ( )38اصالحی ،افرادي كه تابعیت كشور دیگري را اخذ كردهاند و یا تابعیت
جمهوري اسالمی ایران را اكتساب كردهاند از داوطلبی انتخابات محروم میباشند .بر این اساس صرفاً كسانی كه داراي
تابعیت اصلی جمهوري اسالمی ایران هستند میتوانند داوطلب شركت در انتخابات شوند .این در حالی است كه مشخص
نیست آیا آن دسته از اتباع ایرانی كه داراي تابعیت ذاتی كشوري دیگر هستند نیز میتوانند به عنوان داوطلب نمایندگی
در انتخابات شركت كنند یا خیر؟ و یا ترک تابعیت ذاتی كشور دیگر شرط می باشد یا خیر؟ به عنوان مثال اگر فردي در
خارج از خاک ایران و از پدر ایرانی متولد شود ،داراي تابعیت ایرانی است و در صورتی كه كشوري كه فرد در آن متولد
شده از معیار خاک براي تابعیت استفاده نماید؛ فرد مورد نظر ،داراي تابعیت آن كشور نیز میباشد و توامان تابعیت ایرانی
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و غیر ایرانی را خواهد داشت اما تابعیت كشور دیگر را «اخذ» نکرده است .لذا شمول این تبصره نسبت به این اشخاص
محل ابهام است.
در این رابطه به نظر مبناي محرومیت آن دسته از افرادي كه تابعیت كشور دیگري را اخذ كردند و یا تابعیت جمهوري
اسالمی ایران را اكتساب كردهاند با افرادي كه داراي تابعیت اصلی مضاعف هستند ،در صورت عدم ترک تابعیت كشور
دیگر ،تفاوتی ندارد و التزام به رعایت استقالل و امنیت ملی مذكور در اصول متعدد قانون اساسی اقتضاء دارد این دسته
از افراد نیز از فرآیند انتخابشدن محروم گردند .همچنین اقتضائات مزبور درخصوص افرادي كه واجد مجوز اقامت
كشور خارجی می باشند نیز وجود دارد.
 .4بر اساس جزء « »6بند «الف» ماده ( )38اصالحی ،داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسالمی باید داراي سالمت
جسمی در حد برخورداري از نعمت شنوایی و گویایی باشند .در این رابطه نکته اي كه قابل ذكر می باشد این است كه
بند « »6ماده ( )38قانون فعلی «سالمت جسمی در حد برخورداري از نعمت بینائی ،شنوائی و گویائی» را پیش بینی
نموده است كه در اصالحیهي حاضر شرط بینایی از شروط نمایندگی مجلس حذف شده است .شایان ذكر است بند «-8
 »88سیاستهاي كلی انتخابات 38بر «كارآمدي جسمی متناسب با مسؤولیتهاي مربوط» به عنوان یکی از شرایط داوطلبی
انتخابات تأكید نموده است.
 .8در جزء « »88بند «الف» ماده ( )38اصالحی« ،عدم وابستگی به گروههاي غیرقانونی» بهعنوان یکی از شرایط داوطلبی
در نمایندگی مجلس قلمداد شده است .در این خصوص باید گفت اوال ،تعریف «گروههاي غیرقانونی» در مصوبه روشن
نشده است و ثانیا ،مقصود از «وابستگی» نیز در این بند روشن نیست .شایان ذكر است در بند « »2ماده ( )28قانون فعلی
«وابستگان تشکیالتی و هواداران احزاب ،سازمانها و گروه هایی كه غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعالم
شده است» به عنوان بخشی از محرومین از داوطلب شدن شناخته شده اند .البته همانگونه كه در مقدمه این ماده بیان شد،
ماده اصالحی حاضر ،در مقام تجمیع مواد ( )38و ( )28بوده است ولکن نهایتاً ماده ( )28فعلی حذف نگردیده است.
 .4براساس جزء « »8بند «ب» ماده حاضر عالوه بر داشتن مدرک تحصیلی مورد نظر ،داشتن سابقه كار نیز به عنوان شرط
داوطلبی شناخته شده است و ضابطه احراز چنین شرطی تأیید باالترین دستگاه مربوط در بخش دولتی و نهادهاي عمومی
غیردولتی و اتاق هاي مربوط در بخش خصوصی می باشد .اما مسئله اي كه در این خصوص وجود دارد آن است كه اوالً
لزوم تأییدیه از سوي باالترین دستگاه مربوط ،به خصوص در ارتباط با بخش دولتی چندان موجه نمی باشد .به عنوان مثال
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در صورتی كه فردي در اداره مالیاتی یك شهرستان مشغول به فعالیت می باشد ملزم به أخذ تأییدیه از سوي وزارت امور
اقتصادي و دارایی است .در حالیکه این امکان براي هر ادارهاي وجود دارد كه سوابق شغلی كاركنان خودش را تایید نماید
و یا ارائه مستندات معتبر در این خصوص از جمله حکم كارگزینی و یا قرارداد استخدامی كفایت می نماید .لذا حکم
مزبور از این حیث مخالف نظام اداري صحیح و در نتیجه مغایر بند « »88اصل  2قانون اساسی به نظر می رسد.
ثانیاً برخی از مشاغل در بخش خصوصی نظیر وكالء و یا روانشناسان و پزشکان فعال در بخش خصوصی ارتباطی با «اتاق
هاي بخش خصوصی» ندارند و لذا معلوم نیست سوابق این دسته از مشاغل چگونه تأیید خواهد شد و آیا تأییدیه «اتاق
ها» شامل این قبیل مشاغل نیز می گردد یا خیر و یا باالترین دستگاه مربوط درخصوص این قبیل مشاغل كدام است؟
نکته دیگري كه در رابطه با این جزء وجود دارد آن است كه بر اساس آن ،مدارک تحصیلی داراي ارزش استخدامی با
تایید سازمان اداري و استخدامی بهعنوان مدرک تحصیلی معتبر تلقی شده است .ریشهي این امر در قانون تفسیر ماده
( )38قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی مصوب  8278و اصالحات بعدي آن است كه مدرک تحصیلی را مدرک
داراي واجد ارزش استخدامی میداند.
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 .7در بند « »5ماده ( )38فعلی «نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه» به عنوان یکی از شرایط داوطلبی شناخته شده
است ،همچنین در بند « »6ماده ( )28نیز «مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق» از محرومین داوطلبی انتخابات
محسوب شده اند .نکته اي كه در این خصوص وجود دارد آن است كه در ماده اصالحی حاضر درخصوص موارد مزبور
حکمی پیش بینی نشده است .البته اگرچه عدم ذكر این موارد می تواند ناشی از عدم وجود شرایط دیگري از جمله
«التزام عملی به اسالم» باشد ،لکن باعنایت به تأكید بند « »88سیاست هاي كلی انتخابات مبنی بر لزوم «ارتقاي
شایستهگزینی -همراه با زمینهسازي مناسب -در انتخاب داوطلبان تراز شایستهي جمهوري اسالمی ایران و داراي
ویژگیهایی متناسب با جایگاه مربوط» عدم پیش بینی چنین شرطی در این خصوص محل تأمل می باشد.
 .5بر اساس تبصره « »8ماده ( ) 38اصالحی ،هیئت هاي اجرایی یا نظارت مکلف به استعالمِ برخی از شرایط مذكور
در اجزاء بند هاي «الف» و «ب» ماده ( ،) 38همانند عدم محکومیت ها ،عدم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و
روان گردان و همچنین مدرک تحصیلی ،داشتن سوابق اجر ایی و عدم محرومیت به جهت تصدي شغل شده اند.
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با توجه به اصالحات صورت گرفته بر روي این ماده اوال ،فرآیند ثبت نام اولیه ي داوطلبان حذف گردیده است.
در این خصوص باید بیان نمود كه در مصوبه كمیسیون مربوطه در راستاي تحقق بند « »3-88سیاست هاي كلی
انتخابات مبنی بر لزوم «شناسایی اولیه ي توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ي ثبت نام به شیوه هاي مناسب
قانونی و متناسب با هر انتخابات» مقرر شده بود «داوطلبان مکلفند عالوه بر مدارک شناسایی و هویتی خود،
مدرک یا گواهی مربوط به شرایط اجزاي ( )5و ( )7بند «الف» و اجزاي ( )3( ،)8و ( )2بند «ب» این ماده را به
هنگام ثبت نام ارائه كنند ،در غیر این صورت از ثبت نام آن ها خودداري خواهد شد ».تا از این طریق تاحد امکان
در مرحله ثبت نام از ثبت نام افرادي كه فاقد شرایط اولیه مقرر در قانون هستند جلوگیري شود .ماده ( )38مصوبه
نیز در تکمیل امکان شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان مقرر داشته « داوطلبان نامزدي نمایندگی مجلس
باید ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات بهوسیله وزارتكشور ،به سامانه الکترونیکی
كه وزارت كشور جهت ثبت نام ارتقاء داده است ،مراجعه كنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعالم داوطلبی،
مدارک و گواهینامه هاي مربوطه را بارگذاري و با أخذ شناسه (كد) رهگیري ،شخصاً و یا از طریق نماینده رسمی
خویش جهت تأیید نهایی ثبت نام به فرمانداري یا بخشداري مركز حوزه انتخابیه فرعی مراجعه كنند  .». ...اما بر
اساس اصالح صورت گرفته در تبصره « »8در حال حاضر تکلیف استعالم به هیئت هاي اجرایی و نظارت واگذار
شده است و عمال فرآیند ثبت نام اولیه از مصوبه حذف گردیده است .در نتیجه فرآیند طراحی شده در خصوص
ثبت نام داوطلبان با توجه به اینکه امکان شناسایی اولیه شرای ط را منتفی كرده است ،مغایر با بند «»3-88
سیاست هاي كلی انتخابات می باشد.
 .9تبصره « »2این ماده در مقام بیان تکلیف دستگاه ها و مراجع ذي صالح جهت صدور گواهی و مدارک موضوع
این ماده است و مقرر می دارد « :دستگاه ها و مراجع ذي صالح  ...حداكثر ظرف مهلت ده روز گواهی نامه هاي مزبور
را صادر و در مهلت قانونی و كافی پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده ( ) 45به در خواست كننده
تحویل دهند  »...این تبصره از این حیث كه داوطلب باید براي كدام یك از مدارک مذكور در ماده ( ) 83مصوبه
درخواست گواهینامه نماید ،واجد ابهام است.
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حکم این ماده در واقع تکرار حکم تبصره « »3ماده ( )3قانون فعلی 32می باشد كه در اصالحات مقرر در ماده ( )8مصوبه
حاضر در خصوص ماده ( )3حذف گردیده است .همچنین تبصره هاي این ماده به صورت غیر مستقیم ناظر به استانی
شدن حوزه هاي انتخابیه می باشد.
 .1در تبصره « »8این ماده به منظور حفظ ارتباط نمایندگان با حوزههاي فرعی انتخابیه و همچنین شناخت هر چه بیشتر
انتخاب كنندگان از داوطلبان ،مقرر شده داوطلب نمایندگی باید خود یا یکی از والدینش متولد حوزهي انتخابیهي فرعی
باشند یا سابقهي سکونت در حوزهي انتخابیه را براي مدت  5سال مستمر یا  7سال غیرمستمر داشته باشد و در كنار این
دو شرط ،سابقهي نمایندگی مجلس شوراي اسالمی در حوزه مربوطه نیز كافی قلمداد شده است (هر چند كه فرد داراي
سابقه نمایندگی فاقد دو شرط مذكور باشد) .با توجه به اینکه درخصوص سایر مسؤولین مرتبط و مستقر در حوزه
انتخابیه نیز شناخت آنها و ارتباطشان با حوزه انتخابیه اگر از نماینده حوزه مربوطه بیشتر نباشد كمتر نخواهد بود ،لذا از
این حیث كه صرفاً داشتن سابقه نمایندگی را پیشبینی كرده است مغایر بند « »3اصل  2قانون اساسی است .به عنوان
مثال فردي كه سالها فرماندار یك شهرستان بوده است اما خود یا یکی از والدینش متولد حوزه انتخابیه نبوده و در زمان
ثبتنام نیز  5سال مستمر یا  7سال غیرمستمر در حوزه مربوطه سکونت نداشته باشد نمیتواند از آن حوزه ثبتنام نماید
درحالی كه ممکن است به دلیل سابقه فرمانداري شناخت وي از حوزه انتخابیه از نماینده آن حوزه بیشتر باشد.
 .2براساس (تبصره) الحاقی این ماده «در صورت انتزاع و الحاق بخشیاز یك شهرستان به شهرستان دیگر ،محدوده
حوزه انتخابیه فرعی ،جدیدترین مصوبه دولت در تقسیمات كشوري میباشد» نکته اي كه در این خصوص وجود دارد
آن است كه بر اساس ذیل اصل  64قانون اساسی «محدوده حوزههاي انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میكند».
لذا باتوجه به اینکه مطابق (تبصره) الحاقی مزبور به نوعی صالحیت تغییر مرز حوزه هاي انتخابیه به دولت داده شده
است ،حکم مزبور مغایر اصل  64قانون اساسی تلقی می شود.
ماده ()14
 .1این ماده در مقام اصالح ماده ( )33قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی ،اشخاصی را كه به واسطهي مقام و موقعیت
از داوطلب شدن محرومند ،تعیین میكند .این ماده از چند جهت محل ایراد به نظر میرسد:
اوال ،بر اساس بند « »88-4سیاستهاي كلی انتخابات« ،اتخاذ ترتیبات الزم براي به حداقل رساندن ممنوعیت حضور
داوطلبان شاغل» به عنوان یکی از محورهاي الزم جهت تعیین شرایط داوطلبان انتخاباتی بیان شده است .این در حالی
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است كه مصوبهي مجلس شوراي اسالمی از یكسو دایرهي ممنوعیت افراد شاغل را گسترش داده و افرادي همانند
نظامات صنفی و حرفهاي و مناطق آزاد و ویژه و همچنین سفراي ایران در خارج از كشور را به فهرست افراد محروم به
جهت شغل افزوده است.
از سوي دیگر مجلس شوراي اسالمی بر اساس بند « »88-4سیاستهاي كلی انتخابات مکلف بوده ،دایرهي ممنوعیت
افراد شاغل را كاهش دهد و مشاغلی را كه امکان تأثیرگذاري ویژهاي بر فرآیند انتخابات ندارند از فهرست ممنوعیتها
حذف نماید .این در حالی است كه بر خالف حکم سیاستها دایرهي مشاغلی كه مکلف به استعفا میباشند نسبت به
ماده ( )33قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی كاهش نیافته است .در حالی كه ضرورتی براي ممنوعیت متصدیان
همهي این مشاغل وجود ندارد.
ثانیا ،این ماده در سه جزء «الف»« ،ب» و «ج» به بیان مقاماتی كه از داوطلب شدن در انتخابات محرومند پرداخته است.
جزء «الف» محرومان از انتخاب شدن در سراسر كشور را بیان نموده ،جزء «ب» محرومان از انتخاب شدن در استان
قلمرو ماموریت خود را بیان كرده و جزء «ج» محرومان از انتخابشدن در حوزهي انتخابیه فرعی را بیان كرده است .با
توجه به تغییرات صورت گرفته در نظام انتخاباتی و اینكه همهي رأيدهندگان در یك استان در خصوص همهي
كرسیهاي موجود در حوزههاي انتخابیهي فرعی موجود در یك استان راي میدهند؛ تفکیك میان مشاغل محروم در
حوزهي انتخابیه فرعی و حوزهي انتخابیه استان محل ابهام بهنظر میرسد .به ویژه باتوجه به اینکه در برخی از اجزاء بند
«ج» كه ناظر به محرومین از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه فرعی است ،به سمتهاي استانی نیز اشاره نموده است .بر
اساس بند «ج» این ماده ائمه جمعه دائمی و موقت در حوزه انتخابیه فرعی قلمرو مأموریت خود باید براي ثبتنام از
سمت خود استعفا دهند اما میتوانند در همان استان و در حوزهي انتخابیه فرعی دیگري نامزد شوند .براي نمونه امام
جمعهي موقت شهر شیراز از داوطلب شدن در حوزهي انتخابیه شیراز در استان فارس محروم است و باید ششماه پیش
از ثبتنام از سمت خود استعفا دهد اما وي میتواند به شرط داشتن سایر شرایط همانند شرط تولد و سکونت ،با وجود
حضور در منصب خود ،از حوزهي انتخابیه جهرم در انتخابات شركت كند و بر اساس نظام انتخاباتی طراحی شده در
این مصوبه ،همه ي واجدان شرایط در استان فارس از جمله مردم شیراز به وي رأي خواهند داد .با این شرایط هدف
قانونگذار از تعیین ممنوعیتها به طور كامل محقق نخواهد شد.
 .2بر اساس تبصره « »3ماده ( )33اصالحی در مورد افرادي كه بر اساس قوانین استخدامی ،استعفاي آنها منوط به
پذیرش آن از سوي مسئولین مربوطه است ،قبول استعفا باید حداقل ششماه قبل از ثبت نام صورت پذیرد .بر این مبنا
حق انتخابشدن افراد شاغل مذكور در این ماده منوط به پذیرش استعفاي آنان از طرف مقامات مسئول شده است و در
صورتی كه فرد به منظور داوطلبی در انتخابات ،استعفا دهد ولی استعفاي وي پس از گذشتن از مهلت مذكور در تبصره
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مورد قبول قرار گیرد ،در واقع هم امکان داوطلبی در انتخابات را نخواهد داشت و هم به واسطهي پذیرش استعفاي وي،
شغل خود را از دست میدهد .از همینرو منوط نمودن استعفا به پذیرش آن توسط مقامات مربوطه ،مانع اعمال حق
انتخابشدن میگردد .در چنین مواردي می توان درخواست استعفا را به منزله كناره گیري از شغل مزبور و بدون نیاز به
موافقت مقام باالتر تلقی نمود.
 .2در تبصره « »4ماده ( )33اصالحی ،عدم مسئولیت فرد مستعفی در آن حوزه مورد تصریح قرار گرفته است .لکن
مشخص نیست مقصود از واژه «حوزه» در این تبصره «حوزهي انتخابیه» است یا «حوزهي شغلی و كاري» كه از آن استعفا
داده است .اگر مقصود حوزهي انتخابیه باشد ،بر اساس همین ماده داوطلب از انجام همهي مشاغل در حوزهي انتخابیه
محروم نشده و صرفا از برخی مشاغل محروم شده است .اما اگر مقصود ،حوزهي كاري آن شغلی باشد كه داوطلب ملزم
به استعفا از آن بوده است ،داوطلب صرفا براي تصدي پستهایی كه در همین ماده تصریح شده ،ملزم به استعفا بوده
است و میتواند سایر پستها (همانند پستهاي غیرمدیریتی) در همان حوزه شغلی را برعهدهگیرد.
ماده ()15
این ماده در مقام پیش بینی هیئت اجرایی مركزي در انتخابات مجلس شوراي اسالمی به تصویب رسیده است و مبناي
آن را می توان بند « »87سیاستهاي كلی انتخابات دانست كه مقرر میدارد« :اجراي انتخابات ریاست جمهوري ،مجلس
شوراي اسالمی ،مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسالمی شهر و روستا توسط وزارت كشور و زیر نظر هیأت اجرایی
مركزي انتخابات به ریاست وزیر كشور ،كه تركیب این هیأت و وظایف آن و همچنین تركیب و وظایف هیأتهاي
اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص میكند».
شایان ذكر است در طرح اولیه مجلس حضور یك نفر از طرف شوراي نگهبان درجلسات این هیأت بدون حق راي
درنظر گرفته شده بود كه در اصالحات صورتگرفته حذف گردید.
ماده ()16
بند « »2این ماده در مقام تعیین وظایف هیئت اجرایی مركزي ،تصویب برنامه زمان بندي و اجرایی انتخابات را از وظایف
این هیأت قرار داده است .این در حالی است كه با توجه به اصل  33قانون اساسی و امکان نظارت بر فرآیندهاي گوناگون
انتخابات مجلس شوراي اسالمی ،تصویب برنامهي زمانبندي انتخابات باید با هماهنگی شوراي نگهبان باشد .بر این
اساس واگذاري امر تصویب زمانبندي انتخابات به هیئت مركزي اجرایی و عدم تصریح به صالحیت شوراي نگهبان
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مغایر با اصل  33قانون اساسی است .شایان ذكر است شوراي نگهبان در نظرات سابق خود مواردي را كه تعیین زمانبندي
انتخابات به مقامات اجرایی واگذار شده بود ،مغایر اصل  33قانون اساسی و صالحیت نظارت بر انتخابات دانسته است.
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ماده ()1۹
ماده ( )22اصالحی در مقام تعیین شرایط معتمدان هیئتهاي اجرایی ،اعضاي هیئتهاي نظارت و ناظران شوراي نگهبان
است و در این خصوص شرایط الزم جهت افراد مزبور را بیان داشته است .لکن در ارتباط با حکم مزبور چند مسئله
وجود دارد:
 .1در تبصره « »3این ماده هیأت هاي اجرایی ،وزارت كشور ،فرمانداريها و بخشداريها صرفاً مکلف شده اند در
صورتی كه نسبت به عدم وجود شرایط مقرر در بندهاي «( »4عدم وابستگی به گروههاي غیرقانونی)( »5« ،عدم سابقهي
محکومیت كیفري مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی) و «( »6عدم محکومیت به تخلفات و جرایم انتخاباتی) اطالع
یابند نسبت به تغییر اعضاي شعب ثبت نام و اخذ راي و بازرسان و نمایندگان وزارت كشور ،فرمانداريها و بخشداريها
اقدام نمایند .لذا درصورت اطالع از عدم وجود شرایط مقرر در بندهاي دیگر نظیر بند «( »8ایمان و التزام عملی به اسالم
و قانون اساسی) الزامی جهت تغییر اعضا توسط مقامات و نهادهاي مذكور وجود نخواهد داشت .لذا حکم تبصره مزبور
از این حیث محل ایراد است.
همچنین ارتباط این بند با صالحیت شوراي نگهبان در امر نظارت بر انتخابات نیز محل ابهام است و چنانچه مقصود
انحصار تشخیص صالحیتها با هیئتهاي اجرایی و وزارت كشور باشد؛ مغایر صالحیت نظارتی شوراي نگهبان بر
همهي فرآیندهاي انتخابات مجلس شوراي اسالمی و اصل  33قانون اساسی خواهد بود.
الزم به ذكر است تبصره مزبور صرفاً ناظر به بخشی از افراد مقرر در صدر ماده ( )22است و سایر افراد مقرر در این
ماده (اعضاي هیأت هاي نظارت و ناظران شوراي نگهبان) به صورت مطلق مشمول حکم این ماده بوده و در نتیجه در
صورت عدم وجود كلیه شرایط در خصوص این دسته از افراد ،مقامات منصوب كننده ملزم به تغییر آنها خواهند بود.
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 .2در این ماده باتوجه به فلسفه پیش بینی آن ،صرفاً به بخشی از عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات اشاره نموده است و
مشخص نیست شروط الزم در این ماده نظیر التزام به اسالم و یا عدم وجود سابقه تخلف انتخاباتی جهت سایر افراد
تاثیرگذار در فرآیند اجراي انتخابات نظیر اعضاي شعب ثبت نام و أخذ رأي ،بازرسان و نمایندگان وزارت كشور،
فرمانداريها و بخشداريها در شعب ثبتنام و أخذ رأي چگونه خواهد بود.
چنین موضوعی عالوه بر اینکه می تواند از حیث شرعی محل تأمل باشد ،مغایر بند « »7سیاست هاي كلی انتخابات مبنی
بر «پیشگیري از جرایم و تخلفات انتخاباتی  » ...و بند « »85این سیاست ها ناظر به «پاسداري از آزادي و سالمت
انتخابات  ...در نظارت و اجرا  »...به نظر می رسد.
ماده ( )1۹مكرر :موضوع اصالح ماده ( )41قانون
این ماده در مقام تعیین شرایط اعضاي شعب ثبت نام و اخذ راي ،صرفاً به لزوم شرط سواد خواندن و نوشتن درخصوص این
افراد تصریح نموده است ،درحالی كه با توجه به تأثیر این افراد در فرآیند اخذ آراء مردم ،توجه به شرط «وثاقت و امانت» و
عدم ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی ضروري به نظر میرسد و از این جهت كه در ماده ( )83همین مصوبه شرایط مزبور
(التزام به اسالم و عدم سوء پیشینه و ار تکاب تخلفات و جرایم انتخاباتی و  ) ...مشمول این افراد نشده است ،عدم ذكر شرایط
ضروري مذكور درخصوص این افراد محل ایراد به نظر می رسد .همچنین چنین امري می تواند از حیث عدم انطباق با بند
« »85سیاست هاي كلی انتخابات 35مبنی بر لزوم «پاسداري از سالمت انتخابات» و «صیانت از آراي مردم در اجرا» محل تأمل
باشد.
الزم به ذكر است ماده ( )48فعلی در قالب تبصره « »2ماده ( )22اصالحی موضوع ماده ( )83همین مصوبه ذكر شده است.
ماده ( :)20موضوع الحاق یک تبصره به ماده ( )41قانون
ماده ( )48قانون فعلی ناظر به وظیفه فرماندار یا بخشدار در تعیین یك نفر نماینده جهت شعب ثبت نام و أخذ رأي می باشد و
براساس تبصره الحاقی حاضر در صورت همزمانی دو انتخابات ،نمایندگان مزبور براي هر دو انتخابات یکی خواهد بود .چنین امري
باعث خواهد شد تا اندازه اي از شلوغی شعب ثبت نام و أخذ رأي جلوگیري شود .اما نکته اي كه در رابطه با تبصره حاضر وجود
دارد این است كه اوالً ماده ( )48عالوه بر نمایندگان فرماندار ،ناظر به نمایندگان بخشدار نیز می باشد و لذا حکم تبصره حاضر می
بایست شامل نمایندگان بخشدار نیز بشود و ثانی ًا در خصوص شرایط نمایندگان فرماندار و بخشدار نیز قانون فعلی و مصوبه حاضر
فاقد حکم الزم می باشد و عدم پیش بینی شرایط الزم جهت این افراد ،همانگونه كه در خصوص ماده قبل ذكر شد ،می تواند از
حیث لزوم رعایت شرط وثاقت و امانت و همچنین انطباق با بند « »85سیاست هاي كلی انتخابات محل تأمل باشد.
ماده ( :)21موضوع اصالح ماده ( )48قانون
این ماده با پیش بینی نوعی پیش ثبت نام ،در مقام ایجاد وضعیتی است كه در صورت عدم وجود شرایط اولیه و عینی در
نامزدها ،اساساً ثبت نام این نامزدها صورت نپذیرد و در نتیجه اصوالً چنین نامزدهایی كه فاقد شرایط عینی و اولیه نظیر مدرک
 .بند  -92پاسداري از آزادي و سالمت انتخابات و حق انتخاب آزادانهي افراد و صيانت از آراي مردم بهعنوان حقالناس در قانونگذاري ،نظارت و اجرا و نيز رعايت كامل بيطرفي از
سوي مجريان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطيان.
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تحصیلی یا عدم سوء پیشینه یا عدم اعتیاد به مواد مخدر می باشند امکان ثبت نام نخواهند داشت تا بعداً مراجع مربوطه مجبور
به رد صالحیت این افراد نباشند .با این توضیح كه نظام پیش بینی شده بر این فرض استوار است كه از زمان شروع فرآیند
انتخابات ،افرادي كه قصد نامزدي انتخابات را دارند به مراجع ذي صالح درخصوص شرایط عینی مذكور در ماده ()38
اصالحی ،مراجعه و حسب مورد اقدام به أخذ مدرک یا گواهی مربوط به این شرایط می نمایند .به عنوان مثال خود فرد مکلف
است در زمان مقرر به دادگستري مراجعه و ا قدام به أخذ گواهی عدم سوء پیشینه و عدم ارتکاب برخی جرایم (جرایم
اقتصادي ،منافی عفت عمومی و  )...نماید و در مقابل دادگستري نیز ضمن ارائه گواهی به و مدرک مربوطه به وي ،نسخه از
استعالم صورت گرفت را در بانك اطالعاتی خود جهت استعالم هیأت هاي اجرایی و نظارت نگهداري می نماید (تبصره 2
ماده  38اصالحی) .در مرحله بعد نامزد به هنگام شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده حاضر ،مدارک و گواهی هاي أخذ
شده را در سامانه بارگذاري می نماید و در زمان ثبت نام رسمی اصل مدارک أخذ شده را ارائه خواهد نمود و در صورتی كه
در هر كدام از مر احل ثبت نام اولیه و ثبت نام رسمی مدارک مزبور را ارائه ننماید و یا مدارک نادرست ارائه نماید ،به منزله عدم
ثبت نام خواهد بود .البته الزم به ذكر است كه تکلیف داوطلبان مبنی بر دریافت گواهی هاي مزبور نافی وظیفه هیأت هاي
اجرایی و نظارت در استعالم از مراجع مربوطه نیست.
اما مسئله اي كه در رابطه با این ماده وجود دارد آن است كه با توجه به تغییر مفاد تبصره ( )8ماده ( )38اصالحی در صحن
مجلس (نسبت به مصوبه كمیسیون) و الزام هیئت هاي اجرایی و نظارت به استعالم برخی شرایط داوطلبان به جاي الزام
داوطلبان به ارائه مدارک ذیربط در هنگام ثبت نام و در نتیجه مشخص نبودن مداركی كه باید توسط داوطلب بارگذاري شود
(همان گونه كه در گزارش قبلی درخصوص ماده ( )83مصوبه بیان شد) ،عبارت «مدارک و گواهینامههاي مربوطه» در این ماده
محل ابهام است .چراكه در هیچ كجاي مصوبه مشخص نشده مقصود كدام مدارک و گواهی نامههایی است كه در اختیار
داوطلب می باشد تا امکان بارگذاري آن را داشته باشد.
ماده ( :)22موضوع اصالح ماده ( )47قانون
این ماده در مقام رفع یکی از ایرادات و خالء هاي قانونی موجود درخصوص زمان ارسال مدارک ثبت نام نامزدها به شوراي
نگهبان می باشد.
ماده ( : )2۳موضوع اصالح ماده ( )45قانون
ماده ( )32در مقام تبیین نحوه ي استعالم سوابق داوطلبان توسط وزارت كشور و شوراي نگهبان و تکالیف مراجع ذيصالح در
این خصوص جهت تحقق بند « »88-2سیاست هاي كلی انتخابات 36مبنی بر پاسخگویی مسئوالنه و به موقع مراجع ذي صالح
در استعالمات می باشد .براین اساس اوالً مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت مشخصی پاسخ استعالم را به صورت مکتوب و
مستدل ارائه دهند ،ثانیاً پاسخ آنها صرفاً باید ناظر به وجود سوابق مربوطه در خصوص شرایط مذكور در قانون باشد (و نه
صالحیت نامزدها به صورت كلی) ،ثالثاً در صورت عدم وجود سابقه نیز مراجع مزبور مکلفند ضمن ارائه پاسخ ،به این موضوع
تصریح نمایند (و حق ندارند از ارائه پاسخ خودداري نمایند) و رابعاً عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ برخالف
واقع نیز مشمول مجازات خواهد بود.
اما نکته قابل مالحظه اي كه در خصوص این ماده وجود دارد آن است كه مراجع ذيصالح جهت استعالم درخصوص شرایط
مقرر در قانون ،محدود به وزارت اطالعات ،سازمان ثبت احوال ،نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران و دادگستري شده

 .26بند  - 7-98بررسي دقيق و احراز شرايط الزم براي صالحيت نامزدها با پيشبيني زمان كافي در چارچوب قانون هر انتخابات از طريق استعالم از مراجع ذيصالح و پاسخگويي
مسئوالنه و بموقع آنها.
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است ،در حالی كه ممکن است احراز برخی از شرایط قانونی داوطلبان نیازمند به استعالم از سایر نهادها باشد و محدود نمودن
«مراجع صالح» به نهادهاي مذكور ،موجب ایجاد محدودیت مقام ناظر در نظارت بر فرآیند رسیدگی به صالحیتها و اجراي
اصل  33قانون اساسی خواهد بود .برهمین اساس در بند « »88-2سیاست هاي كلی انتخابات نیز به استعالم از «مراجع ذي
صالح» اشاره نموده و محدود به موارد خاصی نشده است.
نکته دیگري كه درخصوص این ماده وجود دارد آن است كه اطالق پاسخگویی مکتوب در كلیه موارد نسبت به موضوعات
امنیتی می تواند از جهت رعایت مصالح امنیتی محل تأمل باشد.
ماده ( :)24موضوع اصالح تبصره « »2ماده ( )82قانون
پیش از آنکه به بررسی نکات مربوط به این ماده پرداخته شود الزم به ذكر است كه ،هم اكنون براساس تبصره « »8ماده ()53
قانون « ،هیأت نظارت استان پس از كسب نظر هیأت مركزي نظارت ،موظف است مراتب تأیید یا رد صالحیت كلیه داوطلبان را
با استناد قانونی ،طی صورت جلسه اي به فرماندار یا بخشدار مربوط اعالم نماید» و مطابق تبصره « »3همین ماده «فرماندار یا
بخشدار موظف است نظر هیأت مركزي نظارت ،مبنی بر تأیید یا رد صالحیت داوطلبان را كه از هیأت نظارت استان دریافت
نموده است ،به نامبردگان ابالغ نماید تا در صورت اعتراض به رد صالحیت خود ،كتباً به شوراي نگهبان شکایت نمایند».
حال با این مقدمه مشخص می شود كه تبصره اصالحی موضوع این ماده از مصوبه ،كه براساس آن به لزوم كسب نظر هیأت
مركزي نظارت توسط هیأت نظارت استان اشاره شده است و ناظر به اعالم مراتب تأیید یا رد صالحیت داوطلبان به فرمانداري
ها و بخشداري ها می باشد ،مشابه موضوع تبصره « »8ماده ( )53قانون می باشد و نه تبصره « »3این ماده .لذا به نظر می رسد
صدر ماده ( )34مصوبه حاضر كه به اصالح تبصره « »3اشاره نموده است اشتباه می باشد .درغیر این صورت موضوعی واحد
تابع حکم دو تبصره مشابه خواهد بود و از سوي دیگر درخصوص حکم تبصره « »3ماده ( )53قانون فعلی ناظر به امکان
شکایت داوطلبان رد صالحیت شده به شوراي نگهبان ایجاد خالء خواهد شد.
اما ذكر این نکته نیز الزم است كه در تبصره اصالحی حاضر ،عالوه بر استعالم از مراجع قانونی به امکان «بررسی هاي الزم» نیز
توسط هیأت نظارت شوراي نگهبان تصریح شده است و لذا چنین اصالحی این شائبه كه شوراي نگهبان صرفاً از طریق استعالم می
تواند درخصوص صالحیت نامزدها تصمیم گیري نماید رفع می نماید.
همچنین باید گفت تبصره اصالحی نیز نظیر تبصره موجود صرف ًا به «تأیید» یا «رد» صالحیت نامزدها اشاره داشته است و نسبت به
وضعیت «عدم احراز صالحیت» ساكت است .چرا كه ممکن است هیئتهاي نظارت نه نسبت به تایید صالحیت داوطلبان به نتیجه
برسند و نه نسبت به رد صالحیت و در اینصورت عدم احراز شرایط رخ میدهد در حالی كه این تبصره نسبت به این وضعیت
ساكت است.
ماده ( :)25موضوع اصالح ماده ( )88قانون
این ماده در مقام اصالح وضعیت تعداد نمایندگان نامزدها در شعب اخذ راي و احکام ناظر به آن میباشد .شایان ذكر است
مطابق بند « »8-88سیاست هاي كلی انتخابات «تعیین سازوكارهاي شفاف ،زمانبنديشده و اطمینانبخش و فراهمكردن حضور
داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل» مورد تأكید قرار گرفته است .درخصوص ماده حاضر نکات ذیل حائز اهمیت می
باشد.
 .1روشن نیست كه معیار مذكور در این ماده ناظر به حوزههاي فرعی است و یا حوزهبندي استانی .چنانچه ناظر بر
حوزهبنديهاي استانی باشد ،بندهاي (الف) و (ب) آن محل اشکال است و موضوعیت ندارد.
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 .2بند «الف» الی «و» این ماده از معیاري واحد جهت تعیین تعداد نماینده نامزدها سر صندوق هاي رأي تبعیت كرده است و آن
عبارت است از به تعداد نماینده مورد نیاز در آن حوزه ،به همان تعداد صندوق ،هر نامزد یك نماینده سر صندوق ها خواهد داشت.
به عنوان مثال اگر حوزه اي واجد سه نماینده باشد ،هر نامزد به ازاي هر سه صندوق یك نماینده خواهد داشت .اما در بند «ز» معیار
دیگري اتخاذ شده و مقرر شده «حوزه هاي داراي بیش از شش نماینده ،به ازاي هر بیست صندوق یك نماینده» وجود خواهد داشت.
لذا بند «ز» در مقام این بوده تا تکلیف بقیه حوزه ها را با مالک دیگري (هر بیست صندوق یك نماینده) روشن نمایند .لکن پس از
بند «ز» حکم دیگري بیان شده كه بخشی از آن با احکام مقرر در بندهاي فوق الذكر تعارض دارد ،چرا كه بند «ز» تکلیف سایر حوزه
هاي انتخابیه را مشخص نموده بود و لکن عبارت اخیر حکم عام دیگري بیان نموده است .لذا در ماده مزبور نوعی تعارض در تعداد
نمایندگان نامزدها وجود دارد.
 .3در تبصره « »2این ماده حکم مذكور در فراز سوم ماده ،با تغییراتی بیان شده است و نسبت میان این حکم و حکم مذكور در
متن ماده در خصوص مشاهدهي تخلفات روشن نیست .عالوه بر این بر اساس عبارت ذیل تبصره امکان حضور نمایندگان
نامزدها حسب مورد در اماكن تجمیع آراء انتخابات در نظر گرفته شده است اما از حیث تعداد نمایندگان محل ابهام است و
معلوم نیست آیا همهي نمایندگان داوطلبها در شعب اخذ راي حق حضور در محل تجمیع آراء را دارند یا صرفا نماینده یا
نمایندگان مشخصی این صالحیت را دارند؟ در صورتی كه همهي نمایندگان داراي این صالحیت باشند؛ موضوع از جهت
امکان ایجاد اخالل در فرآیند اجرا و نظارت بر انتخابات محل تأمل است.
 .4تبصره « »5ماده ( )35در مقام تعیین نحوهي برخورد با نمایندگان نامزدها در صورت دخالت و یا تبلیغ در شعب اخذ راي له
یا علیه نامزدهاي انتخاباتی است اما نسبت به نحوهي رسیدگی به تخلفات نمایندگان نامزدها و یا دخالت آنها در فرآیند اجرا و
نظارت انتخابات در «اماكن تجمیع آراء» ساكت است.
 .5تبصره « »7ماده ( )35در مقام تبیین امکان تعیین نماینده به وسیلهي احزاب و گروهها است اما در خصوص تعداد نمایندگان
احزاب در شعب اخذ راي و همچنین امکان حضور آنها در محل تجمیع آراء واجد ابهام است.
ماده ( :)26موضوع اصالح ماده ( )84قانون
تدوین این ماده از جهت رفع برخی ابهامات در مفاهیم بکار رفته در قانون نظیر «تبلیغات» و «فعالیتهاي انتخاباتی» مناسب
می باشد .الزم به ذكر است عمده مفاهیم تعریف شده در این ماده ناظر به مبحث تبلیغات و نظارت بر هزینه هاي انتخاباتی می
باشد .همچنین موضوع حکم ماده ( )56فعلی در ماده ( )38همین مصوبه موضوع الحاق ماده ( )56مکرر  3ذكر شده است.
تذکر :در بند « »6كه در مقام تعریف «تأمین مالی انتخابات» است عبارت «منظور» در صدر بند زائد است.
ماده ( :)28موضوع الحاق ماده ( 84مکرر  )2به قانون
این ماده در مقام بیان زمان مهلت قانونی تبلیغات انتخاباتی در انتخابات مجلس شوراي اسالمی است و در تبصره هاي « »8و
« »3به ترتیب حکم تبلیغات در خارج از مهلت قانونی ناظر به پیش از دستور شروع انتخابات (تبصره « )»8و پس از آن (تبصره
« )»3را مشخص نموده است .درخصوص این ماده نکات ذیل حائز اهمیت است:
 .1این ماده صرفاً ناظر بر مهلت تبلیغات انتخاباتی نامزدهاي انتخاباتی است و در خصوص تعیین مهلت براي تبلیغات و فعالیت
انتخاباتی احزاب ،گروهها و جریانهاي سیاسی كه حق مشاركت در فرآیند انتخابات دارند ساكت است و لذا ماده مزبور از این
حیث واجد ابهام است.
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 .2مسئله كلی و حائز اهمیت دیگري كه در این ماده و مواد متعدد دیگر این مصوبه وجود دارد این است كه در عمده موارد در
مقام تعیین مجازات براي جرایم ،از «مجازات درجهي شش مذكور در قانون مجازات اسالمی 37به استثناي حبس» استفاده شده
است .این در حالی است كه در مصوبه كمیسیون «مجازات درجه شش» به صورت مطلق ذكر شده بود و در نتیجه بسته به مورد
و باتوجه به شدت و اثر جرم ،دادگاه صالحیت اعمال مجازات متناسب را داشت .لکن مصوبه اولیه كمیسیون توسط معاونت
قوانین مجلس به استناد مغایرت مجازات حبس ،با بند « »83سیاست كلی قضایی پنج ساله ابالغ شده توسط مقام معظم رهبري
كه مقرر میدارد« :اتخاذ تدابیر الزم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی» مورد ایراد قرار گرفت و در همهي
موارد (به جز موارد محدود كه در برگشت مصوبه كمیسیون به صحن اضافه شد) عبارت بهاستثناي حبس به مجازاتهاي
مندرج در این مصوبه افزوده شد .این در حالی است كه در بسیاري از موارد حذف مجازات «حبس» از مجازاتهاي درجه شش
در این مصوبه تناسب میان جرم و مجازات را از بین میبرد 38و نمیتوان به استناد حبسزدایی در همهي موارد حکم واحدي را
صادر كرد ،چرا كه اقتضاء تناسب برخی از جرایم با مجازاتها ،تعیین مجازات حبس میباشد .به عنوان مثال در ماده ()23
مصوبه حاضر طیف وسیعی از تخلفات مشمول مجازات درجه شش به استثناي حبس شده اند كه یکی از این موارد «اقدامات
مغایر امنیت ملی» می باشد .در این صورت مشخص نیست تعیین چنین مجازاتی كه نهایتاً می تواند منجر به جزاي نقدي و یا
برخی موارد دیگر شود چگونه می تواند از بازدارندگی مناسب برخوردار باشد .شایان ذكر است تعیین مجازات هاي سبك
جهت جرایم انتخاباتی می تواند مغایر بند « »7سیاست هاي كلی انتخابات 33مبنی بر لزوم «پیشگیري از جرائم و تخلفات
انتخاباتی» نیز تلقی شود.
ماده ( :)2۹موضوع اصالح ماده ( )87قانون
این ماده در مقام بیان الزام براي نامزدها و ستادهاي انتخاباتی آنها جهت ارسال كلیهي آثار تبلیغاتی خود قبل از انتشار به
كمیسیون بررسی تبلیغات استان و هیئت اجرایی حوزه انتخابیه است.

 .27ماده 91قانون مجازات اسالمي«:مجازاتهاي تعزيري به هشت درجه تقسيم ميشود:
...
درجه :3
 حبس بيش از شش ماه تا دو سال جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال شالق ازسي ويك تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافي عفت محروميت از حقوق اجتماعي بيش از ششماه تا پنجسال انتشار حكم قطعي در رسانهها ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال» .28الزم به ذكر است كه شوراي نگهبان به الزام تناسب ميان جرم و مجازات در مقام انطباق مصوبات مجلس شوراي اسالمي با قانون اساسي ،مواردي كه ميان جرم و مجازات تناسب
وجود نداشته است را مغاير اصل  73قانون اساسي اعالم كرده است .براي نمونه شوراي نگهبان در خصوص «اليحه احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور» مقرر ميدارد«:در بند (ب)،
اطالق نقض مقررات چون شامل غير قانون هم ميشود و با توجه به اينكه اعمال ارتكابي جرم تلقي گرديده است ،بايد بين اعمال ارتكابي و مجازاتهاي آن تناسب وجود داشته باشد
فلذا مغاير اصل  73قانون اساسي شناخته شد( ».نظر شماره  12/982/2912مورخ )9712/3/93
 .بند  -3پيشگيري از جرائم و تخلفات انتخاباتي و هرگونه اقدام مغاير قانون ،منافع ملي ،وحدت ملي و امنيت ملي و رسيدگي سريع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها ،بهويژه
جرائم امنيتي ،مالي و تبليغاتي و اقدامات تخريبي ضد داوطلبان.
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 .1در صدر این ماده صرفاً نامزدها و ستاد هاي انتخاباتی نامزدها مکلف به ارائه آثار تبلیغاتی خود شده اند و این تکلیف ناظر به
سایر افراد نظیر طرفداران نامزدها ،احزاب و گروه هاي سیاسی و جبهه ها نشده است و لذا حکم این ماده درخصوص تکلیف
این دسته از افراد و گروه ها واجد ابهام است.
 .2بر اساس عبارت ذیل ماده ،هیئتهاي اجرایی مکلف شدهاند یك نسخه از آثار تبلیغاتی نامزدها را نزد هیئت نظارت حوزهي
انتخابیه ارسال نمایند .از آنجا كه هدف از ذكر این عبارت وجود امکان نظارت بر آثار تبلیغاتی براي هیئتهاي نظارت شوراي
نگهبان است ،عدم تعیین الزام به ار سال آثار تبلیغاتی بالفاصله پس از دریافت ،امکان نظارت بر فرآیند تبلیغات انتخاباتی را محل
خدشه قرار میدهد و مغایر اصل  33قانون اساسی خواهد بود .چرا كه بر اساس این ماده این امکان وجود دارد كه هیئتهاي
اجرایی حتی پس از برگزاري انتخابات نسخههاي آثار تبلیغاتی را براي هیئتهاي نظارت ارسال نمایند.
ماده ( :)۳0موضوع اصالح ماده ( )85قانون
در این ماده چاپ آگهی تبلیغات نامزدها ،احزاب و گروههاي سیاسی را با شرایطی براي چاپخانهها و سایر مراكز تکثیر مجاز
میداند ،اما در خصوص «جبههها»یی كه بر اساس ماده ( )5مصوبه موضوع ماده ( 7مکرر  )2قانون انتخابات مجلس شوراي
اسالمی امکان اعالم لیست انتخاباتی دارند ساكت است و از این حیث محل ابهام بهنظر میرسد.
ماده ( :)۳1موضوع اصالح ماده ( )89قانون
این ماده در مقام ایجاد ممنوعیت فعالیتهاي تبلیغاتی له یا علیه نامزدهاي انتخاباتی به هر وسیلهاي است كه جنبهي عمومی
دارد و همچنین در مقام ایجاد ممنوعیت براي فعالیت انتخاباتی كارمندان دولت است .این ماده از چند جهت محل تأمل به نظر
می رسد:
 .1براساس حکم این ماده «هرگونه فعالیت كارمندان در غیرساعات اداری به استثناي  ...ممنوع میباشد ».در این خصوص به
نظر می رسد در مصوبه مجلس اشتباهاً عبارت «غیر ساعات اداري» به جاي عبارت «ساعات اداري» ذكر شده است .چراكه
ممنوعیت كارمندان دولت به صورت مطلق در همه سطوح از فعالیت انتخاباتی در «ساعات غیراداري» منطقی نبوده و مغایر
آزادي هاي سیاسی و اجتماعی و حق مشاركت مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی آنها مذكور در بندهاي « »7و « »8اصل 2
قانون اساسی خواهد بود.
از سوي دیگر ،درصورتی كه عبارت مذكور در مصوبه مجلس واجد مفهوم مخالف باشد و به منزله جواز فعالیت انتخاباتی
كاركنان دولت در «ساعات اداري» باشد ،در این صورت به منزله آن خواهد بود كه كارمندان با دریافت حقوق از دولت به نفع
نامزدهاي خاص فعالیت نمایند و چنین امري از یکسو مغایر نظام اداري صحیح مقرر در بند « »88اصل  2و از سوي دیگر منجر
به تضییع اموال عمومی به نفع برخی نامزدها خواهد شد.
الزم به ذكر است كه در ماده ( )53فعلی قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی ،صرفا كارمندان دولت از فعالیت تبلیغاتی در
ساعت اداري ممنوع نموده بود.

28

 .۳0ماده  21قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي« :انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعالم رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز
خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها ،ادارات،
شركتهاي دولتي ،مؤسسات وابسته به دولت ،شهرداري ها ،شركت ها و سازمان هاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي كنند و
همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود».
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 .2بر اساس استثناي ذكر شده براي ممنوعیت كارمندان اداري جهت انجام فعالیتهاي انتخاباتی ،افرادي كه در اجراي حکم
تبصره ماده ( )73قانون آیین نامهي داخلی مجلس شوراي اسالمی مأمور شدهاند به طور كلی و مطلق (اعم از ساعات اداري و
غیراداري) حق انجام فعالیتهاي انتخاباتی را خواهند داشت .با این توضیح كه تبصره ماده ( )73قانون آیین نامهي داخلی
مجلس شوراي اسالمی 28در خصوص امکان بهكارگیري پنج نفر از كاركنان یا كارشناسان دستگاههاي مشمول ماده ( )5قانون
مدیریت خدمات كشوري براي دفتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاورهاي ،اداري و خدماتی بهوسیلهي نمایندگان مجلس
شوراي اسالمی است .بنابراین مطابق حکم ماده حاضر افراد بهكارگرفتهشده بهوسیلهي نمایندگان با وجود دریافت حقوق ،مزایا،
حقمأموریت و اضافهكار از دستگاه اجرایی مأموركننده ،می توانند در ساعات اداري هم فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها انجام
دهند .لذا چنین حکمی عالوه بر اینکه مصداق استفاده از اموال عمومی جهت افراد خاص می باشد ،مغایر بند « »3اصل  2قانون
اساسی بوده و تبعیضی بالجهت و ناروا است.
 .3بر اساس تبصره « »2این ماده ،نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها ،وزارتخانهها ،ادارات ،نهادها و موسسات بیان شده در
متن ماده حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی ولو به صورت درج آگهی را ندارند .نکته اي كه در این خصوص وجود دارد آن
است كه در تبصره حاضر در رابطه با درج تبلیغ علیه نامزدهای انتخاباتی در این نشریات ساكت بوده (و ممنوعیت صرفاً ناظر
به تبلیغ براي نامزدها است) ولذا از این جهت حکم مزبور داراي ابهام است.
 .4حکم مذكور در تبصره « »8این ماده مبنی بر امکان استفاده از امکانات عمومی در تبلیغات انتخاباتی كه تفصیل و ترتیب آن
در احکام بعدي ذكر شده است ناظر به بند « »2سیاست هاي كلی انتخابات می باشد كه براساس آن «بهرهمندي داوطلبان در
تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و فضاي مجازي و دیگر رسانهها
و امکانات دولتی و عمومی كشور» مورد تأكید قرار گرفته است.
ماده ( :)۳2موضوع اصالح ماده ( )41قانون

 .۳1ماده ( )32قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي« :در راستاي ايفاي هرچه بهتر وظيفه نمايندگي ،همچنين حفظ شأن و منزلت مجلس و جايگاه حقيقي نمايندگان ،هيأت
رئيسه ميتواند به منظور برقراري ارتباط مؤثر (ديداري ،شنيداري ،مكتوب) نمايندگان با موكلين و نمايندگان دستگاههاي اجرائي و نهادهاي رسمي و غيررسمي در مركز و حوزه انتخابيه
با اختصاص فضاي فيزيكي مناسب (دفاتر كار و مالقات عمومي) هرگونه امكانات سختافزاري و نرمافزاري مورد نياز را در شأن نظام جمهوري اسالمي فراهم نمايد .اعتبارات مورد نياز
در بودجه ساالنه مجلس پيشبيني ميشود.
تبصره -در هر دوره مجلس ،نمايندگان ميتوانند حداكثر پنج نفر از كاركنان يا كارشناسان دستگاههاي مشمول ماده( )2قانون مديريت خدمات كشوري را براي بهكارگيري در دفتر
ارتباطات مردمي جهت امور مشاورهاي ،اداري و خدماتي از دستگاه ذيربط درخواست نمايند .دراينصورت با هماهنگي دستگاه مبدأ ،درخواست مأموريت افراد مورد نظر معمول و
شخص يا اشخاص مزبور به دفتر ارتباط مردمي نماينده ،مأمور ميشوند
حقوق ،مزايا ،حقمأموريت و اضافهكار اين مأموران طبق قوانين و مقررات مربوطه برعهده دستگاه مأموركننده ميباشد و ميزان اضافهكار تا سقف مصوب اداره مربوطه و مأموريت
ماهيانه و مرخصي استفاده شده توسط رئيسدفتر نماينده به دستگاه ذيربط اعالم ميشود .افزايش كليه حقوق قانوني اين مأموران از جمله ارتقاء ،افزايش حقوق سنواتي ،افزايش گروه
و رتبه و ساير موارد مشابه در دوران مأموريت اين افراد همانند ساير كاركنان دستگاه ذيربط ميباشد.
تعداد افراد مورد نياز هر حوزه انتخابيه با توجه به تعداد نمايندگان ،تعداد شهر و روستا ،جمعيت و وسعت ،شرايط اقليمي و جغرافيايي و ساير قابليتهاي هر حوزه توسط كميسيون
آييننامه داخلي مجلس تعيين ميشود.
پس از اعالم پايان مأموريت ،دستگاه ذيربط موظف است اين افراد را حداقل در پست سازماني قبل از مأموريت و يا پست همطراز بهكار گيرد.
اين مصوبه نافي تبصره( )7ماده( )2قانون استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسالمي مصوب  9732/8/27مجلس شوراي اسالمي نميباشد».
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بر اساس این ماده برخی مقامات حکومتی ،مأمور به رعایت بیطرفی كامل در انتخابات در ساعات اداري و غیراداري شدهاند.23
نکته اي كه در این رابطه وجود دارد آن است كه معاونان و مشاوران رؤساي قواي مجریه و قضائیه به طور كلی مشمول ممنوعیت
موضوع این ماده شده اند ولی صرفا معاونان و مشاوران اجرایی قوه مقننه مکلف به رعایت بیطرفی شده اند ،در حالی كه قوهي
مقننه عالوه بر معاونت اجرایی ،معاونان دیگري از جمله معاونت امور قوانین و معاونت نظارت نیز دارد كه شمول این ماده نسبت
به آنها محل ابهام است و در صورت عدم شمول مغایر بند « »3اصل  2قانون اساسی مبنی بر منع تبعیض ناروا تلقی می شود.
ماده ( :)۳۳موضوع الحاق ماده ( 41مکرر) به قانون
بر اساس حکم ذیل این ماده استفاده از اظهارنظر ،نام ،تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ،احزاب و گروههاي سیاسی
در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائهي مجوز است .در این حکم از عبارت «نماد» استفاده شده است كه تعریف قانونی ندارد و از این
جهت كه شامل چه مواردي میشود محل ابهام است.

22

ماده ( :)۳7موضوع اصالح ماده ( )44قانون

مفاد این ماده با اصالحاتی نظیر ماده ( )64موجود می باشد و در اصالحات صورت گرفته سعی شده تا برخی از نواقص
مربوط به موضوع این ماده در وضعیت فعلی رفع گردد .درخصوص این ماده نکات ذیل حائز اهمیت میباشد:
 .8مطابق ماده پیشنهادي نظیر ماده موجود ،درج مطلب علیه نامزدها در كلیه رسانه ها به صورت كلی اعم از اینکه مطابق
واقع باشد و یا خالف واقع ممنوع شمرده شده است .لذا براین اساس هیچ فردي حق ندارد در مقام انتقاد از یك نامزد،
ولو مطابق واقع نیز باشد ،مطلبی را منتشر نماید 24.چنین امري به نظر مغایر اصل  34قانون اساسی درخصوص آزادي
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب و همچنین بند « »6اصل  2قانون اساسی مبنی بر «محو هرگونه استبداد و خودكامگی
و انحصار طلبی» و بند « »7همین اصل ناظر به «تأمین آزادي هاي سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» تلقی می شود.
 . 3مسئله دیگري كه در خصوص این ماده وجود دارد آن است كه در ماده اصالحی سعی شده تا حد ممکن فضاي
مجازي نیز مشمول قواعد مقرر در این ماده گردند ،لکن باید گفت باعنایت به مقتضیات و همچنین ویژگیهاي فضاي
مجازي تحقق این احکام در چنین فضایی و تبعات آن تا اندازه زیادي دشوار می باشد .به عنوان مثال حکم این ماده

 .۳2بند  -92پاسداري از آزادي و سالمت انتخابات و حق انتخاب آزادانهي افراد و صيانت از آراي مردم بهعنوان حقالناس در قانونگذاري ،نظارت و اجرا و نيز رعايت كامل بيطرفي از سوي
مجريان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطيان.
 .۳۳تبصره « »9ماده  23قانون فعلي در اين خصوص مقرر داشته:
«اعالم نظر شخصيت ها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده
باشد

 .۳4مصوبه كميسيون در اين خصوص ابتدا به شرح ذيل بود:
 .9ماده  -34رسانههاي همگاني اعم از مطبوعات ،نشريات و شبكههاي مجازي و رسانهاي و ساير افراد از طريق انتشار مطلب ،حق ندارند ،برخالف
واقع ،آگهي يا مطالبي؛ عليه نامزدهاي انتخاباتي و يا انصراف آنها را انتشار دهند.
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مبنیبر ممنوعیت درج مطلب علیه نامزدها شامل «شبکه هاي مجازي» نیز شده است و از سوي دیگر مجازات تخلف از
برخی احکام این ماده تعطیلی نشریه یا «شبکه مجازي» می باشد .در حالی كه اوالً عبارت «شبکه مجازي» چندان صحیح
نیست .چراكه «شبکه مجازي» علیاالصول به بسترهاي كانال و رسانه هاي مجازي اطالق می گردد .مثالً واتساپ و یا
تلگرام و یا توئیتر« ،شبکه مجازي» قلمداد می شود و به تبع اینکه فردي در این شبکه ها تخلفی انجام دهد نمیتوان كل
«شبکه» (مثالً توئیتر) را تعطیل نمود.
ثانیاً كنترل و نظارت بر بسیاري از این شبکه ها از دسترس مراجع و مقامات صالحه در كشور ما خارج هستند و در
نتیجه اعمال مجازات بر كانالهایی كه بر این بسترها فعالیت میكنند امکان پذیر نمی باشد .براي مثال امکان تعطیلی یك
كانال در فضاي تلگرام وجود ندارد.
شایان ذكر است عالوه بر نکات فوق ابهامات دیگري نیز ناظر به فضاي مجازي وجود دارد ،نظیر اینکه كدام دسته از
فضاهاي در دسترس در شبکه هاي مجازي مصداق «رسانه» در این ماده میباشند ،به عنوان نمونه یك گروه خانوادگی
متشکل از بیست نفر مشمول عنوان «رسانه مجازي» می باشد و یا نظیر یك جمع دوستانه و خانوادگی تلقی می شود كه
ممکن است در آن هر حرفی زده شود .و یا صفحات شخصی افراد در شبکه هایی نظیر اینستاگرام توئیتر نیز رسانه
مجازي تلقی می شود یا خیر؟
ماده ( :)۳8موضوع اصالح ماده ( )48قانون
این ماده ضوابطی درخصوص انجام نظر سنجی در حوزه انتخابات ارائه نموده است .مسئله اي كه در این خصوص
وجود دارد آن است كه «سیاستهاي سنجش افکار عمومی» به تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی رسیده است و
مطابق بند « »3این سیاستها نیز لزوم أخذ مجوز توسط مراكز نظر سنجی مورد تصریح قرار گرفته است .بهموجب این
بند« ،اخذ مجوز رسمی و تأیید صالحیتهاي علمی و قانونی درخواست كنندگان تأسیس مراكز مستقل افکارسنجی از
مراكز ذیصالح» مورد تأگید قرار گرفته است .البته براساس تبصره این بند «دانشگاهها ،مراكز پژوهشی ،سازمانها و
نهادهاي دولتی و عمومی در محدوده وظائف خود از شمول این بند مستثنی هستند».
ماده ( :)۳۹موضوع اصالح ماده ( )48مکرر قانون
بخشی از بندهاي مقرر در این ماده نظیر بندهاي « »88« ،»2« ،»3« ،»8در راستاي بندهاي « »5الی « »7سیاست هاي كلی
انتخابات 25پیش بینی شده است.

2 .۳5ـ ممنوعيت هرگونه تخريب ،تهديد ،تطميع ،فريب و وعدههاي خارج از اختيارات قانوني و هرگونه اقدام مغاير امنيت ملي نظير تفرقه قومي و مذهبي
در تبليغات انتخاباتي.
3ـ ممنوعيت استفاده از حمايت و امكانات بيگانگان اعم از مالي و تبليغاتي توسط نامزدها و احزاب و برخورد بهموقع دستگاههاي ذيربط.
 3ـ پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي و هرگونه اقدام مغاير قانون ،منافع ملي ،وحدت ملي و امنيت ملي و رسيدگي سريع و خارج از نوبت حسب مورد
به آنها بهويژه جرايم امنيتي ،مالي و تبليغاتي و اقدامات تخريبي ضد داوطلبان.
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 .1در بند « »2این ماده هرگونه «تخریب ،هتك حرمت و حیثیت ،نهادهاي عمومی و عمومی غیردولتی ،افراد و یا نامزدها
از سوي نامزدهاي انتخاباتی» به عنوان جرم شناخته شده است .نکته اي كه در این خصوص وجود دارد آن است كه
برخی از مفاهیم بکار رفته در این بند نظیر «تخریب نهادهاي عمومی و عمومی غیردولتی» و «نهادهاي عمومی» از حیث
قانونی مشخص نیست.
 .2مسئله دیگري كه در خصوص این ماده وجود دارد آن است كه مطابق تبصره « »3این ماده گزارشات مربوط به تخلف
از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون (كه عدم رعایت برخی از این موارد جرم نیز می باشد) ،توسط هیأت اجرایی حوزه
انتخابیه اصلی بررسی و در صورت اثبات (نزد این هیأت) موضوع به رئیس ستاد مركزي نامزد تذكر داده می شود و
همزمان موضوع به هیأت نظارت حوزه انتخابیه نیز ارجاع می گردد .این درحالی است كه در بسیاري از موارد عدم
رعایت ضوابط قانونی تبلیغات ،جرم تلقی شده است و در صورت ارتکاب نمی توان به صرف ارائه تذكر به مرتکب یا
مسئول مربوطه كفایت نمود و الزم است نزد مرجع قضایی ارسال شود .لذا عدم پیش بینی ارسال گزارش تخلف از
ضوابط قانونی تبلیغات نزد مرجع قضایی می تواند مغایر بند « »7سیاست هاي كلی انتخابات مبنی بر «پیشگیري از جرایم
و تخلفات انتخاباتی و هرگ ونه اقدام مغایر قانون ،منافع ملی ،وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از
نوبت حسب مورد به آنها بهویژه جرایم امنیتی ،مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان» تلقی شود.
همچنین الزم به ذكر است مطابق ماده ( )88همین مصوبه موضوع الحاق ماده ( )23مکرر  ،3هیأت اجرایی استان كه در
واقع همان هیأت اجرایی حوزه اصلی می باشد ،صرفاً به منظور تجمیع نتایج آراي حوزه هاي انتخابیه موجود تشکیل
خواهد شد و لذا مشخص نیست مقصود از هیأت اجرایی حوزه اصلی در ماده حاضر همین هیأت می باشد و در این
صورت این هیأت ازچه سازوكار و امکاناتی جهت چنین نظارتی بر تبلیغات برخوردار است؟
ماده ( :)40موضوع الحاق ماده ( )48مکرر  2به قانون
 .1در این ماده كمیسیون هاي بررسی تبلیغات مركزي و بررسی تبلیغات استان زیرنظر هیأت اجرایی مركزي تشکیل
خواهند شد .مسئله اي كه در این خصوص وجود دارد آن است كه نسبت این نظارت با نظارت شوراي نگهبان مشخص
نیست .به عبارت دیگر باتوجه به اینکه مقرر شده كمیسیون هاي مزبور زیرنظر هیأت اجرایی مركزي هستند ،در صورت
تزاحم نظارت هیأت مزبور با نظارت شوراي نگهبان ،تکلیف مشخص نیست .همچنین قابل ذكر است كه سپردن نظارت
بر كمیسیون هاي بررسی تبلیغات استان ها در سرار كشور به هیأت اجرایی مركزي چندان منطقی نیست و از حیث لزوم
رعایت نظام اداري صحیح محل تأمل است.
 .2مسئله دیگري كه در خصوص این ماده وجود دارد ناظر به تركیب این كمیسیون ها می باشد كه از نوعی تركیب
دولتی برخوردار هستند .لذا باتوجه به اینکه علی االصول دولت ها همواره حامی برخی جریان ها می باشند ،چنین
تركیبی می تواند «سالمت انتخابات» و همچنین «لزوم رعایت كامل بی طرفی از سوي مجریان» را دچار خدشه نماید.
لذا تركیب در نظر گرفته شده جهت این كمیسیون ها به نظر مغایر بند « »85سیاست هاي كلی انتخابات مبنی بر «پاسداري
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از آزادي و سالمت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم بهعنوان حقالناس در قانونگذاري،
نظارت و اجرا و نیز رعایت كامل بیطرفی از سوي مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان» تلقی می شود.
همچنین درخصوص تركیب كمیسیون بررسی تبلیغات مركزي می توان به این نکته اشاره نمود كه هم اكنون مطابق قانون
انتخابات ریاست جمهوري چنین كمیسیونی با تركیبی متفاوت از مصوبه حاضر وجود دارد 26.درحالی كه براساس بند
« »88سیاست هاي كلی انتخابات 27الزم است تا حد امکان سازوكارهاي اجرایی انتخابات هاي عمومی یکسان و متحد
باشد.
ماده ( :)41موضوع الحاق ماده ( )48مکرر  3به قانون
مطابق این ماده صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران به نوعی مکلف گردیده تا امکان برخورداري نامزدها از شبکههاي
رادیویی و تلویزیونی استانی را فراهم آورد .چنین موضوعی اگرچه می تواند ناظر به بند « »2سیاست هاي كلی انتخابات
مبنی بر «بهرهمندي داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا
و سیما و  »...محسوب شود ،لکن باید به این مسئله توجه داشت كه نمی توان حکم واحدي در این خصوص جهت كل
كشور پ یش بینی نمود .به عنوان نمونه آیا امکان استفاده ازشبکه استانی رادیو و تلویزیون در استان تهران جهت طیف
وسیع نامزدها در این حوزه وجود دارد .لذا به نظر اطالق چنین حکمی مغایر نظام اداري صحیح و در نتیجه بند «»88
اصل  2قانون اساسی می باشد.

 .۳6ماده  _32به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست جمهوري از امكانات دولتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات
زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل ميگردد.
ماده  _37اعضاء كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از:
 _9دادستان كل كشور يا نماينده تاماالختيار او
 _2وزير كشور يا نماينده تاماالختيار او
 _7دبير هيأت اجرائي مركزي انتخابات
 _4رئيس شورا يا يكي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران به انتخاب شورا
 _2رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران يا نماينده تاماالختيار او
تبصره_ شوراي نگهبان مي تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار كميسيون مزبور تعيين نمايد.
98 .73ـ تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخاباتهاي عمومي بهگونهاي كه فاصله برگزاري آنها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوكار اجرايي آن
تا حد امكان يكسان و متحد صورت پذيرد.
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ماده ( :)42موضوع الحاق ماده ( )48مکرر  4به قانون
 .1مقصود از عبارت «این دستورالعمل» در صدر این ماده مشخص نیست .درصورتی كه مقصود از آن «دستورالعمل صدا
وسیما» مقرر در ابتداي ماده قبل می باشد ،موضوع آن خود صدا و سیما می باشد و سپردن مسئولیت نظارت بر حسن
اجراي آن به كمیسیون بررسی تبلیغات استان منطقی نیست و در صورتی كه مقصود از «این دستورالعمل» در واقع «ترتیب
و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهاي انتخاباتی» مذكور در ذیل ماده قبل باشد ،در این صورت نیز باتوجه به اینکه خود
كمیسیون بررسی تبلیغات استان ،مقام وضع كننده این ترتیبات می باشد ،ذكر چنین حکمی فاقد وجه است.
در این خصوص باید گفت به نظر می رسد باتوجه به اینکه در مصوبه اولیه كمیسیون مقرر شده بود تا كمیسیون بررسی
تبلیغات مركزي دستورالعمل استفاده از امکانات عمومی به صورت برابر را تنظیم نماید ،مسئولیت نظارت بر حسن
اجراي این دستور العمل در سطح استان به كمیسیون بررسی تبلیغات استان سپرده شده بود .لکن با توجه به تغییرات
بعدي درخصوص موضوع و مقام تصویب كننده این دستورالعمل ،حکم موضوع این ماده واجد ابهام است.
 .2همچنین حکم تبصره این ماده مبنی بر تعیین مجازات جهت تخلف از احکام این ماده نیز واجد ابهام است .چراكه
در این ماده حکمی پیش بینی نشده است (و صرفاً ناظر به تعیین مسئول حسن اجراي دستورالعمل است) تا تخلف از
آن مشمول مجازات قرار گیرد.
ماده ( :)45موضوع الحاق ماده ( )48مکرر  7به قانون
این ماده در واقع در مقام تحقق بند « »4سیاست هاي كلی انتخابات می باشد .مطابق این بند «تعیین حدود و نوع هزینهها
و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی ،شفافسازي منابع و هزینههاي انتخاباتی داوطلبان و تشکلهاي سیاسی و اعالم به
مراجع ذيصالح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» از جمله سیاست هاي
كلی در حوزه انتخابات شناخته شده است.
روشن است كه بند « »4سیاستهاي كلی انتخابات دربردارنده چارچوبها و محورهاي اصلی یك نظام نظارت مالی بر
انتخابات است كه براین اساس قانونگذار موظف است مطابق محورهاي این بند كلیه ضوابط و جزئیات ناظر به این
موارد را پیش بینی نماید .برهمین اساس مواد ( )45الی ( )56مصوبه كمیسیون به این موضوع پرداختند .لکن مواد مزبور
به منظور خالصه سازي و حذف زوائد توسط صحن به كمیسیون برگشت داده شد و كمیسیون نیز در این مرحله كل
مو اد مزبور را ذیل یك ماده خالصه نمود و این امر باعث گردید عالوه بر اینکه تحقق كامل بند مزبور از سیاست هاي
كلی انتخابات دچار خدشه شود ،موجب ایجاد برخی ابهامات در احکام این ماده شود .حال با این مقدمه به بررسی
نکات مربوط به این ماده خواهیم پرداخت.
 .1در بند « »3این ماده مقرر شده «دریافت و پرداخت كمك مالی نقدي یا غیرنقدي براي تأمین منابع مالی فعالیتهاي
انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد» مسئله اي كه در این خصوص وجود دارد آن است كه ضوابط این شفافیت مشخص
نگردیده است ،لذا باعنایت به اینکه شفاف سازي منابع و هزینه هاي انتخاباتی مورد تصریح سیاست هاي كلی انتخابات
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قرار گرفته است ،بند مزبور به جهت عدم ذكر چارچوب ها و معیارهاي شفافیت واجد ابهام است .شایان ذكر است
همانگونه كه گفتیم مبتنی بر عبارت «شفاف سازي منابع و هزینههاي انتخاباتی داوطلبان و تشکلهاي سیاسی» در
سیاستهاي كلی انتخابات اوالً الزم است منابع تأمین هزینههاي انتخاباتی از سوي داوطلبان و تشکلهاي سیاسی به
صورت دقیق مشخص و اعالم گردد ،ثانیاً به نحو واضح و روشنی ،تعیین شود كه منابع مذكور جهت چه مواردي هزینه
شده است و ثالثا فهرست منابع و هزینههاي مذكور باید جهت تحقق شفافیت و اعتماد عمومی منتشر گردد .در غیر این
صورت این امر نمیتواند به منزله شفافسازي هزینههاي انتخاباتی باشد.
 .2مطابق بند « »2این ماده سقف هزینه انتخاباتی نامزدها در هر دوره انتخابات با پیشنهاد كمیسیون بررسی تبلیغات استان
به تصویب هیأت اجرائی استان و تأیید هیأت مركزي نظارت میرسد .مسئله اي كه در این رابطه وجود دارد آن است
كه اوال مشخص نشده ضوابط تعیین سقف هزینه هاي انتخاباتی در هر استان چیست .به عنوان مثال تعداد كرسی هاي
حوزه انتخابیه در مجلس ،وسعت جغرافیایی حوزه انتخابیه و پراكندگی جمعیتی آن .ثانیاً اینکه هر استان بدون در نظر
گرفتن ضوابط و معیاري بتواند اقدام به تعیین سقف مزبور نماید می تواند منجر به نوعی تبعیض میان نامزدها در حوزه
هاي مختلف گردد .به عنوان مثال ممکن است در دو استان مشابه از حیث معیارهاي پیش گفته هر استان سقف متفاوتی
در نظر بگیرد .لذا الزم بود ضوابط و معیارهاي كلی در خود قانون مشخص می گردید و سپس مرجعی واحد جهت كل
كشور تصمیم گیري می نمود.
 .3مسئله دیگري كه در ارتباط با بند « »2این ماده وجود دارد آن است كه مطابق ذیل این بند مقرر شده «هزینهها و
مخارجی كه با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و جبههها صورت میگیرد ،در
سقف هزینه نامزدها محاسبه میشود ».لکن مشخص ننموده در صورت عدم موافقت نامزد یا ستاد انتخاباتی آن ها،
وضعیت مخارج و هزینه هاي صورت گرفته چه خواهد شد و علی االصول آیا افراد بدون موافقت نامزدها حق تبلیغ
براي آن ها را خواهند داشت یاخیر .بدون شك در صورتی كه چنین وضعیتی روشن نشود ،تعیین سقف هزینه هاي
انتخاباتی بی معنی خواهد بود ،چراكه افرادي به جز نامزد (ولی از طرف نامزد) میتوانند تا میزان دلخواه جهت تبلیغات
نامزد هزینه كنند و نهایتاً چون موافقت خود نامزد در این خصوص وجود نداشته است ،در سقف هزینه هاي انتخاباتی
نیز لحاظ نخواهد شد.
 .4مطابق ذیل بند « »5این ماده عالوهبر اینکه نگهداري و نحوه بررسی حساب موضوع بند مزبور و سوابق منابع مالی
انتخابات و نحوه تقویم اموال غیرنقدي را به آئین نامه مصوب وزیر كشور محول نموده است ،نحوه گزارش دهی از
منابع مالی انتخابات به هیأت هاي اجرایی و نظارت نیز به همین آئین نامه محول شده است .درحالی كه به نظر می رسد
چنین موضوعی ماهیت تقنینی داشته و گزارش دهی مزبور میبایست تأمین كننده نظارت شوراي نگهبان مطابق اصل 33
قانون اساسی باشد .مضاف بر اینکه «اعالم منابع و هزینههاي انتخاباتی به مراجع ذيصالح و اعمال نظارت دقیق بر آن»
از جمله محورهاي مذكور در بند « »4سیاستهاي كلی انتخابات می باشد و لذا قوانین میبایست به نحو روشنی این
موضوع را معلوم نمایند .بنابراین سپردن نحوه گزارش دهی از منابع مالی انتخابات به هیأت هاي اجرایی و نظارت به
آئین نامه اجرایی مغایر اصل  85قانون اساسی و همچنین سیاستهاي كلی انتخابات تلقی می شود.
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 .8مسئله دیگر در خصوص این ماده عدم تحقق كامل سیاست هاي كلی اتخابات در این حوزه می باشد .با این توضیح
كه اعمال نظارت دقیق بر منابع و هزینه هاي انتخاباتی و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» بخشی از
سیاست هاي كلی انتخابات شناخته شده است .درحالی كه در ماده حاضر اگرچه در بند « »8تخلف از احکام مقرر در
این ماده جرم تلقی و مشمول مجازات قرار گرفته است ،لکن هیچ سازوكاري جهت نظارت دقیق بر امور مزبور و
همچنین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی پیش بینی نشده است .لذا ماده حاضر از حیث عدم انطباق با سیاست
هاي كلی انتخابات مغایر بند « »8اصل  888قانون اساسی محسوب می شود .شایان ذكر است ماده بعد نیز در این
خصوص فاقد حکم می باشد و صرفاً وزارت كشور را به عنوان مرجع رسیدگی به حساب موضوع این ماده معرفی
نموده است و چنین امري نمی تواند به منزله تحقق سیاست هاي كلی مزبور تلقی شود.
 .8تذكر :عبارت «اصول حسابداري» در بند « »7این ماده باید به «استانداردهاي حسابداري» تغییر یابد .با این توضیح كه
اس تاندارد حسابداري مجموعه اي از اصول ،استانداردها و رویه هاي مشترک است كه اساس سیاست هاي حسابداري
مالی و شیوه هاي حسابداري را تعریف می كند .لکن «اصول حسابداري» یکسري اصول كلی است كه كلیهي حسابداران
بهعنوان الگوي انجام كار ،در تمام مراحل حسابداري ،از آنها استفاده میكنند .نظیر اصل درآمد ،اصل هزینه ،اصل تطابق
درآمد با هزینه ،اصل بهاي تمام شده و . ...
ماده الحاقي-
براساس این ماده ،رسیدگی و بررسی عملکرد حساب مذكور در ماده ( 65مکرر )7توسط وزارت كشور و صرفا پس از
برگزاري انتخابات و حداكثر تا  3ماه از تاریخ برگزاري انتخابات انجام می شود و انتشار نتایج رسیدگی به اسناد حسابهاي
مندرج در این ماده نیز تا تایید نهایی توسط وزارت كشور ،مجاز نمی باشد.
نکته اي كه در خصوص این ماده وجود دارد آن است كه او ًال ماهیت رسیدگی به حساب مذكور به جهت احراز تخلفات ماهیت
قضائی دارد و تفویض آن به وزارت كشور مغایر اصل  68قانون اساسی مبنی بر اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاهها میباشد.
ثانیاً باعنایت به اینکه بررسیهاي موضوع این ماده صرفاً پس از برگزاري انتخابات انجام خواهد شد ،مشخص نیست در
صورت كشف تخلف ،وضعیت انتخابات و به خصوص در رابطه با منتخبان چگونه خواهد بود؟ و همچنین نظارت
شوراي نگهبان بر این حساب ها چگونه محقق خواهد شد .به خصوص باتوجه به اینکه به موجب بند « »88سیاست
هاي كلی انتخابات «نظارت شوراي نگهبان بر فرایندها ،ابعاد و مراحل انتخابات» مورد تأكید قرار گرفته و بدون شك،
نظارت بر حساب ها و تأمین مالی انتخابات ،یکی از «ابعاد انتخابات» محسوب می شود.
ثالثاً بند « »7سیاست هاي كلی انتخابات 28بر رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به جرایم مالی و تبلیغاتی
تأكید نموده است و لذا ارجاع رسیدگی به این موارد به بعد از برگزاري انتخابات مغایر این سیاست ها تلقی می شود.

 .۳8بند 3ـ پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي و هرگونه اقدام مغاير قانون ،منافع ملي ،وحدت ملي و امنيت ملي و رسيدگي سريع و خارج از نوبت
حسب مورد به آنها بهويژه جرايم امنيتي ،مالي و تبليغاتي و اقدامات تخريبي ضد داوطلبان.
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رابعاً همانگونه كه ذیل ماده قبل بیان شد ،براساس بخشی از بند « »4سیاستهاي كلی انتخابات «اعالم منابع و هزینههاي
انتخاباتی به مراجع ذیصالح و اعمال نظارت دقیق بر آن» مورد توجه قرار گرفته است و لذا اینکه مطابق صدر ماده
الحاقی صرفاً وزارت كشور صالحیت رسیدگی و بررسی عملکرد حساب موضوع ماده قبل را یافته است ،مغایر این بند
از سیاستهاي كلی انتخابات محسوب میشود.
ماده ( :)57موضوع اصالح ماده ( )44قانون
این ماده در مقام تجمیع عناوین مجرمانه مرتبط با انتخابات است .به عبارت دیگر مواردي كه قانونگذار قصد جرمانگاري
آن را داشته است ،اما در سایر مواد قانون به آنها اشارهاي نشده است در این ماده بیان شده است .در خصوص برخی
بندها نکاتی به شرح زیر قابل توجه است.
 .1بند « »8این ماده در رابطه با جرمانگاري «خرید و فروش رأي» میباشد .در ضمن این بند به مثالهایی نیز نظیر «اعطاي
كمكهاي نقدي و غیرنقدي» اشاره شده است .همچنین در ذیل این بند محدوده زمانی عنصر مادي جرم تبیین شده
است كه عبارت است از «از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت كشور» .اما نکتهاي كه در اینخصوص وجود
دارد این است كه مشخص نیست قید مزبور صرفاً ناظر به مثالهاي ذكر شده در این بند میباشد و یا شامل صدر بند
نیز میشود .به عبارت دیگر آیا «خرید و فروش رأي» صرفاً بعد از صدور دستور شروع انتخابات جرم میباشد یا اینکه
«اعطاي كمكهاي نقدي و غیرنقدي از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت كشور» مصداق «خرید و فروش رأي»
تلقی میشود .درصورتی كه قید مزبور شامل خود «خرید و فروش رأي» هم بشود ،چنین موضوعی نمیتواند صحیح
باشد ،چرا كه جرم مزبور میتواند قبل از دستور شروع انتخابات نیز واقع شود.
عالوهبر ابهام فوق نکته دیگري كه در خصوص این بند قابل توجه می باشد آن است كه مشخص نیست آیا اطالق موارد مذكور
در این بند شامل هر نوع كمك و پرداختی میشود و یا كمك مزبور میبایست در راستاي خرید و فروش رأي باشد.
الزم به ذكر است این بند مشابه بند « »8ماده ( 23)66قانون فعلی میباشد.
 .2تذكر :در بند « ،»88عبارت «دستور و یا تحریك كاركنان» به لحاظ نگارشی صحیح نیست .بهتر آن است كه اینگونه
نگاشته شود« :دستور به كاركنان و یا تحریك آنان»
 .3مطابق تبصره « »8این ماده ،مجازات تخلف از بند « »33این ماده «عالوه بر مجازات حبس یا جزای نقدی درجه
شش» ،به صورت تشدیدي مجازات دیگري نیز تعیین شده است .لکن باتوجه به اینکه در صدر ماده مجازات مرتکبین
اعمال مذكور در بندهاي این ماده «مجازات درجه شش قانون مجازات اسالمی به استثناي حبس» تعیین شده است،
عبارت مزبور موجد ابهام است .توضیح آنکه همانگونه كه پیشتر ذكر شد ،ابتدا مجازاتهاي موضوع این قانون بهصورت
مطلق «درجه شش» درنظر گرفته شده بود ،لکن باتوجه به اینکه متعاقباً قید «به استثناي حبس» در همه مواد مربوط اضافه
شد ،این موضوع منجر به ابهام در این تبصره شده است.
 .۳۹ماده  - 33عالوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي شود:
 -9خريد و فروش رأي از قبيل هرگونه اقدام به خريد و فروش مستقيم و غيرمستقيم رأي ،توزيع اقالم و لوازمي كه براي دريافت كننده جنبه انتفاعي
داشته باشد و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به اشخاص  ،اماكن عمومي و مذهبي و هيأتها و امور خيريه بعد از ثبت نام در انتخابات.
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ماده ( :)58موضوع الحاق ماده ( )44مکرر  1به قانون
بر اساس این ماده ،عدم انجام تکالیف مذكور در ماده ( 48)88قانون و نه مصوبه و تبصره « 48»8آن تخلف اداري محسوب
میشود .بر اساس ماده ( )88قانون و تبصره « »8آن ،كلیه دستگاههاي اجرایی مکلف شدهاند حسب درخواست مجریان
و یا ناظران انتخابات ،امکانات الزم و نیروي انسانی مورد نیاز را فراهم نمایند.
ماده ( :)5۹موضوع الحاق ماده ( )44مکرر  2به قانون
این ماده در مقام حمایت و تضمین حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأي پیشبینی شده است و عدم همکاري در
این زمینه را جرم انگاشته است .اما نکتهاي كه در اینخصوص وجود دارد آن است كه برخی از مفاد این ماده ،بهصورت
كلی و بدون ذكر جزئیات مربوط به نحوه ممانعت از حضور ،پیش از این و به موجب ماده ( )35مصوبه جرمانگاري
شده است .بر اساس ماده ( )35مصوبه كه به موجب آن ماده ( )55قانون اصالح شده است« ،ممانعت از حضور نمایندگان
نامزدها در شعب اخذ رأي از هر طریق ممنوع است و جرم محسوب میگردد و متخلف به مجازات مقرر در تبصره
« »4این ماده محکوم میشود ».لذا همانطور كه مالحظه میشود ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در ماده ()35
مصوبه جرم محسوب شده است ،لکن در ماده ( )35علیرغم اینکه تعیین مجازات به تبصره « »4همین ماده احاله شده
است ،تبصره « »4فاقد هرگونه مجازاتی در این خصوص است .لذا الزم است عبارت مذكور در ماده ( )35مصوبه در
این خصوص اصالح گردد.
ماده ( :)62موضوع اصالح ماده ( )47قانون
این ماده در مقام برخورد با عدم انجام تکالیفی است كه در این قانون براي مجریان یا ناظران انتخابات مقرر شده ولی براي آن
مجازاتی پیش بینی نشده است .براین اساس درصورتی كه ترک فعل از سوي مستخدمین دولت صورت گرفته باشد ،ترک فعل
مزبور به جهت سرعت در رسیدگی و قضازدایی ،تخلف اداري محسوب شده و مرتکب به انفصال موقت از  3تا  6ماه از خدمات

دولتی محکوم میگردد.
اما اگر ترک فعل مزبور از سوي اشخاصی صورت گیرد كه در دستگاههاي دولتی به كار مشغول نیستند مشمول مجازاتِ
محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قرار خواهند گرفت كه مدت آن از شش ماه تا پنج سال میباشد.
در اینخصوص اگرچه فلسفه چنین تفکیکی بین مستخدمین دولت و غیرمستخدمین دولت منطقی میباشد ،لکن تفاوت
در شدت مجازات پیشبینی شده چندان موجه نیست .هرچند ممکن است گفته شود براي غیرمستخدمین دولت

 .40كليه وزارتخانهها ،سازمانها و ادارات و نهاد هاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات عمومي موظفند حسب
درخواست وزارت كشور ،استانداران ،فرمانداران ،بخشداران ،كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند .بديهي است مدت
همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
 .41در جهت اعمال نظارت بر انتخابات ،كليه نهادها و ارگانهاي فوق الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب از جانب آن،
كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور ،استانداران ،فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات الزم را در اختيار آنان قرار دهند.
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محرومیت اجتماعی مزبور چندان ایجاد مشکل نمینماید ولی درخصوص كاركنان دولت انفصال موقت هرچند براي
مدت كوتاه ،آثار بسزایی دارد.
ماده ( :)6۳موضوع الحاق ماده ( )47مکرر  1به قانون
 .1بر اساس این ماده ،اشخاص مذكور در ماده موظفند در صورت اطالع از ارتکاب جرائم موضوع این قانون ،موضوع
را به «نماینده فرماندار یا هیأت نظارت مربوطه و مرجع قضایی» اطالع دهند .با توجه به اینکه اطالع هیأت نظارت
مربوطه از ارتکاب جرائم موضوع این قانون امري است ضروري و مؤثر در اعمال صالحیت نظارتی هیأتهاي نظارت،
الزم است اشخاص موضوع این ماده ،ارتکاب جرائم موضوع این قانون را هم به نماینده فرماندار و هم به هیأت نظارت
مربوطه اطالع دهند .از این رو واژه «یا» مذكور در عبارت فوق موجب تحدید صالحیت نظارتی هیأتهاي نظارت میشود.
لذا این ماده مغایر اصل  33قانون اساسی میباشد.
 .2محدود كردن وظیفه اطالعرسانی در خصوص جرائم موضوع این قانون به روز اخذ رأی ،بدین معناست كه در
صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون در خارج از زمان رأيگیري ،اشخاص موضوع این ماده تکلیفی به اطالع دادن
به مراجع ذيصالح ندارند .مفاد این ماده از این حیث در تضاد با لزوم «پیشگیري از جرائم و تخلفات انتخاباتی» موضوع
بند « »7سیاستهاي كلی انتخابات میباشد .از این رو این ماده از این حیث نیز مغایر بند « »8اصل  888قانون اساسی
میباشد.
 .3بر اساس ذیل این ماده عدم اطالع به مراجع ذيصالح از سوي اشخاص فوق جرم محسوب شده است .با توجه به
اینکه تکلیف صدر ماده ،هم ناظر به اعضاي شعب ثبتنام و اخذ رأي ،مجریان و ناظران میباشد و هم شامل «هیأتهاي
اجرایی و نظارت» شده است؛ این ابهام به وجود میآید كه آیا عبارت «اشخاص فوق» شامل هیأتهاي مزبور نیز میشود
یا خیر؛ به عبارت دیگر اگر عدم اطالع رسانی توسط این هیأتها صورت پذیرد آیا این هیأتها نیز مشمول مجازات
مذكور در این ماده میگردند یا خیر؟ در این صورت نحوه اعمال مجازات نسبت به این هیأتها باتوجه به سازوكار
تصمیمگیري آنها نیز محل ابهام خواهد بود .آیا همه اعضاي هیأت مشمول مجازات میشوند یا اینکه مجازات مزبور
صرفاً ناظر بر اعضاي مؤثر هیأت خواهد بود؟
مواد ( )66الي ()70
مواد مذكور ناظر به اصالحات تنقیحی و عبارتی است كه براساس اصالحات صورت گرفته در مواد قبل انجام شده است
و مطابق آن برخی از مواد قانون حذف میشود و اصالحاتی عبارتی در برخی دیگر از مواد قانون مقرر میگردد .نکته
قابل توجه آن است كه این موارد به دو دلیل مطرح شده است ،برخی از مواد قانون حذف میشود چراكه در سایر مواد
مصوبه در خصوص موضوع آنها تعیین تکلیف شده است فلذا از این حیث بالموضوع میباشند .مثالً حکم مواد ( )66و
( )68مصوبه مبنیبر حذف مواد مذكور از این جهت است كه در این مصوبه مجازات هریك از جرائم در مقام تبیین
عنصر مادي آن بیان شده است و دیگر نیازي به ذكر موادي خاص به منظور تعیین مجازاتها وجود ندارد .از این رو
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مواد مزبور حذف شدهاند .دسته دیگر از اصالحات نیز به مواردي مربوط میشود كه باتوجه به سایر مفاد مصوبه الزم
است اصالحاتی عبارتی در سایر مواد رخ دهد  .به عنوان مثال ،بر اساس مدلی كه در این مصوبه براي نظام انتخاباتی
مجلس شوراي اسالمی پیشنهاد شده است ،حوزههاي انتخابیه موجود به حوزههاي فرعی و تابعه تقسیم شدهاند .لذا الزم
است در سایر مواد قانونی نیز با توجه به این موضوع اصالحات عبارتی صورت گیرد و از این رو در ماده ( )78مصوبه
اصالحاتی را نظیر تبدیل «مركز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» مقرر داشته است.
اما مسئلهاي كه درخصوص این اصالحات وجود دارد آن است كه اظهارنظر در خصوص این موارد منوط به تأیید نهایی مواد
مورد نظر و یا اصالحات اساسی موجود در مفاد مصوبه است؛ در غیر این صورت ممکن است شوراي نگهبان به این مواد
ایرادي وارد نداند و به عنوان مثال ماده ( )66مصوبه مبنیبر حذف برخی مواد قانون به تأیید نهایی برسد .اما موادي كه حاوي
مجازاتهاي مندرج در مواد حذف شده هستند ،مورد ایراد واقع شوند و در اصالحیههاي بعدي مجلس حذف شوند ولذا در
این موضوعات با یك خأل مواجه خواهیم شد .همچنین در صورتی كه اساس ًا نظام انتخاباتی تناسبی و یا حوزهبنديهاي
استانی در این مصوبه مورد ایراد واقع شود و در نتیجه حوزههاي انتخابیه نیاز به تقسیم نداشته باشند اصالح عبارات موضوع
ماده ( )78مصوبه بالاثر و بالوجه خواهد بود.
بررسي انطباق مصوبه با سیاست هاي کلي انتخابات
اگر بخواهیم مصوبه حاضر را در پرتو سیاست هاي كلی انتخابات مورد توجه قرار دهیم ،همانگونه كه در بررسی مفاد
مصوبه حاضر بیان گردید ،بخش هایی از مصوبه حاضر در مقام تحقق پاره اي از سیاست هاي كلی انتخابات ارزیابی
می گردد ،و در مواردي نیز مغایرت هایی با سیاست هاي كلی مزبور مشاهده گردید .لکن بعد دیگري كه می توان در
ارتباط با مصوبه حاضر بیان نمود ،عدم انطباق این مصوبه با سیاست هاي كلی انتخابات می باشد .در این ارتباط فارغ از
مواردي كه حسب م ورد بسته به مواد مصوبه حاضر موضوع عدم انطباق مصوبه با سیاست هاي كلی مورد توجه قرار
گرفت مهمترین مسئله عدم توجه و یا به عبارتی عدم انطباق مصوبه با بند « »82سیاست هاي كلی انتخابات می باشد.
براساس این بند از سیاست هاي كلی انتخابات «تعیین سازوكار الزم براي حسن اجراي وظایف نمایندگی ،رعایت
قسم نامه ،جلوگیري از سوء استفاده مالی ،اقتصادي و اخالقی و انجام اقدامات الزم در صورت زوال یا كشف فقدان
شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» به عنوان یکی از سیاستهاي اساسی كشور اعالم شده است.
باتوجه به منطوق این بند میتوان موضوع این بند را به دو دسته تقسیم كرد )8 .تعیین سازوكار الزم براي «حسن اجراي
وظایف نمایندگی و رعایت قسمنامه»  )3تعیین سازوكار الزم براي «جلوگیري از سوء استفاده مالی ،اقتصادي و اخالقی
و انجام اقدامات الزم در صورت زوال یا كشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس» كه در واقع به دنبال تقویت و پیشبینی
سازوكارهاي نظارتی به منظور تشدید نظارت بر عملکرد و رفتار نمایندگان مجلس میباشد.
با توجه به مقدمه فوق ،روشن است كه تقویت نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان را باید به عنوان عنصر اصلی
تقسیم بندي فوق قلمداد نمود و سازوكارهاي الزم جهت تحقق آن را ارائه كرد و باتوجه به صراحت بند مذكور این
سازوكارها باید بهگونهاي باشد كه ابعاد مختلف عملکرد نمایندگان مجلس و نظارت بر نمایندگان اعم از« :حسن اجراي
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وظایف نمایندگی»« ،رعایت قسمنامه»« ،جلوگیري از سوء استفاده مالی ،اقتصادي و اخالقی» را پوشش دهد و در نهایت
نیز خروجی چنین نظارتی باید داراي ضمانت اجراي مؤثر باشد تا بتوان به استناد آن «اقدامات الزم در صورت زوال یا
كشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» را انجام داد.
در خصوص عبارت مذكور ذكر این نکته الزم است كه این عبارت بر دو عامل تأكید دارد كه ممکن است به واسطهي
آنها شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان وجود نداشته باشد .اولین عامل «زوال شرایط» است كه به معناي این است كه
شرایط الزم براي نامزدي نمایندگی مجلس در نماینده منتخب وجود داشته است و با توجه به اقدامات و عملکرد آن
نماینده ،ایشان فاقد تمام یا برخی از شرایط مزبور شده است .اما عامل دوم «كشف فقدان شرایط» میباشد .در خصوص
این عامل باید بر این نکته تأكید نمود كه بعضاً ممکن است كه با پنهانكاري نامزدها و یا عدم اعمال نظارت دقیق بر
صالحیت آنها برخی از نامزدهایی كه فاقد شرایط الزم براي نامزدي انتخابات بودهاند ،مجوز ورود به عرصه انتخابات را
كسب كردهاند و حتی در انتخابات نیز برگزیده شدهاند ،لکن در واقع از شرایط مذكور بهرهمند نبوده و متعاقباً این فقدان
كشف گردد.
در هر دو شرایط ذكر شده در واقع نماینده یا نمایندگانی ،بدون اینکه واجد شرایط الزم براي نمایندگی مجلس باشند
در منصب نمایندگی مجلس جاي گرفتهاند و از تمام صالحیتهایی كه براي نمایندگان مجلس در نظر گرفته شده است
برخوردار میباشند .لذا الزم است تا با پیشبینی سازوكارهایی از ادمه نمایندگی از سوي این افراد جلوگیري گردد.
همانگونه كه چنین امري را میتوان براي مستخدمین عمومی نیز مشاهده نمود.
حال باعنایت به توضیحات فوق می توان گفت مصوبه اصالحی حاضر نیز می بایست جهت انطباق كامل با سیاست
هاي كلی انتخابات به این موضوع می پرداخت ،لکن علی رغم پیش بینی احکامی جزئی و ناقص در این خصوص در
مصوبه كمیسیون ،43نهایتاً این موارد نیز توسط مجلس در بررسی در صحن علنی حذف گردید .لذا مصوبه حاضر از
جهت نپرداختن به چنین موضوعی ،منطبق با بند « »82سیاست هاي كلی انتخابات نبوده و در نتیجه مغایر بند « »8اصل
 888قانون اساسی تلقی می شود.

 .42در اين خصوص حكمي به شرح ذيل در مصوبه كميسيون ذكر شده بود كه نهايتاً در صحن علني مجلس حذف گرديد:
ماده -درصورتي كه شرايط نمايندگي هريك از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در طول دوره نمايندگي با اعالم هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ،زائل
گردد ،با حكم ديوان عالي كشور از نمايندگي عزل ميگردند.
تبصره  -7شروع به رسيدگي توسط ديوان عالي كشور با اعالم هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان و يا با شكايت مستقل خواهد بود.
تبصره  -2در صورتي كه كشف شود ،منتخبان پيش از شروع دوره نمايندگي فاقد شرايط نمايندگي بودهاند با اعالم شوراي نگهبان توسط ديوان عالي
كشور عزل ميشوند.
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