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   تغيير قانون انتخاباتاليحه دولت ايران برای

دارد، وزارت کشور ايران اليحه  حالی که وقايع پس از انتخابات مناقشه بر انگيز رياست جمهوری هنوز ادامه در

  .است دولت آن را بررسی کند را تدوين کرده و قرار" نظام جامع انتخابات"

  .های موجود در انتخابات استاين اليحه اوايل مرداد به دولت ارائه شده و هدف آن برطرف کردن خالء 

جمهوری، مجلس خبرگان و  اليحه بعد از تصويب به جای تمام قوانين مربوط به انتخابات مجلس، رياست اين

  .شوراهای اسالمی شهر و روستا استفاده خواهد شد

ه اعالم های نظارت، نحو اليحه شرايط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان، ترکيب هيات های اجرايی، هيات اين

شکايت ها و نحوه رسيدگی به آنها، تخلف ها و مجازات ها را در  داوطلبی، رسيدگی به صالحيت داوطلبان، تبليغات،

  .بر می گيرد

همواره حضور اين نيرو در انتخابات بحث  اين اليحه در باره استفاده از نيروی بسيج وابسته به سپاه پاسداران که در

 .است ر گرفتهبرانگيز بوده، شرايطی در نظ

 

در صورت نياز "جريان برگزاری انتخابات است اما   اين اليحه، نيروی انتظامی مسئول ايجاد نظم در٢۵بنابر ماده 

با  کمکی، با تصويب شورای امنيت کشور، نيروی مقاومت بسيج و ساير نيروهای نظامی نيروی انتظامی به نيروهای

 ".نيروی انتظامی همکاری می کنند

 

 .ين اليحه و تبديل آن به قانون به حضور نيروی های بسيج در انتخابات رسميت خواهد دادتصويب ا

 

هيات های اجرايی، نظارت و " آنکه در ماده ديگری استفاده از نيروهای نظامی و انتظامی برای عضويت در با

ی های مقاومت بسيج سپاه اعضای نيرو"در تبصره آن آمده که  ممنوع اعالم شده است اما" بازرسی و شعب اخذ رای

 ".باشند اسالمی که کادر رسمی نيروی های مذکور نيستند، از شمول اين قانون مستثنی می پاسداران انقالب

 

پلمپ صندوق های رای پيش از شروع انتخابات بود  يکی از موارد اختالف در انتخابات اخير رياست جمهوری، مسئله

خالی بودن  يندگان آنها در هنگام پلمپ صندوق ها حضور نداشته اند و ازبودند که نما و نامزدهای معترض معتقد

 .صندوق ها مطمئن نيستند

 



نظارت  از شروع رای گيری بايد صندوق خالی با حضور نماينده يا نمايندگان هيات قبل"در اليحه انتخابات آمده که 

 ".بسته و به مهر شعبه ممهور يا پلمپ گردد

 

خالی بودن آنها اشاره  ا آنکه به صورت جلسه شعبه اخذ رای برای گواهی تعداد صندوق ها واليحه ب در اين بخش از

هنگام پلمپ صندوق رای پيش از آغاز انتخابات سخنی به ميان  می شود اما هيچ نامی از حضور نماينده نامزدها در

   .نيامده است

  شرايط نامزدی انتخابات رياست جمهوری

تصويب اين اليحه، تغييراتی  يحه نسبت به قوانين موجود، جزيی است اما در صورتاز تغييرات در اين ال بخشی

  .گرفت بنيادی در انتخابات رياست جمهوری صورت خواهد

رياست جمهوری عالوه بر شرايط عمومی نظير تابعيت ايرانی،  در اين بخش از اليحه برای نامزدهای انتخابات

اساسی ويژگی های ديگری   اسالم و ايمان به مبانی جمهوری اسالمی و قانونیاعتقاد و التزام عملی به سالمتی جسمی،

  .هم در نظرگرفته شده است

به ترويج دين و "پايبندی خود را  ويژگی ها در دو ماده تنظيم شده است و نامزدهای انتخابات رياست جمهوری بايد اين

 در زمينه های کالن سياسی، اقتصادی، اجتماعی و ضمن داشتن برنامه نشان دهند و" حق و گسترش عدالت"و " اخالق

 .باشند داشته" زمينه امانت، پارسايی و فداکاری" و " روحيه آزاد منشی"بايد دارای  فرهنگی

 

نامه های اجرايی آن را تهيه خواهد کرد اما به  اگر اين اليحه به تصويب دولت و مجلس برسد، وزارت کشور آئين

در انتخابات رياست جمهوری به قدری کلی و بدون مصداق های روشن است که  زدینظر می رشد ويژگی های نام

   .تواند زمينه تفسيرهای موسع و دلخواه را فراهم کند می

 پيگيری شده است و افرادی بايد تائيد اين مصداق ها را تائيد کنند که داوطلب البته اين موضوع در ماده ديگری نيز

 .هوری دارای اين شرايط تعيين شده هست يا خيرنامزدی در انتخابات رياست جم

 

نمايندگان مجلس شورای اسالمی،  اين اساس، داوطلبان نامزدی در انتخابات رياست جمهوری بايد تائيديه هايی از بر

 .رتبه و مديران ارشد ارائه کنند مجلس خبرگان، استادن دانشگاه ها، قضات عالی

 

وطلبان نامزدی رياست جمهوری در نظر گرفته است که در ايران سابقه ندارد دا اين بخش از اليحه شرايطی را برای

 .داوطلبان بدون داشتن اين تائيديه ها نمی توانند خود را نامزد کنند و

 

پنجاه نفر از نمايندگان مجلس از   اين اليحه، داوطلبان نامزدی در انتخابات در هنگام ثبت نام بايد از۵١ماده  بنابر

 .خبرگان از ده استان تائيديه داشته باشند و بيست نفر از نمايندگان مجلسبيست استان 

 



پژوهشگران   نفر از اعضای هيات علمی دانشگاهها و محققان و١٠٠انتخابات همچنين بايد از  داوطلبان نامزدی در

 .دارای مدرک دکتری از ده استان کشور تائيد ارائه کنند

 

نفر از مديران ارشد کشور  ی رتبه دارای گروه های قضايی هفت و هشت و پنجاهبر اين، ده نفر از قضات عال عالوه

   .داوطلب نامزدی در انتخابات را تائيد کنند دارای سابقه مديريت در سطح معاون وزير بايد

  چگونگی حضور نمايندگان نامزدها در صندوق های رای

فعاليت می کنند در اين اليحه به  انتخاب و برنامه کار هيات های اجرايی انتخابات که زير نظر وزارت کشور نحوه

  .طور مفصل شرح داده شده است

يک نماينده خواهند داشت اما  اين اليحه تاکيد شده که در انتخابات رياست جمهوری نامزدها برای هر صندوق در

  .الزامی نيست  شمارش آراحضور نمايندگان نامزدها در هنگام

نمايندگان نامزدها حق دخالت در وظايف اعضای شعب را ندارند و موارد تخلف   اين اليحه تاکيد شده که١١۵در ماده 

نمايندگان نامزدها تا پايان اخذ  حضور"به صورت کتبی در اختيار هيات های اجرايی و نظارت قرار می دهند و  را

  ".نتايج اخذ رای بالمانع است نظيم صورت جلسهرای، قرائت و شمارش آرا و ت

بخش ديگری که تازگی دارد مربوط به دريافت مبالغی از داوطلبان نمايندگی مجلس و شوراهای شهر در هنگام ثبت 

  .نام است

ثبت نام بايد مبالغی را که  اين مبالغ مشخص نيست اما داوطلبان انتخابات مجلس و شورای های اسالمی هنگام ميزان

کنند و پس از اعالم نتايج قطعی انتخابات بخشی اين مبالغی که به  دولت تعيين می کند به حساب خزانه داری واريز

انتخابات در اختيار وزارت  وديعه دريافت شده، پس داده می شود و بخشی نيز برای تامين هزينه های اجرايی عنوان

  .کشور قرار می گيرد

. داوطلب انتخابات شوند  اختصاص دارد که چه کسانی در چه شرايطی نمی تواننداين اليحه به اين موضوع بخشی از

اما وقتی نوبت به شورای نگهبان می رسد، می  اين بخش فهرستی از سمت های دولتی را در بر می گيرد

از آنجا  کهنگهبان داوطلب نمايندگانی مجلس خبرگان شوند، نمی توانند نسبت به استانی  چنانچه اعضای شورای:"نويسد

  ".داوطلب شده اند، نظارت و اتخاذ تصميم نمايند

  بررسی صالحيت نامزدها

. نامزدی در انتخابات است ديگری که در انتخابات مجلس محل اختالف بوده، نحوه بررسی صالحيت داوطلبان نکته

تانی، سازمان ثبت احوال و افراد از طريق وزارت اطالعات، دادس در اين اليحه تاکيد شده که عالوه بر بررسی سوابق

  .انتظامی، گزارشهای بسيج نيز مورد استناد قرار می گيرد نيروی



نيروی مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمی در هر حوزه انتخابيه گزارشهای "  اين اليحه١٠٢بنابر تبصره ماده 

  مردمی

اجرايی و نظارت ذی ربط  وطلبان به هيات هایشده در مورد داوطلبان را در مهلت رسيدگی به صالحيت دا ارزيابی

  ".اين گزارشها هستند هيات های مزبور موظف به رسيدگی به. ارسال نمايند

رد صالحيت را با ذکر مواد  بايد علت"بخش رد صالحيت داوطلبان انتخابات نيز تاکيد شده که مراجع قانونی  در

 .غ کنندابال به داوطلب" قانونی مورد استناد و داليل مربوطه

 

بخشی نيز به صورت حضوری به اطالع داوطلب خواهد  بنابر اين اليحه، بخشی از داليل رد صالحيت ها کتبی به

عضويت  به تشخيص کميسييونی با"امينت ملی مرتبط است نحوه اعالم داليل رد صالحيت  رسيد اما مواردی که به

   ".هد بودوزرای کشور، اطالعات و رئيس ستاد فرماندهی کل قوا خوا

  نحوه تبليغات و هزينه های انتخاباتی نامزدها

راهپيمايی و راه اندازی "، "نويسی ديوار"، "نوشتن مطلب يا اظهار مطالب خالف واقع"بخش تبليغات انتخابات،  در

 ولتیاعالم نظر شخصيت ها و مقامات د"، "بلندگوهای سيار خارج از محل سخنرانی استفاده از"، "کاروانهای تبليغاتی

  .ممنوع است" در تائيد نامزدها با ذکر سمت

دو نسخه از آثار تبليغاتی خود را پس از تهيه، به هيات های اجرای ذيربط يا "نامزدها برای انتشار تبليغات بايد 

 ".وزارت کشور تحويل دهند

 

 های تبليغاتی خود و هزينه فهرست درآمدها و"تازه که در اين بخش وجود دارد، اين است که نامزدها بايد  نکته

و در صورت درخواست وزارت کشور يا شورای نگهبان يا  ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی را تهيه و تنظيم

 ".و هيات نظارت استان به آنان تسليم نمايند درخواست مشترک استاندار

 

همسر و  خواهر، برادر،پدر، مادر، "که از درآمد شخصی يا کمک خويشاوندان درجه يک  نامزدها فقط حق دارند

 ".ديگر را ندارند بستگان نامزدها حق دريافت کمک از اشخاص"استفاده کنند و " فرزندان

 

از کمک احزاب و تشکلهای سياسی مجاز استفاده کنند اما سقف کمک  بنابر اين اليحه، داوطلب می توانند به هر ميزان

 .گرفته شده است هزارتومان در نظر ۵٠٠برای هر نفر حداکثر  های مردم

 

در بخش کمک های مردمی تاکيد شده که اين کمک ها نبايد از منابع خارجی تامين شده و راههای غير مشروع و غير 

 .قانونی به دست آمده باشد

 

بنابر اين اليحه مشخصات کمک کننده و ميزان مبلغ دريافتی بايد ثبت شده و قابل ارائه به مراجع اجرايی و نظارتی 



 .باشد

 

سياسی در تائيد نامزدها   اين اليحه، انتشار نظر شخصيت ها و مقامات حکومتی، گروهها و احزاب١٢٧ماده  نابرب

درخواست هيات اجرايی، نامزد انتخاباتی مکلف به ارائه مستندات و  بايد مستند به مدارک معتبر باشد و در صورت"

 ".باشد مدارک می

 

تخلف است و بنابر اين اليحه با متخلفين " نام و نشانی چاپخانه و تاريخ چاپ"ج انتشار آگهی های تبليغاتی نيز بدون در

 .برخورد خواهد شد

 

رياست جمهوری، مجلس خبرگان  اليحه بعد از تصويب به جای تمام قوانين مربوط به همه پرسی، انتخابات مجلس، اين

   .شد و شوراهای اسالمی شهر و روستا استفاده خواهد

 

 

 


