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 اليحهموضوع 
اي مجلس هفتم شوراي اسالمي هـم زمـان بـا انتخابـات نهمـين دوره                  برگزاري انتخابات ميان دوره   

 )در سراسر كشور( ۱۳۸۴رياست جمهوري در سال 
 

 حل ارائه شده هدف و راه
سـازي    هم زمان جهت  اي مجلس هفتم      جايگزيني تبصره قبلي در مورد برگزاري انتخابات ميان دوره        

 )دوره نهم (رياست جمهوريسراسري با انتخابات آن 
 

 سابقه موضوع در قوانين و طرح آن در مجلس شوراي اسالمي
 ۷حداكثر ظـرف  ) اي دوره ميان( قانون انتخابات درباره برگزاري انتخابات مجدد ۳ و  ۲هاي       تبصره -

يـا عـدم تأييـد      و  انتخابـات    ابطال    يا  توقف ،هاي انتخابيه به داليل از دست دادن نماينده         وزهحماه در   
 اعتبار نامه منتخبان

بـا انتخابـات نهمـين دوره رياسـت         تهران   برگزاري هم زمان انتخابات مرحله دوم مجلس هفتم در           -
 جمهوري

 

 مخاطبان اليحه
 وزارت كشور، شوراي نگهبان -

 

 داليل ارائه اليحه
رياست جمهوري  نهم  ابات دوره   انتخشايسته و موفق    براي برگزاري   الزم   ايجاد شرايط و آمادگي      -
 توجه به اهميت آن  با
 ها  جويي در صرف منابع و هزينه  صرفه-
 افزايش مشاركت مردمبراي  پرهيز از فاصله زماني كوتاه بين انتخابات -
  جلوگيري از فرسايش نيروهاي مجري و ناظر-

 

 ارزيابي
 نكات قوت) الف
 مشاركت مردمافزايش . ۱

شناسي انتخابات يكي از علل كاهش مشاركت          سياسي به خصوص جامعه    در مباحث جامعه شناسي   
 با فاصله زماني كم و خسته شدن مردم از حضـور در پـاي               ها  آندرپي بودن     مردم در انتخابات، پي   

مطالعات آماري در جوامع مختلف گوياي اين  .ها و عادي شدن امر رأي دهي ذكر شده است      صندوق
بـه  » پايـان سياسـت   «هايي كه امروزه با عنوان        قابل توجهي از كتاب   هاي    مهم است تا جايي كه بخش     

هايي بـراي ايـن معضـل         حل  پردازند و براي ارائه راه      امر چرايي عدم مشاركت مردم در انتخابات مي       
. نـد نك كنند، عدم برگزاري انتخابات با فاصله زماني كوتاه را توصيه مـي      ميتالش   اجتماعي   -سياسي



 

سازي توان، ظرفيت و شـور         ذخيره ،اركت مردم در انتخابات رياست جمهوري     با توجه به اهميت مش    
شـود    در نتيجه توصـيه مـي  .رسد و شوق مردم براي مشاركت در اين انتخابات ضروري به نظر مي     

 .كه قبل از آن انتخاباتي صورت نگيرد
 

 ها جويي در منابع و هزينه صرفه. ۲
بـراي پرهيـز از ايـن    . اي است في براي هر نظام و جامعه    هاي گزا    داراي هزينه  يبرگزاري هر انتخابات  

ها يـا     گيري  برخي از رأي  با هم زماني    كنند تا     تر جوامع تا حد امكان تالش مي         بيش ،هاي سنگين   هزينه
يكي  دو انتخابات    يدر موضوع حاضر نيز هم زمان     . نمايند  جويي    ها صرفه   از طرق ديگر در اين هزينه     

 .هاي انتخاباتي ملي است جويي در هزينه ها براي صرفه حل ترين راه ن و پذيرفتهتري از بديهي
 

 جلوگيري از فرسايش نيروي مجري و ناظر. ۳
المللـي و     هـاي ملـي، بـين       امروزه اهميت انتخابات رياست جمهوري در ايران با توجـه بـه حساسـيت             

 داشتن نيروهـاي مجـري و نـاظر         هاي سالمت انتخابات    يكي از اهرم  . اي دو چندان گشته است      منطقه
ذخيره توان نيروهاي اجرايي و ناظر انتخابـات بـراي انتخابـات رياسـت           . به كار است   تازه نفس و پا   

 .آيد حل و گزينه قابل دفاعي به نظر مي  راه،تر  در انتخاباتي كم اهميتها آنجمهوري بدون هرزدهي 
 

 نقاط ضعف) ب
 اسـت كـه     ياختن انتخابات مجلس در چندين حـوزه انتخابـات        تنها نقطه ضعف اين اليحه به تأخير اند       

 تـا بهـار     ۱۳۸۳حد فاصل زمستان    (. شود  ها به مدت چند ماه مي        اين حوزه  نباعث بدون نماينده ماند   
هـر  «از آنجايي كه براساس اصل هشتادو چهارم قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران                  ) ۱۳۸۴

نـه صـرفاً نماينـده       تمـام ملـت و    نماينـده    ،مالً هر نماينده   ع ،» برابر تمام ملت مسئول است     رنماينده د 
تـوان ادعـا كـرد كـه فقـدان نماينـده چنـد حـوزه          در نتيجه مي. شود  خود محسوب مييحوزه انتخاب 

لـذا  . ايجاد كند... تواند خأل و خلل جدي در امر قانونگذاري و  انتخابيه به مدت چند ماه در مجلس نمي  
 .شود نتفي مياين نقطه ضعف نيز در عمل م

 

 نتيجه
فايــده اليحــه ارائــه شــده، تصــويب آن يعنــي _ محاســبه هزينــه و الــذكر  بــا توجــه بــه مطلــب فــوق

اي مجلـس هفـتم و انتخابـات نهمـين دوره رياسـت جمهـوري از                  سازي انتخابات ميان دوره    زمان هم
 .شود ارزيابي ميجهات متعددي قابل دفاع و به نفع كشور و ملت 


