
 ویژه نامه سالگرد ابالغ سیاست های کلی انتخابات

  »ظرفیت های سیاست کلی انتخابات و راهکارهایی در جهت تحقق آن«
  »بایسته های وزارت امور خارجه در تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات«

 نگاهی به بند ۱۲ سیاست های کلی انتخابات و برگزاری انتخابات الکترونیک« 

در این ویژه نامه بخوانید:

سیاست نامه جمهوریت
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ــا. ــع آنه به موق
۴ـ۱۰ـ اتخــاذ ترتیبــات الزم بــرای بــه حداقــل رســاندن ممنوعیــت 

حضــور داوطلبــان شــاغل.
ــخیص  ــرای تش ــرایط الزم ب ــیارها و ش ــام معـــ ــف و اعــــ ۵ـ۱۰ـ تعریــ
ــت  ــای ریاس ــودن نامزده ــر ب ــر و مدب ــی و مدی ــیایس، مذه ــل س رج

ــان. ــورای نگهب ــط ش ــوری توس جمه

ــات  ــل انتخاب ــاد و مراح ــا، ابع ــر فراینده ــان ب ــورای نگهب ــارت ش نظ
ریاســت جمهــوری، مجلــس شــورای اســامی و مجلــس خبــرگان 
ــه  ــیدگی ب ــان، رس ــت داوطلب ــی صاحی ــد نهای ــه تأیی ــری از جمل رهب
ــامت  ــن س ــور تأمی ــه منظ ــات ب ــال انتخاب ــا ابط ــد ی ــکایات و تأیی ش
انتخابــات، جلــب مشــارکت حداکثــری و تأمیــن حقــوق داوطلبــان و 

ــا: ــدگان ب رأی دهن
۱ـ۱۱ـ تعـــیین ســــــازوڪارهــــــای شــــــــفاف، زمــــــان بندی شده و 
ــدگان  ــا نماین ــان ی ــور داوطلب ــردن حض ــم ک ــش و فراه اطمینان بخ

ــل. ــام مراح ــا در تم آنه
2ـ۱۱ـ پاســخگویی مکتــوب در خصــوص دالیــل ابطــال انتخابــات و رد 

صاحیــت داوطلبــان در صــورت درخواســت آنــان.

ــفافیت،  ــازی ش ــت حداکثرس ــن در جه ــای نوی ــری از فناوری ه بهره گی
ســرعت و ســامت در اخــذ و شــمارش آراء و اعــام نتایــج.

تعییــن ســازوکار الزم بــرای حســن اجــرای وظایــف نمایندگــی، رعایت 
ــی  ــادی و اخاق ــی، اقتص ــتفاده مال ــری از سوءاس ــم نامه، جلوگی قس
و انجــام اقدامــات الزم در صــورت زوال یــا کشــف فقــدان شــرایط 

ــان. ــس در منتخب ــی مجل نمایندگ

ثبــات نســی قوانیــن انتخابــات در چارچــوب سیاســت های کلــی 
و تغییــر نــدادن آن بــرای مــدت معتنابــه، مگــر بــه ضــرورت و بــا 
تصویــب تغییــرات بــا رأی حداقــل دوســوم نماینــدگان مجلــس 

شــورای اســامی.

پاســداری از آزادی و ســامت انتخابــات و حــق انتخــاب آزادانــه افــراد 
قانون گــذاری،  در  حق النــاس  به عنــوان  مــردم  آراء  از  صیانــت  و 
ــان و  ــوی مجری ــی از س ــل بی طرف ــت کام ــز رعای ــرا و نی ــارت و اج نظ

ــان. ــا خاطی ــر ب ــورد مؤث ــران و برخ ناظ

ممنوعیــت ورود نیروهــــــای مســـــــلح، قـــــوای ســه گانه اعــم از 
وزارتخانه هــا و دســتگاه های تابعــه آنهــا، دســتگاه های اطاعاتــی 
و امنیــی، ســازمان ها، نهادهــا و شــرکت های دولــی و نهادهــای 
و  انتخاباتــی  جناحــی  و  ســیایس  دســته بندی های  در  عمومــی 

از داوطلبــان. جانبــداری 

اجــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری، مجلــس شــورای اســامی، 
مجلــس خبــرگان رهبــری و شــوراهای اســامی شــهر و روســتا توســط 
وزارت کشــور و زیرنظــر هیــأت اجرایــی مرکــزی انتخابــات بــه ریاســت 
وزیــر کشــور، کــه ترکیــب ایــن هیــأت و وظایــف آن و همچنیــن ترکیــب 
قانــون  را  شهرســتانی  و  اســتانی  اجرایــی  هیأت هــای  وظایــف  و 

مشــخص می کنــد.

ــی  ــای عموم ــزاری انتخابات هـ ــی برگ ــخ و همزمانــــ ــم تاریـــ تنظی
و  باشــد  ســال  دو  حــدود  آنهــا  برگــزاری  فاصلــه  کــه  به گونــه ای 
تــا حــد امــکان یکســان و متحــد  مراحــل و ســازوکار اجرایــی آن 

پذیــرد. صــورت 

اســامی  شــورای  مجلــس  انتخاباتــی  حوزه هــای  تعییــن 
مقتضیــات  و  جمعیــت  مبنــای  بــر  اســامی  شــوراهای  و 
و  انتخاباتــی  عدالــت  حداکثــر  کــه  به گونــه ای  اجتناب ناپذیــر 

گــردد. فراهــم  نامزدهــا  از  مــردم  شــناخت  همچنیــن 

ــورت دو  ــه ص ــامی ب ــورای اس ــس شــ ــات مجلـــ ــزاری انتخاب برگـ
مرحلــه ای در صــورت عــدم کســب نصــاب قانونــی در مرحلــه اول.

ــر  ــیم براب ــا تقس ــی ب ــات انتخابات ــان در تبلیغ ــدی داوطلب  بهره من
ــدا و  ــورد از ص ــب م ــات حس ــر انتخاب ــات در ه ــا امکان ــب ب متناس
ســیما و فضــای مجــازی و دیگــر رســانه ها و امکانــات دولــی و 

ــور. ــی کش عموم

ــاز  ــاز و غیرمج ــع مج ــا و مناب ــوع هزینه ه ــدود و ن ــن حــــــــ  تعیی
انتخاباتــی، شفـــــــاف سازی منابــــــــــع و هزینه هــای انتخاباتــی 
داوطلبــان و تشــکل های ســیایس و اعــام بــه مراجــع ذی صــاح و 
اعمــال نظــارت دقیــق بــر آن و تعییــن شــیوه و چگونگــی برخــورد 

بــا تخلفــات مالــی.

و  فریــب  تطمیــع،  تهدیــد،  تخریــب،  هرگونــه  ممنوعیــت   
اقــدام  هرگونــه  و  قانونــی  اختیــارات  از  خــارج  وعده هــای 
ــات  ــی در تبلیغ ــی و مذه ــه قوم ــر تفرق ــی نظی ــت مل ــر امنی مغای

. تــی با نتخا ا

ــم از  ــگان اع ــڪانات بیگان ــت و امـــــ ــتفاده از حمای ــت اس ممنوعی
ــع  ــورد به موق ــزاب و برخ ــا و اح ــط نامزده ــی توس ــی و تبلیغات مال

دستـــــگاه هـــــای ذی ربــط.

پیشــگیری از جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی و هرگونــه اقــدام مغایــر 
ــیدگی  ــی و رس ــت مل ــی و امنی ــدت مل ــی، وح ــع مل ــون، مناف قان
ــم  ــژه جرای ــا به وی ــه آنه ــورد ب ــب م ــت حس ــارج از نوب ــریع و خ س
امنیــی، مالــی و تبلیغاتــی و اقدامــات تخریــی ضــد داوطلبــان.

ارتقــاء ســطح شــناخت و آگاهــی و آموزش هــای عمومــی و ترویــج 
ــی  ــگ عموم ــردن آن در فرهن ــه ک ــی و نهادین ــای انتخابات هنجاره
و تعییــن قواعــد و ضوابــط رقابــت ســیایس ســالم بــه منظــور 
افزایــش مشــارکت و حضــور آگاهانــه و بــا نشــاط مــردم و کمــک بــه 

ــح. ــاب اصل انتخ

ــد  ــت قانونمن ــرای فعالی ــد الزم ب ــارچوب ها و قواعـــــ ــن چـــ تعیی
ــی  ــخاص حقیق ــیایس و اش ــکل های س ــزاب و تش ــؤوالنه اح و مس
ــوری  ــام جمه ــی نظ ــول و مبان ــر اص ــی ب ــات مبت ــه انتخاب در عرص
ــه  ــر ب ــی منج ــای انتخابات ــه رقابت ه ــوی ک ــه نح ــران ب ــامی ای اس
افزایــش مشــارکت آگاهانــه، اعتمــاد، ثبــات و اقتــدار نظــام شــود.

در  مناســب-  زمینه ســازی  بــا  -همــراه  شایســته گزیی  ارتقــاء 
انتخــاب داوطلبــان تــراز شایســته جمهــوری اســامی ایــران و 

طریــق: از  مربــوط  جایــگاه  بــا  متناســب  ویژگی هایــی  دارای 

عمومــی  شــرایط  و  شــاخص ها  و  معیارهــا  دقیــق  تعییــن  ۱ـ۱۰ـ 
بــا  اســایس  قانــون  چارچــوب  در  داوطلبــان  اختصــایص  و 
تأکیــد بــر کارآمــدی علمــی، جســمی و شایســتگی متناســب بــا 
نظــام  و  انقــاب  اســام،  بــه  تعهــد  و  مربــوط  مســؤولیت های 
و  فقیــه  والیــت  بــه  التــزام  به ویــژه  اســایس  قانــون  و  اســامی 

اقتصــادی.  - اخاقــی  ســامت 
2ـ۱۰ـ شناســایی اولیــه توانایــی و شایســتگی داوطلبــان در مرحلــه 
هــر  بــا  متناســب  و  قانونــی  مناســب  شــیوه های  بــه  ثبت نــام 

انتخابــات.
۳ـ۱۰ـ بــرریس دقیــق و احــراز شــرایط الزم بــرای صاحیــت نامزدهــا 
ــات از  ــر انتخاب ــون ه ــوب قان ــی در چارچ ــان کاف ــی زم ــا پیش بی ب
ــؤوالنه و  ــخگویی مس ــاح و پاس ــع ذی ص ــتعام از مراج ــق اس طری
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سیـاست هــای ڪلــی انتخـابـات
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@LawClubIR   : شبکه های اجتماعی

انتخاباتــی  مالــــــی  منابــع  و  هــزینه هـــــا  تعییــن 
انتخابــات کلــی  سیاســـــت های  بنــد  مهــــــم ترین 

نقد و برریس بند ۳ سیاست های کلی انتخابات
امید سلطانی

تکالیــف و وظایــف دســتگاه ها در تحقــق بندهــای ۳ و 
8 سیاســت های کلــی انتخابــات

انتخابــات  کلــی  سیاســت های  بندهــای  تحلیــل 
رهبــری معظــم  مقــام  اباغــی 

تأمـــــلی در عدالـت انتخاباتی و شـــایســـته گزیی

نگاهــی بــه بنــد ۱2 سیاســت های کلــی انتخابــات و 
الکترونیــک انتخابــات  برگــزاری 

ــارکت  ــق مش ــه در تحق ــور خارج ــته های وزارت ام بایس
ــات ــری در انتخاب حداکث

ایده هایــی روشــن بــرای تحقــق سیاســت های کلــی 
ــات انتخاب

صاحیــت  بــر  بیگانــه  کشــورهای  بــا  ارتبــاط  تأثیــر 
جمهــوری ریاســت  نامزدهــای 

صاحیــت  بــر  بیگانــه  کشــورهای  بــا  ارتبــاط  تأثیــر 
جمهــوری ریاســت  نامزدهــای 

»اســتنباط صحیــح از بنــد شــانزدهم سیاســت های 
ــف آن« ــروض مختل ــر ف ــی ب ــات ،تأمل ــی انتخاب کل

برگــزاری  در  آن  نقــش  و  انتخاباتــی  هنجـــــــارهای 
شایســته انتخــــابات 

 ۵ بنــد  بــا  مناســب  تقنیــن  ضــرورت  بــر  تأملــی 
انتخابــات کلــی  سیاســت های 

بــرریس تکالیــف و وظایــف مراجــع چهارگانــه اســتعام 
ــات ــی انتخاب ــت های کل ــق سیاس در تحق
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باسمه تعالی

ــی  ــری کل ــای جهت گی ــوب و مبن ــاوی چارچ ــام ح ــی نظ ــت های کل سیاس
حقوقــی  هنجارهــای  از  یکــی  و  حکومــی  عرصه هــای  همــه  در  کشــور 
ــد ۱  ــق بن ــه طب ــت ک ــران اس ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــام حقوق ــم در نظ مه
اصــل یکصــد و دهــم قانــون اســایس تعییــن آن بــه عهــده مقــام رهبــری 
پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام اســت. ایــن 
ــام  ــداف نظ ــول و اه ــن اص ــدی بی ــة پیون ــون حلق ــی همچ ــار قانون هنج
ــی آن  ــدف اصل ــت و ه ــی اس ــای حکوم ــتگاه ها و نهاده ــف دس ــا وظای ب
ایجــاد انضبــاط در کشــور معرفــی شــده کــه مشــخص کننده هندســه 

ــود. ــد ب ــز خواهن ــام نی ــی نظ کل
تحقــق و اجــرای ایــن سیاســت ها آنقــدر اهمیــت دارد کــه در قانــون 
ــده  ــح ش ــد و تصری ــز تأکی ــرای آن نی ــن اج ــر حس ــارت ب ــرای نظ ــایس ب اس
ــرای  ــت را ب ــن صاحی ــایس ای ــون اس ــم قان ــد و ده ــل یکص ــد دوم اص و بن
ــازندة  ــخص س ــه مش ــه ک ــن وظیف ــت. ای ــه اس ــر گرفت ــری در نظ ــام رهب مق
ــت ها  ــدن سیاس ــی ش ــت اجرای ــت و اهمی ــی سیاست هاس ــت الزام ماهی
ــق  ــازد، مطاب ــن می س ــایس روش ــون اس ــدگان قان ــن کنن ــر تدوی را از منظ
ذیــل اصــل یکصدودهــم بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام واگــذار 
و  دســتگاه ها  همــه  عهــده  بــر  آن  تحقــق  مســئولیت  و  اســت  شــده 

ــت. ــی اس ــای حاکمی نهاده
ــه  ــًا جامع ــردم خصوص ــف م ــار مختل ــه اقش ــه هم ــاس توج ــن اس ــر ای ب
ــرای  ــه اج ــام و مطالب ــی نظ ــت های کل ــه سیاس ــور ب ــی کش ــرم حقوق محت
آن از ســوی قــوای ســه گانه و ســایر دســتگاه ها یــک ضــرورت اســت و 
می توانــد ضمانــی بــرای اجــرای آن و ایجــاد یــک ثبــات ســیایس و اجرایــی 

ــد. ــر باش ــا یکدیگ ــا ب ــدن نهاده ــگ ش ــور و هم آهن در کش
باشــگاه حقــوق اســایس بــه مناســبت ســالروز تصویــب سیاســت های 
کلــی انتخابــات ســه محــور را بــرای یادداشــت نویــی پیرامــون ایــن 
سیاســت ها بــه اعضــای ایــن باشــگاه علمــی اعــام کــرد و طــی یــک 
فراخــوان علمــی آنــان را بــه مشــارکت در ایــن رویــداد علمــی فراخوانــد. 
نقــد و تحلیــل حقوقــی بندهــای سیاســت های کلــی انتخابــات، موانــع و 
ــف  ــف و وظای ــات و تکالی ــی انتخاب ــت های کل ــق سیاس ــای تحق چالش ه
ــی  ــور اصل ــه مح ــات س ــی انتخاب ــت های کل ــق سیاس ــتگاه ها در تحق دس
ــن  ــه ای ــه دبیرخان ــالی ب ــار ارس ــان آث ــه از می ــود ک ــی ب ــداد علم ــن روی ای

ــد. ــه ش ــر پذیرفت ــش از ۲0 اث ــًا بی ــداد، مجموع روی
ــرار  ــت« ق ــه جمهوری ــت نام ــه »سیاس ــژه نام ــما در وی ــش روی ش ــه پی آنچ
ــداد  ــن روی ــه ای ــده در دبیرخان ــه ش ــار پذیرفت ــه آث ــت، مجموع ــه اس گرفت
ارائــه  حقوقــی  و  علمــی  جامعــه  اســتفاده  جهــت  کــه  اســت  علمــی 
ــگاه  ــرم باش ــای محت ــنهادات اعض ــا و پیش ــت نقده ــد اس ــود و امی می ش
ــئوالن  ــان و مس ــرداری مخاطب ــره ب ــتفاده و به ــورد اس ــایس م ــوق اس حق
ــرد.  ــرار گی ــتگاه ها ق ــی دس ــات در تمام ــی انتخاب ــت های کل ــرای سیاس اج

انشــاءا...

محمد سلیمانی
سردبیر ویژه نامه سیاست نامه جمهوریت
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برریس دو مصوبه مجلس در پژوهشکده شورای نگهبان 

"طــرح نحــوه انتصــاب اشــخاص در مشــاغل حســاس" و "طــرح دو فوریــی 
ــات  ــف و انتخاب ــکیات، وظای ــون تش ــاده )۶۳( قان ــه م ــره ب ــک تبص ــاق ی الح
شــوراهای اســامی کشــور و انتخــاب شــهرداران" در مجمــع مشــورتی حقوقــی 

شــورای نگهبــان مــورد بــرریس قــرار گرفــت.

ــه  ــبت هفت ــه مناس ــان ب ــورای نگهب ــکده ش ــار پژوهش ــژه آث ــف وی تخفی
کتــاب و کتابخوانــی  

ــکده  ــارات پژوهش ــوالت انتش ــی، محص ــاب و کتابخوان ــه کت ــبت هفت ــه مناس ب
شــورای نگهبــان بــا تخفیــف ۲0 درصــد بــه اهالــی علــم و کتــاب عرضه می شــود.

انتشــار مجموعــه دو جلــدی کتــاب »محشــای قانــون اســایس جمهوری 
اســامی ایران« 

ــورای  ــكده ش ــارات پژوهش ــت انتش ــه هم ــایس« ب ــون اس ــای قان ــاب »محش كت
ــید.. ــاپ رس ــه چ ــری ب ــع وزی ــه و قط ــان در ۱0۱۷ صفح نگهب

برگزاری دور سوم رقابت شبیه سازی شورای نگهبان   

ــیر  ــت تفس ــا محوری ــان ب ــورای نگهب ــازی ش ــبیه س ــت ش ــوم از رقاب ــه س مرحل
قانــون اســایس، صبــح روز چهارشــنبه ۱۹ آبــان بــا مشــارکت ۲۵ تیــم بــه صــورت 

مجــازی برگــزار شــد.

انتشــار مجموعــه دو جلــدی »مجموعــه نظریــات فقهــی شــورای 
نگهبــان در پاســخ بــه اســتعامات دیــوان عدالــت اداری« 

كتــاب »مجموعــه نظریــات فقهــی شــورای نگهبــان در پاســخ بــه اســتعامات 
ــان در  ــوراي نگهب ــكده ش ــارات پژوهش ــت انتش ــه هم ــت اداری« ب ــوان عدال دی

قطــع وزیــری بــه چــاپ رســید..

در  کار  و  کســب  مجوزهــای  برخــی  صــدور  تســهیل  طــرح  بــرریس 
نگهبــان   شــورای  پژوهشــکده 

ــورای  ــکده ش ــاه در پژوهش ــنبه ۲۵ مهرم ــروز یکش ــر ام ــه عص ــه ک ــن جلس در ای
نگهبــان برگــزار شــد، ابعــاد حقوقــی "طــرح تســهیل صــدور برخــی مجوزهــای 
کســب وکار" و "الیحــه درآمــد پایــدار و هزینــه شــهرداری ها و دهیاری هــا" بــا 
ــکده  ــس پژوهش ــدان و رئی ــو حقوق ــی عض ــعلی کدخدای ــر عباس ــور دکت حض
کارشناســان  از  جمعــی  و  نظیــف  طحــان  هــادی  دکتــر  نگهبــان،  شــورای 

ــت. ــرار گرف ــرریس ق ــورد ب ــان م ــان و حقوقدان ــورای نگهب ــکده ش پژوهش

مرحلــه دوم از رقابــت شــبیه ســازی شــورای نگهبــان از صبــح امــروز بــا 
مشــارکت 36 تیــم بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.

در ایــن مرحلــه از رقابت هــا کــه بــا موضــوع بــرریس مصوبــات مجلــس برگــزار 
ــس را  ــات مجل ــت، مصوب ــر در رقاب ــجویی حاض ــای دانش ــت، تیم ه ــده اس ش
ــد و  ــرار دادن ــرریس ق ــورد ب ــان، م ــورای نگهب ــارات ش ــف و اختی ــگاه وظای از جای

داورانــی از اســاتید دانشــگاه و نخبــگان حقوقــی کشــور، ارزیابــی کردنــد.

کدخدایی: نقش آفریین حقوقدانان در جهاد تبیین ضروری است 

صبــح روز شــنبه ۲4 مهرمــاه نشســت هــم اندیــی بــا موضــوع “بــرریس نقش 
حقوقدانــان انقابــی در جهــاد تبییــن” بــا حضــور دکتــر عباســعلی کدخدایــی 
ــگران  ــان و پژوهش ــی از کارشناس ــان و جمع ــورای نگهب ــکده ش ــس پژوهش رئی

ایــن پژوهشــکده برگــزار شــد.

نیکونهــاد: تشــخیص اولیــه شــرایط اضطــراری توســط هیئــت وزیــران 
در قالــب الیحــه بایــد بــه مجلــس ارائــه شــود/ طحــان نظیــف: مجلــس 
بــرای تصمیــم گیــری دربــاره شــرایط اضطــراری صاحیــت دارد/ محــی: 

وضــع مجــازات در صاحیــت ســتاد کرونــا نیســت

ــاد  ــد نیکونه ــر حام ــره دکت ــد و مناظ ــردازی، نق ــه پ ــریس نظری ــن ک در دومی
ــازگار  ــل و س ــای تحلی ــه ه ــه نظری ــه ارائ ــم ب ــگاه ق ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــف  ــان نظی ــادی طح ــر ه ــه و دکت ــراری پرداخت ــرایط اضط ــری در ش تصمیم گی
عضــو حقوقــدان شــورای نگهبــان و همچنیــن دکتــر داوود محــی عضــو 
هیئــت علمــی دانشــگاه قــم بــه عنــوان ناقــدان نظریــات خــود را ارائــه کردنــد.

انتشار 4 گزارش استداللی نظرات شورای نگهبان

مجموعــه جدیــد گزارش هــای علمــی پژوهشــکده شــورای نگهبــان بــا موضوع 
ــورای  ــس ش ــات مجل ــاره مصوب ــان درب ــورای نگهب ــای ش ــتدالل های اعض اس
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــد.به گ ــر ش ــی منتش ــای دول ــنامه ه ــامی و اساس اس
پژوهشــکده شــورای نگهبــان، تازه تریــن گــزارش از ایــن مجموعــه شــامل 
اســتدالل های مطــرح شــده در جلســات شــورای نگهبــان پیرامــون 4 مصوبــه 
"الیحــه نحــوه کمک هــای اشــخاص حقیقــی  و حقوقــی بــه ســازمان آمــوزش 
ــات  ــه تاسیس ــوط ب ــت مرب ــذاری مالکی ــه واگ ــور"، "الیح ــه ای کش ــی و حرف ف
آب و فاضــاب"، "طــرح جهــش تولیــد مســکن"،" طــرح تمدیــد مهلــت 
کل   ۱۳۹۹ ســال  مالــی  و  ســرمایه ای  دارایی هــای  تملــک  اعتبــارات  جــذب 

ــد. ــر ش کشور"منتش

اعام نتایج فراخوان یادداشت پیرامون سیاست های کلی انتخابات 

نتایــج فراخــوان یادداشــت نویــی پیرامــون سیاســت های کلــی انتخابــات 
کــه در تاریــخ ۱4 الــی ۲4 مهرمــاه و بــه مناســبت ســالروز ابــاغ سیاســت های 
کلــی انتخابــات توســط مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( برگــزار شــده 

بــود، اعــام شــد.
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نگارخانه

نخستین جلسه هیات امنای پژوهشکده شورای نگهبان
1400/8/19 

رقابت شبیه سازی شورای نگهبان
1400/8/5  

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان 
1400/8/23  

رقابت شبیه سازی شورای نگهبان
1400/8/19  

جلسه آموزیش دبیران کمیسیون های تخصیص مجلس با موضوع ایرادات حقوقی پرتکرار طرح ها و لوایح
1400/7/27  

رقابت شبیه سازی شورای نگهبان
1400/8/19  

بازدید آیت هللا حسیین خراسانی از پژوهشکده شورای نگهبان
1400/8/26  
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رقابت شبیه سازی شورای نگهبان
1400/8/19  

بازدید آیت هللا حسیین خراسانی از پژوهشکده شورای نگهبان
1400/8/26  

رقابت شبیه سازی شورای نگهبان
1400/8/19  

نشست هم اندییش برریس نقش حقوقدانان انقابی در جهاد تبیین 
1400/7/24  

رقابت شبیه سازی شورای نگهبان
1400/8/19  

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان 
1400/8/9  

بازدید آیت هللا حسیین خراسانی از پژوهشکده شورای نگهبان
1400/8/26  
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اشــاره: ایــن طــرح از قبــل جهــت ارائــه در رقابــت انتخابــات و کرونــا 
کــه توســط شــورای محتــرم نگهبــان برگــزار شــد، بــوده و بــا توجــه بــه 
اصاحــات صــورت گرفتــه توســط نویســنده مــوارد مربــوط بــه کرونا 
از آن حذف شــده اســت و بــا توجــه بــه فراخــوان یادداشــت پیرامــون 
ــده  ــر آن ش ــرم ب ــورای محت ــط ش ــات توس ــی انتخاب ــت های کل سیاس
ــان و  ــرده را بی ــور ک ــب خط ــن اینجان ــه ذه ــه ب ــی ک ــه چالش های ک
چنــد مــوردی متذکــر گــردد و مــواردی را بــه وظایــف و تکالیــف 

ــد. ــه نمای ــا اضاف ــن چالش ه ــع ای ــت رف ــرم در جه ــورای محت ش

1- چالش تبلیغات 

کلــی  سیاســت های  و۱۱   ۷  ،۶  ،۵ بندهــای  بــه  اســتناد  بــا  الــف: 
تخریــب،  هرگونــه  »ممنوعیــت  مــی دارد:  بیــان  کــه  انتخابــات 
تهدیــد، تطمیــع، فریــب و وعده هــای خــارج از اختیــارات قانونــی و 
هرگونــه اقــدام مغایــر امنیــت ملــی نظیــر تفرقــه قومــی و مذهی در 

تبلیغــات انتخاباتــی.«

شــورای نگهبــان بــا توجــه بــه عبــارت »وعده هــای خــارج از اختیــارات 
از هــر نامــزد بخواهــد کــه تبلیغــات  قانونــی« بنــد فوق الذکــر 
ــان از  ــرم نگهب ــورای محت ــوده و ش ــورا نم ــلیم ش ــود را تس ــمی خ رس

1یادداشـت

ایده هایی روشن برای تحقق سیاست های کلی انتخابات

وحید حسن پور
دانشجوی کارشنایس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران

عضو باشگاه حقوق اسایس پژوهشکده شورای نگهبان

حیــث حــدود صاحیــت و اختیــارات ریاســت جمهــوری، شــورای 
ــد. ــنجی کن ــات را اعتبار س ــات، تبلیغ ــایر انتخاب ــهر و س ش

و پــس از اینکــه شــورا تبلیغــات را اعتبارســنجی نمود، اگــر اصاحاتی 
از ســوی شــورای محتــرم مدنظــر بــود بــه نامزدهــا اطــاع داده شــده 
کــه در جهــت ویرایــش برآینــد و چنانچــه نامــزدی آن را اصــاح 
از  پــس  نمــود.  خواهــد  حــذف  قهــرا  را  تبلیــغ  آن  شــورا  ننمــود 
بــرریس تبلیغــات توســط شــورای محتــرم و صــدور مجــوز نامزدهــا 
و  نماینــد  تبلیــغ  تعیین شــده،  حیطــۀ  همــان  در  موظف انــد 
چنانچــه هــر تبلیغــی خــارج از حــوزۀ مــورد تائیــد شــورای نگهبــان، 
ارائــه شــود یــا در ســتادهای انتخاباتــی مطــرح شــود، نامــزد مرتکب 

ــت. ــده اس ــف ش تخل

البتــه ایــن مــورد نیــز در نظــر گرفته شــده اســت کــه شــورای محتــرم 
نگهبــان بنــا بــر مشــغله و مصلحــت نخواهــد پیــش از شــروع 
تبلیغــات آن هــا را موردبــرریس قــرار دهــد کــه در ایــن صــورت همین 
ــه  ــی اینک ــد یع ــد ش ــرا خواه ــات اج ــروع تبلیغ ــس از ش ــازوکار پ س
ــد  ــی می کن ــا را بازبی ــات آن ه ــروع تبلیغ ــس از ش ــرم پ ــورای محت ش
و چنانچــه آن هــا خــارج از حــدود صاحیت هــا و اختیــارات قانونــی 
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باشــد، مــوارد اصاحــی را بــه نامــزد متذکــر شــده و اگــر نامــزد 
درصــدد اصــاح برنیامــد، وی مرتکــب تخلــف انتخاباتــی شــده 

ــت.  اس

ب: با استناد به بند ۵ و ۶ سیاست های کلی انتخابات:

 نامزدهــا در تبلیغــات خــود و رســانه های جمعــی از احساســات 
ــی  ــی و مذه ــاد ملی_میه ــه نم ــخایص ک ــا و اش ــی، چهره ه عموم
هســتند اســتفاده نکننــد یــا بیــش از چارچوب هــای عرفــی از آن 
اســتفاده ننماینــد بــه بیــان بهتــر مصــادره بــه مطلــوب ننماینــد. 
به طــور مثــال اســتفاده  بیش ازحــد از نــام و مقــام رهبــری، حــاج 

ــلیمانی و... ــم س قاس

زیرا:

۱- انتخابــات را از حالــت منطــق و انتخــاب عقلــی خــارج کــرده و 
می گیــرد. احســایس  جنبــه 

۲- به طورمعمول در این سخنان تحریف واقعیت وجود دارد

۳- از همــه مهم تــر در آینــده ســبب تخریــب و شکســتن قبــح چهــره 
)نمــاد ملــی میهــی( می شــود.

ج: بــا اســتناد بــه بنــد ۵ سیاســت های کلــی انتخابــات، در تبلیغــات 
از تخریــب حــزب، جنــاح و ســایر نامزدهــا اســتفاده نشــود

* )حــی اگــر جملــه یــا کلمــه ای حالــت دوپهلــو داشــته باشــد و بــه 
موضوعــی از جنــاح یــا نامــزد رقیــب ربــط داشــته باشــد جلوگیــری 

شــود(

د: در انتها دادن مجوز به تبلیغ

ــغ دارای  ــه تبلی ــر جمل ــوارد، ه ــن م ــت ای ــورت رعای ــه← در ص *توج
ــت. ــان اس ــرم نگهب ــورای محت ــوی ش ــنامه از س ــوز و شناس مج

2- چالش برنامه اجرایی و راهبردی

با استناد به بندهای ۳، ۵ و 8 سیاست های کلی انتخابات

اجرایــی  برنامه هــای  بخواهــد  نامــزدی  هــر  از  نگهبــان  شــورای   
)برنامه هــا  مــدون  برنامــه  یــک  قالــب  در  را  خــود  راهبــردی  و 
حی االمــکان مســتند و مســتدل باشــد( ارائــه دهــد. )البتــه نامــزدی 
ــد(  ــر می کن ــورا ذک ــن را ش ــد و ای ــته باش ــه ای نداش ــد برنام می توان

ایــن برنامــه مــدون هــر نامــزد بایــد در بــازه زمانــی کــه شــورای 
نگهبــان تعییــن می کنــد، تقدیــم شــورای محتــرم نگهبــان کنــد.

 پــس از وصــول برنامه هــای اجرایــی و راهبــردی شــورا در یــک بــازه 
زمانــی کوتــاه، مــواد برنامــه )plan( هــر نامــزد را بــرریس می کنــد و 
شــروع بــه اعتبــار ســنجی آن هــا از منظــر حقوقــی )حــوزه صاحیــت، 
ــه ورود  ــی ک ــتۀ علم ــش و رش ــر گرای ــی )در ه ــتنادات و ...( و علم اس
نماینــد( و... توســط کارشناســانی کــه شــورای محتــرم از آنــان دعوت 

بــه عمــل مــی آورد، می کنــد. 

*»توضیــح هــر بنــد جملــه را ارزیابــی می کنــد. اگــر اســتناد قانونــی 
شــورا،  خــود  مخصــوص  و  خــاص  قلمــی  بــا  آن  کنــار  داشــت، 
مســتندات و ارجاعــات قانــون را وارد می کنــد و یــا اینکــه بــر اســاس 
ادلــه ای )اعــم از حقوقــی و غیرحقوقــی نظیــر اقتصــادی و ...( قابــل 

ــود.« ــر می ش ــل آن متذک ــز ذی ــود آن را نی ــتناد ب اس

ــه  ــن برنام ــا ای ــه آی ــوده ک ــنجی نم ــا را امکان س ــن برنامه ه و همچنی

)plan( قابلیــت اجــرا دارد یــا خیــر؟ و ذیــل آن خواهــد آورد.

یعــی اگــر شــورای محتــرم بــا برنامــه و جملــه ای روبــرو شــد کــه نــه 
اســتناد قانونــی داشــته و نــه ادلــه ای مســتند و واقعیــی بــود و 
ــود،  ــت ب ــورد رقاب ــب م ــام و منص ــت مق ــوزه صاحی ــه در ح ــه اینک ن
ذیــل آن متذکــر می شــود کــه ایــن برنامــه بــا توجــه بــه برریس هــای 
حــوزه  از  یــا  و  بــوده  واقعیــات  و  مســتندات  فاقــد  انجام شــده 
صاحیــت خــارج اســت و مــورد تائیــد شــورای نگهبــان )شــورای 

ــت. ــی( نیس ــارت انتخابات نظ

 پــس از طــی مراحــل ارزیابــی، اصاحیــه بــه نامزدهــا ارائــه می شــود 
و یــک روز فرصــت اصــاح داشــته و می تواننــد آن را اصاح کــرده 
و ارائــه دهنــد اگــر اصاحــات انجام شــده باشــد شــورا آن هــا را 
ــورت  ــن ص ــر ای ــد، در غی ــر می نمای ــکات منتش ــرات و ن ــدون تذک ب
نگهبــان،  شــورای  اخطارهــای  و  توجهــات  تمــام  بــا  همان طــور 

ــد. ــد ش ــر خواه منتش

و  اخطارهــا  تمــام  بــا  اصــاح  از  قبــل  اولیــه  برنامــه  البتــه   «**
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توجهــات شــورای نگهبــان به منظــور شــفافیت منتشــر خواهــد شــد 
ولــی ایــن برنامه هــا قابلیــت اســتناد یــا نقــد نخواهنــد داشــت.«**

پــس از اتمــام تمامــی مراحــل مذکــور، برنامــه نهایــی شــده بــه 
همــراه اســتنادات شــورای نگهبــان در صفحــه مربــوط بــه هــر نامــزد 

ــد. ــدا می کن ــر پی ــه و نش قرارگرفت

مزایای این طرح:

۱- دیگــر انتخابــات و ســخنان و ارائــۀ نامزدهــا چهــره عــوض کــرده 
و متفــاوت خواهــد و بــا توجــه بــه شــرایط کشــور بایــد از فرافکــی و 
ــزی و  ــمت برنامه ری ــه س ــرد و ب ــور ک ــتوانه عب ــدون پش ــای ب گفته ه

ارائــه راهــکار رفــت.

 این مهم سبب این خواهد شد که:

•مردم بهتر و با دید بازتر به سمت انتخاب پیش می روند 

•هــر نامــزد را می تــوان بــا برنامه هــای آنــان شــناخت و تحلیــل 
ــی  ــمت عمل گرای ــه س ــده و ب ــکال خارج ش ــت تئوری ــرد از حال ک

می رویــم.

•مطالبــات نســبت بــه برنامه هــای داشــته و نداشــته بیشــتر 
می شــود.

 یعــی؛ می تــوان از نامــزد پرســید کــه درزمینــه x چــرا برنامــه 
نــدارد؟ یــا چــرا برنامــه وی دارای اشــکال تخصــی اســت؟

•در مناظــرات، نامزدهــا به جــای زیــر ســوال بــردن شــخصیت و 
ــذاب  ــخنان ج ــان س ــن و بی ــات تفرقه افک ــه اطاع ــردن ب ــاه ب پن
جهــت ســو اســتفاده دشــمنان، بــه ســمت تحلیــل و پرســش و 

ــد. ــر می رون ــای یکدیگ ــخ برنامه ه پاس

•دســتریس نخبــگان و متخصصیــن بــه برنامه هــا و اعــام نظــر 
در خصــوص آن هــا )نخبه ســاالری( و توجــه مــردم بــه آن هــا.

ــوزه  ــا از ح ــه ی ــد ک ــخنانی می گفتن ــا س ــته، نامزده ۲- در ادوار گذش
صاحیــت مقــام و منصــب مــورد رقابــت خــارج بــود و یــا اینکــه هیــچ 
مســتند قانونــی و علمــی نداشــت و ایــن اطاعــات غلــط بــه جامعه 

ــد. ــی می ش ــان عموم ــویش اذه ــبب تش ــده س تزریق ش

 حــال تمــام ایــن برنامه هــا اعتبــار ســنجی و امکان ســنجی می شــود 
و همچنیــن ســبب شــناخت بیش ازپیــش شــورای محتــرم نگهبــان 
می شــود و وظیفــه اصلــی شــورای محتــرم  در خصــوص انتخابــات 
)اســتناد بــه بنــد ۱۱ سیاســت های کلــی انتخابــات( نمایــان خواهــد 

شــد.

مبــی  انتخابــات،  کلــی  ۱۵سیاســت های  بنــد  بــه  اســتناد  *بــا 
آن  برنامه هــا،  ایــن  بــرریس  در  نگهبــان  شــورای  بی طرفــی،  بــر 
قســمت های موردنظــر را حــذف و اصــاح نمی کنــد مگــر اینکــه 
خــود نامــزد در بــازه زمانــی در نظــر گرفته شــده آن را اصــاح یــا 
حــذف کنــد. یعــی شــورا سانســور نمی کنــد ولــی نظــارت داشــته و 

بــرای مــردم و جامعــه روشــنگری می کنــد.

۳-چالش اطاعات شخی و شناخت نامزدها

با استناد به بند 8 سیاست های کلی انتخابات

ارسال رزومه :

ــط  ــر توس ــل نش ــی و ... قاب ــغلی، اجرای ــی، ش ــه تحصیل ــه رزوم ارائ

ــردم ــرای م ــان ب ــرم نگهب ــورای محت ش

این طرح سبب می شود:

•مــردم جامعــه، رزومــه و عقبــه نامزدهــا را دیــده و از آن مطلــع 
می شــوند.

•در مناظــرات نامزدهــا نمی تواننــد رزومــه یکدیگــر را زیــر ســوال 
ــرح  ــان مط ــورای نگهب ــا ش ــد ب ــد بای ــراض دارن ــر اعت ــد و اگ ببرن

کننــد و بــا شــورا روبــرو هســتند.

•نامزدهــا نمی تواننــد بــه رزومــه خــود مــوارد خــاف واقــع 
اضافــه کننــد. 

 طرح شبکه ملی انتخابات )شما(

ــتفاده از  ــات و اس ــی انتخاب ــت های کل ــد ۳ سیاس ــه بن ــتناد ب ــا اس ب
تمــام بســترهای فضــای مجــازی و دیگــر رســانه-ها، یــک بســتری که 
ــازی  ــای مج ــیما و فض ــت در صداوس ــان اس ــورای نگهب ــر ش ــر نظ زی

تشــکیل خواهــد شــد.

همــه مــوارد مذکــور در ایــن بســتر که شــامل ســامانه و ســایت اســت 
و حــی صداوســیما و شــبکه های اجتماعــی در قالــب و تحــت نظــر 
شــبکه ملــی انتخابــات ساخته شــده و شــروع بــه فعالیــت می کنــد.

۱- تمام برنامه ها/تبلیغات/رزومه در شما وجود دارد.

۲- در شــما، خبرهــای رســمی و تائیــد شــده منتشــر می شــود و 
می کنــد. تکذیــب  را  شــایعات  همچنیــن 

۳- در شــما امــکان گــزارش تخلــف در هــر مرحلــه و همچنیــن ثبــت 
شــکایت و نظــرات وجــود دارد. 

4- مناظرات به صورت برخط و آناین در شما پخش می شوند. 

و  شــبکه ها  کلیــه  اینکــه  جهــت  بــه  صداوســیما  بــا  هماهنگــی 
ــیون  ــر کمیس ــر نظ ــم زی ــما ه ــد و ش ــما باش ــر ش ــر نظ ــانه ها زی رس

تبلیغــات باشــد.

** بــا اســتناد بــه بنــد 8 سیاســت های کلــی انتخابــات آمــوزش 
ــات در  ــرکت در انتخاب ــرات و ش ــل مناظ ــوزه تحلی ــهروندان در ح ش
ــات  ــهروندی و انتخاب ــوزیش ش ــای آم ــل برنامه ه ــما ذی ــامانه ش س

ــرد. ــام پذی انج
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در نظام هــای ســیایس مبتــی بــر رای مــردم  "میــزان مشــارکت 
حائزیــن شــرایط شــرکت در انتخابــات" شــاخص مهمــی اســت. 
ــن  ــردم در تعیی ــارکت م ــانه مش ــه  نش ــر اینک ــاوه ب ــاخص ع ــن ش ای
ــام  ــی را از نظ ــنایس خوب ــد آسیب ش ــت می توان ــا اس ــت آن ه سرنوش
انتخاباتــی آن کشــور بــه نمایــش بگــذارد. بــه نحــوی کــه تمــام 
ــه  ــی ب ــر مختلف ــاذ تدابی ــا اتخ ــا ب ــد ت ــیایس در تاش ان ــای س نظام ه

ــد. ــت یابن ــات دس ــردم در انتخاب ــارکت م ــزان مش ــاء می ارتق

»افزایــش مشــارکت« در بندهــای 8- ۹ – ۱۱  سیاســت های کلــی 
ــب آن  ــه و متعاق ــه کار رفت ــی ب ــدواژه اصل ــوان کلی ــات به عن انتخاب
عبارت هایــی نظیــر »حضــور آگاهانــه« در تکمیــل ایــن مفهــوم ذکــر 

ــت. ــده اس ش

مطابــق مــاده ۵۳ قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوري اســامي 
نمايندگــي  و  كنســولگري  يــا  و  ســفارتخانه  ها  در   )۱۳۶4( ايــران 
سياســي ايــران در خــارج از كشــور هيــأت اجرائــي انتخابــات ریاســت 
يــا عالي تریــن  بــه ریاســت ســفير و  يــا سركنســول و  جمهــوري 
مقــام نمايندگــي تشــكيل مي گــردد و بــر اســاس مــاده ۵4 وظیفــه 
ــور  ــه وزارت کش ــه ب ــق وزارت خارج ــات را از طری ــه انتخاب ــام نتیج اع
قانــون  و۲۶   ۲۵ مــواد  در  دقیقــًا  موضــوع  ایــن  دارد.  عهــده  بــه 
همه پــریس در جمهــوري اســامي ايــران )۱۳۶8( نیــز تکــرار شــده 

ــت. اس

ــل  ــا داخ ــان ب ــا هم زم ــوری و همه پریس ه ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــکان و  ــوه، م ــه نح ــردد ک ــزار می گ ــز برگ ــور نی ــارج از کش ــور، در خ کش
ســاعت برگــزاری آن از طریــق نمایندگی هــای جمهــوری اســامی 
ــوص  ــا در خص ــود. ام ــانی می ش ــور اطاع رس ــارج از کش ــران در خ ای
ــامی،  ــورای اس ــس ش ــری و مجل ــرگان رهب ــس خب ــات مجل انتخاب
نه تنهــا وزارت خارجــه هیــچ تکلیــف قانونــی بــه برگــزاری انتخابــات 
حــق  ایــن  احقــاق  از  منفعانــه  بلکــه  نــدارد  کشــور  از  خــارج  در 
شــهروندان ایرانــی غیرمقیــم غفلــت کــرده اســت کــه به عنــوان 

بایســته های وزارت مذکــور مدنظــر قــرار دارد.

انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و  بــه برگــزاری  الــزام  عــدم 

بایسته های وزارت امور خارجه در تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات

سعید نصرهللا زاده
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شنایس 

 دانشجوی کارشنایس ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم

saeednasrolah@gmail.com

2یادداشـت

ــرض  ــن ف ــایش از ای ــور ن ــارج از کش ــری در خ ــرگان رهب ــس خب مجل
اســت کــه شــرکت کنندگان در ایــن دو انتخابــات بایــد در حــدود 
ــون  ــد و چ ــا رای دهن ــه کاندیداه ــه ای ب ــی و منطق ــت محل صاحی
کاندیداهــا بایــد در حــوزه انتخابیــه حضــور داشــته باشــند امــکان 
برگــزاری انتخابــات از لحــاظ منطقــی میســر نیســت. ایــن موضــوع 
ــام  ــای نظ ــود و هنجاره ــررات موج ــع مق ــا وض ــق ب ــد مطاب هرچن
انتخاباتــی اســت لیکــن در تعــارض بــا حــق تعییــن سرنوشــت 

ــت.  ــردم اس م

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی مطابــق اصــل 84 قانــون 
اســایس در مقابــل همــه ملــت مســئولیت دارنــد. ســوگند آن هــا نیز 
ناظــر بــه وظیفــه آن هــا نســبت بــه همــه ملــت اســت. از ایــن وحدت 
ــه  ــس ب ــدگان مجل ــئولیت نماین ــری مس ــرای تس ــوان ب ــاک می  ت م
اعضــای مجلــس خبــرگان رهبــری هــم اســتفاده کــرد. زیــرا ماهیــت 
نمایندگــی پارلمانــی اعطــای اعتبــار و اختیــار از ســوی ملــت بــه 
نماینــده اســت و انتخــاب بخــی از مــردم خللــی بــه ماهیــت 
یکپارچــه حاکمیــت وارد نمی کنــد. در ایــن خصــوص تفاوتــی میــان 

ــت. ــرگان نیس ــس خب ــا مجل ــان ب پارلم

مجلــس  و  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  اقدامــات  و  مصوبــات 
شــورای اســامی بــه دلیــل ملــی بــودن حــوزه اختیــارات آن هــا 
ــت  ــراد دارد. اهمی ــت اف ــن سرنوش ــق تعیی ــا ح ــتقیمی ب ــه مس رابط
ــنجی  ــزوم امکان س ــایس، ل ــون اس ــس در قان ــن دو مجل ــف ای وظای
مشــارکت ایرانیــان غیرمقیــم را در ایــن انتخابــات تشــدید می کنــد. 
ــاختار  ــت و س ــر وضعی ــس ب ــن دو مجل ــه ای ــری ک ــه تأثی ــه ب ــا توج ب
از  خــارج  مقیــم  ایرانیــان  کــردن  محــروم  دارنــد  کشــور  ســیایس 
کشــور از مشــارکت در ایــن دو انتخابــات عــاوه بــر آنکــه مغایــر حــق 
تعییــن سرنوشــت آن هاســت و موجــب کاهــش مشــارکت ســیایس 
می شــود در تعــارض بــا حقــوق بشــر، حقــوق شــهروندی و حقــوق 

ــت.  ــه اس عام

ــان  ــر در ایرانی ــت را منحص ــوم مل ــی مفه ــد یکپارچگ ــن نبای همچنی
مقیــم ایــران بدانیــم بلکــه عمــوم و اطــاق ملــت ایــران شــامل 
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همــه تابعــان آن اســت اعــم از اینکــه محــل اقامــت آن هــا داخــل یــا 
خــارج از ایــران باشــد پــس حاکمیــت وظیفــه دارد بــه نحــوی امــکان 
مشــارکت ســیایس ایرانیــان غیــر مقیــم را در انتخابــات مجلــس 
ــور  ــد و وزارت ام ــم نمای ــرگان فراه ــس خب ــامی و مجل ــورای اس ش

ــده دارد. ــر عه ــم را ب ــن مه ــق ای ــی تحق ــئولیت اصل ــه مس خارج

بــرای ایــن منظــور ابتــدا بایــد بــرای نحــوه مشــارکت ایرانیــان 
غیرمقیــم در انتخابــات چاره اندیــی کــرد. یکــی از پیشــنهاد ها 
ایــن اســت کــه ایرانیــان غیــر مقیــم را به صــورت مفــروض در تهــران 
بــه جهــت مرکزیــت جمهــوری اســامی ایــران مقیــم بدانیــم و صرفــًا 
جــواز مشــارکت ســیایس ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور را بــرای رای 
دادن بــه نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی و مجلــس خبــرگان 

ــم. ــادر کنی ــران ص ــه ته ــوزه انتخابی ــری از ح رهب

بــه دلیــل ضــرورت تقنیــن در ایــن خصــوص گام اول ارائــه یــک طرح 
ــکان  ــم ام ــد علیرغ ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــورد اس ــن م ــه در ای ــا الیح ی
ارائــه طــرح از ســوی نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی، 
ــف  ــون وظای ــاده ۲ قان ــد ۶ م ــق بن ــه وف ــه اینک ــت ب ــا عنای ــن ب لیک
وزارت امــور خارجــه )۱۳۶4( حفــظ حقــوق و منافــع اتبــاع ایرانــی 
خــارج از کشــور از وظایــف اســایس وزارت امــور خارجــه اســت و 
وفــق بنــد ۱۲ همــان مــاده وظیفــه تهیــه و تدویــن مقــررات و تنظیــم 
ــور  ــده وزارت مذک ــر عه ــز ب ــه نی ــف محول ــه وظای ــوط ب ــح مرب لوای
قــرار دارد در گام اول می بایســت مقدمــات تدویــن الیحــه ای بدیــن 
منظــور فراهــم شــود. در صــورت تصویــب نهایــی ایــن الیحــه وزارت 
ــات  ــری در انتخاب ــارکت حداکث ــق مش ــت تحق ــه در جه ــور خارج ام
وظیفــه امــور اجرایــی انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و مجلس 
خبــرگان رهبــری را در خــارج از کشــور نیــز بر عهده خواهــد گرفت. 

منابع: 

شــمیرانی،  شــعبانی  و  مجیــد  رکن آبــادی،  -توســلی 
علیرضــا،)۱۳۹۲(، نقــش نظام انتخاباتی مجلس شــورای اســامی 
ایفــای مســئولیت نماینــدگان مجلــس هفتــم،  در چگونگــی 
ــماره  ــارم، ش ــال چه ــر، س ــیایس معاص ــتارهای س ــه جس فصلنام

چهــارم

ــف  ــه وظای ــران، )۱۳۷۹(، مجموع ــه و دیگ ــدی، فاطم ــر اس -منتص
و اختیــارات وزیــر امــور خارجــه، چــاپ اول، تهــران: انتشــارات 
ــوری ــت جمه ــررات ریاس ــن و مق ــح قوانی ــن و تنقی ــت تدوی معاون

-پرتال وزارت امور خارجه به نشانی:

https://mfa.gov.ir/portal/helpdeskdata/۳۹8/۵۷۲4/

)مشاهده شده در تاریخ ۱۹ مهر ۱400(

-ســامانه ملــی قوانیــن و مقــررات معاونــت حقوقــی ریاســت 
 dotic.ir جمهــوری 
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مقدمه

عصــر حاضــر دوران شــکوفایی و پیشــرفت روزافــزون تکنولوژی هــا 
اســت و همــواره شــاهد ورود تکنولــوژی بــه عرصه هــا و زمینه هــای 
مختلــف هســتیم. بالطبــع عرصــه سیاســت و حکمرانــی نیــز از 
ایــن قاعــده کلــی مســتثنا نیســت و »در حــال حاضــر اســتفاده 
از تکنولوژی هــا در عرصــه سیاســت امــری عــادی بلکــه ضــروری 
به حســاب می آیــد« )واعظــی و شــعبانی، ۱۳۹8: ۵۲( و به نوعــی 
حکومت هــا در پــی ایجــاد حکمروایــی هوشــمند  هســتند کــه دولت 
الکترونیــک۱  و دولــت دیجیتــال ۲ زاییــده آن اســت و یکــی از الزامــات 
 ۳ الکترونیــک  به صــورت  انتخابــات  برگــزاری  الکترونیــک  دولــت 
اســت. در جمهــوری اســامی ایــران تــا پیــش از ابــاغ سیاســت های 
کلــی انتخابــات در ســال ۱۳۹۵ در خصــوص انتخابــات الکترونیکــی 
مقــرره خــایص جــز مــاده نــه4  اصاحــی ۱۳۷۲ قانــون انتخابــات 
ریاســت جمهــوری اســامی ایــران مصــوب ۱۳۶4 وجــود نداشــت 
ــه  ــه البت ــود ک ــمارش آراء ب ــه ش ــه مرحل ــوط ب ــًا مرب ــم صرف ــه آن ه ک
ــد  ــا در بن ــد. ام ــی نش ــن اجرای ــود و بنابرای ــم نب ــزام آوری ه ــرره ال مق
۱۲ سیاســت های کلــی انتخابــات۵  بــه ایــن مهــم توجــه گردیــد و 
ســعی در بــه روز ســازی قوانیــن و مقــررات انتخاباتــی صــورت گرفت. 
از فناوری هــای نویــن در جهــت حداکثــر  ایــن بنــد »بهره گیــری 
ــام  ــمارش آرا و اع ــذ و ش ــامت در اخ ــرعت و س ــفافیت، س ــازی ش س
نتایــج« را مقــرر مــی دارد کــه بــه معنــای اســتفاده و به کارگیــری 
ــزاری  ــا برگ ــر م ــه تعبی ــا ب ــات ی ــد انتخاب ــدرن در فراین ــیوه های م ش
انتخابــات الکترونیکــی اســت و بــا مــاده نــه ایــن تفــاوت را دارد 
کــه هــر ســه مرحلــه اخــذ آراء، شــمارش آراء و اعــام نتایــج را در 
برمی گیــرد و هوشــمندانه تأکیــد می کنــد کــه ایــن فناوری هــای 
نویــن در ســه جبهــه شــفافیت، ســرعت و ســامت انتخابــات یاریگــر 
نهادهــای برگزارکننــده و ناظــر انتخابــات هســتند. از طــرف دیگــر با 
عنایــت بــه لــزوم رعایــت و توجــه بــه سیاســت های کلــی در فراینــد 
قانون گــذاری۶  برخــاف مــاده نــه دارای خاصیــت الــزام آوری نیــز 
هســت. در ایــن نوشــتار خواهیــم کوشــید تأثیــر برگــزاری انتخابــات 
بــه شــیوه الکترونیــک را در حداکثــر ســازی شــفافیت، ســرعت و 

نگاهی به بند 12 سیاست های کلی انتخابات و برگزاری انتخابات الکترونیک

یاور شعبانی
پژوهشگر حقوق عمومی 

عضو باشگاه حقوق اسایس پژوهشکده شورای نگهبان 

shaabaniyavar@gmail.com

3یادداشـت

ســامت تأکیــد شــده در بنــد ۱۲ بــرریس و تحلیــل نماییــم. ذکــر ایــن 
نکتــه ضــروری اســت کــه ایــن شــفافیت، ســرعت و ســامت ناظــر بــر 
ــت و  ــج هس ــام نتای ــمارش آراء و اع ــذ آراء، ش ــه اخ ــه مرحل ــر س ه
درواقــع آنچــه در ادامــه خواهــد آمــد تمامــی ایــن مراحــل را شــامل 

می گــردد.  

شفافیت

شــاخصه های  از  یکــی  به عنــوان  شــفافیت۷   تعمیــم  اساســًا 
حکمرانــی خــوب8  بــه همــه جنبه هــای حکمرانــی نیــاز ضــروری 
حکومت هــا اســت و می تــوان بــه شــفافیت در فراینــد برگــزاری 
مســیر  ایــن  در  پیمایــش  راه هــای  از  یکــی  به عنــوان  انتخابــات 
نگریســت. یکــی از راه هــای رســیدن بــه شــفافیت در انتخابــات 
ایــن اســت کــه شــهروندان امــکان رصــد مســتقیم فراینــد برگــزاری 
ــای  ــا تکنولوژی ه ــی ب ــن امکان ــه چنی ــند ک ــته باش ــات را داش انتخاب
جدیــد فراهم شــده اســت تــا جایــی کــه برخــی بــر ایــن باورنــد 
ــفافیت  ــداری از ش ــرای پاس ــک ب ــات الکترونی ــتم های انتخاب »سیس
حاضــر  حــال  در   .)۱۷44  :۲00۵  ,Tokaji( تعبیه شــده اند« 
کشــورهایی کــه ســال ها تجربــه فراوانــی در خصــوص برگــزاری 
ــود در  ــاوری موج ــن فن ــه جدیدتری ــد ب ــک دارن ــات الکترونی انتخاب
ایــن حــوزه بســیار خوشــبین هســتند چراکــه نتایــج درخشــانی 
تاکنــون  آزمایش شــده  شــیوه های  ســایر  بــه  نســبت  و  داشــته 
ــن۹   ــاک چی ــاوری ب ــت. فن ــرده اس ــت ک ــا را ثب ــزان خط ــن می کمتری
بــه برگزارکننــدگان انتخابــات ایــن امــکان را می دهــد کــه شــفافیت 
علــوم  »متخصصــان  و  رســانند  ظهــور  منصــه  بــه  را  بیشــتری 
کامپیوتــری و شــبکه ای خصوصــًا بــه دو دلیــل کاهــش تقلــب و 
ــد  ــفافیت فرآین ــه ش ــود ب ــه خ ــدگان ک ــتریس رأی دهن ــش دس افزای
انتخابــات می انجامــد از فنــاوری بــاک چیــن دفــاع می کننــد و از 
 :۲0۱8  ,Kshetri & Voas( می گوینــد«  ســخن  آن  بســیار  منافــع 
ــی۱0   ــال قابل اثبات ــای دیجیت ــب دفتره ــن در قال ــاک چی ۹۵- ۹۹(. ب
نمــودار می شــود کــه به صــورت توزیع شــده و بــدون اختیــارات 
مرکــزی۱۱  بــوده و اطاعــات آن هــا غیرقابــل تغییــر و دســتکاری اســت 
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و امــکان نفــوذ در آن بســیار کــم اســت بــه نحــوی کــه بهتریــن شــیوه 
برخــط  در انتخابــات الکترونیــک قلمــداد می گــردد و حــی بــر 
انتخابــات ســنی  از نظــر شــفافیت می توانــد پیــی گیــرد. بــا ایــن 
فنــاوری گویــی همــه رأی دهنــدگان خــود به صــورت ناظــر انتخابات 
نظــارت  انتخابــات  فراینــد  بــر  لحظــه ای  به صــورت  می تواننــد 
داشــته باشــند و از ایــن طریــق بــه حداکثــر ســازی شــفافیت تأکیــد 

شــده در بنــد ۱۲ خواهــد انجامیــد.

سرعت

ــی  ــوان عامل ــواره به عن ــات هم ــزاری انتخاب ــرعت در برگ ــی س از طرف
مطلــوب در نظام هــای انتخاباتــی قلمــداد می شــود و از طــرف 
دیگــر در وقــت و تــاش صرفه جویــی می گــردد. پرواضــح اســت 
ــانی  ــل انس ــه عوام ــذف قابل توج ــا ح ــی ب ــات الکترونیک ــه انتخاب ک
و بــا بهره گیــری از سیســتم ها و دســتگاه های دیجیتالــی بــه لحــاظ 
ســرعت بخــی بــه فراینــد انتخابــات بــه نحــو بســیار مطلوبــی در 
ایــن زمینــه عمــل می کنــد. رأی دهنــدگان به راحــی و بعضــًا از منــزل 
ــد  ــا چن ــًا ب ــاد و صرف ــان زی ــرف زم ــدون ص ــود و ب ــط کار خ ــا محی ی
کلیــک یــا حــی بــا تلفــن همــراه خــود در کمتریــن زمــان ممکــن و 
بــدون تشــریفات دســت و پاگیــر رای می دهنــد و در سیســتم ها 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــج مرحل ــام نتای ــه اع ــود. مرحل ــط می ش ــت و ضب ثب
ســرعت بیــش از ســایر مراحــل بــه چشــم می آیــد چراکــه به محــض 
پایــان زمــان رأی گیــری می تــوان نتایــج انتخابــات را مشــاهده نمود. 
بنابرایــن شــکی نیســت کــه ســرعت نیــز در انتخابــات الکترونیــک در 
هــر ســه مرحلــه اخــذ آراء، شــمارش آراء و اعــام نتایــج بــه حداکثــر 
می رســد و ایــن همــان چیــزی اســت کــه در بنــد ۱۲ بــدان تأکیــد 

شــده اســت.

سامت

ســامت رکــن رکیــن هــر انتخابــات آزاد و بی طرفانــه ای قلمــداد 
از  اســتفاده  بــا  آن  ســازی  حداکثــر  بــر   ۱۲ بنــد  در  کــه  می شــود 

ــی   ــد توانای ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــده اس ــد ش ــن تأکی ــای نوی فناوری ه
بــاک چیــن در ایــن خصــوص نیــز می توانــد خودنمایــی کنــد 
ســازوکار  بــا  و  می آیــد  داده هــا  محرمانگــی  کمــک  بــه  چراکــه 
ــد  ــات را وارد کن ــد اطاع ــس می توان ــر ک ــه ه ــود ک ــرد خ منحصربه ف
امــا هیچ کــس نمی توانــد آن هــا را کنتــرل کنــد به ســامت انتخابــات 
یــاری می رســاند. منطــق بــاک چیــن ایــن اســت کــه همان طــور کــه 
ســرقت کلوچــه از مغــازه ای خلــوت بســیار ســاده تر از دزدیــدن آن از 
یــک فروشــگاه بــزرگ در حضــور هــزاران شــاهد اســت؛ فنــاوری بــاک 
ــارات  ــع اختی ــا توزی ــگاری و ب ــه از رمزن ــتفاده هنرمندان ــا اس ــن ب چی
ــد  ــی و تاریخ من ــی و رایان ــع اطاعات ــر مناب ــت ب ــارت و مدیری نظ
ــه  ــردی ب ــی و کارک ــای امنی ــه ای از مزای ــا، مجموع ــازی تراکنش ه س
ــوژی و  ــن تکنول ــا ای ــور، ۱۳۹۶: ۱(. ب ــی و فری ــت )رج ــود آورده اس وج
ــامت  ــه س ــد ک ــی ش ــوان مدع ــد می ت ــل می کن ــه عم ــیوه ای ک ــه ش ب

ــد. ــد ش ــن خواه ــته تأمی ــتر از گذش ــیار بیش ــز بس ــات نی انتخاب

نتیجه گیری

شــفافیت، ســرعت و ســامت فراینــد برگــزاری انتخابــات در هــر 
نظــام انتخاباتــی واجــد اهمیــت اســت و ضامــن عملکــرد صحیــح 
ــد  ــر خواه ــز مؤث ــارکت نی ــش مش ــوده و در افزای ــی ب ــام انتخابات نظ
در  می تواننــد  دنیــا  روز  فناوری هــای  می رســد  نظــر  بــه  بــود. 
خدمــت بــه حداکثــر رســاندن ایــن ســه عنصــر اســایس درآینــد؛ ایــن 
ــت. در  ــده اس ــد ش ــدان تأکی ــد ۱۲ ب ــه در بن ــت ک ــه ای اس ــان نکت هم
ــن  ــاک چی ــرریس ب ــه ب ــتار ب ــن نوش ــود در ای ــیوه های موج ــان ش می
ــاوری  ــن فن ــان »از ای ــاور متخصص ــه ب ــی ب ــه از طرف ــم چراک پرداختی
 Fusco( »می تــوان در تمامــی مراحــل انتخابــات بهــره جســت
and others, ۲0۱8: ۲۲4( کــه ایــن مســئله نیــز در بنــد ۱۲ ذکــر و 
مــورد تأکیــد واقــع شــده اســت و از طــرف دیگــر همان گونــه کــه 
ــن  ــز تأمی ــامت را نی ــرعت و س ــفافیت، س ــت ش ــدیم نهای ــر ش متذک
می کنــد. امــا در تحقــق ایــن مســئله بایــد بــه دو نکتــه اســایس 
دانــش  از  بهره گیــری  بــا  آنکــه  نخســت  شــود  بایســته  توجــه 
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متخصصیــن کامپیوتــری و شــبکه های اینترنــی و الگــو گیــری از 
ــا  ــن فناوری ه ــتفاده از ای ــق در اس ــرو و موف ــورهای پیش ــارب کش تج
در  پیاده ســازی  بــرای  شــیوه  مناســب ترین  تعییــن  بــه  اقــدام 
کشــور نمــود ســپس اهتمــام جــدی در خصــوص تأمیــن تجهیــزات 
و زیرســاخت های موردنیــاز توســط نهادهــای حاکمیــی صــورت 
ــات  ــا در انتخاب ــن فناوری ه ــی از ای ــو تدریج ــه نح ــا ب ــرد و در انته گی

ــت. ــره جس ــف به مختل
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افزارهــا بایــد بــا اطــاع و تاییــد شــورای نگهبــان انجــام گیــرد.
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چکیده

ــول ۹۹  ــر اص ــا ب ــوری بن ــت جمه ــان ریاس ــت داوطلب ــراز صاحی اح
ــت های  ــد ۱0 سیاس ــه دربن ــت ک ــان اس ــورای نگهب ــده ش ــر عه و ۱۱0 ب
ــورد  ــاخص های آن م ــا و ش ــق معیاره ــن دقی ــات، تعیی ــی انتخاب کل
تأکیــد قرارگرفتــه اســت. یکــی از ماک هــای احــراز صاحیــت در نظــر 
قانون گــذار و شــورای نگهبــان، عــدم ارتبــاط مؤثــر بــا کشــورهای 
ــوری  ــت جمه ــام ریاس ــت مق ــل اهمی ــه دلی ــه ب ــت چراک ــه اس بیگان
ــد  ــیاری پدی ــد بس ــی فاس ــوع توال ــن موض ــراز ای ــدم اح ــورت ع در ص
بامطالعــه  تحلیلی-توصیفــی  روش  بــا  پژوهــش  ایــن  می آیــد. 
نصــوص قانونــی و آراء حقوقدانــان درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال 
اســت کــه » ارتبــاط بــا کشــورهای بیگانــه توســط داوطلبــان ریاســت 
ــا  ــت آن ه ــراز صاحی ــد در اح ــه ح ــا چ ــا ت ــواده آن ه ــوری و خان جمه
تأثیــر دارد؟«. بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال ابتــدا تأثیــر ارتبــاط 
طریــق  از  غیرمســتقیم  ارتبــاط  تأثیــر  ســپس  و  فــرد  مســتقیم 

اطرافیــان موردبــرریس قــرار می گیــرد.

مقدمه

در  حکومــت  مهــم  ارکان  از  یکــی  جمهــوری  ریاســت  ازآنجاکــه 
نظــام حقوقــی جمهــوری اســامی ایــران اســت، حساســیت های 
خــایص همچــون ســایر کشــورها بــرای احــراز صاحیــت نامزدهــای 
داوطلــب ایــن ســمت وجــود دارد و بنــا بــر نــص اصــول ۹۹ و ۱۱0 
قانــون اســایس بــرریس و احــراز ایــن صاحیت هــا بــر عهــده شــورای 
نگهبــان اســت و بنــا بربنــد ۱0 سیاســت های کلــی انتخابــات بایســی 
ازآنجاکــه  شــود.  مشــخص  دقیقــًا  آن  شــاخص های  و  معیارهــا 
ارتبــاط یــک کشــور بیگانــه بــه هــر نحــوی باعــث ایجــاد علقــه بیــن 
ــده در  ــت در آین ــن اس ــود و ممک ــه می ش ــور بیگان ــرد و آن کش ــک ف ی
تصمیمــات فــرد در مقــام ریاســت جمهــوری اثرگــذار باشــد و یــا 
ــن  ــه ای ــه ب ــذا توج ــم آورد ل ــوذ را فراه ــات نف ــی مقدم ــاظ امنی ازلح
نکتــه دررونــد بــرریس صاحیــت نامزدهــای ریاســت جمهــوری 
ــرریس  ــا ب ــش ب ــن پژوه ــن در ای ــد بنابرای ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض

نصــوص حقوقــی موجــود درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال هســتیم 
کــه »ارتبــاط بــا کشــورهای بیگانــه توســط داوطلبــان ریاســت 
ــا  ــت آن ه ــراز صاحی ــد در اح ــه ح ــا چ ــا ت ــواده آن ه ــوری و خان جمه
تأثیــر دارد؟« بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال بیــن خــود فــرد و خانــواده 
وی تفکیــک قائــل می شــویم چراکــه حــد تأثیرگــذاری مســتقیم 
ــد  ــتر از ح ــیار بیش ــرد بس ــود ف ــه در خ ــورهای بیگان ــا کش ــاط ب ارتب
تأثیرگــذاری غیرمســتقیم آن از طریــق خانــواده بــر فــردی کــه نامــزد 
ــرد  ــود ف ــات خ ــرریس ارتباط ــت و در ب ــده اس ــوری ش ــت جمه ریاس
به صــورت مجــزا مباحــث تابعیــت، اقامــت، ســفر و مبــادالت تجــاری 
و گرایــش و موضع گیــری حــول کشــورهای بیگانــه بــه ترتیــب برریس 
می شــود و ســپس تأثیــر اقامــت، تابعیــت خانــواده هــر داوطلب در 
ــش دوم  ــه در بخ ــاع بیگان ــا اتب ــن ازدواج ب ــه و همچنی ــور بیگان کش

مطالعــه می شــود.

ــده  ــی طبقه بندی ش ــوص قانون ــوع نص ــن موض ــورد ای ــه در م اگرچ
ــه  ــان مواج ــارب آراء حقوقدان ــا تض ــی ب ــم و از طرف ــی نداری و منقح
توصیفــی-  روش  از  اســتفاده  بــا  پژوهــش  ایــن  در  امــا  هســتیم 
تحلیلــی پــس از بــرریس نصــوص موجــود در ایــن زمینــه و آراء 
حقوقدانــان و همچنیــن تبییــن خألهــا  بــا الگــو گیــری از ســایر 
نصــوص قانونــی ضمــن کشــف مــراد مقنــن و روح حاکــم بــر قانــون 
درصــدد ارائــه پاســخی منطقــی بــه مســئله پژوهــش در قالــب 

ــود. ــم ب ــنهاد خواهی پیش

1-تأثیر ارتباط مستقیم خود فرد با کشورهای بیگانه

ــه  ــد ب ــه بای ــتیم ک ــه هس ــزا مواج ــوم مج ــج مفه ــا پن ــورد ب ــن م در ای
ــم : ــرار دهی ــرریس ق ــه موردب ــک در ادام تفکی

1.1- ایرانی االصل بودن

می تــوان گفــت ایــن مفهــوم از نوآوری هــای قانون گــذار در نظــام 
ــای  ــه معن ــت ب ــه در لغ ــت ک ــران اس ــامی ای ــوری اس ــی جمه حقوق
ــد)معین،  ــده باش ــی متولدش ــادر ایران ــدر و م ــه از پ ــت ک ــی اس ک
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۱۳۶۲، ۲۹۳( و تنهــا نــص موجــود در ایــن زمینــه در اصــل ۱۱۵ قانــون 
اســایس و به تبــع آن مــاده ۳۵ قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری 
مصــوب ۱۳۶4 می باشــد کــه یکــی از شــروط صاحیــت ریاســت 
ــون  ــه در مت ــا ازآنجاک ــد ام ــودن می دان ــل ب ــوری را ایرانی االص جمه
قانونــی توضیحــی حــول آن وجــود نــدارد، ایــن مفهــوم مبهــم 
باقی مانــده اســت و حقوقدانــان در قالــب دکترین هــا ســعی در 
رفــع ایــن ابهــام داشــته اند کــه ذیــًا بــه بعــی از ایــن نظــرات اشــاره 

می شــود:

الــف( مــراد آن اســت کــه پــدر وی ایرانــی باشــد اعــم از اینکــه در ایــران 
یــا خارج از ایــران متولدشــده باشد.)بوشــهری، ۱۳۵4، ۲۶4(

ب( ایرانی االصــل یعــی تابعیــت ایــران را داشــته باشــد و تابعیــت او 
اکتســابی نباشــد.)مدنی، ۱۳84، ۲8۹(

پ( بدیــن معــی اســت کــه عــاوه بــر شــخص رئیس جمهــور، بــرای 
پــدر وی نیــز بایــد قائــل بــه تابعیــت اصلــی بود.)هاشــمی، ۱۳۷۵، 

)۳۲۶

باشــد.  ایرانــی  رئیس جمهــور  خانــدان  و  نســب  اســت  الزم  ت( 
)۳۲۳  ،۱۳۷۳ زنجانــی،  )عمیــد 

نســل های  کــه  کســانی  می کنــد  اقتضــا  عرفــی  وجــدان  ث( 
ایــران ســکی کرده انــد  قابل توجهــی باهــدف ادامــه حیــات در 
نــه باهــدف اســتقرار موقــت یــا مأموریــی و بافرهنــگ و آداب و 
ــد و در  ــوی یافته ان ــر ق ــه و تعلق خاط ــو گرفت ــی خ ــای ایران ارزش ه
بافــت جامعــه ایرانــی به ســان دیگــران شــده اند، ایرانی االصــل 
مهــم  کلیــدواژه  ایرانی االصــل:  طاهــر،  زاده،  حبیــب   ( بدانیــم. 
قانونــی ولــی مبهــم؛ لــزوم ورود شــورای نگهبــان، قابل دســترس در 

)www.drtaherhabibzade.com وب ســــــایت 

   امــا بــه نظــر نگارنــده امــروزه بــا توجــه بــه طــرح مجلــس شــورای 
اســامی بــا عنــوان طــرح اصــاح مــوادی از قانــون ریاســت جمهوری 
ایــران مصــوب ۱۳۹۹/۱0/۲۳ کــه در تاریــخ  ۱۱/۱۳/ ۹۹ از جانــب شــورای 
نگهبــان مــورد مغایــرت قــرار گرفت و ســپس پــس از اصــاح مجلس 
شــورای  مجــدد  مغایــرت  دلیــل  بــه  نیــز   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ تاریــخ  در 
نگهبــان در تاریــخ ۱400/۱/۲۲ بــه تصویــب نرســید، می تــوان تعریــف 
مــورد تأییــد مجلــس شــورای اســامی و شــورای نگهبــان را اســتنباط 
ــرت از ارزش  ــام مغای ــل اع ــه دلی ــرح ب ــن ط ــه ای ــه اگرچ ــرد چراک ک
ــل  ــاده ۳ آن ایرانی االص ــون در م ــا چ ــت ام ــوردار نیس ــی برخ قانون
ــان  ــورای نگهب ــرریس ش ــر دو ب ــت و در ه ــرده اس ــف ک ــودن را تعری ب
ــام  ــورد اع ــن م ــواد در ای ــایر م ــورد س ــرت در م ــام مغای ــود اع باوج
مغایــرت نگشــته اســت و بــه نظــر می آیــد ایــن تعریــف مــورد تأییــد 
ــور  ــر این ط ــرح فوق الذک ــاده ۳ ط ــد. در م ــان می باش ــورای نگهب ش
آمــده اســت کــه» مقصــود از ایرانی االصــل شــخی اســت کــه از پــدر 
و مــادر ایرانــی کــه تابعیــت اصلــی ایــران دارد، متولدشــده باشــد.« 
بنابرایــن تابعیــت اصلــی پــدر و مــادر نامــزد ریاســت جمهــوری نیــز 

در احــراز صاحیــت او حائــز اهمیــت اســت.

1.2- تابعیت 

تابعیــت عبــارت اســت از رابطــه و تعلــق حقوقــی، ســیایس و معنوی 
یــک شــخص حقیقــی و یــا یــک شــخص حقوقــی و یــا یــک شــییئ بــه 
دولــی معیــن )دانش پــژوه، ۱۳8۵، ۳0( کــه ایــن مــورد نیــز در نــص 
اصــل ۱۱۵ و مــاده ۳۵ قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری مصــوب 
ریاســت  نامزدهــای  صاحیــت  شــروط  از  یکــی  به عنــوان   ۱۳۶4
جمهــوری در نظــر گرفته شــده اســت. هرچنــد برخــی از حقوقدانــان 

اظهــار داشــته اند کــه باوجــود ذکــر شــرط ایرانی االصــل، آوردن 
ایــن شــرط ضرورتــی نــدارد لیکــن بایــد گفــت ایــن بنــد بیانگــر 
وضعیــت فعلــی شــخص داوطلــی اســت کــه بایــد رابطــه تابعیــت 
ــور، ۱۳88، ۲۳۲(  ــویس پ ــتمی؛ م ــد. )رس ــرده باش ــظ ک ــران حف ــا ای را ب
در تأییــد ایــن اســتدالل می تــوان بــه مــاده ۳ طــرح اصــاح قانــون 
انتخابــات ریاســت جمهــوری  و تبصــره آن کــه در فــوق نیــز توضیــح 
ــع  ــور از تاب ــت: » منظ ــده اس ــه در آن آم ــرد ک ــاره ک ــد، اش ــر ش آن ذک
ــد.  ــته باش ــی داش ــی ایران ــت اصل ــه تابعی ــت ک ــخی اس ــران، ش ای
اتبــاع ایرانــی کــه تابعیــت کشــور دیگــری رادارنــد و از آن اعــراض 
ــته  ــری را درگذش ــور دیگ ــت کش ــه تابعی ــی ک ــاع ایران ــد و اتب نکرده ان
و حــال کســب کرده انــد و اشــخاص غیــر ایرانــی کــه تابعیــت ایــران 
را کســب کرده انــد، از داوطلــی انتخابــات محــروم می باشــند.« 
البتــه شــورای نگهبــان در نظــر مــورخ ۹۹/۱۱/۱۳ ممنوعیــت ثبت نــام 
در انتخابــات توســط کســانی کــه درگذشــته تابعیــت کشــور دیگــری 
داشــته اند را مغایــر اصــل ۱۱۵ دانســته اســت امــا بــه ســایر مفــاد ایــن 
ــورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶  ــه م ــت و در مصوب ــرده اس ــکالی وارد نک ــاده اش م
عبــارت »گذشــته« حذف شــده اســت بنابرایــن می تــوان نتیجــه 
گرفــت عــاوه بــر شــرطیت تابعیــت اصلــی ایــران، تابعیــت مضاعف 
کشــورهای بیگانــه کــه بــه طریــق اصلــی یــا اکتســابی حاصــل آمــده 
باشــد هــم مانــع از داوطلــی می باشــد مگــر آنکــه از آن اعــراض 
کــرده باشــد. البتــه منظــور از اعــراض نیــز مبهــم اســت چراکــه ســاز 
کار خــایص بــرای آن طراحــی نشــده اســت و داوطلبــان بــا دعــاوی 
ــون را از  ــد قان ــود می توانن ــتار خ ــا نوش ــار ی ــتناد گفت ــه اس ــی و ب واه

ایصــال بــه هــدف خــود بازدارنــد.

1.3- اقامت 

در تبصــره ی مــاده ۲ طــرح فوق الذکــر آمــده اســت :» اخــذ یــا 
ــط  ــه توس ــورهای بیگان ــم از کش ــت دائ ــا اقام ــت و ی ــتن تابعی داش
ــزام  ــدم الت ــق ع ــدان از مصادی ــر و فرزن ــن، همس ــب، والدی داوطل
تلقــی  ایــران  اســامی  جمهــوری  نظــام  و  انقــاب  بــه  تعهــد  و 
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ مــورخ  نگهبــان  شــورای  نظــر  طبــق  کــه  می شــود.« 
مغایــر بــا اصــل ۱۱۵ شناخته شــده اســت و درنتیجــه مجلــس در 
ــاید  ــن ش ــرد بنابرای ــذف ک ــًا ح ــاده را کام ــخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ آن م تاری
بتــوان این طــور اســتنباط کــرد کــه اقامــت دائــم در نظــر قانون گــذار 
ــت. ــوری نیس ــت جمه ــات ریاس ــی در انتخاب ــرای داوطل ــی ب مانع
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1.4- سفر و مبادالت تجاری

صــرف ســفر و مبــادالت تجــاری بــا بعــی کشــورهای متخاصــم هــم 
ــورهای  ــن کش ــد از بی ــت باش ــدم صاحی ــراز ع ــب اح ــد موج می توان
ــدس  ــغالگر ق ــم اش ــه رژی ــوان ب ــًا می ت ــران صراحت ــا ای ــم ب متخاص
واحــده ی  قانــون  تصویــب  قانــون  به موجــب  کــه  کــرد  اشــاره 
و  اســت  قرارگرفتــه  ایــران  تحریــم  مــورد   ۱۳۷۱ مصــوب  اســامی 
هم چنیــن  و  اســت  اعام شــده  ممنــوع  آن  بــا  تجــاری  مبــادالت 
فلســطین  بــه  مترددیــن  مجــازات  تشــدید  قانــون  به موجــب 
اشــغالی و اصــاح مــاده )۳۶( قانــون گذرنامــه مصــوب ۱۳۹0 حــی 
بــرای ســفر بــه اســرائیل مجازاتــی معــادل ۲ تــا ۵ ســال حبــس و ۳ تا 

۵ ســال محرومیــت از داشــتن گذرنامــه تعیین شــده اســت.

مــورد  ایــن  در  هــم  قضائیــه  قــوه  بخشــنامه های  از  بعــی  در   
ــت  ــاس اولوی ــق قی ــه از طری ــت ک ــده اس ــای ایجادش محدودیت ه
ــه  ــم داد، ازجمل ــم تعمی ــوری ه ــت جمه ــمت ریاس ــه س ــوان ب می ت
در بخشــنامه قــوه قضائیــه مــورخ ۱۳۹0/۶/۳۱ در خصــوص رعایــت 
مفــاد فصــل نهــم قانــون مدیریت خدمــات کشــوری و قــوه قضائیه 
و بــا موضــوع ســفرهای تحصیلــی خــارج از کشــور کارکنــان قضائــی 
واداری قــوه قضائیــه آمــده اســت: »حســب گــزارش واصلــه، برخــی 
به ویــژه  کشــور  از  خــارج  دانشــگاه های  در  قضائــی  کارکنــان  از 
کشــورهای همســایه شــمالی و جنوبــی، اشــتغال بــه تحصیل دارنــد 
ــوزش،  ــت آم ــت کیفی ــه جه ــکاتی ب ــروز مش ــال ب ــر احتم ــن ام ــه ای ک
اخــال دررونــد دادریس و عــدم رعایــت شــئونات قضائــی، حرفــه ای 
و ســازمانی را بــه دنبــال خواهــد داشــت؛ لــذا مقتــی اســت ضمــن 
رعایــت مفــاد فصــل نهــم قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و 
نظامــات حاکــم بــر قضــات و کارمنــدان، مــوارد ذیــل توســط مراجــع 

ــردد.« ــرا گ ــت و اج ــی رعای ــتگاه قضائ ــان دس ــه و کارکن مربوط

و در بخشــنامه ای بــا عنــوان اجتنــاب از مکالمــه و ارتبــاط مســتقیم 
ــا وزارت  ــی الزم ب ــدون هماهنگ ــه ب ــورهای بیگان ــدگان کش ــا نماین ب
امــور خارجــه مصــوب ۱۳۷4 توســط رئیــس قــوه قضائیــه آمــده 
اســت: » نظــر بــه محدودیت هــای مقــرر قانونــی در خصــوص 
ســیایس  نماینــدگان  بــا  مســئوالن  مســتقیم  ارتبــاط  و  مکاتبــه 
ــتقیم،  ــاس مس ــز از تم ــن پرهی ــا دارد ضم ــه اقتض ــورهای بیگان کش
ــا  ــاع وی ب ــا بااط ــوط ی ــس مرب ــق رئی ــورد از طری ــب م ــب حس مرات

وزارت امــور خارجــه هماهنــگ شــود.«

بنابرایــن بــا توجــه بــه نصــوص قانونــی فــوق ســفر اعــم از تجــاری 
یــا تحصیلــی، مبــادالت تجــاری و ارتبــاط بــا نماینــدگان کشــورهای 
بیگانــه هــم بــه دلیــل حساســیت موضــوع می توانــد مانــع از احــراز 

صاحیــت افــراد شــود. 

1.5- موضع گیــری شــفاف در قبــال بعــی کشــورهای بیگانــه 
ــه آن ــته ب ــای وابس و جریان ه

بنــا بــر اصــل ۱۱۵ داوطلبــان ریاســت جمهــوری بایــد دارای تعــدادی 
ــانی  ــه کار آس ــا همیش ــراز آن ه ــه اح ــه البت ــند ک ــت باش ــات مثب صف
نیســت )رنجبــر، ۱۳8۳، ۷۱( در همیــن راســتا در جــزء ۳ بنــد )ب( 
طــرح اصاحــی اصــاح قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری کــه 
در فــوق موردبــرریس قــرار گرفــت، پــس از رفــع ایــرادات شــورای 
ــن  ــع روش ــتن مواض ــرط » داش ــه اول ش ــان در مرحل ــرم نگهب محت
و عملکــرد شــفاف راجــع بــه جریان هــای غرب گــرا و طرفــداران 
نظــام ســلطه در کشــور و تهدیــدات و فتنه هــای بعــد از انقــاب 
اســامی« و در جــزء 4 بنــد )ب( قانــون مذکــور شــرط » عــدم تعهــد 
و گرایــش بــه قدرت هــای ســلطه گر، حمایــت از مبــارزه حق طلبانــه 
همــه  حقــوق  از  دفــاع  و  مســتکبرین  برابــر  در  مســتضعفین 
ــر  ــی ه ــت مذه ــراز رجولی ــرای اح ــرایط الزم ب ــزء ش ــلمانان« ج مس
نامــزد اســت کــه البتــه اگرچــه ایــن قانــون بــه دلیــل ایــراد مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام از جهــت عــدم صاحیــت مجلــس بــرای 
ایجــاد ایــن قانــون مــورد تأییــد نهایــی شــورای نگهبــان قــرار نگرفته 
ــرح  ــن ط ــع ای ــر مجم ــوای نظ ــان س ــورای نگهب ــود ش ــا خ ــت ام اس
اصاحــی را تأییــد کــرده اســت بنابرایــن می توانــد محــل توجــه 

ــد. ــارع باش ــذار و ش ــراد قانون گ ــف م ــرای کش ب

ــی  ــلی و ایجاب ــه س ــوان دو نکت ــور می ت ــزء مذک ــه دو ج ــه ب ــا توج ب
ــود: ــت نم برداش

۱. نکتــه ســلی: هــر نامــزد ریاســت جمهــوری نبایــد بــه جریان هــای 
ــد و  ــته باش ــش داش ــد و گرای ــلطه گر تعه ــای س ــرا و قدرت ه غرب گ
بایــد مواضــع روشــن نســبت بــه آن هــا اتخــاذ کنــد بنابرایــن اگرچــه 
ــاق  ــع نف ــل مواض ــه دلی ــه ب ــورها ک ــی کش ــورد بع ــوان در م نمی ت
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گونه شــان در جامعــه بین المللــی تردیــد وجــود دارد  قضاوتــی 
داشــت امــا در مــورد بعــی کشــورها کــه در طــول تاریــخ ایــن نقــاط 
ــن  ــه مقن ــه اینک ــه ب ــا توج ــت، ب ــن اس ــا مبره ــورد آن ه ــوء در م س
حــی گرایــش بــه ایــن دولت هــا را مــورد نهــی قــرار داده اســت لــذا 
می تــوان از طریــق قیــاس اولویــت هرگونــه ارتبــاط بــا ایــن کشــورها 

را مانــع از احــراز صاحیــت فــرد دانســت.

۲. نکتــه ایجابــی: هــر نامــزد ریاســت جمهــوری بایــد از مبــارزه 
ــد و از  ــت کن ــتکبرین حمای ــر مس ــتضعفین در براب ــه مس حق طلبان
حقــوق همــه مســلمانان دفــاع کنــد تــا معیــار رجولیــت مذهــی در 
مــورد او احــراز شــود بنابرایــن هرگونــه ارتبــاط با کشــورهای اســامی 
محســوب  افــراد  مثبــت  نقــاط  جــزء  حق طلــب  جریان هــای  و 
ــت  ــه گرف ــوان نتیج ــف می ت ــوم مخال ــه مفه ــی ب ــود و از طرف می ش
کــه ارتبــاط بــا تمــام مســتکبرین جهــان و دشــمنان کشــورهای 
اســامی مــورد نهــی مقنــن قرارگرفتــه اســت و جــزء نقــاط ســوء فرد 

می شــود.  محســوب 

ــزرگ در  ــی ب ــد گام ــود می توان ــه خ ــن نکت ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــوری  ــل جمه ــط بین المل ــامی در رواب ــد اس ــت قواع ــتای حکوم راس
اســامی باشــد چراکــه بنــا بــر نظــر اســام آنچــه در تشــخیص 
ــراد  ــت و اف ــراد اس ــودن اف ــلمان ب ــت دارد مس ــراد اهمی ــت اف تابعی

بــه دودســته مســلمان و غیرمســلمان تفکیــک می شــوند.

2- تأثیــر ارتبــاط فرزنــدان و همســران داوطلــب بــا کشــورهای 
نه بیگا

در مــورد تأثیــر ارتبــاط فرزنــدان و همســران داوطلــب بــا کشــورهای 
ــر  ــذوف فوق الذک ــره مح ــراز تبص ــی به غی ــص قانون ــچ ن ــه هی بیگان
در بخــش ۱.۳ نداریــم کــه تابعیــت و اقامــت دائــم همســر و فرزندان 
را نیــز از مصادیــق عــدم التــزام و تعهــد بــه انقــاب و نظــام جمهــوری 
ــو  ــان عض ــد دهق ــه محم ــه گفت ــا ب ــت ام ــته اس ــران دانس ــامی ای اس
حقوقــدان شــورای نگهبــان در یــک مصاحبــه تلویزیونــی  مصوبــه 
محرمانــه ای از ســوی شــورای عالــی امنیــت ملــی موجــود اســت کــه 
اقامــت دائــم و تابعیــت خانــواده مســئوالن را منــع می کنــد و حــی 
تحصیــل فرزنــدان را در بعــی کشــورها ممنــوع می دانــد و آن هــا را 

ملــزم بــه بازگشــت می کنــد. 

لکــن دو نــص قانونــی در خصــوص محدودیــت در ازدواج بــا اتبــاع 
بیگانــه داریــم کــه در ادامــه تحلیــل می شــود:

۱. بنــا بــر مــاده ۱0۶۱ قانــون مدنــی در نظــر قانون گــذار ازدواج بــا 
تبعــه خارجــی حــی بــرای بعــی مســتخدمین و مأموریــن رســمی و 
محصلیــن دولــی در ازدواج بــا تبعــه خارجــی بــا محدودیــت مواجه 
ــه  ــور ازجمل ــه کش ــات عالی ــورد مقام ــت در م ــن محدودی ــت، ای اس
ــد  ــده باش ــع ش ــی من ــد و به طورکل ــر باش ــد فرات ــور بای رئیس جمه
ــویس  ــه جاس ــزی ازجمل ــر چی ــاده ه ــن م ــاد ای ــفه ایج ــه فلس چراک
ــور  ــه ظه ــات عالی ــایر مقام ــور و س ــورد رئیس جمه ــد در م ــه باش ک

دارد. بیش تــری 

ــا  ــه ب ــور خارج ــدان وزارت ام ــون ازدواج کارمن ــده قان ۲. در ماده واح
اتبــاع بیگانــه مصــوب ۱۳4۵/۱0/۲۵ ازدواج کارمنــدان وزارت امــور 
خارجــه بــا اتبــاع بیگانــه صراحتــًا ممنــوع اعام شــده اســت و حــی 
محدودیــت آن شــامل تابعیــن اکتســابی ایــران هــم می شــود و 
ــن  ــتخدام مزدوجی ــوق اس ــده ف ــره ۱ ماده واح ــر آن در تبص ــاوه ب ع
بــا اتبــاع خارجــی را ممنــوع اعــام می کنــد بنابرایــن بــا یــک قیــاس 
اولویــت ایــن محدودیــت را می تــوان بــه مقامــات عالیــه کشــور 
ــه  ــا تبع ــم داد و ازدواج ب ــوان تعمی ــز می ت ــور نی ــه رئیس جمه ازجمل

ــت. ــت دانس ــدم صاحی ــوارد ع ــزء م ــی را ج خارج

نتیجه گیری

ــاط  ــورد ارتب ــان در م ــی و آراء حقوقدان ــوص قانون ــه نص ــه ب ــا توج ب
داوطلبــان ریاســت جمهــوری بــا کشــورهای بیگانــه درمی یابیــم 
ــای  ــوع محدودیت ه ــن موض ــت ای ــل اهمی ــه دلی ــذار ب ــه قانون گ ک
از  یکــی  نیــز  عمــل  عرصــه  در  و  اســت  کــرده  ایجــاد  را  خــایص 
ماک هــای احــراز صاحیــت شــورای نگهبــان عــدم ارتبــاط مؤثــر بــا 
کشــورهای بیگانــه اســت. ارتبــاط بــا کشــورهای بیگانــه یــا بــه نحــو 
ــی  ــورد ماک های ــن م ــه در ای ــت ک ــرد اس ــود ف ــط خ ــتقیم و توس مس
ازجملــه تابعیــت ایرانــی فــرد، عــدم ســفر و مبــادالت تجــاری بــا 
برخــی کشــورهای بیگانــه، عــدم وابســتگی بــه کشــورهای مســتکبر 
و موضع گیــری در قبــال آن هــا و حمایــت از کشــورهای مســلمان 
ــتقیم و  ــو غیرمس ــه نح ــا ب ــت و ی ــرد الزم اس ــت ف ــراز صاحی ــرای اح ب
توســط خانــواده فــرد می باشــد کــه ازجملــه معیارهایــی کــه در ایــن 
مــورد وجــود دارد می تــوان بــه لــزوم داشــتن تابعیــت اصلــی ایرانــی 
والدیــن داوطلــب در راســتای تحقــق مفهــوم ایرانی االصــل بــودن و 
عــدم اقامــت یــا تابعیــت فرزنــدان و همســران در برخــی کشــورهای 

ــرد.  ــاره ک ــگان اش ــا بیگان ــدم ازدواج ب ــه و ع بیگان
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یکــی از مســائلی کــه همــواره همزمــان بــا داغ شــدن تنــور انتخابــات 
و  متخصصــان  از  اعــم  افــواه،  در  ایــران  اســامی  جمهــوری  در 
صاحیــت   احــراز  مســئله  می شــود،  متــداول  غیرمتخصصــان 
ــه  ــت ب ــث از صاحی ــی بح ــون وق ــان قان ــت. در بی ــن اس داوطلبی
ــد آن  ــت و مانن ــدی، لیاق ــتگی، کارآم ــود شایس ــد مقص ــان می آی می
اســت؛ بدیــن معنــا کــه مجموعــه و نهــادی، بایــد وجــود ایــن صفــت 
ــراز  ــد اح ــد. فرآین ــراز کن ــب اح ــری دارد را در داوطل ــود معایی ــه خ ک
صاحیــت در داوطلبــان انتخابــات صرف نظر از شــدت و حــدت آن، 
ــام  ــل اهتم ــرع مح ــل و ش ــول و در عق ــی، معم ــای حقوق در نظام ه
اســت. امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( در خطبــه ۱۷۲ نهج الباغــه 
ــدم  ــلمانان مق ــی از مس ــر گروه ــود را ب ــس خ ــر ک ــد: »ه می فرماین
کنــد درحالی کــه ببینــد میــان آن هــا افــراد شایســته تری وجــود دارد، 
ــدان  ــن ب ــت«. ای ــرده اس ــت ک ــلمانان خیان ــر و مس ــدا و پیامب ــه خ ب
ــت در  ــت و اهلی ــاالری و صاحی ــر شایسته س ــل ب ــه اص ــت ک معناس
دو میــدان تخصــص و تعهــد اســت. ایــن مهــم در انتخابــات ریاســت 
جمهــوری، مجلــس شــورای اســامی و مجلــس خبــرگان رهبــری 
ــده  ــر عه ــادی ب ــذار ع ــا، قانون گ ــایس و تبع ــذار اس ــط قانون گ توس
شــورای نگهبــان کــه مرکــب از اســام شناســان و حقوقدانــان خبــره 

و متعهــد می باشــد، گذاشته شــده اســت.

ــراد  ــود اف ــی خ ــف قانون ــه وظای ــل ب ــتای عم ــور در راس ــورای مزب ش
ذی صاحیــت را تأییــد و افــرادی هــم کــه فاقــد صاحیت انــد و 
یــا صاحیــت آن هــا مجهــول و محــل ابهــام اســت را از ورود بــه 
ــه  ــت ک ــود دارد آن اس ــه وج ــی ک ــا چال ــد. ام ــع می کن ــات من انتخاب
ــورای  ــخیص ش ــه تش ــبت ب ــروه دوم نس ــی، گ ــوارد قابل توجه در م
نگهبــان معتــرض و جویــای علــت می شــوند کــه ایــن پدیــده وجــود 
ــی را  ــکار عموم ــن و اف ــاع داوطلبی ــت اقن ــی جه ــی و کاف ــن واف قوانی
ــات  ــی انتخاب ــت های کل ــد ۱۱ سیاس ــتا بن ــن راس ــد. در همی می طلب
تأییــد  در  اطمینان بخــش  و  شــفاف  ســازوکارهای  تعییــن  بــر 
صاحیــت  رد  خصــوص  در  مکتــوب  پاســخگویی  و  صاحیت هــا 

ــت. ــرده اس ــد ک ــت، تأکی ــورت درخواس ــان در ص داوطلب

امــا پرســش مطــروح آن اســت کــه؛ آیــا ایــن بنــد توانســته اســت کــه 
قدمــی مؤثــر در جهــت رفــع نیــاز مذکــور بــردارد و نقشــه راه قوانیــن 

عــادی در وضــع باشــد یــا خیــر؟ چــرا؟

روشــن  می تــوان  فرعــی  ســؤال  دو  ذیــل  را  ســؤال  ایــن  پاســخ 
ســاخت. اول اینکــه آیــا نهــاد شــورای نگهبــان بــه وظیفــه و تکلیــف 
خــود وفــق بنــد فوق الذکــر و قوانیــن دیگــر عمــل می کنــد یــا خیــر؟ 
و برفــرض پاســخ مثبــت، آیــا سیاســت های کلــی و قوانیــن مربوطــه 
در ایــن زمینــه مطلــوب و تام انــد یــا اینکــه نقــص و نارســایی دارنــد؟

ــول ۹۹ و ۱۱8 و  ــق اص ــان طب ــورای نگهب ــه ش ــت ک ــد گف ــخ بای در پاس
ــات  ــر انتخاب ــارت ب ــئولیت نظ ــایس مس ــون اس ــل ۱۱0 قان ــد ۹ اص بن
انتخابــات  قانــون   8 مــاده  طبــق  نظــارت  ایــن  و  اســت  دارا  را 
ریاســت جمهوری و مــاده ۳ قانــون انتخابــات مجلــس شــورای 
اســامی اســتصوابی و عــام بــوده و در تمــام مراحــل ازجملــه مرحله 
انتخابــات  قانــون   ۳ مــاده  دارد.  جریــان  صاحیت هــا  بــرریس 
ــور  ــورای مزب ــه ش ــت را ب ــن مرجعی ــز ای ــری نی ــرگان رهب ــس خب مجل
اعطــا کــرده اســت. بنابرایــن طبــق قانــون اســایس و عــادی نظــارت 
بــر صاحیــت داوطلبــان انتخابــات از وظایــف شــورای نگهبــان 
اســت کــه ایــن نظــارت را در چهارچــوب شــروط مذکــور در اصــل ۱۱۵ 
قانــون اســایس، مــاده ۲8 قانــون انتخابات مجلس شــورای اســامی 
و مــاده ۳ قانــون انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری اعمــال و 
ــن  ــی بی ــه اختافات ــن مرحل ــد در ای ــد. هرچن ــام می کن ــه را اع نتیج
اســتصوابی،  نظــارت  همچــون  مســائلی  پیرامــون  حقوقدانــان 
ادعــای کلیــت و غیرقابــل ســنجش بــودن برخــی شــروط و تبعــًا زعم 
ــات،  ــن اختاف ــا ای ــود دارد ام ــی و... وج ــن مصلحت اندی راه یافت
دربــاره اصــل قانــون اســت و قــدر متیقــن آن اســت کــه شــورای 
ــروط الزم  ــد و ش ــل می کن ــود عم ــون موج ــق قان ــًا طب ــان تمام نگهب
و کــم و کیــف نظــارت، همچــون نظــارت اســتصوابی را، قانــون از 
شــورای مذکــور خواســته و هــم او مطابــق بــا خواســت قانــون عمــل 

می کنــد.

علیرضا جعفر زاده

5یادداشـت

سیاست های کلی انتخابات و مسئله احراز صاحیت
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 پــس از اعــام نتایــج بــرریس صاحیت هــا مطابــق ماده واحــده 
رد  داوطلبیــن  شــکایت  بــه  دقیــق  رســیدگی  لــزوم  »قانــون 
ــیدگی کننده  ــع رس ــف« مراج ــات مختل ــده در انتخاب ــت ش صاحی
علــت و دالیــل و مــدارک رد صاحیــت را بــه افــراد اعــام می دارنــد. 
در ایــن مرحلــه اگــر داوطلبیــن نمایندگــی مجلس شــورای اســامی 
ــا ۵4  ــواد ۵۱ ت ــق م ــکایت طب ــن ش ــتند ای ــکایی داش ــراض و ش اعت
قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی بــرریس و نتیجــه اعــان 
چنیــن  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  قانــون  در  امــا  می گــردد. 
ــل  ــل تأم ــه مح ــده ک ــی نگردی ــذار پیش بی ــط قانون گ ــی توس امکان
ــراد و  ــد ای ــرادی وارد باش ــز ای ــه نی ــن زمین ــر در ای ــن اگ ــت. بنابرای اس
ــورا  ــه ش ــان؛ چراک ــورای نگهب ــل ش ــه عم ــت و ن ــون اس ــص در قان نق
صرفــًا بــه قانــون عمــل می کنــد. البتــه عــدم پیش بیــی امــکان 
ــرگان  ــس خب ــات مجل ــون انتخاب ــا در قان ــه صاحیت ه ــراض ب اعت
رهبــری نیــز وجــود دارد امــا بــا توجــه بــه اصــل ۱08 قانــون اســایس، 
خــود مجلــس خبــرگان امــکان اصــاح قانــون را دارد کــه بدیــن 
ترتیــب، پیرامــون عــدم پیش بیــی امــکان اعتــراض بــه بــرریس 
صاحیت هــا، ایــرادی متوجــه شــورای مذکــور نیســت. نتیجــه آنکــه 
هرچنــد قوانیــن فعلــی انتخابــات، مفــاد بنــد ۱۱ سیاســت های کلــی 
انتخابــات را به صــورت تمــام و کمــال تأمیــن نمی کنــد امــا نهــاد 
شــورای نگهبــان در فرآینــد بــرریس صاحیت هــا، صرفــًا مطابــق 

ــد. ــل می کن ــود عم ــن موج قوانی

امــا جــدای از ایــراد قانونــی عــدم پیش بیــی امــکان اعتــراض و 
ــکال  ــک اش ــه ی ــد ب ــا بای ــروط، ب ــن و ش ــی قوانی ــاف در بع ــا اخت ی
اســایس در قانون گــذاری نظــام انتخاباتــی جمهــوری اســامی ایــران 
ــش  ــی چال ــادی از پیچیدگ ــد زی ــا ح ــل آن ت ــاید ح ــه ش ــرد ک ــاره ک اش

بــرریس صاحیت هــا بکاهــد.

ــای  ــرریس صاحیت ه ــگام ب ــه هن ــان ب ــورای نگهب ــه ش ــح آنک توضی
داوطلبیــن کاندیداتــوری در انتخابــات، در عمــل بــا ســه نتیجــه 
»احــراز  صاحیــت«،  »احــراز  از  عبارت انــد  کــه  می شــود  مواجــه 
عــدم صاحیــت« و »عــدم احــراز صاحیــت« کــه ســه مقولــه متمایــز 
ــت و  ــد صاحی ــا تأیی ــت ی ــراز صاحی ــای اح ــد. معن ــمار می رون بش
ــا  ــت. ام ــح اس ــت واض ــان رد صاحی ــا هم ــت ی ــدم صاحی ــراز ع اح
عــدم احــراز کــه می تــوان از آن بــه رأی ممتنــع نیــز تعبیــر نمــود 
بــا  صاحیت هــا  بــرریس  مســئول  نهــاد  کــه  معناســت  بدیــن 
توجــه بــه محدودیــت زمانــی و امکانــات و توانایی هــای قانونــی 

ــن  ــد و بنابرای ــخی برس ــه مش ــه نتیج ــته ب ــود نتوانس ــود خ و موج
نــه تصریحــی بــه رد صاحیــت دارد و نــه تصریحــی بــه تأییــد 
صاحیــت، بلکــه صرفــًا اعــام مــی دارد کــه در چهارچــوب امکانــات 
و زمــان قانونــی موجــود، قــدرت ایصــال بــه نتیجــه را نداشــته و امــر 

ــت. ــم اس ــول و مبه ــان مجه همچن

 مــورد اخیــر یعــی عــدم احــراز صاحیــت همــواره محــل بحــث بوده 
و هســت. برخــی اصــرار بــه الحــاق آن بــه مــورد اول و برخــی اعتقــاد 
ــایی  ــاف، از نارس ــن اخت ــه ای ــد ک ــورد دوم دارن ــه م ــاق آن ب ــه الح ب
و اضطــراب قانــون و در مــواردی بــه رســمیت نشــناختن عــدم 
احــراز صاحیــت درنظــام انتخاباتــی جمهــوری اســامی توســط 
ــن  ــت ای ــون ماهی ــه قان ــا ک ــدان معن ــرد ب ــأت می گی ــذار نش قانون گ
نــوع واقعیــت را به خوبــی تبییــن نمــوده و طبعــًا احکامــی بــرای آن 

ــت. ــرده اس ــی نک پیش بی

ــی  ــام قانون ــراب و ابه ــن اضط ــی ای ــن انتخابات ــه قوانی ــی ب ــا نگاه  ب
قانــون   ۵8 مــاده  مثــال  به عنــوان  می گــردد.  روشــن  به خوبــی 
انتخابــات ریاســت جمهوری از عــدم صاحیــت ســخن بــه میــان 
آورده اســت و عمــًا عــدم احــراز صاحیــت را بــه رســمیت نشــناخته 
ــث  ــن باع ــود همی ــت و خ ــرده اس ــخص نک ــرای آن مش ــی ب و تکلیف
می شــود کــه احــکام قانونــی رد صاحیــت ازجملــه لــزوم اعــام ادلــه 
عدم تأییــد بــه داوطلــب مجــری نباشــد و بنابــر آن شــورای نگهبــان 
نمی توانــد دالیلــی مبــی بــر چرایــی عــدم احــراز را ارائــه دهــد زیــرا 
عــدم احــراز، ماهیــت ســلی دارد و نــه ایجابــی و طبیعتــًا صحبــت از 
ادلــه آن دشــوار بــوده و اثــری در اقنــاع و رفــع ابهــام نــدارد. نتیجــه 
آن می شــود کــه داوطلــب از حــق اجتماعــی خــود مبــی بــر امــکان 
انتخــاب شــدن بــه دلیــل نقــص قانونــی و عــدم وجــود امکانــات و 
ــد  ــود هرچن ــروم می ش ــت او، مح ــراز صاحی ــرای اح ــون ب ــر قان تدبی
ــی از  ــوان حاک ــی را می ت ــن تال ــت. ای ــوده اس ــت ب ــه دارای صاحی ک
ــا  ــراز صاحیت ه ــش اح ــایس چال ــأ اس ــون و منش ــدی قان ــص ج نق
ــن و  ــه بهتری ــهروندان ب ــوق ش ــد از حق ــه نتوان ــی ک ــت. قانون دانس
صیانــت کنــد و مانــع تضییــع حقــوق ابتدایــی آنــان از طریــق وضــع 
ســازوکارهای مناســب و پیش بیــی زمــان و امکانــات متناســب 
بــا زیرســاخت های موجــود شــود را می تــوان قانونــی معیــوب و 

ــت. ــص دانس ناق

ــه گانه  ــام س ــاره اقس ــفتگی درب ــن آش ــز ای ــی نی ــواد قانون ــر م در دیگ
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نتایــج بــرریس صاحیت هــا ماحظــه می شــود. قانــون »لــزوم 
رســیدگی دقیــق بــه شــکایات داوطلبیــن رد صاحیــت شــده در 
انتخابــات مختلــف« صرفــًا از رد صاحیــت ســخن گفتــه و پیرامــون 
عــدم احــراز صاحیــت تدبیــری خلــق نکــرده اســت. همچنیــن 
مــاده ۵۲ قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی، عــدم احــراز را 
ملحــق بــه رد صاحیــت دانســته و بعضــًا بــا عبــارت عدم تأییــد کــه 

ــت. ــوده اس ــاد نم ــام ایج ــت ابه ــراز اس ــدم اح ــم از رد و ع اع

ــط  ــت« توس ــراز صاحی ــدم اح ــی »ع ــناختن عمل ــمیت نش ــه رس  ب
قانــون ـ بــدان معنــا کــه آن را متمایــز از احــراز صاحیــت و احــراز 
ــد ـ  ــن کن ــازوکار تعیی ــکام و س ــرای آن اح ــد و ب ــت بدان ــدم صاحی ع
در انتخابــات ریاســت جمهــوری، بــا فــرض عــدم امــکان پیش بیــی 
حــق اعتــراض بــه بــرریس صاحیت هــا، یــک معضــل و چالــش 
عمیــق اســت کــه زیبنــده نظــام انتخاباتــی جمهــوری اســامی 
ایــران نمی باشــد چراکــه در عمــل داوطلــب محتمــل اصاحیــه 
ــق  ــدی از ح ــود از بهره من ــدود خ ــان مح ــات و زم ــل امکان ــه دلی را ب
شــهروندی خــود یعــی انتخــاب شــدن، بــدون پیش بیــی حــق 

اعتــراض محــروم می کنــد.

ــن  ــه قوانی ــًا ب ــر تمام ــص فوق الذک ــراد و نق ــه ای ــت ک ــح اس  پرواض
و چالــش حقوقــی موجــود برمی گــردد و شــورای نگهبــان هیــچ 
ــت و  ــود اس ــن موج ــه قوانی ــل ب ــًا عام ــته و صرف ــی در آن نداش نق
ــت  ــذاران اس ــط قانون گ ــون توس ــری در قان ــکل، بازنگ ــل مش راه ح
ــده  ــر عه ــا را ب ــم خط ــق و ک ــذاری دقی ــر قانون گ ــه خطی ــه وظیف ک
ــرریس  ــث ب ــان در مبح ــورای نگهب ــه ش ــراض ب ــن رو اعت ــد. ازای دارن
ــیار  ــد بس ــل می کن ــون عم ــاس قان ــر اس ــًا ب ــه تمام ــا، ک صاحیت ه

دور از انصــاف اســت.

 قانون گــذار عــادی بایــد ضمــن تمایــز ســه مقولــه احــراز صاحیــت، 
احــراز عــدم صاحیــت و عــدم احــراز صاحیت، بــرای هرکــدام احکام 
جداگانــه ای وضــع نمــوده و بــرای مــورد ســوم راه حل هایــی لحــاظ 
ــات  ــان و امکان ــش زم ــه افزای ــک ب ــون کم ــی همچ ــد. راه حل های کن
شــورای نگهبــان تــا وصــول نهایــی بــه یــک نتیجــه ســلی و ایجابــی، 
در نظــر گرفتــن حــق اعتــراض و امــکان ارائــه ادلــه و مســتندات 
بــرای رفــع ابهــام در زمــان معقــول، پیش بیــی اصــِل حاکــم در 
مــوارد بــرریس کافــی و عــدم نتیجــه، همــراه بــا اقنــاع داوطلبیــن و 
افــکار عمومــی و راه کارهایــی از ایــن قبیــل کــه می توانــد بــه ارتقــاء 

کیفیــت نظــام انتخاباتــی کمــک کنــد.

مشــخصًا  و  انتخابــات  کلــی  سیاســت های  در  می تــوان  اینــک 
ــش  ــل چال ــرای ح ــی ب ــا قدم ــه آی ــد ک ــت و دی ــه ای داش ــد ۱۱ مداق بن
فوق الذکــر برداشــته اســت یــا خیــر؟ بنــد ۱۱ سیاســت های کلــی 

اســت: آمــده  بدین صــورت 

»نظــارت شــورای نگهبــان بــر فرایندهــا، ابعــاد و مراحــل انتخابــات 
ــرگان  ــس خب ــامی و مجل ــورای اس ــس ش ــوری، مجل ــت جمه ریاس
رهبــری ازجملــه تأییــد نهایــی صاحیــت داوطلبــان، رســیدگی بــه 
ــامت  ــن س ــور تأمی ــات به منظ ــال انتخاب ــا ابط ــد ی ــکایات و تأیی ش
انتخابــات، جلــب مشــارکت حداکثــری و تأمیــن حقــوق داوطلبــان 

ــا: ــدگان ب و رأی دهن

و  زمـــــــان بندی شده  شــــــــفاف،  ســــــازوکارهای  تعییــن   :۱۱ ۱ـ 
اطمینان بخــش و فراهــم کــردن حضــور داوطلبــان یــا نماینــدگان 

ــل. ــام مراح ــا در تم آن ه

۲ـ ۱۱ـ پاســخگویی مکتــوب در خصــوص دالیــل ابطال انتخابــات و رد 
صاحیــت داوطلبــان در صــورت درخواســت آنان.«

ماحظــه می شــود کــه دربنــد مذکــور نه تنهــا بــه معضــل عــدم 
احــراز صاحیــت اشــاره ای نشــده، بلکــه تنهــا از رد صاحیــت ســخن 
ــا  ــات و پیچیدگی ه ــده ابهام ــه عم ــت درحالی ک ــده اس ــان آم ــه می ب
»رد  نــه  و  اســت  صاحیــت«  احــراز  »عــدم  نتیجــه  بــه  مربــوط 
صاحیــت«. ایــن موضــوع زمانــی چالی تــر می شــود کــه هماننــد 
بعــی قائــل شــویم کــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری، مســتفاد 
ــت  ــرح نیس ــت مط ــًا رد صاحی ــایس، اساس ــون اس ــل ۱۱۵ قان از اص
ــراز  ــدم اح ــا ع ــت و ی ــت اس ــراز صاحی ــا اح ــت ی ــرح اس ــه مط و آنچ

ــت. صاحی

نتیجتًا می توان به چند نکته اشاره کرد:

ــت های  ــن سیاس ــق فرامی ــتای تحق ــان در راس ــورای نگهب ــاد ش ۱ـ نه
ــدی  ــفاف، زمان بن ــازوکارهای ش ــن س ــه تعیی ــات ازجمل ــی انتخاب کل
آنجــا  تــا  و...  مناســب  پاســخگویی  اطمینان بخــش،  و  شــده 
و  چهارچــوب  در  اســت  کــرده  تعییــن  و  داده  اجــازه  قانــون  کــه 
ــه  ــی رود ک ــم نم ــاری ه ــًا انتظ ــد و طبع ــل می کن ــی عم ــدود قانون ح
ــی را  ــت های کل ــای سیاس ــود آرمانه ــون موج ــر قان ــی اگ ــورا )ح ش
به درســی تأمیــن نکنــد( فراتــر از حــدود قانــون عمــل کنــد. البتــه 
شــورای نگهبــان در حیطــه اختیــارات و تــوان خــود تاش هــای 
ــد ۵ ـ  ــق بن ــه تحق ــی ازجمل ــت های کل ــق سیاس ــیاری در راه تحق بس

ــت. ــته اس ۱0 داش

۲ـ قوانیــن انتخاباتــی موجــود نقائــص و نارســایی های دارد کــه 
عــدم اقــدام جــدی و ســریع بــه اصــاح آن هــا از موانــع و چالش هــای 
تحقــق سیاســت های کلــی انتخابــات ازجملــه جلــب مشــارکت 

ــت. ــفافیت اس ــری و ش حداکث

ــدم  ــل ع ــود، معض ــات موج ــایس انتخاب ــای اس ــی از چالش ه ۳ـ یک
ــراز  ــرض اح ــذار، در ع ــط قانون گ ــه توس ــت ک ــا اس ــراز صاحیت ه اح
صاحیــت و احــراز صاحیــت قــرار نگرفتــه اســت و بنــد ۲ ـ ۱۱ نیــز 
ــن  ــان قوانی ــیاق هم ــر س ــًا ب ــته و عم ــه آن نداش ــاره ای ب ــچ اش هی

ــت. ــده اس ــته ش ــود نگاش ــوب موج معی



2۰

14
00

یز 
پای

   | 
ت  

ری
هو

جم
مه 

ت نا
س

سیا

   

ــث  ــا بح ــبتًا ب ــات نس ــی انتخاب ــت های کل ــانزدهم سیاس ــد ش     بن
ــی  ــل بی طرف ــت کام ــان و رعای ــران و مجری ــوذ ناظ ــدم اعمال نف ع
، ارتبــاط  از ســوی آنآن کــه مــورد تأکیــد بنــد پانزدهــم اســت۱۲ 
می یابــد امــا محتــوای آن فــارغ از ناظــر یــا مجــری بــودن می باشــد 
دســته بندی های  در  حکومــت  قــدرت  ورود  منــع  بــر  تمرکــز  و 
ســیایس و جناحــی انتخاباتــی و جانبــداری از داوطلبــان دارد. 

 ۳ انتخاباتــی باألخــص تبصــره      در مــواد عدیــده ی قوانیــن 
مــاده ۳۱، مــواد ۳۳، ۳۷، 40، ۷۳ و ۹۳ قانــون انتخابــات ریاســت 
جمهــوری، بنــد »ج« مــاده ۲۹ قانــون انتخابــات مجلــس شــورای 
ــاده  ــون، م ــن قان ــاده ۶۶ همی ــورد »۱۲« م ــاده ۶0 و م ــامی، م اس
اســامی  شــوراهای  انتخــاب  و  وظایــف  تشــکیات،  قانــون   ۵0
کشــور و انتخــاب شــهرداران، تبصــره ۲ مــاده ۶0 و بنــد »ک« و 
»ق« مــاده ۶۷ قانــون اخیــر، بــه ممنوعیــت دخالــت، نفــوذ و 
ــده  ــه ش ــه توج ــن عرص ــه ای ــات ب ــران انتخاب ــان و ناظ ورود مجری
امــا نســبت بــه ممنوعیــت ورود نهادهــا و دســتگاه های حکومــی 
کم توجهــی  حــدودی  تــا  انتخابــات،  حیطــه ی  بــه  ذی نفــوذ 
ــام  ــه انج ــوط ب ــانزدهم، من ــد ش ــاد بن ــی مف ــق عی ــذا تحق ــده ل ش
ــش  ــش از پی ــر بی ــان نظ ــی و امع ــن انتخابات ــات در قوانی اصاح

ــود. ــد ب ــوع خواه ــن موض ــه ای ب

    در مــواد مربــوط بــه لــزوم بی طرفــی مجریــان و ناظــران، حفــظ 
ســامت انتخابــات مطــرح اســت و دســت اندرکاران انتخابــات 
به موجــب مــواد فــوق و تــأیس از بنــد پانزدهــم سیاســت های 
می گردنــد.  منــع  ســوگیری ها  و  دخالت هــا  از  انتخابــات،  کلــی 
مــردم  رأی  از  بایــد  بــودن،  ناظــر  یــا  مجــری  اعتبــار  بــه  آنــان 
و  تقلــب  اعمــال  از  و  نمــوده  صیانــت  حق النــاس  به عنــوان 
ــورت  ــه در ص ــت ک ــی اس ــد. بدیه ــه عمل آورن ــری ب ــوذ، جلوگی نف
ــد  ــل خواه ــرض حاص ــض غ ــراد، نق ــن اف ــت ای ــداری و دخال جانب

ــد.  ش

    موضــوع بحــث فعلــی نگارنــده، ناظــر بــه ممنوعیــت ورود بــه 
ــی  ــا نهادهای ــراد ی ــوی اف ــان از س ــداری از داوطلب ــات و جانب انتخاب
اســت کــه به واســطه ســمت و جایگاهشــان، ذی قــدرت و ذی نفــوذ 
هســتند و حکومــت، پشــتوانه ی قــدرت و نفــوذ آنــان اســت.  از 
ایــن بــاب، اســتفاده از امکانــات دولــی در جهــت حمایــت از برخــی 
داوطلبــان بایــد ممنــوع باشــد چراکــه منتهــی بــه تخدیــش عدالــت 
انتخاباتــی خواهــد شــد. دربنــد شــانزدهم سیاســت های کلــی 
ســه گانه  قــوای  مســلح،  نیروهــای  ورود  ممنوعیــت  انتخابــات، 
اعــم از وزارتخانه هــا و دســتگاه های تابعــه آن هــا، دســتگاه های 
اطاعاتــی و امنیــی، ســازمان ها، نهادهــا و شــرکت های دولــی 
جناحــی  و  ســیایس  دســته بندی های  در  عمومــی  نهادهــای  و 
انتخاباتــی و جانبــداری از داوطلبــان ذکــر گردیــده اســت. قوانیــن 
بیــان  را  ممنوعیــی  چنیــن  محــدود،  به طــور  نیــز  انتخاباتــی 
داشــته اند. به عنــوان نمونــه بــر اســاس مــاده ۶8 قانــون انتخابــات 
ریاســت جمهــوری، انجــام فعالیــت تبلیغاتــی از تاریــخ اعام رســمی 
اســامی نامزدهــا لــه یــا علیــه نامزدهــای ریاســت جمهــوری از میــز 
ــمی و  ــه رس ــه جنب ــری ک ــیله دیگ ــر وس ــا ه ــه و ی ــاز جمع ــه نم خطاب
دولــی دارد و فعالیــت کارمنــدان در ســاعات اداری و همچنیــن 
ادارات،  و  وزارتخانه هــا  امکانــات  ســایر  و  وســایل  از  اســتفاده 
شــرکت های دولــی و مؤسســات وابســته بــه دولــت و نهادهــا 
و مؤسســاتی کــه از بودجــه عمومــی )بــه هــر مقــدار( اســتفاده 
می کننــد و همچنیــن در اختیــار گذاشــتن وســایل و امکانــات مزبــور 
ــن  ــره ۲ ای ــود. تبص ــناخته می ش ــرم ش ــب، مج ــوده و مرتک ــوع ب ممن
ــای  ــا و اعض ــی و نهاده ــای دول ــازمان ها و ارگانه ــاده، ادارات و س م
آن هــا را از صــدور اعامیــه، اطاعیــه و پــاکارد لــه یــا علیــه نامزدهــا 
ــور  ــای مذک ــت. ممنوعیت ه ــرده اس ــع ک ــود من ــمت خ ــر س ــا ذک و ب
در مــاده ۶8، به عــاوه کســانی کــه از طریــق رادیــو و تلویزیــون 
تبلیــغ انتخاباتــی لــه یــا علیــه یکــی از نامزدهــای انتخاباتــی نمایند 
مشــمول مجــازات حبــس از یــک تــا شــش مــاه منــدرج در مــاده 88 

استنباط صحیح از بند شانزدهم سیاست های کلی انتخابات1 ، تأملی بر 
فروض مختلف آن

حامد عالی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

6یادداشـت
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خواهنــد بــود. در قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی طــی 
مــاده ۵۹، همیــن ممنوعیت هــای موجــود در مــاده ۶8 قانــون 
تبصــره  در  اســت.  گردیــده  ذکــر  جمهــوری،  ریاســت  انتخابــات 
۲ مــاده ۵۹ قانــون انتخابــات مجلــس، نشــریات و مطبوعــات 
متعلــق بــه ســازمان ها، وزارتخانه هــا، ادارات، نهادهــا و مؤسســات 
یادشــده در متــن مــاده، از تبلیــغ بــرای نامــزد انتخاباتــی ولــو 
ــس  ــات مجل ــون انتخاب ــدند. در قان ــع ش ــی من ــورت درج آگه به ص
خبــرگان رهبــری ایــن موضــوع قابل مشــاهده نیســت امــا در مــاده 
ــان  ــایل، کارکن ــتفاده از وس ــون، اس ــن قان ــی ای ــه اجرای ۲۵ آیین نام
و ســایر امکانــات دولــی و مؤسســات و شــرکت های وابســته بــه 
دولــت، نهادهــای انقــاب اســامی، جایگاه هــای خطابــه نمــاز 
جمعــه، کلیــه دانشــگاه ها و شــهرداری ها و کلیــه دســتگاه هایی 
کــه از بودجــه عمومــی کشــور بــه هــر مقــدار اســتفاده می-نماینــد را 
بــرای تبلیغــات کلیــه نامزدهــای خبــرگان اکیــدًا ممنــوع اعــام کرده 
اســت. فــارغ از آسیب شــنایس نظــام حقــوق انتخاباتــی امــروز، نکتــه 
حائــز اهمیــت، اینکــه هــم از بنــد شــانزدهم سیاســت های کلــی 
ــت  ــن برداش ــده، ای ــدد اشاره ش ــواد متع ــاد م ــم از مف ــات و ه انتخاب
ــرد  ــه ف ــش از اینک ــور، بی ــای مذک ــه ممنوعیت ه ــود ک ــل می ش حاص
محــور و غیــر ســاختاری باشــند، واجــد جنبــه ی جمعــی- نهادی انــد. 
لــذا در راســتای تحلیــل و تشــریح بنــد مــورد بحــث، 4 فــرض را 

مطــرح می نماییــم.

اول: جمعی-نهادی

کلــی  سیاســت های  توســط  قطعــی  به صــورت  فــرض،  ایــن      
انتخابــات منــع شــده اســت. توضیــح اینکــه چنانچــه یک نهــاد 
حکومــی یــا وابســته بــه قــدرت، جهت گیــری و دخالــی در انتخابات 
یــا قــدرت و نفــوذ  نــام  از  ایــن ســوگیری ها،  داشــته باشــد و در 
ســاختاری اســتفاده نمایــد، یقینــًا مشــمول ممنوعیت هــای منــدرج 
در سیاســت های کلــی انتخابــات و قوانیــن انتخاباتــی خواهــد شــد. 
ــامل  ــده ش ــتندات اشاره ش ــه در مس ــارات به کاررفت ــه عب ــه ب ــا توج ب
شــرکت ها،  نهادهــا،  ســازمان ها،  دســتگاه ها،  قــوا،  »نیروهــا، 
اســتنباط  شــهرداری ها«،  دانشــگاه ها،  ارگان هــا،  مؤسســات، 
نگارنــده ایــن اســت کــه بیــش از آن کــه فــرد فــرد اعضــای ایــن 
ــور  ــا منظ ــخصیت نهاده ــند، ش ــر باش ــادی مدنظ ــاختارهای نه س
آن هــا  وســایل  و  امکانــات  کــه  حالــی  در  به خصــوص  اســت، 
مورداســتفاده قــرار گیــرد. اقتضــاء انتخابــات ســالم و عادالنــه 
ایــن اســت کــه نامزدهــای هــر انتخابــات بــه همــراه طرفــداران 
ــه و  ــدگاه، برنام ــر، دی ــح، نظ ــی صحی ــتر رقاب ــد در بس ــود بتوانن خ
ــان  ــا نش ــن راه ه ــود را از ای ــری خ ــوده وبرت ــه نم ــان را ارائ کارنامه ش
دهنــد و دولــت و اجــزای آن بــه اعتبــار جایــگاه و قــدرت و امکاناتــی 
ــل  ــخاص عم ــع اش ــه نف ــته و ب ــی نداش ــد، دخال ــه در اختیاردارن ک
نکننــد چراکــه ایــن دخالت-هــا باعــث برهــم زدن تعــادل و برابــری 
فرصــت رقابــت می گــردد و بــا موازیــن دیــی مــا و حق النــاس 
ــل ٣،  ــد ٩ اص ــر بن ــایس نظی ــون اس ــدد قان ــول متع ــودن رأی و اص ب
اصــل ١٩، ٢٠ و بنــد ۱۵ سیاســت های کلــی انتخابــات نیــز در تعــارض 
اســت. همچنیــن تصریــح بنــد ۳ سیاســت های کلــی انتخابــات بــه 
ــر  ــیم براب ــا تقس ــی ب ــات انتخابات ــان در تبلیغ ــدی داوطلب »بهره من
متناســب بــا امکانــات در هــر انتخابــات حســب مــورد از صدا و ســیما 
ــی  ــی و عموم ــات دول ــانه ها و امکان ــر رس ــازی و دیگ ــای مج و فض

ــذارد. ــه می گ ــا صح ــب م ــر مطال ــور«، ب کش

    در صــورت عــدم امعــان نظــر بــه مطالــب اخیــر، روح اصــل ششــم 
قانــون اســایس نیــز بــه محــاق مــی رود زیــرا فلســفه حاکــم بــر 
ــور  ــور کش ــردم و اداره ی ام ــی م ــر واقع ــذاری نظ ــل، تأثیرگ ــن اص ای

بــه اتــکاء آراء عمومــی اســت نــه القــای نظــر بــه مــردم و یــاری 
رســاندن نهادهــا بــه یکــی از نامزدهــا. بــه عبــارت بهتــر، صــرف 
انتخــاب ظاهــری فــرد یــا افــراد توســط مــردم، به منزلــه ی مردمــی 
ــه  ــت چراک ــردم نیس ــه آراء م ــور ب ــکاء اداره ام ــات و ات ــودن انتخاب ب
تبلیغــات و حمایت هــا در عرصــه انتخابــات تأثیــرات شــگرفی هــم 
ــه  ــد. چنانچ ــات دارن ــه انتخاب ــر نتیج ــم ب ــارکت و ه ــزان مش ــر می ب
ــات در  ــتن امکان ــت داش ــدم در دس ــطه ع ــته ای به واس ــرد شایس ف
مقابــل فــرد ناشایســی به واســطه حمایت هــا و تأثیــرات ابزارهــای 
مجلــس  شــورا،   بــه  یافتــن  راه  از  و  بخــورد  شکســت  حکومــی، 
ــد  ــوری بازبمان ــت جمه ــاد ریاس ــا نه ــرگان و ی ــامی، خب ــورای اس ش
ــبب  ــدت س ــه در درازم ــده بلک ــزار نش ــت برگ ــات درس ــا انتخاب نه تنه
آنــان  بی اعتمــادی مــردم نســبت به نظــام و کاهــش مشــارکت 

ــد.  ــد ش خواه

دوم: فردی-نهادی

    عــاوه بــر دخالــت نهــاد یــا جمعــی از اعضــای آن به واســطه ســمت 
و موقعیــت خــود در انتخابــات، فــرض فــردی و نهــادی بــودن 
ــه  ــبت ب ــری نس ــت کمت ــا ممنوعی ــت و ب ــرح اس ــز مط ــری نی جهت گی
فــرض قبلــی مواجــه می باشــد. ممکــن اســت فــرد بــه اعتبــار ناظــر 
یــا مجــری بــودن در انتخابــات از دخالــت و جانبــداری منــع شــود یــا 
ــا  ــود ی ــاص خ ــگاه خ ــار جای ــه اعتب ــد و ب ــری نباش ــر و مج ــه ناظ اینک
عضویــت در نهادهــای خــاص از ایــن دخالت هــا منــع شــده باشــد. 
حالــت اول مربــوط بــه موضــوع عــدم دخالــت ناظــران و مجریــان 
ــی  ــت فعل ــط آن در یادداش ــه بس ــت ک ــا اس ــی آن ه ــزوم بی طرف و ل
ــن  ــدای همی ــر آن در ابت ــر ب ــی ناظ ــواد قانون ــًا م ــد و صرف نمی گنج
متــن، مورداشــاره قــرار گرفتنــد امــا جــای بحــث حالــت دوم دقیقــًا 
ــه  ــز خطاب ــت، می ــه گذش ــه ک ــن، همان گون ــت. در قوانی همین جاس
نمــاز جمعــه و فعالیــت کارمنــدان در ســاعات اداری دو قالی بودند 
کــه اکیــدًا فعالیــت تبلیغاتــی لــه یــا علیــه نامزدهــا از طریــق آن هــا 
ممنــوع اعام شــده  اســت. خطیــب نمــاز جمعــه چــه نماینــده ولــی-
ــت  ــد داش ــق را نخواه ــن ح ــد، ای ــری باش ــخص دیگ ــه ش ــه و چ فقی
کــه در هنــگام ســخنرانی از تریبــون نمــاز جمعــه بــه نفــع یــا بــه ضــرر 
ــه  ــاعاتی ک ــد اداره در س ــن کارمن ــد. همچنی ــخی بگوی ــا س نامزده
بایــد کار اداری انجــام بدهــد و در قبــال آن ســاعات از دولــت، حقوق 
دریافــت مــی دارد نبایــد فعالیــت تبلیغاتــی بــرای نامزدهــا داشــته 
باشــد. ایــن عمــل عــاوه بــر اینکــه می توانــد مصــداق تخلــف 
اداری باشــد۳4 در قوانیــن انتخاباتــی و خاصــه مــواد ۶8 و 88 قانــون 
انتخابــات ریاســت جمهــوری و مــاده ۵۹ قانــون انتخابــات مجلــس 
ــس  ــات مجل ــون انتخاب ــه قان ــاده ۲۹ آیین نام ــامی و م ــورای اس ش
خبــرگان رهبــری نیــز جرم انــگاری گردیــده و مســتحق مجــازات 

دانســته شــده اســت.

سوم: جمعی-غیرنهادی

ــه  ــت چراک ــر اس ــرض اول، غیرقطعی ت ــرض از ف ــن ف ــت ای     ممنوعی
انتخاباتــی،  مــواد  و  انتخابــات  کلــی  سیاســت های  صراحــت 
ــت  ــال جه ــد. مث ــرض دوم ان ــدودی ف ــا ح ــرض اول و ت ــر ف دامن گی
فهــم بهتــر فــرض مــورد بحــث اینکــه کارمنــدان یــک وزارتخانــه 
حاضــر  نامــزدی  انتخاباتــی  ســتاد  در  اداری،  ســاعات  از  خــارج 
شــوند و از وی حمایــت بــه عمل آورنــد. بدیــن دلیــل کــه کارمنــدان 
فــرض مســئله، در ســاعات اداری و تحــت عنــوان کارمنــد وزارتخانــه 
ایــن عمــل تبلیغاتــی را انجــام ندادنــد و از امکانــات دولــی نیــز 
ــد  ــرار نمی گیرن ــاره ق ــواد مورداش ــداق م ــد، مص ــتفاده ای نکردن اس



22

14
00

یز 
پای

   | 
ت  

ری
هو

جم
مه 

ت نا
س

سیا

ــه  ــه همیش ــا قضی ــده اند ام ــم نش ــف اداری ه ــب تخل ــًا مرتک و عم
بــه ایــن ســادگی نیســت. مثــًا چنانچــه تعــداد قابل توجهــی از 
ــد  ــت کنن ــات حمای ــایص در انتخاب ــزد خ ــس از نام ــدگان مجل نماین
ــغ  ــا تبلی ــی از کاندیداه ــه یک ــا علی ــه ی ــته جمعی ل ــورت دس و به ص
مشــمول  رفتــار  ایــن  آیــا  کــه  می شــود  ایجــاد  تردیــد  نماینــد، 
ممنوعیت هــای منــدرج در سیاســت های کلــی انتخابــات و قوانیــن 

ــر. ــا خی ــت ی ــی اس انتخابات

از امکانــات دولــی استفاده نشــده و ممکــن اســت      از یک ســو 
ــال  ــی، اعم ــأن نمایندگ ــه دوراز ش ــخی و ب ــلیقه ش ــر س ــراد بناب اف
به هرحــال  دیگــر  ســوی  از  و  باشــند  داده  انجــام  را  مذکــور 
اقداماتــی  جمعــی،  به صــورت  پارلمــان  نماینــدگان  از  تعــدادی 
ــات  ــال و اقدام ــن اعم ــت، ای ــل برائ ــق اص ــتند. مطاب ــول داش معم
قابل بازخواســت نیســتند زیــرا کــه منــع قانونــی دراین بــاره وجــود 
نــدارد. امــا واقعیــت امــر آن اســت کــه اعمــال مورداشــاره می توانــد 
محدودکننــده آزادی انتخابــات، ســامت انتخابــات، عدالــت در 
ــی  ــد ح ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــات باش ــاف در انتخاب ــات و انص انتخاب
اگــر نماینــدگان، قصــد سوء اســتفاده از قــدرت و جایــگاه خــود 
ــان را  ــه، آن ــود در جامع ــورات موج ــانه ها و تص ــند، رس ــته باش نداش
نمایندگانــی می پندارنــد کــه از ســوی مجلــس در حــال تبلیــغ لــه یــا 
علیــه افراد انــد و درواقــع ایــن افــراد گویــی بــه نمایندگــی از یــک قوه 
در حــال جبهه گیــری  می باشــند. قــدر متیقــن و خاصــه مطلــب آن 
ــاق  ــه اتف ــد و چنانچ ــد آور باش ــد تردی ــرض می توان ــن ف ــه ای ــت ک اس
افتــد، فــروض و احتمــاالت فراوانــی بــه همــراه داشــته باشــد. لــذا 
تنظیــم دقیــق قوانیــن انتخاباتــی دراین بــاره و تعییــن تکلیــف 
ــر  ــه نظ ــروری ب ــات ض ــی انتخاب ــت های کل ــاس سیاس ــر اس ــی ب جزئ
می رســد زیــرا خــًا قانونــی موجــود می توانــد آســیب زا، ســالب 
اعتمــاد و کاهنــده نــرخ مشــارکت در بلندمــدت باشــد. ضمــن 
ــت،  ــرد موردحمای ــای ف ــی در رقب ــم و بی عدال ــاس ظل ــه احس آنک
ــور  ــیایس کش ــه س ــده آرام آرام از صحن ــراد بازن ــود و اف ــت می ش تقوی
ــرای ادوار  ــاق، ب ــن اتف ــه ی ای ــس از تجرب ــه پ ــا اینک ــد ی ــار می رون کن
بعــد اصطاحــًا در اندیشــه ی البــی بــا نماینــدگان و جلــب حمایــت 

ــاد.  ــد افت ــات خواهن ــا و مقام نهاده

    دیگــر نکتــه اینکــه بنــد شــانزدهم سیاســت های کلــی انتخابــات از 
عبارت»جانبــداری از داوطلبان«اســتفاده کــرده اســت. حال ســوال 
مطــرح می شــود کــه آیــا صرفــًا »حمایــت« از یــک شــخص، ممنــوع 
اعام شــده و یــا اینکــه می تــوان ایــن بنــد از سیاســت های کلــی 
ــز  ــان« نی ــی داوطلب ــد برخ ــه و ض ــغ علی ــامل »تبلی ــات را ش انتخاب
ــت ورود  ــد، »ممنوعی ــن بن ــه در همی ــی اینک ــخ اجمال ــت. پاس دانس
بــه دســته بندی هــای ســیایس و جناحــی انتخاباتــی« نیــز آمــده کــه 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــرف دارد و ب ــردن ص ــت ک ــر از حمای ــی عام ت معنای

حمایــت از شــخص، موضوعیــت نداشــته باشــد. 

چهارم: فردی-غیرنهادی

ــه از  ــت و ن ــات اس ــری انتخاب ــه مج ــر و ن ــه ناظ ــه ن ــردی ک ــرای ف     ب
ســوی نهــادی کــه عضــو آن بــوده، فعالیــت تبلیغاتــی می کنــد، 
اعــام ممنوعیــت، فاقــد منطــق اســت مگــر اینکــه صاحب منصــی 
باشــد کــه قانونــًا حــق دخالــت و جبهه گیــری نداشــته و یــا کارمنــد 
آن  خــاص  مقــررات  و  قوانیــن  وفــق  کــه  باشــد  دســتگاه هایی 
ــن  ــد. در غیرازای ــته باش ــی نداش ــت انتخابات ــازه فعالی ــتگاه اج دس
ــد و  ــه کارمن ــو اینک ــت ول ــراد اس ــت اف ــر آزادی فعالی ــل ب ــوارد، اص م

ــند. ــی باش ــای حکوم ــه نهاده ــته ب وابس

ــواردی  ــام م ــات، تم ــی انتخاب ــت های کل ــانزدهم سیاس ــد ش     دربن

کــه از ورود در دســته بندی هــای ســیایس و جناحــی انتخاباتــی 
از داوطلبــان منــع شــدند، ســاختارهای جمعــی و  و جانبــداری 
نهــادی هســتند. به عبارت دیگــر، بنــد شــانزده، جمــع محــور اســت 
ــه  ــت چراک ــتثناء نیس ــد اس ــب فاق ــن مطل ــه ای ــور. البت ــرد مح ــه ف ن
ــد.  ــور می باش ــد، فرد مح ــن بن ــده در ای ــورد ذکرش ــن م ــًا اولی صرف
»نیروهــای مســلح« تنهــا مــوردی اســت کــه بیــان آن در ایــن بنــد، 
فــارغ از نهــادی و ســاختاری بــودن اســت و به زعــم مــا حســب ظاهــر، 

ــود. ــد ب ــلح خواه ــای مس ــرد نیروه ــرد ف ــامل ف ش

پی نوشت
۱ بنــد ۱۶: ممنوعیــت ورود نیروهــای مســلح، قــوای ســه گانه اعــم از وزارتخانه هــا و 
دســتگاه های تابعــه آنهــا، دســتگاه های اطاعاتــی و امنیتــی، ســازمان ها، نهادهــا 
ــی  ــی و جناح ــته بندی های سیاس ــی در دس ــای عموم ــی و نهاده ــرکت های دولت و ش

انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.   

ــراد و  ــه اف ــاب آزادان ــق انتخ ــات و ح ــامت انتخاب ــداری از آزادی و س ــد ۱۵: پاس ۲ - بن
ــز  ــرا و نی ــارت و اج ــذاری، نظ ــاس در قانون گ ــوان حق الن ــردم به عن ــت از آراء م صیان

رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان. 
۲ -ل

۳- برخــی بندهــای مــاده ٨ قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری: بنــد ۳: ایجــاد 
ــا  ــی آنه ــور قانون ــام ام ــر در انج ــا تأخی ــدادن ی ــام ن ــا انج ــوع ی ــاب رج ــی در ارب نارضایت
بــدون دلیــل. بنــد 8 :تــرک خدمــت در خــال ســاعات موظــف اداری. بنــد ۱4: کــم کاری 
یــا ســهل انگاری در انجــام وظایــف محــول شــده. بنــد ۱۹ : تعطیــل خدمــت در اوقــات 
ــغلی و  ــت ش ــا موقعی ــئون ی ــاز از ش ــتفاده غیرمج ــوع اس ــر ن ــد ۲۵ :ه ــرر اداری. بن مق

ــت اداری. ــام و موقعی ــتفاده از مق ــد ٣٠: سوء اس ــی. بن ــوال دولت ــات و ام امکان

۳- برخــی بندهــای مــاده ٨ قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری: بنــد ۳: ایجــاد 
ــا  ــی آنه ــور قانون ــام ام ــر در انج ــا تأخی ــدادن ی ــام ن ــا انج ــوع ی ــاب رج ــی در ارب نارضایت
بــدون دلیــل. بنــد 8 :تــرک خدمــت در خــال ســاعات موظــف اداری. بنــد ۱4: کــم کاری 
یــا ســهل انگاری در انجــام وظایــف محــول شــده. بنــد ۱۹ : تعطیــل خدمــت در اوقــات 
ــغلی و  ــت ش ــا موقعی ــئون ی ــاز از ش ــتفاده غیرمج ــوع اس ــر ن ــد ۲۵ :ه ــرر اداری. بن مق

ــت اداری. ــام و موقعی ــتفاده از مق ــد ٣٠: سوء اس ــی. بن ــوال دولت ــات و ام امکان
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هنجارهای انتخاباتی و نقش آن در برگزاری انتخابات شایسته

یکــی از موضوعــات مــورد تأکیــد رهبــری نظــام )دامت حفاظاتــه( در 
ــعور  ــر از ش ــور و متأث ــات پرش ــزاری انتخاب ــات، برگ ــر دوره از انتخاب ه
ــات  ــک انتخاب ــزاری ی ــع، برگ ــت. درواق ــردم اس ــی م ــرت انقاب و بصی
حاصــل  مــردم  حداکثــری  حضــور  بــا  تنهــا  کارآمــد  و  شایســته 
ــرت  ــعور و بصی ــده از ش ــد برآم ــات بای ــن انتخاب ــه ای ــود، بلک نمی ش
انتخاباتــی باشــد. مقولــه فرهنــگ ســیایس انتخابــات از موضوعات 
مهمــی اســت کــه همــواره در فصــل انتخابــات مطــرح بــوده اســت. 
بــر اســاس اهمیــت و ضــرورت آن، دربنــد هشــتم سیاســت های 
کلــی انتخابــات تحــت عنــوان » ارتقــاء ســطح شــناخت و آگاهــی و 
ــه  ــی و نهادین ــای انتخابات ــج هنجاره ــی و تروی ــای عموم آموزش ه
ــت  ــط رقاب ــد و ضواب ــن قواع ــی و تعیی ــگ عموم ــردن آن در فرهن ک
ــه و  ــور آگاهان ــارکت و حض ــش مش ــور افزای ــالم به منظ ــیایس س س
ــده  ــه آن پرداخته ش ــح« ب ــاب اصل ــه انتخ ــک ب ــردم و کم ــاط م بانش
اســت. بــرای تحقــق ایــن سیاســت کــه همــواره موردتوجــه و تأکیــد 
رهبــری معظــم نظــام نیــز بــوده اســت، عناصــر دخیــل در امــر 
را  برگــزاری انتخابــات، هنجارهــای مؤثــر در موضــوع انتخابــات 

ــد. ــرار دهن ــر ق ــت نظ ــایی و دق ــورد شناس ــت م می بایس

 ازجملــه ایــن هنجارهــا در نظــام حقوقــی- ســیایس ایــران می تــوان 
بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد؛ 

 الف: قانونمندی انتخاباتی 

ــده  ــل برگزارکنن ــوی عوام ــگ از س ــار و فرهن ــن هنج ــازی ای پیاده س
مســتلزم  رأی دهنــدگان،  و  انتخاباتــی  نامزدهــای  همچنیــن  و 
شــناخت و آگاهــی از قوانیــن تخصــی مربــوط بــه انتخابــات و 
ــه  ــری ک ــت، ام ــی اس ــای انتخابات ــر رفتاره ــم ب ــی حاک ــن عموم قوانی
بــه نظــر می رســد در گــروه نامزدهــای انتخاباتــی و طرفــداران 
آن هــا به ویــژه درزمینــه قوانیــن حاکــم بــر رفتارهــای انتخاباتــی 
ــی  ــه موضوعات ــد. ازجمل ــتر می باش ــد بیش ــت و تأکی ــد تقوی نیازمن
کــه در فعالیت هــای انتخاباتــی کمتــر موردتوجــه قرارگرفتــه اســت، 

پرداختــن بــه مقولــه ارتقــاء دانــش حقوقــی مــردم نســبت بــه 
موازیــن قانونــی مرتبــط بــا انتخابــات اســت. تحقــق چنیــن امــری 
باعــث بــاال رفتــن ســطح فرهنــگ ســیایس مــردم خواهــد شــد. اینکه 
مــردم در یــک انتخابــات، بــه برنامه هــای مطرح شــده از ســوی 
ــه  ــی آن، فعاالن ــا ارزیاب ــد و ب ــه می نماین ــی توج ــای انتخابات نامزده
در انتخابــات شــرکت می کننــد، نشــان از شــعور ســیایس برخاســته 
از شــناخت موازیــن قانونــی موضــوع دارد. نقــش و جایــگاه مراکــز 
آمــوزیش از قبیــل دانشــگاه ها و مــدارس در ایــن زمینــه قابل توجــه 
در  انتخابــات  موضــوع  بــا  آمــوزیش  متــون  خالــی  جــای  اســت. 
ســرفصل های آمــوزیش نظــام آمــوزیش مــا مشــهود بــوده و نیازمنــد 

ــد.      ــر می باش ــن ام ــه در ای ــئولین مربوط ــه مس توج

 ب: عدالت انتخاباتی 

تحقــق ایــن اصــل، مســتلزم مدیریــت اقدامــات مجریــان انتخابات 
می باشــد. ازیک طــرف می بایســت در جریــان انتخابــات نســبت 
بــه نامزدهــای انتخاباتــی بی طــرف باشــند و امکانــات عمومــی 
ــور  ــا را دارد به ط ــط نامزده ــرداری توس ــی بهره ب ــت قانون ــه قابلی ک
مســاوی در اختیــار آنــان قــرار گیــرد و از طــرف دیگــر، شــرایط و 
امکانــات الزم بــرای مشــارکت همــه افــراد جامعــه در امــر انتخابات را 
فراهــم ســازند. بی طرفــی در انتخابــات منجــر بــه افزایــش اعتمــاد 

ــود. ــام می ش ــت نظ ــی و تقوی عموم

 ج: اخاق انتخاباتی  

پایبنــدی مجریــان بــه قوانیــن و اخــاق ضامــن تحکیــم مناســبات 
برداشــتن  گام  و  نظــام  مقبولیــت  افزایــش  و  حکومــت  و  مــردم 
اســاس،  ایــن  بــر  بــود.  خواهــد  عدالــت  و  پیشــرفت  مســیر  در 
انتخاباتــی  مختلــف  ســطوح  در  می بایســت  اخاق مــداری 
موردتوجــه قــرار گیــرد. ازجملــه رفتارهایــی کــه اخاق مــداری در 
مقولــه انتخابــات را تحت الشــعاع خــود قــرار می دهــد و اثــرات 
ــل  ــی عوام ــلیقه ای و حزب ــای س ــذارد، برخورده ــر آن می گ ــی ب منف
اجرائــی انتخابــات می باشــد کــه عــاوه بــر اینکــه ســامت انتخابــات 

سیدهادی موسوی

7یادداشـت

هنجارهای انتخاباتی و نقش آن در برگزاری انتخابات شایسته
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را زیــر ســؤال می بــرد، ممکــن اســت منجــر بــه قطب بندی هــای 
ــل و  ــری و تقاب ــاد درگی ــث ایج ــب آن باع ــود و متعاق ــی ش انتخابات
ــی  ــن وضعی ــردد. چنی ــا گ ــداران نامزده ــات طرف ــک احساس تحری
اســتعداد اینکــه تهدیــدی جــدی بــرای منافــع عمومــی جامعــه 
شــود را دارا می باشــد. یکــی از موقعیت هایــی کــه رعایــت اخــاق 
انتخاباتــی اهمیــت باالتــری بــه خــود می گیــرد، در جریــان تبلیغــات 
دیــی  مردم ســاالری  نظــام  در  می باشــد.  نامزدهــا  انتخاباتــی 
تبلیغــات بــدون حدومــرز نیســت و نیازمنــد رعایــت اخــاق و قانون 
ــت  ــی اس ــی انتخابات ــد اخاق ــه قواع ــی ب ــایه بی توجه ــت. در س اس
کــه گاهــًا مشــاهده می شــود دروغ پردازی هــا و تهمت هــا بــه رقیــب 
انتخاباتــی نســبت داده می شــود و فضــای انتخابــات را ناســالم 
فرهنــگ  نهادینه ســازی  به طورکلــی،  می نمایــد.   غیراخاقــی  و 
من جملــه؛  اخاقــی  معیارهــای  مبنــای  بــر  اســامی  تبلیغاتــی 
صداقــت، رعایــت حرمــت اشــخاص، امیدزایــی و نشــاط آفریی، 
ــه  ــا ن ــه توانمندی ه ــت و ارائ ــوب و مثب ــای خ ــردن کاره ــوال نب زیرس

ــت.     ــت اس ــات درس ــر تبلیغ ــر ب ــکاری موث ــروت راه ــدرت و ث ق

د: مشارکت حداکثری 

از راهکارهــای تحقــق ایــن هنجــار، وجــود احــزاب پویــا و  یکــی 
فعــال در جامعــه ســیایس اســت.  احــزاب زمانــی می تواننــد در 
فرهنــگ انتخاباتــی موثــر واقــع شــوند کــه در فعالیــت حزبــی خــود 
اســتمرار داشــته باشــند. همچنیــن در آمــوزش ســیایس اعضــا خــود 
ــگ  ــد فرهن ــورت می توانن ــن ص ــًا در ای ــند. قطع ــته باش ــرک داش تح
انتخاباتــی پیشــروانه و آگاهانــه را ترویــج دهنــد. در مقابــل احزابــی 
ــا  ــه و تنه ــت پرداخت ــه فعالی ــات ب ــی انتخاب ــازه زمان ــا در ب ــه تنه ک
ــاء  ــبب ارتق ــا س ــد، نه تنه ــه دارن ــود توج ــدت خ ــع کوتاه م ــه مناف ب
ــه و  ــت طلبان ــی منفع ــه فرهنگ ــوند، بلک ــیایس نمی ش ــگ س فرهن

قــدرت محــور را ترویــج می کننــد. نکتــه حائــز اهمیــت در مــورد 
ــات  ــه انتخاب ــه مقول ــه ب ــه »توج ــه اندیش ــت ک ــن اس ــار ای ــن هنج ای
به عنــوان یــک تکلیــف شــرعی« بایــد در افــکار عمومــی جامعــه 
نهادینــه شــود. اگرچــه در قوانیــن ضمانــت اجرایــی بــرای تکلیــف 
بــودن شــرکت در انتخابــات پیــش بیــی نشــده اســت، امــا تقویــت 
ــرای  ــی ب ــرای خوب ــت اج ــد ضمان ــی می توان ــی و مذه ــای دی باوره

ــد.    ــردم باش ــری م ــور حداکث حض

ه: مردم ساالری انتخاباتی 

ــام  ــاالری نظ ــره مردم س ــش چه ــات، نمای ــزاری انتخاب ــفه برگ فلس
اســت. بــر اســاس ایــن اصــل، اواًل، مجریــان انتخاباتــی بایــد در 
برگــزاری انتخابــات، منافــع عمــوم افــراد جامعــه را موردتوجــه 
ــعارها و  ــت ش ــی می بایس ــای انتخابات ــًا، نامزده ــد. ثانی ــرار دهن ق
برنامه هــای خــود را بــر محــور خدمــت بــه مــردم تعریــف و تنظیــم 
ــه و  ــا مطالع ــد ب ــات بای ــان انتخاب ــز در زم ــردم نی ــًا، م ــد. ثالث نماین
دقــت نظــر در برنامه هــای ارائــه شــده نامزدهــا، بــا انتخــاب درســت 
بــر اســاس معیــار خدمتگــزاری، حــق تعییــن سرنوشــت خــود را بــه 

ــد.  ــال نماین ــه اعم ــن وج بهتری

به درســی  اگــر  مطرح شــده  هنجارهــای  اینکــه،  پایانــی  ســخن 
پیاده ســازی شــود و توســط عناصــر ســه گانه دخیــل در جریــان 
ــق  ــرای تحق ــب ب ــی مناس ــرد، تضمی ــرار گی ــه ق ــات موردتوج انتخاب
رهنمــود شــور و شــعور انتخاباتــی و گامــی مهــم در راســتای اجــرای 
سیاســت های کلــی انتخابــات اباغــی رهبــری معظــم نظــام خواهــد 

بــود. 

وآخردعوانا ان الحمد لله رب العالمین
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مقدمه

 در ســالیان اخیــر شــاهد ایــن موضــوع بوده ایــم کــه نامزدهــای 
انتخاباتــی هــم در انتخابــات مجلــس و خصوصــًا در انتخابــات 
ریاســت جمهــوری، در دوران تبلیغــات انتخاباتــی وعده هایــی را 
بــه مــردم می دهنــد و پــس از رأی آوری در انتخابــات، یــا وعده هــای 
ــده  ــای داده ش ــا وعده ه ــد و ی ــوش می کنن ــود را فرام ــده  خ داده ش
را مختــص بــه زمانــی خــاص مثــًا قبــل از تحریــم یــا قبــل از جنــگ 
ــب  ــا را تکذی ــن آن وعده ه ــاس، گفت ــا از اس ــد و ی ــادی می دانن اقتص
از  مــردم  دلخــوری  و  ناراحــی  موجــب  موضــوع  ایــن  می کننــد! 
ــردم  ــی م ــاد عموم ــلب اعتم ــب س ــرور موج ــده و به م ــئوالن ش مس
ــد آن  ــال قص ــن مق ــا در ای ــود. م ــامی می ش ــام اس ــت و نظ از حکوم
داریــم تــا بــه ایــن مســئله پرداختــه و ضــرورت ایجــاد یــک ضمانــت 
ــن  ــرم تبیی ــدگان محت ــرای خوانن ــوع را ب ــن موض ــوی در ای ــرای ق اج

کنیــم.

وفای به عهد از دیدگاه اسام

ــاب و  ــه در کت ــام ک ــدس اس ــرع مق ــم در ش ــات مه ــی از موضوع یک
ــه  ــای ب ــزوم وف ــرورت و ل ــت، ض ــه اس ــد قرارگرفت ــورد تأکی ــنت م س
ــوَن 

ُ
ُموف

ْ
عهــد و پیمــان اســت. خداونــد در قــرآن می فرماید:»َوال

ــی  ــرم )ص( در حدی ــر اک ــن پیامب ــُدوا«۱  . همچنی ا َعاَه
َ

ــْم ِإذ ِبَعْهِدِه
ــُه َو اَل ِديــَن ِلَمــْن اَل َعْهــَد 

َ
 ل

َ
ــة

َ
َمان

َ
می فرماینــد:»اَل ِإيَمــاَن ِلَمــْن اَل أ

ــد  ــس تعه ــی را از جن ــای انتخابات ــوان وعده-ه ــروزه می ت ــُه«   ۲. ام
َ

ل
و وعــده و از مصادیــق آن دانســت. اصــل لــزوم وفــای بــه عهــد 
اقتضــای آن را دارد کــه وقــی وعــده  و تعهــدی در تــوان شــخص 
نیســت از گفتــن آن بــرای رســیدن بــه مقصــودی خــودداری کنــد یــا 
اگــر تــوان انجــام وعــده ای را در خــود می بینــد زمانــی کــه وعــده ای 
را می دهــد ملتــزم بــه عمــل کــردن بــه آن باشــد و در صــورت عــدم 
انجــام وعــده ی مزبــور بایســی کفــاره ی آن را بپــردازد ولــی چــه 
کفــاره ای بــرای ســرمایه ی بی جانشــین مــردم یــک کشــور یعــی 
زمــان و فرصــت کار و تــاش آن هــا! وقــت یــک ملــت، ســرمایه اصلی 

آن هاســت و نبایــد بازیچــه ی وعده هــای ناممکــن یــا بعیدالوقــوع 
ــود. ــی بش ــای انتخابات نامزده

بــرای وعده هــای انتخاباتــی ۲ نــوع ضمانــت اجــرا می تــوان در نظــر 
: فت گر

1.ضمانت اجرای عمومی؛ بیداری افکار و اذهان جامعه

شــاید بتــوان مهم تریــن ابــزار مقابلــه بــا وعده هــای دروغیــن را 
افــکار عمومــی دانســت. حضــور فعاالنــۀ شــهروندان در انتخابــات 
و تأثیرناپذیــری در مقابــل وعده هایــی کــه از ســوی نامزدهــای 
ــی  ــًا غیرقانون ــا کام ــن وعده ه ــه ای ــود ک ــرح می ش ــی مط انتخابات
ــب،  ــی مناس ــازۀ زمان ــک ب ــد در ی ــت، می توان ــن اس ــی غیرممک و ح
فضــای تبلیغــات انتخاباتــی را بــه معرکــۀ ارزیابــی برنامه هــا - و نــه 
ــواد  ــن س ــاال رفت ــه ب ــت ک ــد داش ــد امی ــد و بای ــل کن ــا - تبدی وعده ه
ســیایس شــهروندان، مانــع از برگزیــده شــدن نامزدهایــی شــود کــه 

ــد.۳ ــدام می کنن ــهروندان اق ــب آرای ش ــه جل ــب و دروغ ب ــا فری ب

8یادداشـت

تأملی بر ضرورت تقنین مناسب با بند 5 سیاست های کلی انتخابات

صادق داریوند
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ــزوم  ــر ل ــد ب ــن تأکی ــی، ضم ــان نوران ــک بی ــی )ره( در ی ــهید بهش ش
مقابلــه بــا روش هــای ضــد ارزیِش تبلیغــات انتخاباتــی دربــاره لــزوم 
آگاه ســازی مــردم چنیــن می فرماینــد:»از تبليغــات بــه شــيوه رايــج 
ــگ  ــد ارزش و نيرن ــر ض ــه سراس ــى ك ــاى غرب ــيارى از جامعه ه در بس
و فریــب اســت و پرده هــاى ضخيمــى از زرق و بــرق و شــعارهاى 
ــا  ــا نامزده ــزد ت ــردم مى آوي ــد م ــوى دي ــب جل ــى و مردم فری توخال
را آن طــور كــه هســتند نشناســند و بــا جوســازى مصنوعــى و ايجــاد 
از ديگــران  ایــن وآن، متمايــل و  را بــه  گرايش هــاى كاذب، آن هــا 
ــد  ــا باي ــردِم م ــود و م ــرى ش ــخت جلوگي ــد س ــد، باي ــرخورده كن س
ــات  ــه تبليغ ــر این گون ــه در براب ــوند ك ــاخته ش ــه ای آگاه و س به گون
ــًا  ــا عم ــد ت ــان دهن ــى نش ــش منطق ــد و واكن ــدا كنن ــيت پی حساس
بــازار این گونــه شــيوه هاى ضــد ارزیش تبليغاتــى كســاد شــود و 
ــد.«4    ــا نيافتن ــتفاده از آن ه ــر اس ــه فك ــا ب ــواداران آن ه ــا و ه نامزده
بنابرایــن در زمینــه ی بــاال بــردن ســطح آگاهی هــای عمومــی مــردم 
در همــه زمینه هــا از جملــه زمینــه هــای ســیایس و اجتماعــی بــر 
ــح از  ــتفاده صحی ــا اس ــد ب ــایس بای ــون اس ــل ۳ قان ــد ۲ اص ــق بن طب
مطبوعــات و رســانه های گروهــی ماننــد رســانه ی ملــی ایــن مهــم را 

ــاند. ــام رس ــه انج ب

ــر  ــد و مؤث ــی کارآم ــم قانون ــی؛ تنظی ــرای حقوق ــت اج 2.ضمان
ــامی ــورای اس ــس ش ــط مجل توس

بایــد دانســت وجــود افــکار عمومــی در زمینــه مقابلــه بــا وعده هــای 
دروغیــن انتخاباتــی اگرچــه شــرط الزم اســت لکــن شــرط کافــی 
ــی و  ــرای حقوق ــت اج ــد ضمان ــی بای ــکار عموم ــار اف ــت! در کن نیس
قانونــی مناســب و بازدارنــده بــرای تخلــف از وعده هــای انتخاباتــی 
در نظــر گرفتــه شــود و در ایــن زمینــه مجلــس شــورای اســامی 
کــردن  عملیاتــی  در  مهمــی  جایــگاه  از  تقنیــن  نهــاد  به عنــوان 
سیاســت های کلــی اباغــی رهبــری برخــوردار اســت. بــه عبــارت 
مطــرح  مختلــف  ســطوح  در  کلــی  سياســت هاي  اجــراي  بهتــر 
نظــام  در  بايــد  کلــی  سياســت هاي  اول  درجــه  در  كــه  می شــود 
قانون گــذاري منعكــس شــود و مصــداق اجــرا ی سیاســت های کلــی 

خــود قانون گــذار ی اســت. ۵

اصــول  و  مبانــی  بــا  ابتــدا  در  انتخاباتــی  دروغیــن  وعده هــای 
ــل ۶۷  ــق اص ــال طب ــرای مث ــرار دارد. ب ــاد ق ــایس در تض ــون اس قان
قانــون اســایس نماینــدگان ســوگند می خورند:»ودیعــه ای را کــه 
ــم و در  ــداری کن ــادل پاس ــی ع ــوان امی ــپرده به عن ــا س ــه م ــت ب مل
ــال  ــم.« ح ــت نمای ــوی را رعای ــت و تق ــت، امان ــف وکال ــام وظای انج
نماینــده ای کــه بــا وعده هــای دروغ در انتخابــات برگزیده شــده 
و  امانــت  بــا  را  نمایندگــی  وظایــف  می توانــد  چگونــه  اســت، 
تقــوی انجــام دهــد؟ همچنیــن طبــق اصــل ۱۲۱ قانــون اســایس 
بــه  خدمــت  وقــف  را  می خورد:»خــود  ســوگند  رئیس جمهــور 
ــق و  ــتیبانی از ح ــاق، پش ــن و اخ ــج دی ــور، تروی ــای کش ــردم و اعت م
گســترش عدالــت ســازد.« بــدون شــک دادن وعده هــای دروغیــن 
در انتخابــات نه تنهــا بــا ترویــج دیــن و اخــاق مغایــرت دارد، بلکــه 

آن هــا را دچــار ضعــف و تزلــزل می کنــد. 

از طرفــی دادن وعده هــای ناممکــن یــا بعیــد الوقــوع یــا خــارج 
از حیطــه اختیــارات ریاســت جمهــوری یــا نمایندگــی مجلــس از 
مصادیــق فریــب دادن مــردم بــرای جــذب آرای ایشــان اســت و بنــد 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــات اباغ ــی انتخاب ــت های کل ۵ سیاس
ســال ۱۳۹۵ چنیــن مقــرر می کند:»ممنوعیــت هرگونــه تخریــب، 
ــی  ــارات قانون ــارج از اختی ــای خ ــب و وعده ه ــع، فری ــد، تطمی تهدی
و هرگونــه اقــدام مغایــر امنیــت ملــی نظیــر تفرقــه قومــی و مذهــی 

سیاســت ها  از  بنــد  ایــن  تفســیر  در  انتخاباتــی«.  تبلیغــات  در 
می تــوان گفــت کــه مســتفاد از مــاده ۶۶ قانــون انتخابــات مجلــس 
ــوری،  ــت جمه ــات ریاس ــون انتخاب ــاده ۳۳ قان ــامی و م ــورای اس ش
ــع  ــد و تطمی ــب، تهدی ــه تخری ــده ک ــی مشخص ش ــم انتخابات جرائ
به عنــوان جرائــم انتخاباتــی مــورد تأکیــد قرارگرفتــه اســت امــا نکتــه 
قابل ذکــر ایــن اســت کــه هیچ کــدام از ایــن مــوارد بــه بحــث فریــب 
ــد  ــاره ای نکرده ان ــی اش ــارات قانون ــارج از اختی ــای خ ــرح وعده ه و ط
و متأســفانه در نظــام انتخاباتــی جمهــوری اســامی ایــران تاکنــون 
ــی  ــای انتخابات ــری وعده  ه ــق و پیگی ــرای تحق ــی ب ــازوکار مناس س
در نظــر گرفتــه نشــده اســت و در ایــن زمینــه ضــروری اســت تــا 
مجلــس شــورای اســامی ضمــن مشــورت بــا صاحب نظــران عرصــه 
علــوم انســانی، یــا بــا اضافــه کــردن مــوادی بــه قوانیــن انتخاباتــی 
ــت  ــه ضمان ــن زمین ــه، در ای ــد و جداگان ــون جدی ــک قان ــت ی ــا تح ی
اجــرای قانونــی الزم را وضــع نمایــد تــا بعــی از افــراد خیــال نکننــد 
کــه می توانــد مســئولیت های مهــم کشــوری بــه عهــده گیرنــد و پــس 
از آن بــا اقدمــت ناســنجیده خــود، هــم ســرمایه اجتماعــی حکومــت 
را کاهــش دهنــد و هــم وضــع معیشــت مــردم را دچــار کمبــود و 
مشــکل کننــد. بــرای مثــال می تــوان داوطلبان نامــزدی انتخابــات را 
ملــزم بــه ارائــه نســخه ای مکتــوب از برنامه هــا و وعده هــای ایشــان 
کــرد و شــورای نگهبــان ملــزم بــه اظهارنظــر دربــاره مغایــرت یــا عدم 
مغایــرت وعده هــا و برنامه هــای نامزدهــا بــا اســناد باالدســی 
ــن  ــرد. همچنی ــام ک ــی نظ ــت های کل ــایس و سیاس ــون اس ــل قان مث
می تــوان ســازوکاری در نظــر گرفــت کــه نامــزد انتخاباتــی در صــورت 
پیــروزی پــس از گذشــت مــدت قابل اعتنایــی مثــًا دو ســال از مــدت 
مســئولیت خــود، ملــزم بــه ارائــه گــزاریش در مــورد کمیــت و کیفیــت 

ــود.  ۶ ــش ش ــای خوی ــق وعده ه تحق

بنابــر مطالــی کــه ذکــر آن هــا گذشــت، عرصــه ریاســت جمهــوری یــا 
ــد  ــتند و نبای ــی نیس ــای کوچک ــردم، جایگاه ه ــی م ــوت نمایندگ کس
برخــی افــراد بــه خــود اجــازه دهنــد تــا بــا طــرح وعده هــای ناممکــن 
وقــت و زمــان مــردم یــک کشــور را بازیچــه خودکــرده و آینــده آنــان را 
بــا مشــکل و ناامیــدی رو بــه رو ســازند. بنابرایــن ضــروری می نمایــد 
ــی  ــای فعل ــکات روز و درده ــی از مش ــًا یک ــه حق ــه ک ــن زمین ــا در ای ت
جامعــه ماســت، مجلــس شــورای اســامی اقــدام الزم و مقتــی را در 
زمینــه ایجــاد یــک ضمانــت اجــرای قــوی و مناســب انجــام دهــد تــا 

دگــر بــار شــاهد ایــن اتفاقــات در مواعــد انتخاباتــی نباشــیم.
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سیاســت های کلــی انتخابــات  مطمئنــا نقشــه راهــی بــرای انتخابات 
اســت کــه در آن عدالــت، شــفافیت و ســامت دیده شــده اســت،  
ــرم  ــای محت ــورت اعض ــا مش ــه ب ــت ها ک ــن سیاس ــدف ای ــع ه درواق
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام صــورت گرفتــه برخــورداری 
مشــارکت  کــه  باالســت  پاکــی  و  کامــل  امنیــت  بــا  انتخاباتــی  از 
ســیایس مــردم در آن فزاینــده باشــد. ابــاغ ایــن سیاســت های 
ــت  ــای ریاس ــفاف تر انتخابات ه ــر و ش ــر چه بهت ــزاری ه ــه برگ ــی ب کل
جمهــوری، خبــرگان، مجلــس و شــوراها کمــک موثــری خواهــد کــرد، 
بــا ابــن بــرریس کمــی و کیفــی کــه بســیاری از موضوعــات مــورد 
ــی،  ــت های کل ــاغ سیاس ــا اب ــود، ب ــات ب ــه انتخاب ــاف در عرص اخت
ایــن مســائل تعییــن تکلیــف و مشــخص شــد. سیاســت های کلــی 
ــان  ــئوالن، مجری ــذاران، مس ــه قانون گ ــورد توج ــد م ــات بای انتخاب
ــب  ــت ها رویش مناس ــن سیاس ــرا ای ــد زی ــران باش ــن ناظ و همچنی
ــن  ــاغ ای ــت.  اب ــور اس ــاالری در کش ــی مردم س ــرا و نهادینگ ــرای اج ب
ــدف  ــیایس و ه ــی س ــادل در زندگ ــات و تع ــب ثب ــت ها موج سیاس
ــوری  ــه و ف ــای ناپخت ــری ها، تصمیم ه ــگیری از خودس ــر آن پیش دیگ

ــت. ــات اس ــه انتخاب در عرص

چهارمیــن بنــد از ایــن سیاســت های کلــی بــر تعییــن حــدود و نــوع 
شفاف ســازی  انتخاباتــی،  غیرمجــاز  و  مجــاز  منابــع  و  هزینه هــا 
منابــع و هزینه هــای انتخاباتــی داوطلبــان و تشــکل های ســیایس و 
اعــام بــه مراجــع ذی صــاح و اعمــال نظــارت دقیــق بــر آن و تعییــن 
ــی از  ــاره دارد. یک ــی اش ــات مال ــا تخلف ــورد ب ــی برخ ــیوه و چگونگ ش
موضوعــات مهــم مردم ســاالری دیــی در جمهــوری اســامی ایــران، 
انتخابــات سراســری اســت کــه مــردم بــا مشــارکت خــود سرنوشــت 
کشــور را بــه دســت خــود بــا انتخــاب نماینــدگان مجلس،مجلــس 
خبــرگان رهبــری، رئیس جمهــور و اعضــای شــورای شــهر تعییــن 
می کننــد. انتخابــات آزاد از ویژگی هــای مهــم نظــام مردم ســاالری 
اســت امــا در ایــن میــان، عــدم شفاف ســازی منابــع مالــی تبلیغــات 
ــاد  ــه اعتم ــدی ای ب ــوار ج ــرات ناگ ــای آن، تأثی ــات و هزینه ه انتخاب

نفــوذ  بــرای  را  راه  و  می کنــد  وارد  انتخابــات  ســامت  و  عمومــی 
ــد. ــه می کن ــن عرص ــه ای ــان ب فرصت طلب

انتخابــات  عرصــه  در  کان  هزینه هــای  و  مالــی  فســاد  طبیعتــا 
و  اســت  نامطلوبــی  فرهنگــی  و  اقتصــادی  پیامدهــای  دارای 
مقابلــه بــا چنیــن موضوعاتــی بایــد در اولویــت اعمــال و فعالیــت 
و  مجلــس  تــا  گیــرد  قــرار  حســابریس  و  نظارتــی  دســتگاه های 
در  کــه  شــود  تشــکیل  پاک دســت  و  کارآمــد  و  ســالم  شــورایی 
ــرای  ــب ب ــادی مناس ــرایط اقتص ــن ش ــردم و تأمی ــع م ــتای مناف راس
ــا  ــا و درآمده ــه هزینه ه ــی ک ــردارد. زمان ــران گام ب ــردم ای ــی م تمام
ــًا  ــردد، قطع ــخص گ ــن و مش ــا معی ــی نامزده ــع مال ــفاف و مناب ش
از کانال هــای ارتباطــی کــه منجــر بــه رانت هــای اقتصــادی بــرای 
اهــداف ســیایس خــاص و نامطلــوب بــه وجــود می آیــد جلوگیــری 
می شــود و البتــه ایــن بندهــای مربــوط بــه شفاف ســازی منابــع 
و هزینه هــای مالــی در سیاســت های کلــی انتخابــات، می توانــد 
بــه حضــور مؤثــر احــزاب  و گروه هــای مختلــف در انتخابات هــا 
و ایجــاد یــک انتخابــات ســالم کمــک به ســزایی نمایــد. در اکثــر 
ــتند  ــاالر هس ــای مردم س ــاح دارای نظام ه ــه به اصط ــورهایی ک کش
ــات  ــی از موضوع ــه یک ــعه یافت ــرفته وتوس ــور های پیش ــژه کش به وی
اصلــی نظــارت بــر فعالیــت احــزاب، مشــخص شــدن منشــأ منابع و 
هزینه هــای مالــی فعالیت هــای هــر حــزب و تشــکل ســیایس اســت. 
در بعــی کشــورهای پیشــرفته کــه انتخابــات بــه صــورت حزبــی و 
ــی  ــای مال ــع  و هزینه ه ــر مناب ــارت ب ــود و نظ ــزار می ش ــی برگ گروه
صــورت  احــزاب  حســابریس  شــیوه  در  انتخاباتــی  فعالیت هــای 
می گیــرد. منابــع مالــی از روش هــای مختلــف تأمیــن می گــردد امــا 
تقریبــًا در همــه کشــورها چندیــن خــط قرمــز وجــود دارد کــه یکــی 
ــورها  ــد از کش ــزاب نمی توانن ــا و اح ــه نامزده ــت ک ــن اس ــا ای از آن ه
ــود  ــی خ ــای انتخابات ــن هزینه ه ــرای تأمی ــی ب ــازمان های خارج و س

ــد. ــت کنن ــی دریاف مبلغ

9یادداشـت

تعیین هزینه ها و منابع مالی انتخاباتی مهم ترین بند سیاست های کلی 
انتخابات

علی اکبری
پژوهشگر حوزه حقوق عمومی، دانشجو کارشنایس ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه امام صادق)ع(
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بــه صورتــی دیگــر انتخابــات در یــک نظــام مبتــی بــر مردم ســاالری 
ــک  ــات در ی ــه آن را از انتخاب ــد ک ــی باش ــد دارای ویژگی های ــی بای دی
نظــام لیبــرال دموکــرایس متمایــز کنــد و مهم تریــن نقــاط تمایــز در 
ایــن موضــوع نیــز منابع ســالم و پــاک مالــی و خــودداری از اســراف و  
ریخت وپــاش  در هزینه هــای انتخاباتــی اســت، حــال اغــراق نیســت 
ــی  ــت های کل ــل سیاس ــق و کام ــدن دقی ــی ش ــا اجرای ــم ب ــر بگویی اگ
انتخابــات در نگاهــی کان بــه معنــای کارآمدتــر کــردن مردم ســاالری 

دیــی و تقویــت جمهوریــت و اســامیت نظــام خواهــد بــود.

 بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه کــرد کــه باوجوداینکــه قوانیــن 
ــق  ــدودی دقی ــا ح ــود دارد و ت ــا وج ــور م ــادی در کش ــی زی انتخابات
اســت، ولــی در مــورد منابــع مالــی واردشــده در انتخابــات آن گونــه 
دیگــر  ظــرف  از  نــدارد،  وجــود  مدونــی  شــیوه  اســت  مؤثــر  کــه 
روشــن شــدن منابــع هزینه هــای انتخاباتــی به صــورت قانونــی 
ــا  ــک  و تردیده ــیاری از ش ــه بس ــت ک ــری اس ــل، ام ــات کام ــا جزئی و ب
را برطــرف کــرده و به طــور طبیعــی مــورد اســتقبال همــه اعــم از 
مــردم و قانون گــذاران قــرار می گیــرد. از آنجــا کــه نزدیــک شــدن 
مافیــای ثــروت و قــدرت بــه کاندیداهــای انتخاباتــی و حمایــت 
مالــی همــه جــوره از آنــان بــرای اســتفاده های ســیایس و اقتصــادی 
ــرح  ــت مط ــه سیاس ــه عرص ــرای ورود ب ــکاری ب ــوان راه ــود به عن خ
اســت، بــر ایــن اســاس وزارت کشــور و تمامــی نهادهــای مزبــور 
به عنــوان مجــری و متولــی امــر انتخابــات بایــد نســبت بــه ایــن 
ــن  ــاق چنی ــا اتف ــند و ب ــته باش ــی داش ــیت مضاعف ــوع حساس موض
مســیله هایی در عرصــه انتخابــات به عنــوان بزرگ تریــن حرکــت 
قوانیــن  تصویــب  بــر  و  کــرده  برخــورد  به شــدت  کشــور  ملــی 

بازدارنــده تخلفــات اصــرار ورزد.

آنچــه کــه امــروزه مهــم و ضرورتــی غیرقابل انــکار اســت ایــن مســاله 
اســت کــه نامزدهــای انتخابــات بایــد منشــأ و منابــع مالــی و مقــدار 
وجــوه دریافــی خــود را از حامیــان مالــی، بــه صــورت رســمی و 
ــن  ــا ای ــد ت ــام کنن ــات اع ــر انتخاب ــی ام ــای متول ــه نهاده ــفاف ب ش
ســازمان ها از کیفیــت و چگونگــی ایــن موضــوع اطــاع کامــل داشــته 
ــیدگی  ــرای رس ــی الزم ب ــل و واف ــود اراده کام ــورت وج ــند. در ص باش
مؤثــر  قوانیــن  تصویــب  و  انتخاباتــی  مالــی  منابــع  مســاله  بــه 
ــا  ــت. طبیعت ــن نیس ــد و دور از ذه ــکل بعی ــن مش ــل ای ــی ح اجرای
بــرریس منابــع مالــی نامزدهــا بایــد همــراه بابــی طرفــی باشــد. بــا 
یــک بــرریس ســاده میبینــم کــه در کشــورهای دیگــر بــرای جمــع آوری 
منابــع مالــی کاندیداهــا بعضــا قوانیــن محدودکننــده وجــود دارد. 
به طــور مثــال هــر نامــزد نمی توانــد تمامــی هزینــه تبلیغاتــی 
خــود را از یــک ســرمایه دار و اسپانســر تأمیــن کنــد، چراکــه نهایتــًا در 
منش هــای ســیایس نامــزد انتخاباتــی توقعاتــی بــه وجــود می آیــد 
ــرد  ــرار می گی ــرمایه دار ق ــک س ــار ی ــاد در اختی ــا نه ــس ی ــک مجل و ی
ــح  ــورت واض ــه ص ــک رای ب ــهروند ی ــر ش ــعار ه ــا ش ــاله ب ــن مس و ای

ــض دارد. تناق

مشــخص نکــردن حــد و ســقف حداکثــری بــرای منابــع مالــی 

و هزینه هــای تبلیغــات و عــدم وجــود شــفافیت مالــی در ایــن 
خصــوص بــه برگــزاری انتخابــات ســالم خدشــه وارد می کنــد و 
زمینه هــای سوءاســتفاده برخــی نامزدهــا را فراهــم مــی آورد. بــا 
مشــخص نمــودن میــزان دقیــق هزینــه کــرد هــر کاندیــدا، قضــاوت 
اشــخاص و افــکار عمومــی اون جامعــه مانــع از آن خواهــد بــود کــه 
ــتری  ــرمایه بیش ــت و دارای س ــرده اس ــه ک ــتر هزین ــه بیش ــزدی ک نام
ــات  ــروزی در انتخاب ــه ی پی ــه نتیج ــل ب ــن دلی ــه همی ــط ب ــوده، فق ب
نزدیک تــر شــود و از اســراف و تبذیــر کــه ازنظــر قانــون اســایس - بنــد 
۶ اصــل 4۳- هــم منــع شــده اســت، جلوگیــری خواهــد شــد. در ایــن 
ــه  ــوط ب ــن مرب ــی قوانی ــرریس برخ ــه ب ــاه ب ــورت کوت ــه ص ــمت ب قس
تعییــن حداکثــر ســقف هزینــه هــا در کشــورهای فرانســه، روســیه و 

آمریــکا پرداخته شــده اســت:

در مــاده ۱۱- ۵۲ قانــون جامــع انتخابــات فرانســه، بــرای تمامــی 
هزینه هایــی کــه هــر کاندیــدا انجــام می دهــد، ســقف تعییــن 
ــت  ــزان جمعی ــا می ــتقیم ب ــور مس ــقف به ط ــن س ــه ای ــت ک ــرده اس ک
هــر حــوزه انتخابیــه ارتبــاط دارد و بــه روز رســانی می شــود. بــر 
انتخاباتــی  هزینه هــای  بــرای  انتخابــات  در  مــاده  ایــن  اســاس 
صــرف شــده توســط هــر کاندیــدا، حداکثــر تعیین شــده اســت. 
مقــدار مبلــغ حداکثــر، بــر اســاس تعــداد افــراد ســاکن حــوزه 
انتخاباتــی تعیین شــده اســت: بــه ایــن صــورت کــه حداکثــر هزینــه 
ــر  ــرای ه ــورو ب ــزار ی ــس ۳8ه ــدگان مجل ــات نماین ــرای انتخاب ــا ب ه
انتخابیــه %۱۵  حــوزه  ســاکن  شــخص  هــر  بــرای  اســت،  نامــزد 
يــورو اضافــه می شــود. ایــن حداکثــر هــر ســه ســال یک بــار، در 
مصوبــه ای بــا اعمــال شــاخص هزینــه زندگــی مؤسســه ملــی آمــار 
بــه روز می شــود. مــاده 8-۵۲ مقــرر کــرده اســت: هدایــای اهداشــده 
ــن  ــرای تأمی ــده و ب ــًا مشخص ش ــی کام ــخص حقیق ــر ش ــط ه توس
منابــع و بودجــه انتخاباتــی یــک یــا چنــد کاندیــدا در یــک انتخابات، 
نمی توانــد از 4۶00 یــورو تجــاوز نمایــد و مجمــوع ارقــام هدایــای 
نقــدی بــه نامــزد نمی توانــد از ۲0 درصــد مبلــغ هزینه هــای مجــاز و 
قابــل اســتفاده در زمانــی کــه چنیــن مبلغــی بــا اجــرای مــاده ۱۱ - ۵۲، 

ــد. ــاوز کن ــد، تج ــورو باش ــزار ی ــزده ه ــتر از پان ــا بیش ــر ی براب

در آمریــکا ســقف کمک بــه کاندیداهــا در قانــون مبــارزات انتخاباتی 
دوحزبــی مصــوب ۲00۲ آمــده اســت. در بخــش ۳0۷ ایــن قانــون حد 
۲هــزار دالر بــه ازای هــر نامــزد در هــر انتخابــات معین شــده اســت. 
در بخــش ۱0۲ ســقف کمــک بــه کمیتــه حــزب ایالــی تــا ۱00هــزار دالر 
در ســال و در بخــش ۳0۷ ســقف کمــک بــه کمیتــه حــزب ملی۲۵هزار 
دالر در ســال و در بخــش ۳0۷ محدودیــت پــر مجمــوع کمک هــا 
ســقف۹۵هزار دالر در هــر نوبــت ۲ســاله معین شــده اســت. در 
بخــش ۳04 همچنیــن محدودیــت برگردانــدن وام تــا ۲۵هــزار دالر، 
از مبالــغ کمــک شــده پــس از انتخابــات وجــود دارد. در بخــش ۳0۷ 
محدودیــت ویــژه در کمک هــای بــه نامــزد مجلــس ســنا وجــود دارد 

کــه حد۳۵هــزار دالر در ســال انتخابــات اســت.

مالــی  منابــع  و  هــا  هزینــه  بــرای  تعیین شــده  حــد  روســیه  در 
انتخاباتــی نامزدهــا بــه میــزان ۷00 میلیــون روبــل قــرارداده شــده 
اســت. ایــن موضــوع قابــل تامل اســت کــه در کشــور روســیه مطابق 
انتخاباتــی  حقــوق  اســایس  تضمین هــای  قانــون  مــاده۵۲-8 
همه پــریس  در  شــرکت  و  حضــور  بــرای  روســیه  کشــور  ســاکنان 
مصــوب مجلــس دومــا در ۲00۲ مخارجــی کــه مســتقیم و بــا توافــق 
هــر نامــزد توســط اشــخاص حقیقــی کــه او را حمایــت می کننــد 
از  بــرای حمایــت  بــا گروه هــای ســیایس کــه  یــا توســط احــزاب 
وی تشــكيل گردیــده اســت یــا از او حمایــت می کنــد، در حســاب 

می شــود. محســوب  کاندیــدا 
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مقدمه

انتخابــات به مـــثابه عالــــی ترین تجلــــــــی گر مردم ســــــاالری و 
ــت و  ــن سرنوش ــق  تعیی ــردم به ح ــتریس م ــزار دس ــن اب متداول تری
حــق دخالــت در واســپاری قــدرت و جابجایــی آن در عرصه هــای 
انتخــاب  و  حاکمــان  تعییــن  در  علی الخصــوص  و  اجتماعــی 
شــیوه های حکمرانــی در سراســر جهــان اســت انتخاب کننــدگان 
ــی  ــذ نمایندگ ــا اخ ــا ی ــا اعط ــد ب ــاش دارن ــوندگان ت ــاب ش و انتخ
سرنوشــت  تعیــن  و  تعییــن  در  را  خــود  اهدافــی  و  سیاســت ها   ،
ــه   ــادی ب ــیایس ،اقتص ــی ، س ــای اجتماع ــود در حوزه ه ــوب خ مطل

ــاند. ــور برس ــه  ظه منص

سیاســت گذاری در نحــوه اجــرا و نظــارت بــر انتخابــات نیــز بــه 
قدمــت قانون گــذاری بــه معنــای اخــص و بلکــه مقــدم بــر آن بــوده 
اســت ؛ سیاســت گذار در جســتجوی روش هــای مطلــوب تبدیــل 
ــی  ــور عموم ــون در ام ــاری قان ــا ی ــق ی ــرای خل ــود ب ــای خ ارزیابی ه
جامعــه اســت و ایــن مهــم را بــا مشــورت صاحبــان فکــر و تجربــه بــه 

انجــام می رســاند.

به منظــور  ایــران  اســامی  جمهــوری  کان  رهبــر  و  سیاســت گذار 
اصــاح ، تقویــت و راهبــری صحیــح انتخابــات و نیــل بــه انتخاباتــی 
ــرای  ــال ۹۵ و در اج ــاه س ــری در مهرم ــارکت حداکث ــا مش ــالم و ب س
اصــل ۱۱0 قانــون اســایس ، سیاســت های کلــی انتخابــات را ابــاغ 
ــع  ــف مراج ــف و وظای ــرریس تکالی ــه ب ــت ب ــن یادداش ــد. در ای کردن
انتخابــات  کلــی  سیاســت های  تحقــق  در  اســتعام  چهارگانــه 

می پردازیــم.

در بخــی از سیاســت های کلــی انتخابــات تأکیــد سیاســت گذار 
بــر بــرریس دقیــق و احــراز شــرایط الزم بــرای صاحیــت نامزدهــا بــا 
پیش بیــی زمــان کافــی در چارچــوب قانــون هــر انتخابــات از طریــق 
ــئوالنه و  ــخگویی مس ــر پاس ــد ب ــاح و تأکی ــع ذی ص ــتعام از مراج اس

ــد ۱0-۳( ــت ) بن ــوده اس ــاح- ب ــع ذیص ــا – مراج ــع آن ه به موق

مراجع ذی صاح شامل کدام دستگاه ها هستند؟

مراجــع ذی صــاح نام بــرده شــده در سیاســت های کلــی انتخابــات 
داوطلبــان  شــرایط  احــراز  در  مراجــع  ایــن  از  اســتعام  لــزوم  و 
انتخابــات در قانــون  انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و قانــون 
ذکرشــده  اســامی   شــوراهای  انتخابــات  و  وظایــف  تشــکیات، 
اســت ؛ قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی در مــاده 48،  
وزارت کشــور و شــورای را ملــزم می کنــد پــس از وصــول مشــخصات 
داوطلبــان روزانــه لیســت کامــل آن هــا را تهیــه و به منظــور بــرریس 
ــون ،  ــن قان ــور در ای ــای مذک ــت ه ــه باصاحی ــان در رابط ــوابق آن س
ــور  ــوال کش ــازمان ثبت اح ــتانی کل ، س ــات ، دادس ــه وزارت اطاع ب
و اداره تشــخیص هویــت و پلیــس بین الملــل در مرکــز ارســال  

ــد. نماین

قانــون تشــکیات، وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســامی نیــز 
ــوابق  ــتعام س ــه اس ــف ب ــی را موظ ــای اجرای ــأت ن ــاده 4۹ هی در م
و  دادگســتری   ، انتظامــی  نیــروی   ، اطاعــات  اداره  از  داوطلبــان 

. اســت  نمــوده  ثبت احــوال 

قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری در خصــوص اســتعام شــرایط 
داوطلبــان از مراجــع ذی صــاح و ذی اطــاع ســاکت اســت و بــرریس 
صاحیــت داوطلبــان را بــدون اشــاره بــه لــزوم بــرریس ســوابق 
ــع  ــان را مرج ــورای نگهب ــه ش ــع چهارگان ــق مراج ــان از طری داوطلب
رســیدگی و اظهارنظــر در خصــوص صاحیــت داوطلبــان شــناخته 
مجلــس  داوطلبــان  خصــوص  در  همچنیــن  اســت)ماده۵۷( 
ــوابق  ــب س ــتعام و کس ــه اس ــات ب ــون انتخاب ــری قان ــرگان رهب خب
بــرریس  و  ننمــوده  اشــاره ای  اطــاع  ذی  مراجــع  از  داوطلبــان 
صاحیــت را در زمــان مقــرر بــر عهــده فقهــای شــورای نگهبــان 

ــت. ــذارده اس گ

ســوابق  کســب  و  اســتعام  از  مانــع  ســکوت   ایــن  و  تصریــح  آن 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــات مجل ــع در انتخاب ــایر مناب ــب از س داوطل

10یادداشـت

بررسی تکالیف و وظایف مراجع چهارگانه استعام در تحقق
 سیاست های کلی انتخابات

مجید رضایی 
دانشجوی کارشنایس ارشد رشته حقوق عمومی

rezaii.md@gmail.com
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ــت  ــات ریاس ــوده و در انتخاب ــتا نب ــهر و روس ــامی ش ــوراهای اس و ش
ــه  ــع چهارگان ــتعام از مراج ــع اس ــری مان ــرگان رهب ــوری و خب جمه
نمی باشــد. مثــًا وزارت کشــور و شــورای نگهبــان در بــرریس ســوابق 
داوطلبــان عــاوه بــر بــرریس نــای محلــی می تواننــد از ســازمان 
اطاعــات ســپاه پاســداران و  وزارت علــوم تحقیقــات و فــن آوری نیــز 

بهره گیــری کننــد.

وظایــف مراجــع چهارگانــه اســتعام در تحقــق سیاســت های کلــی 
انتخابــات 

آنچــه وزارت کشــور و شــورای نگهبــان بــه فراخــور موضــوع انتخابات 
ــه  ــع چهارگان ــان از مراج ــی داوطلب ــت صاحی ــن وضعی ــرای تعیی ب
اســتعام می کنــد شــامل ویژگــی تــا و شــرایط داوطلبــان در قانــون 
انتخابــات اســت .بااین وجــود مراجــع چهارگانــه در مقــام احــراز 
ــورای  ــور و ش ــه وزارت کش ــد ب ــان( نمی توانن ــرایط )داوطلب ــه ش هم
نگهبــان کمــک کننــد و نمی تــوان تنهــا بــه اطاعــات آن هــا اکتفــا کرد 
ــی  ــع نهای ــان را مرج ــورای نگهب ــون ، ش ــه قان ــت ک ــی اس ــن در حال ای
تصمیم گیــری و احــراز صاحیــت داوطلبــان در همــه انتخابــات 

معرفــی کــرده اســت .

ــی  ــف انتخابات ــن مختل ــده در قوانی ــرایط تصریح ش ــا و ش ــی ت ویژگ
بــا توجــه بــه کار ویــژه ی هــر دســتگاه و نهــاد، قابل طبقه بنــدی 
یــا  ارگان  هــر  از  ســوابق  اســتعام  نتیجــه  به عبارت دیگــر  اســت. 
دســتگاهی منتــج بــه ثبــوت وجــود یــا فقــدان ویژگــی مصــرح قانون 

در فــرد می شــود.

ــرورش  ــب و پ ــور کس ــه به منظ ــات ک ــات : وزارت اطاع وزارت اطاع
اطاعــات  حفاظــت  و  خارجــی  اطاعــات  و  امنیــی  اطاعــات 
ــت  ــای الزم از وضعی ــی ن ــت آوردن آگاه ــه دس ــویس و ب ــد جاس وض
دشــمنان داخلــی و خارجــی جهــت پیشــگیری و مقابلــه بــا توطئــه 
نــای آنــان علیــه انقــاب اســامی ، کشــور و نظــام جمهــوری اســامی 

در  اســتعام  مراجــع  مهم تریــن  از  یکــی  اســت  تشکیل شــده 
خصــوص داوطلبــان انتخابــات اســت.

نتیجــه اســتعام از وزارت اطاعــات می توانــد  بنــا بــه  پاســخ و 
مــدارک آن منتــج بــه اخــذ صاحیــت یــا رد صاحیــت در موضوعــات 
همچــون : حســن ســابقه ،امانــت و تقوی،ایمــان  و اعتقــاد بــه 
مبانــی جمهــوری اســامی و مذهــب رســمی کشــور، حســن شــهرت 
یــا ســوء شــهرت ، اعتقــاد و التــزام عملــی بــه اســام و نظــام ، ابــراز 
وفــاداری بــه قانــون اســایس و اصــل مترقــی والیــت مطلقــه فقیــه، 
تحکیــم مبانــی رژیــم ســابق ، وابســتگی بــه رژیــم ســابق،  وابســتگی 

ــد. ــره باش ــی  و غی ــای غیرقانون ــروه ن ــزاب و گ ــه اح ب

دادســتانی کل کشــور : یکــی دیگــر از مراجــع مــورد اســتعام در 
قانــون اســت ، ایــن مرجــع بــه علــت کار ویــژه خــود در پیگیــری 
و مجــازات مجرمیــن امنیــی ، ســیایس و مالــی می توانــد نقــش 
مؤثــری در بــرریس  و احــزار یــا  رد صاحیــت داوطلبــان انتخابــات در 
موضوعاتــی همچــون مجرمیــت بــه اقدام علیــه امنیــت، محکومین 
بــه ارتــداد ، محکومیــت بــه حــدود شــرعی ، قاچــاق مــواد مخــدر و 
اعتیــاد ، محکومیــت بــه خیانــت و کاهبــرداری، اختــاس و ارتشــاء 
ــی  ــتفاده ی مال ــه سوءاس ــت ب ــران و محکومی ــوال دیگ ــب ام و غص
و  کشــور  کل  دادســتانی  اصلــی  وظایــف  از  همچنیــن  و   باشــد 
دســتگاه قضــا بــا مشــارکت ارگان هــای اطاعاتــی و انتظامــی در 
تحقــق سیاســت های کلــی انتخابــات اعمــال نظــارت دقیــق بــر 
منابــع و هزینــه نــای انتخاباتــی داوطلبــان و تشــکل نــای ســیایس 
و پیشــگیری و پیگیــری از  هرگونــه تخریــب، تهدیــد، تطمیــع، فریــب 
ــر  ــدام مغای ــه اق ــی و هرگون ــارات قانون ــارج از اختی ــای خ و وعده ه
امنیــت ملــی نظیــر تفرقــه قومــی و مذهــی در تبلیغــات انتخاباتــی 
ــی  ــی و تبلیغات ــم از مال ــگان اع ــات بیگان ــت و امکان ــب حمای ، و جل
توســط نامزدهــا و احــزاب و رســیدگی ســریع و خــارج از نوبــت 
ــی  ــی و تبلیغات ــی، مال ــم امنی ــژه جرائ ــا به وی ــه آن ه ــورد ب ــب م حس
و اقدامــات تخریــی ضــد داوطلبــان مصــرح دربندهــای 4  تــا ۷ 

سیاســت های کلــی انتخابــات اســت.

ــتعام در  ــع اس ــوان مرج ــی به عن ــروی انتظام ــی: نی ــروی انتظام نی
ــرد  ــه ف ــات وارده علی ــا اتهام ــراد ی ــی اف ــات امنی ــوص موضوع خص
ــه  ــن کلی ــده و همچنی ــت نش ــکام مجرمی ــدور اح ــه ص ــل ب ــه تبدی ک
اســتعامات مربــوط بــه ســفر نــای خارجــی ، تابعیــت نــای مضاعــف 

ــرد. ــرار می گی ــتعام ق ــورد اس ــان م ــه داوطلب و گذرنام

ــب  ــی داوطل ــجلی و هوی ــناد س ــت اس ــر رؤی ــاوه ب ــوال: ع ثبت اح
ــوع در  ــور موض ــه فراخ ــد ب ــان می توانن ــورای نگهب ــور و ش وزارت کش
خصــوص ایرانی االصــل بــودن، تابعیــت ایرانــی داشــتن و اصالــت 
اســناد هویــی داوطلــب اســتعام موردنیــاز را از ثبت احــوال انجــام 

دهنــد.

نتیجه گیری

رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار اعضــای شــورای نگهبــان در 
۲8 تیرمــاه ۱۳۷۹ ضمــن بیــان لــزوم همــکاری دســتگاه های ذی ربــط 
بــرریس  نهایــی  و  اصلــی  مرجــع  به عنــوان  نگهبــان  شــورای  بــا 
صاحیــت داوطلبــان انتخابــات – به جــز داوطلبــان انتخابــات 
ــرف  ــن ح ــد: »اي ــد می کنن ــتا – تأکی ــهر و روس ــامی ش ــوراهای اس ش
اصــًا  ندهــد،  اطــاع  شــما  بــه  كشــور  اطاعاتــي  مســئول  كــه 
قابل قبــول نيســت ـ كــه ايــن كار را نكننــد ـ يعنــي چنانچــه اطاعــي 
دارد و نمي دهــد، باشــك خيانــت اســت؛ يعنــي بــدون هيــچ ترديــد 
ــن  ــند و اي ــته باش ــي داش ــدارد! اطاع ــت ن ــر از خيان ــمي غي ــن اس اي
ــن  ــد! اي ــاج دارد، ندهن ــه آن احتي ــه ب ــام ك ــزي از نظ ــه مرك ــاع را ب اط

ــد« ــه بدهن ــد ك ــدارد؛ موظف ان ــت ن ــر از خيان ــي غي ــك نام باش

انتخابــات به عنــوان ســرآغاز تقســیم قــدرت و تحویــل و تحــول 
مســئولیت نــای نظــام اگــر بــدون ورود و احســاس مســئولین 
دســتگاه ها و ارگآن هــای ذی ربــط باشــد نتیجــه ای جــز ســپردن 
ــت های  ــت و سیاس ــد داش ــان نخواه ــان و نااه ــه نامحرم ــور ب کش
کلــی انتخابــات در راســتای تدویــن مقــررات الزم در جهــت موظــف 
ســازی دســتگاه های امنیــی ، اطاعاتــی و قضایــی در امــر مشــارکت 
ــی  ــرریس  ویژگ ــات و ب ــان انتخاب ــای داوطلب ــت ن ــرریس صاحی در ب

ــد . ــا باش ــیار راه گش ــد بس ــی می توان ــن انتخابات ــرح در قوانی مص
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مقــام معظــم رهبــری-دام ظلــه العالــی-، در رابطــه بــا ایفــای نقــش 
رهبــری ذیــل اصــل ۱۱0 قانــون اســایس، بــه تاریــخ ۱۳۹۵/0۷/۲4 
کــه  نمودنــد  انتخابــات  کلــی  سیاســت های  تدویــن  بــه  اقــدام 
ــا  ــوان ب ــه می ت ــت ک ــی اس ــد مزایای ــی واج ــی و حقوق ــاظ اخاق ازلح
توجــه بــه ایــن مزایــا، عــاوه بــر تأییــد اغلــب قوانیــن موجــود راجــع 
بــه انتخابــات، مســیر روشــی را بــرای اصــاح و تدویــن قوانیــن 

ــود. ــیم نم ــد ترس جدی

سیاســت مدونــه در امــر انتخابــات را می تــوان بــه ســه بخــش 
تفکیــک نمــود.

۱-اموری را که معظم له تأیید و تأکید نموده اند.

۲-اموری را که مطالبه نموده اند.

۳-اموری را که تلویحًا متذکر شده اند.

ــواره  ــی ج.ا، هم ــام حقوق ــات در نظ ــئله انتخاب ــه مس ــگاه ب ــوع ن ن
افــراد را بــه فکــر وا مــی دارد کــه چــرا باوجــود قوانیــی ماننــد قانــون 
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و یــا قانــون انتخابــات ریاســت 
جمهــوری، بازهــم در عمــل اصــل مزیــت طلــی نســبت بــه تبلیغات 
و هزینه هــای انتخاباتــی، توســط افــراد رعایــت نمی شــود؟؟ آیــا 
ــه  ــه در عرص ــا اینک ــرد وی ــأ می گی ــود منش ــن موج ــکل از قوانی مش
طــی  را  جداگانــه ای  مســیر  عامــه،  وکالــت  و  انتخابــات  اجــرا، 

می نماینــد؟؟

می فرماینــد،  اباغــی  سیاســت های  ســوم  دربنــد  لــه  معظــم 
ــر  ــیم براب ــا تقس ــی ب ــات انتخابات ــان در تبلیغ ــدی داوطلب بهره من
متناســب بــا امکانــات در هــر انتخابــات حســب مــورد از صداوســیما 
ــی  ــی و عموم ــات دول ــانه ها و امکان ــر رس ــازی و دیگ ــای مج و فض

ــور. کش

اســتفاده  کــه  می گــردد  مشــخص  مذکــور،  بنــد  بــه  توجــه  بــا 
کاهــش  باهــدف  اواًل  جامعــه،  در  مســتقر  عمومــی  امکانــات  از 
رقابــت  بــرای  برابــر  فرصــت  ایجــاد  و  تبلیغاتــی  هــای  هرینــه 

اســت کــه در ذیــل بنــد ۹ اصــل ســوم بــدان اشاره شــده اســت، 
هدفــی فراتــر از رقابــت انتخاباتــی را در ذیــل خــود دارد، زیــرا در 
ــی  ــی و مال ــتعداد تبلیغات ــر اس ــات ب ــازی انتخاب ــورت محدودس ص
افــراد، اواًل اهــداف بنــد دهــم سیاســت های کلــی انتخابــات بــه 
دســت نمی آیــد و شایســته گزیــی منتفــی می گــردد و از طرفــی 
انتخابــات جنبــه خصــویص پیــدا می کنــد، در تمــام دنیــای جمهــور، 
بزرگ تریــن خطــر انتخاباتــی تعــارض منافــع ذیــل خدمت رســانی، 
به عنــوان یــک وظیفــه الهــی و یــا اجتماعــی اســت کــه ماحظــه 
می گــردد بــه ایــن نکتــه در سیاســت های کلــی انتخابــات، بــه نحــوه 

مؤثــر و مهمــی تأکیــد و تصریح شــده اســت.

حــال شــورای نگهبــان، به عنــوان نهــاد صالــح و پیشــرو در امــر 
ــد  ــود، نیازمن ــی خ ــنجی های تاریخ ــه نیازس ــه ب ــا توج ــات، ب انتخاب
پایــه اتکایــی اســت تــا بتوانــد معیارهــا و تعاریــف خــود را مبتــی بــر 
ســندی فرادســی، اصــاح نمایــد. زیــرا در غیــر ایــن صــورت، فــرود 
ــت های  ــر سیاس ــتقر ب ــه مس ــکل هایی ک ــزاب و تش ــا از اح هجمه ه
ــد  ــال خواه ــود را اعم ــی خ ــرات تبلیغات ــند، تأثی ــر می باش ــاح نگ جن
ــی  ــم، فرص ــد ده ــژه بن ــات و به وی ــی انتخاب ــت های کل ــرد. سیاس ک
طایــی بــرای شــورای مذکــور اســت تــا بتوانــد ارتقــاء ســاختار 
ایــن  البتــه  دهــد.  انجــام  دقیق تــر  هرچــه  را  یابــی  صاحیــت 
ــور،  ــی مذک ــند باالدس ــه س ــه ب ــا توج ــده و ب ــروع گردی ــات ش اصاح
بایســی تــا ســرحد خودکفایــی ســازوکار انتخابــات، بــا رســیدن بــه 

ــد. ــته باش ــه داش ــم ادام ــد پانزده ــتقر دربن ــداف مس اه

سیاســت های کلــی انتخابــات، شــرایط خــایص را بــرای آحــاد ملــت 
تکامــل  ازآنجاکــه  اســت.  نمــوده  فراهــم  ذی ربــط،  نهادهــای  و 
اجتماعــی در عصــر جدیــد، از رهگــذر انتخابــات رأی محــور و نــه 
نــوع خــایص از همه پــریس می باشــد، تبییــن چالش هــای کیفــی 
در  می کنــد.  پیــدا  بســزایی  اهمیــت  حقوقــی،  قواعــد  ذیــل  در 
مــاده ۳۷ قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری، آمــده اســت: »کلیــه 
افــرادی کــه مســئولیت مســتقیم در امــر انتخابات ریاســت جمهوری 
به صــورت اجــرا و یــا نظــارت دارنــد در صورتــی می تواننــد داوطلــب 

11یادداشـت

تأملی در عدالت انتخاباتی و شایسته گزینی

علی نعمیت
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شــوند کــه  قبــل از ثبت نــام از ســمت خــود اســتعفا نمــوده، و در 
آن ســمت شــاغل نباشــند.« و یــا در مــاده ۲۹ قانــون انتخابــات 
ــد،  ــرار می باش ــرایطی برق ــن ش ــز چنی ــامی نی ــورای اس ــس ش مجل
حــال دربنــد دهــم سیاســت های کلــی انتخابــات تصریح شــده کــه 
ــور  ــت حض ــاندن ممنوعی ــل رس ــه حداق ــرای ب ــات الزم ب ــد ترتیب بای
ــگاری  ــف ان ــن ظری ــود چنی ــردد، باوج ــاذ گ ــاغل اتخ ــان ش داوطلب
ــد از  ــودن، نبای ــاغل ب ــرف ش ــور، ص ــیایس کش ــت س ــر سرنوش در ام
ــن  ــرا ممک ــد، زی ــری نمای ــی جلوگی ــور حاکمی ــراد در ام ــارکت اف مش
اســت فــردی باوجــود صاحیــت الزم، صرفــًا بــا دغدغــه فقــدان 
شــغل برقــرار، به واســطه نامــزدی انتخابــات، نظــام و امــت اســامی 

ــد. ــروم نمای ــود مح ــد خ ــور مفی را از حض

بــا توجــه بــه راهبردهــای مذکــور در سیاســت های کلــی انتخابــات، 
ــاح  ــا اص ــی ب ــت انتخابات ــه عدال ــتیابی ب ــرای دس ــاش ب ــد ت مانن
ــات،  ــدف از انتخاب ــه ه ــردد ک ــخص می گ ــری، مش ــای رأی گی حوزه ه
ــدف،  ــن ه ــد. بنابرای ــت می باش ــاد مل ــط آح ــی توس ــته گزی شایس
و  گردیــده  مشــخص  بایــد  مســیر  در  مســتقر  چالش هــای 
ــش  ــن چال ــردد. مهم تری ــم گ ــا تنظی ــع آن ه ــرای رف ــزی ب برنامه ری
رقابــت  در  عدالــت  رعایــت  اباغــی،  سیاســت های  در  مدنظــر 
ــت.  ــراد اس ــی اف ــد اجتماع ــا رش ــراه ب ــح هم ــاب اصل ــدف انتخ باه
ــای  ــود راهگش ــازوکارهای موج ــود س ــن و بهب ــرف تقنی ــن ص بنابرای
از  اســتفاده  امــر،  ایــن  در  بــود.  نخواهــد  انتخاباتــی  مشــکات 
ظرفیت هــای مجــاز ماننــد ظرفیــت موجــود در اصــل بیســت وپنج 
ق.ا، عــاوه بــر تأییــد بخــش ســوم بنــد دهــم سیاســت های اباغــی 
توســعه  را  صالــح  مقــام  پیشــیی  نظــارت  ســازوکار  انتخابــات، 

. می بخشــد

البتــه چنیــن ســازوکاری در مــاده 48 قانــون انتخابــات مجلــس 
انتخاباتــی  تجربــه  بنابــر  لکــن  دارد،  وجــود  اســامی  شــورای 
دهه هــای گذشــته، مدت زمــان پنــج روز بســیار ناکافــی و غالبــًا 
احــراز  چالــش  از  برون رفــت  بــرای  پــس  می باشــد.  غیردقیــق 
صاحیــت، نیازمنــد ســازوکار توســعه محــور ارزیابــی نامزدهــا، 
زیربــط  دســتگاه های  اطاعاتــی  ظرفیت هــای  بــه  توســل  بــا 

. شــیم می با

ــت  ــد صاحی ــرای تأیی ــه ب ــت ک ــده اس ــوارد دیده ش ــیاری از م در بس
ــای  ــت نامزده ــرریس صاحی ــر از ب ــیار دقیق ت ــراد، بس ــازمانی اف س
انتخاباتــی، به ویــژه انتخابــات شــوراها و مجلــس شــورای اســامی 
ــی و  ــمت نمایندگ ــگاه س ــه جای ــه ب ــا توج ــی ب ــود. ح ــل می ش عم
ــت  ــر سیاس ــم وی ب ــر تصمی ــده و تأثی ــخص نماین ــتاوردهای ش دس
ــع  ــن راج ــی رود، قوانی ــار م ــی، انتظ ــه ای و کان مملک ــرد منطق خ
ــی  ــت های کل ــه سیاس ــه ب ــا توج ــان ب ــت داوطلب ــرریس صاحی ــه ب ب
در  پیشــنهاد  ارائــه  البتــه  گردنــد.  اصــاح  و  بازبیــی  انتخابــات، 

حوصلــه چنیــن یادداشــی نمی باشــد.

دربنــد ســیزدهم سیاســت های مذکــور، مبحــث نظــارت پســیی 
ــود  ــور می ش ــه اول، تص ــردد، در وهل ــه می گ ــات ماحظ ــر انتخاب ب
کــه ایــن بنــد، مغایرتــی بــا اصــل 8۶ ق.ا دارد، امــا اقدامــات الزم 
یــا کشــف فقــدان شــرایط نمایندگــی در منتخبــان،  بــرای زوال 
صرفــًا در برخــورد قضایــی محــدود نمی گــردد، بلکــه ایــن بنــد 
در سیاســت های کلــی انتخابــات، اواًل اســتعداد الزم را بــه نهــاد 
شــورای نگهبــان در انتخابات هــای مختلــف می دهــد، در ثانــی ایــن 
فرصــت را بــرای مجلــس شــورای اســامی فراهــم می کنــد تــا نهــادی 
را ضمــن حراســت از آراء مــردم تأســیس نمایــد تــا بــر عملکــرد 
نماینــدگان نظــارت اســتطاعی داشــته باشــد. ایــن نــوع از نظــارت 

ــده  ــه نماین ــد اعتبارنام ــس از تأیی ــد، پ ــز نمی باش ــاف ق.ا نی ــه خ ک
ــه  ــادی ک ــر نه ــا ه ــامی و ی ــورای اس ــس ش ــه مجل ــت را ب ــن فرص ای
ــت از  ــرای صیان ــا ب ــد داد ت ــت خواه ــردم اس ــب م ــئول آن منتخ مس
آراء مــردم و در عیــن حــال رعایــت اصــل تــداوم خدمت رســانی، 
فــرد فاقــد صاحیــت ســازمانی و یــا اخاقــی، از ســمت خــود برکنــار 
کنــد. البتــه در بخــش دوم بنــد یازدهــم، اقنــاع و اطــاع فــرد از علــت 
عــدم احــراز صاحیــت ماحظــه می گــردد کــه بــه نوعــی، می توانــد 
سرمشــق عملکــرد نظارتــی نهــاده ای تــازه تأســیس در امــر بــرریس 

ــد. ــراد باش ــت اف ــیی صاحی پس

نکتــه تأکیــدی کــه دربنــد نهــم سیاســت های اباغــی انتخابــات بر آن 
ــی و  ــته گزی ــزاب در شایس ــدی اح ــتفاده از توانمن ــده، اس تصریح ش
ــای  ــه جریان ه ــزاب، و ن ــه اح ــد. درصورتی ک ــی می باش ــی بخ آگاه
ــی  ــته گزی ــم شایس ــش اعظ ــوند، بخ ــال ش ــور فع ــیایس در کش س
توســط رقابــت درون حزبــی بــدون دخالــت نهــاده ای نظارتــی 
ــری  ــش راهب ــزاب نق ــت، اح ــای جمهوری ــردد. در دنی ــل می گ حاص
انتخابــات را ندارنــد، بلکــه بــر رونــق مشــارکت بــر عهــده آن هــا 
اســت. توجــه بــه ایــن ظرفیــت ذیــل بنــد نهــم سیاســت های کلــی 
ــا از  ــد ت ــور می باش ــتقر در کش ــای مس ــف جریان ه ــات، تکلی انتخاب
مرحلــه جریــان ســازی بــه مرحلــه ایجــاد تشــکیات ســیایس ارتقــاء 

پیــدا کننــد.

النهایــه، بایــد ایــن نکتــه را توجــه داشــت کــه انتخابــات، حــق عامــه 
مــردم اســت و احــراز صاحیــت نهایــی افــراد، تکلیــف واجــد شــرایط 
ــت های  ــود در سیاس ــازوکارهای موج ــن س ــت. بنابرای ــارکت اس مش
کلــی انتخابــات، عــاوه بــر ایجــاد تکلیــف بــرای نهــاده ای ذی ربــط، 
بزرگ تریــن تکلیــف را بــرای آحــاد جمعیــت مســتقر در کشــور ایجــاد 
ــی،  ــت های اباغ ــتم سیاس ــد هش ــه بن ــه ب ــا توج ــت و ب ــوده اس نم
آگاهــی بخــی بــر عمــوم افــراد، منتــج بــه انتخــاب بهتریــن گزینــه 

بــرای تصــدی ســمت خواهــد شــد.
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گفته شــده کــه احــزاب ســیایس هم زمــان بــا آیین هــای انتخاباتــی و 
ــه  ــعه یافته اند )دوورژه، ۱۳8۶: ۱۵4(؛ ب ــکل گرفته و توس ــی ش پارلمان
ــای  ــکیل دهنده آیین ه ــر تش ــی از عناص ــوان یک ــخن می ت ــر س دیگ
انتخاباتــی را وجــود احــزاب ســیایس دانســت؛ تــا جایــی کــه یکــی از 
پژوهشــگران نوشــته اســت »دموکــرایس بــدون حــزب ماننــد قایــق 

بــی پــارو اســت« )عالــم، ۱۳۹0: ۳۵0(.

 یکــی از کارکردهــای اصلــی احــزاب ســیایس در امــر انتخابــات ظهــور 
ــزاب  ــرای اح ــال ب ــش فع ــایی نق ــدم شناس ــورت ع ــد؛ و در ص می یاب
ســیایس در ایــن حــوزه نه تنهــا نظــام ســیایس و حقوقــی از مزایــای 
صحیــح  کارکــرد  در  اســت  ممکــن  بلکــه  می مانــد  بی بهــره  آن 

نظــام انتخاباتــی نیــز خلــل ایجــاد شــود. در سیاســت های کلــی 
انتخابــات نقــی جــدی و فعــال بــرای احزاب ســیایس مشــاهده 

نمی شــود.

انتخابــات  کلــی  سیاســت های  هجده گانــه  دربندهــای 
اســت؛  شــده  نام بــرده  ســیایس  احــزاب  از  بــار  دو  صرفــًا 
ــی  ــت مال ــت حمای ــیایس از دریاف ــزاب س ــم ۱، اح ــد شش دربن

منــع  بیگانــگان  از  غیرمالــی  و 
بــه  نیــز  نهــم۲   دربنــد  شــده اند، 
لــزوم تعییــن چارچــوب و قواعــد 

احــزاب  فعالیــت  بــرای  الزم 
اســت.  شــده  تأکیــد  ســیایس 

مشــاهده  کــه  همان طــور 
سیاســت های  در  می شــود، 
کلــی انتخابــات نقــش فعالی 
بــرای احــزاب ســیایس در نظر 
گرفتــه نشــده اســت؛ بلکــه 

ــرورت  ــد به ض ــًا در یک بن صرف
ایجــاد محــدوده و چارچــوب 

ــن  ــی از ای ــه یک ــر ب ــد دیگ ــده و دربن ــد ش ــزاب تأکی ــت اح ــرای فعالی ب
اســت.  تصریح شــده  محدودیت هــا 

و  ضعیــف  نقــی  انتخابــات  حــوزه  در  ســیایس  احــزاب  نقــش 
کم رنــگ اســت؛ در حالیکــه حاکمیــت انســان بــر سرنوشــت اجتماعی 
خویــش )اصــل ۵۶ قانــون اســایس۳ ( مســتلزم مشــارکت مــردم 
در حیــات ســیایس اســت )اصــل ۶ قانــون اســایس4 (؛ لــذا همــه 
صاحبــان قــدرت نیازمنــد پشــتیبانی تــوده مردم انــد و از طرفــی 
ــکل  ــازمان مش ــدون س ــکل و ب ــوده ی بی ش ــیایس از ت ــتفاده س اس
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ــیایس  ــزب س ــکل داد، ح ــازمان و ش ــوده س ــن ت ــه ای ــد ب ــت، بای اس
ــد، ۱۳۵۲: ۱۵4(. ــت )ابوالحم ــا اس ــکل توده ه ــدی و تش ــه گروه بن نمون

اندیشــمندان  توســط  مختلفــی  زوایــای  از  ســیایس  حــزب 
تعریف شــده اســت؛ بــه گفتــه پالومبــرا و واینــر حــزب ســیایس بایــد 
واجــد چهــار ویژگــی ســاختاری باشــد، اول دارای ســازمان مرکــزی و 
ــاط  ــا ارتب ــدار ب ــی پای ــازمان های محل ــدار، دوم دارای س ــری پای رهب
ــی  ــزی و محل ــران مرک ــودن رهب ــم ب ــوم مصم ــز، س ــا مرک ــتمر ب مس
برخــورداری  درنهایــت  و  ســیایس  قــدرت  دســت گیری  بــه  بــرای 
از پشــتیبانی تــوده مــردم )ابوالحمــد، ۱۳۵۲: ۱۵۱(. اندیشــمندان 
کارویــژه هــای متعــددی را بــرای احــزاب ســیایس برشــمرده اند؛ 
ــزاب  ــژه اح ــگاه وی ــش و جای ــا نق ــژه ه ــن کاروی ــن ای ــی از مهم تری یک
ســیایس در گزینــش نامزدهــای انتخاباتــی و ایجــاد رقابت هــای 

انتخاباتــی اســت )عالــم، ۱۳۹0: ۲4۹(. 

شناســایی نقــش فعــال بــرای احــزاب ســیایس می توانــد مزیت های 
متعــددی دربــر داشــته باشــد. ازجملــه اینکــه بــا شناســایی نقــش 
ــنگین  ــار س ــی، ب ــای انتخابات ــش نامزده ــیایس در گزین ــزاب س اح
تأییــد یــا رد صاحیت هــا از دوش نهــاد شــورای نگهبــان۵  برداشــته 
می شــود؛ به تبــع آن همچنیــن در صــورت نتیجه گیــری ضعیــف 
نامزدهــای انتخاباتــی پــس از انتخابــات و در دوره تصــدی ســمت، 
ایــن نتایــج بــه عملکــرد شــورای نگهبــان در احــراز صاحیت هــا 
منتســب نخواهــد شــد. در صــورت شناســایی نقــش فعــال احــزاب 
شناســایی  همچنیــن  انتخابــات،  اجرایــی  عملیــات  در  ســیایس 
ــزاری  ــی برگ ــای اجرای ــی، هزینه ه ــات درون حزب ــای انتخاب فراینده
انتخابــات سراســری کاهــش می یابــد. مزیت هــای دیگــری نیــز 
بــه رســمیت شــناختن نقــش فعــال احــزاب ســیایس در  بــرای 
ــد  ــا آن نیازمن ــرریس و احص ــه ب ــت ک ــایی اس ــل شناس ــات قاب انتخاب

ــت. ــدی اس ــق و ج ــی دقی پژوه

لــذا بنــا بــه توضیحــات پیش گفتــه، جــای خالــی شناســایی نقــی 

انتخابــات  کلــی  سیاســت های  در  ســیایس  احــزاب  بــرای  فعــال 
به وضــوح درک شــده و قابــل نقــد اســت. شایســته بــود کــه در 
یک بنــد یــا بیشــتر، در سیاســت های کلــی انتخابــات، بــه شناســایی 
وظایفــی ایجابــی و فعــال بــرای احــزاب ســیایس در فرایندهــای 
انتخاباتــی پرداختــه می شــد؛ و صرفــًا بــه یــک نقــش منفعــل و 
صــرف حضــور حــزب ســیایس در عرصــه سیاســت اکتفــا نمی شــد.

پی نوشت

۱- بنــد ششــم سیاســت هــای کلــی انتخابــات مقــرر مــی دارد: »ممنوعیــت اســتفاده از 
حمایــت و امکانــات بیگانــگان اعــم از مالــی و تبلیغاتــی توســط نامزدهــا و احــزاب و 

برخــورد بــه موقــع دســتگاه هــای ذی ربــط«.

ــا  ــوب ه ــن چارچ ــی دارد: »تعیی ــرر م ــات مق ــی انتخاب ــای کل ــت ه ــم سیاس ــد نه ۲- بن
ــی  ــای سیاس ــکل ه ــزاب و تش ــؤوالنه اح ــد و مس ــت قانونکم ــرای فعالی ــد الزم ب و قواع
و اشــخاص حقیقــی در عرصــه انتخابــات مبتنــی بــر اصــول و مبانــی نظــام جمهــوری 
ــارکت  ــش مش ــه افزای ــر ب ــی منج ــای انتخابات ــت ه ــه رقاب ــوی ک ــه نح ــران ب ــامی ای اس

ــود«. ــام ش ــدار نظ ــات و اقت ــاد، ثب ــه ، اعتم آگاهان

۳-  اصــل ۵۶ قانــون اساســی: »حاکمیــت مطلــق بــر جهــان و انســان از آن خداســت 
و هــم او، انســان را بــر سرنوشــت اجتماعــی خویــش حاکــم ســاخته اســت. هیــچ کــس 
ــا  ــرد ی ــع ف ــت مناف ــا در خدم ــد ی ــلب کن ــان س ــی را از انس ــق اله ــن ح ــد ای ــی توان نم
گروهــی خــاص قــرار دهــد و ملــت ایــن حــق خــداداد را از طرقــی کــه در اصــول بعــد 

مــی آیــد اعمــال مــی کنــد«.

4-  اصــل ۶ قانــون اساســی: »در جمهــوری اســامی ایــران امــور کشــور بایــد بــه اتــکاء 
نماینــدگان  جمهــور،  رئیــس  انتخــاب  انتخابــات:  راه  از  شــود،  اداره  عمومــی  آراء 
ــی در  ــه پرس ــا از راه هم ــا، ی ــر اینه ــوراها و نظای ــای ش ــامی، اعض ــورای اس ــس ش مجل

ــردد«. ــی گ ــن م ــون معی ــن قان ــر ای ــول دیگ ــه در اص ــواردی ک م

۵-  بایــد متذکــر شــد کــه در قانــون اساســی تصریحــی مبنــی بــر اینکــه احــراز صاحیت 
نامــزد هــای انتخاباتــی بــر عهــده شــورای نگهبــان اســت وجود نــدارد.



۳۵

14
00

یز 
پای

   | 
ت  

ری
هو

جم
مه 

ت نا
س

سیا

   

1- مقدمه

وفــق بنــد یــک اصــل )۱۱0( ق.ا.ج.ا.ا، سیاســت های کلــی نظــام 
توســط رهبــری تعییــن می گــردد و ازلحــاظ سلســله مراتب بیــن 
قانــون اســایس و قانــون عــادی قــرار می گیــرد؛ کــه من جملــه 
قانــون  در  کــه  اســت  رهبــری  ایجابــی  وظایــف  و  صاحیت هــا 
اســایس گنجانده شــده و حاکــی از جایــگاه کان رهبــری در هدایــت 
نظــام اســت. سیاســت های فــوق الزم االجــرا بــوده از ایــن حیــث 
قانون گــذاری، مجلــس هــم بایــد در چارچــوب ایــن سیاســت ها 
ــری  ــط رهب ــت ها توس ــن سیاس ــرای ای ــن اج ــر حس ــارت ب ــد. نظ باش
بــه مجمــع واگــذار گردیــده اســت کــه هیئــت عالــی نظــارت کــه 
ــه اش  ــده وظیف ــاد گردی ــام ایج ــخیص نظ ــع تش ــود مجم در دل خ
ــام  ــی نظ ــت های کل ــوب سیاس ــه از چارچ ــت ک ــن اس ــش قوانی پای
خــارج نشــوند.  یکــی از ابعــاد سیاســت های کلــی نظــام انتخابــات 
اســت؛ کــه در ایــن یادداشــت حقوقــی پنــج محــور اول موردبــرریس 

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ق

2- محور اول

اســت.  انتخاباتــی  حوزه هــای  تعییــن  بحــث  محــور  اولیــن 
بــه  را  انتخاباتــی  بی عدالــی  می توانــد  انتخاباتــی  حوزه هــای 
کــه  باشــد  به گونــه ای  بایــد  انتخاباتــی  حوزه هــای  آورد.  وجــود 
عدالــت انتخاباتــی و شــناخت مــردم از نامزدهــا را فراهــم کنــد. 
وجــود  تناســب  انتخاباتــی  کریس هــای  و  جمعیــت  میــان  بایــد 
اینکــه  و  گــردد  لحــاظ  آن  در  جمعیــت  مبنــای  و  باشــد  داشــته 
ــا  ــردم از نامزده ــناخت م ــر ش ــه حداکث ــد ک ــوری باش ــا به ط حوزه ه
ــد.  ــی یاب ــادی تجل ــن ع ــد در قوانی ــوع بای ــن موض ــردد؛ ای ــم گ فراه
حوزه هــای انتخاباتــی اگــر محــدود باشــند و در ســطح گســترده 
نباشــد کمــک شــایانی به شــناخت بیشــتر مــردم از نامزدهــا خواهد 
کــرد. شــناخت در مناطــق محــدود واقعی تــر خواهــد بــود و از 
ــن  ــه ای ــرد؛ ک ــد ک ــری خواه ــق جلوگی ــناخت دقی ــدون ش ــاب ب انتخ
موضــوع درنتیجــه باعــث ترســیم واقعــی اراده ی ملــت خواهــد 

شــد. یکــی از پیچیدگی هــا و مشــکات کــه در صــورت وســیع شــدن 
حوزه هــای انتخاباتــی پیــش خواهــد آمــد آن اســت کــه نیــاز بــه 
ــه در  ــت ک ــد داش ــزاف خواه ــای گ ــترده تر و هزینه ه ــات گس تبلیغ
ایــن صــورت نیــز صاحبــان ثــروت و ســرمایه بــه ایــن چرخــه راه 
خواهنــد پیــدا کــرد. آیــا افــراد کوچــک می تواننــد در ایــن انتخابــات 
شــانی بــرای پیــروزی داشــته باشــند؟ ایــن موضــوع خــود باعــث 
خواهــد شــد تــا عــده ای از نخبــگان و افــراد شایســته از رقابــت کنــار 
ــود  ــه وج ــدرت ب ــی ق ــروت زای ــروت و ث ــی ث ــدرت زای ــث ق ــد و بح رون
خواهــد آمــد. بــا گســترده شــدن انتخابــات درواقــع فســاد و تقلــب 
صــورت  در  گفــت  می تــوان  درنهایــت  داد.  خواهــد  رخ  پیشــیی 
گســترده شــدن حوزه هــای انتخاباتــی مغایــرت بــا بنــد یــک اصــل 

۱۱0 ق.ا.ج.ا.ا، بــه وجــود می آیــد. 

3- محور دوم

در  بــودن  دومرحلــه ای  بــه  اشــاره  سیاســت ها  دوم  محــور  در 
ــت.  ــده اس ــه اول ش ــی در مرحل ــاب قانون ــب نص ــدم کس ــورت ع ص
ــت:  ــده اس ــورای آم ــس ش ــات مجل ــون انتخاب ــت قان ــاده هش در م
ــات  ــه اول انتخاب ــامی در مرحل ــورای اس ــس ش ــات مجل در انتخاب
بایــد حداقــل بیســت درصــد از کل آراء را کســب کنــد و انتخــاب 
ــن  ــر ای ــت. اگ ــی اس ــت نس ــا اکثری ــا ب ــه دوم و میان دوره ه در مرحل
ــر  ــت و اگ ــر اس ــد بهت ــف+۱( باش ــق آراء ) نص ــت مطل ــاب اکثری نص
افــراد اکثریــت مطلــق آراء را کســب نکــرده باشــند بــه مرحلــه دوم 
ــر  ــه واقعی ت ــایانی ب ــک ش ــود کم ــدن خ ــه ای ش ــد. دومرحل می رون
شــدن انتخابــات و آگاهانه تــر شــدن آن می کنــد. می تــوان حــی 
درصــدی مشــخص بــا ضمانــت اجــرای مناســب را در هــر حــوزه 
بــرای نامزدهــا در نظــر گرفــت و در صــورت عــدم کســب آن درصــد، 
فــرد شــامل آن ضمانــت اجــرا شــود. من بــاب مثــال اگــر فــرد 
داوطلــب نمایندگــی کمتــر از پنــج درصــد رای بیــاورد بایــد مبلغــی 
را به عنــوان جریمــه پرداخــت کنــد ایــن مبلــغ نیــز بایــد بــه میزانــی 
باشــد کــه مؤثــر واقــع گــردد و از حضــور فــرد مشــمول در دوره هــای 
ــت و  ــا وق ــد ت ــد ش ــث خواه ــود باع ــن خ ــد.  ای ــری کن ــدی جلوگی بع
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ــرود. ــان ن ــت از می ــرمایه مل س

4- محور سوم 

 محــور ســوم اشــاره بــه بهره منــدی داوطلبــان از تقســیم برابــر 
دیگــر  مجــازی،  فضــای  صداوســیما،  از  امکانــات  بــا  متناســب 
تبلیغــات  در  کشــور  عمومــی  و  دولــی  امکانــات  و  رســانه ها 
حائــز  بنــد  ایــن  واژه هــای  تبییــن  و  تعریــف  دارد.   انتخاباتــی 
ــف  ــه تعری ــا ب ــدن آن ه ــن ش ــرای روش ــه ب ــت ک ــراوان اس ــت ف اهمی
ــدم  ــی ع ــد یع ــن بن ــدی در ای ــد. بهره من ــد ش ــه خواه ــا پرداخت آن ه
اســتفاده  مــوارد  ایــن  از  می تواننــد  داوطلبــان  لــذا  ممنوعیــت 
ــه  ــت ک ــوان گف ــز می ت ــر نی ــیم براب ــال در تقس ــاب مث ــد. من ب نماین
ــر دو  ــردی دیگ ــیما و ف ــاعت در صداوس ــج س ــرد پن ــک ف ــه ی ــد ب نبای
ســاعت اختصــاص داده شــود. فضــای مجــازی بــه معنــای محیطی 
ــه  ــی ک ــبکه های بین الملل ــای ش ــه در فض ــوس ک ــازی و غیرملم مج
ــی،  ــود دارد.) فتح ــوند وج ــل می ش ــم وص ــه ه ــت ب ــق اینترن از طری
ــود  ــز خ ــانه ها نی ــه، ۱۳۹۵(. واژه ی رس ــاهمرادی، خیرال ــس و ش یون
دارای ابهــام اســت از ایــن حیــث کــه آیــا شــامل مطبوعــات نیــز 
می گــردد یــا خیــر؟ کــه بــه نظــر می رســد رســانه اعــم از مطبوعــات 
اســت. امکانــات عمومــی و دولــی به غیــراز مــوارد صداوســیما 
ــون  ــارم قان ــورد چه ــه م ــاده س ــق م ــانه وف ــازی و رس ــای مج و فض
ــی در  ــای انتخابات ــی فعالیت ه ــن مال ــر تأمی ــارت ب ــفافیت و نظ ش
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی شــامل مــوارد ذیــل اســت: 
ســالن های اجتماعــات، جایگاه هــای نصــب تبلیغــات، امکانــات 
در  اســت.  مجــازی  فضــای  در  تصویــری  و  صوتــی  رســانه های  و 
قانــون فوق الذکــر تبلیغــات انتخاباتــی این گونــه تعریف شــده 
ــدگان  ــا نماین ــات و ی ــای انتخاب ــات نامزده ــه اقدام ــت: مجموع اس
آن هــا و ســایر افــراد اعــم از گفتــاری، نوشــتاری و رفتــاری – به منظــور 
تأثیرگــذاری بــر رای دهنــدگان گفتــه می شــود کــه باهــدف رســاندن 
پیــام، خط مــی و برنامــه نامزدهــا یــا احــزاب و گروه هــای ســیایس 
بــه مــردم می باشــد تــا از ایــن طریــق آن هــا را بــه رای دادن بــه 
ــد.  ــب نماین ــاص ترغی ــروه خ ــان و گ ــا جری ــر ی ــای موردنظ نامزده

5- محور چهارم

در محــور چهــارم اشــاره بــه شفاف ســازی منابــع مالــی، منابــع 
مالــی مجــاز و غیرمجــاز و اعــام بــه مراجــع ذیصــاح و اعمــال 
ــی  ــع مال ــع، مناب ــدود و منب ــن ح ــت. تعیی ــده اس ــق ش ــارت دقی نظ
ــد در  ــه می توان ــث ک ــن حی ــت؛ از ای ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــری بس ام
ــود. در  ــه ش ــگان گرفت ــوذ بیگان ــروع و نف ــی نامش ــع مال ــل مناب مقاب
صــورت عــدم توجــه بــه ایــن مهــم نظــام ســیایس در معــرض دخــل 
و تصــرف نفوذی هــا قــرار می گیــرد.  قوانیــن باالدســی ماننــد 
قانــون اســایس و سیاســت های کلــی معمــواًل رئــوس مطالــب را 
بیــان کــرده و از بیــان جزئیــات پرهیــز می شــود از ایــن حیــث بیــان 
جزئیــات امــور و نحــوه اجــرای آن در قوانیــن عــادی و مقــررات بیــان 
می گــردد. از ایــن حیــث  قانــون شــفافیت و نظــارت بــر تأمیــن 
شــورای  مجلــس  انتخابــات  در  انتخاباتــی  فعالیت هــای  مالــی 
ــه  ــب قرارگرفت ــورد تصوی ــل ۱۲۳ ق.ا.ج.ا.ا، م ــرای اص ــامی در اج اس
اســت. من جملــه ســازوکارهای مناســب در نظــر گرفته شــده در 
ایــن قانــون عبارت انــد از: ۱-تعریــف عبــارات و اصطاحاتــی ماننــد 
انتخاباتــی،  هزینه هــای  انتخاباتــی،  فعالیت هــای  تبلیغــات، 
انتخابــات فی الواقــع  انتخابــات و ســامانه مالــی  تأمیــن مالــی 
ــر  ــم را در ه ــی مه ــوع نق ــاد موض ــردن ابع ــخص ک ــف و مش تعاری
قانــون و مقــرره ای ایفــا می نمایــد. یکــی از مــوارد حائــز اهمیــت 
ــامانه  ــت س ــده اس ــاره گردی ــدان اش ــف ب ــک و تعاری ــاده ی ــه در م ک

ــط  ــی توس ــات مال ــت اطاع ــامانه ثب ــن س ــت ای ــات اس ــی انتخاب مال
ــت؛ ۲-  ــته اس ــی دانس ــیایس الزام ــای س ــزاب و گروه ه ــا، اح نامزده
ایجــاد چارچــوب قانــون مشــخص در دریافــت و پرداخــت، حداکثــر 
و نحــوه ی پرداخــت منابــع مالــی، ۳- ممنوعیــت تأمیــن منابــع 
مالــی از ســوی اشــخاص دارای تابعیــت غیــر ایرانــی، 4- ایجــاد 
حســاب بانکــی مشــخص بــرای نظــارت بــر منابــع مالــی تأمیــی در 
جهــت هزینه هــای انتخاباتــی ۵- تعییــن نماینــده مالــی ۶- ارســال 
گزارش هــای مالــی بــه مراجــع ذی ربــط ۷- در نظــر گرفتــن ضمانــت 
ــر  ــه نظ ــون. ب ــوب در قان ــوارد مص ــف از م ــب در تخل ــرای مناس اج
ــت های  ــارم سیاس ــد چه ــا بن ــویی ب ــوق در همس ــون ف ــد قان می رس
کلــی نظــام قــرار داشــته و تــا حــد زیــادی پاســخگوی نیازهــای 

ــت.  ــه اس مربوط

6- محور پنجم

در محــور فــوق ممنوعیــت هرگونــه تخریــب، تهدیــد، تطمیــع، 
ــدام  ــه اق ــی و هرگون ــارات قانون ــارج از اختی ــای خ ــب و وعده ه فری
مغایــر امنیــت ملــی نظیــر تفرقــه قومــی و مذهــی در تبلیغــات 
انتخاباتــی آورده شــده اســت. دو واژه ی تخریــب، تهدیــد به نوعــی 
واضــح و مبرهــن هســتند؛ لــذا بــه ســراغ تطمیــع می رویــم.  تطمیــع 
ــرد.  ــا ک ــود معن ــع خ ــه نف ــذ رای ب ــرای اخ ــراد ب ــد اف ــوان خری را می ت
من جملــه مصــداق بــرای فریــب اینکــه فــرد داوطلــب در تبلیغــات 
ــد  ــی می کن ــی و ... معرف ــدس، روحان ــر، مهن ــوان دکت ــود را به عن خ
ــای  ــه وعده ه ــت. من جمل ــور نیس ــت اینط ــه در واقعی درصورتی ک
خــارج از اختیــارات قانونــی کــه بســیار متــداول و رایــج اســت میــان 
ــردم  ــه م ــذ رای ب ــرای اخ ــه ب ــت ک ــی اس ــای مال ــان وعده ه داوطلب
هــزار   ۲00 هرمــاه  بیــاورم  رای  اگــر  مثــال:  بــرای  می شــود  داده 
ــا  ــت آی ــف اس ــود تخل ــا خ ــن وعده ه ــم؛ ای ــردم می ده ــه م ــان ب توم
ــت؟ در  ــس اس ــده مجل ــی نماین ــارات قانون ــزو اختی ــول ج دادن پ
ــورای  ــس ش ــدگان مجل ــه نماین ــت ک ــده اس ــل ۷۵ ق.ا.ج.ا.ا، آم اص
اســامی اجــازه مطــرح کــردن طرح هایــی کــه موجــب کاهــش 
ــن  ــدون تعیی ــود ب ــی می ش ــای عموم ــش هزینه ه ــا افزای ــد ی درآم
ــط  ــز توس ــع نی ــه منب ــال ک ــرض مث ــد. برف ــخص نمی ده ــع مش منب
نماینــده ای مشــخص گــردد آیــا فــرد مطمئــن اســت کــه طــرح 
پیشــنهادی در مجلــس مــورد تصویــب قــرار می گیــرد؟ در رابطــه بــا 
اقدامــات مغایــر امنیــت ملــی و مــوارد ذکرشــده دربندهای پیشــین 
ــت  ــد و ضمان ــان کن ــل بی ــوارد را به تفصی ــذار م ــت قانون گ ــد گف بای
اجــرای مناســب در جهــت تضمیــن آن را نیــز در نظــر بگیــرد و در 
مقــام اجــرا ســازوکارهای درخــور توجــه بــرای ایــن مهــم ایجــاد گردد.  
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انتخابــات یکــی از شــاکله های اصلــی نظــام هــر کشــوری اســت. 
ــارکت  ــزان مش ــات و می ــل انتخاب ــع بین المل ــروزه در جوام ــی ام ح
در آن به عنــوان یــک معیــار مقبولیــت قــرار دارد. کــه در کشــور 
ایرآن هــم ایــن مهــم از ایــن قاعــده خــارج نیســت امــا بــه نظــر 
می رســد نحــوه پرداختــن ،سیاســت های کان ترسیم شــده و البتــه 
مهم تــر از آن نظــارت و اجــرای صحیــح سیاســت های کان نقــش 
انتخاباتــی کشــور  کلیــدی دارد. در راســتای سیاســت های کلــی 
ــر  ــایس رهب ــون اس ــل ۱۱0 قان ــد اول اص ــا بن ــق ب ــال ۱۳۹۵ مطاب در س
معظــم انقــاب در ۱4بنــد بــه ترســیم آن پرداختنــد. الزمــه ی اجــرای 
ــا آن  ــب ب ــه متناس ــترها ک ــری بس ــود یکس ــت گذاری وج ــر سیاس ه
باشــد. البتــه بســترهای انتخاباتــی کشــور مــا از نظام منــدی بســیار 
ــر  ــال حاض ــت در ح ــر جه ــه ه ــا ب ــد ام ــوردار می باش ــی برخ مطلوب
برخــی از بندهــای سیاســت های کلــی انتخابــات بــا موانعــی درگیــر 
اســت؛ کــه نــایش از نبــود بســتر در آن حــوزه یــا نــایش از عــدم اجــرای  
ــع  ــن موان ــه ای ــل ب ــه به تفصی ــه در ادام ــد ک ــون می باش ــح قان صحی

ــت. ــم پرداخ خواهی

دربنــد اول سیاســت های کلــی انتخاباتــی مقــام معظــم رهبــری 
عدالــت  محوریــت  بــا  انتخابــی  حوزه هــای  تعییــن  بحــث  بــه 
پرداخته انــد. در همیــن راســتا بــه یکــی از موانــع کــه موجــب شــده 

ایــن مهــم به خوبــی اجــرا نشــود می پردازیــم.

تعیین حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسامی 

یکــی از موانــع تحقــق عدالــت کــه محــور بنــد اول سیاســت های 
کلــی انتخابــات می باشــد ایــن اســت کــه در توزیــع حوزه هــای 
انتخاباتــی نبــود یــک قانــون مــدون کــه بتــوان بــر اســاس آن 
در  البتــه  پرداخــت.  انتخابــی  حوزه هــای  تعییــن  بــه  نســبت 
ــود  ــن ش ــون تدوی ــاس آن قان ــر اس ــه ب ــی ک ــه و مبنای ــوص پای خص
ــل  ــی قائ ــه برخ ــل اینک ــه دلی ــت. ب ــه اس ــی مواج ــا اختاف نظرهای ب
بــر ایــن هســتند کــه مبنــای جمعیــی می توانــد مــاک خوبــی 
دارای  را  اســتان  هــر  کریس هــای  تســاوی  دیگــر  برخــی  باشــد 

ــه اول  ــه در وهل ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــتر می دانن ــی بیش کارای
خــارج از ایــن اختافــات مشــکل نبــود قانــون مدونــی اســت. البتــه 
مقــام  کــه  همان طــوری  انتخابیــه  حوزه هــای  تعییــن  بحــث  در 
معظــم رهبــری از کلیــدواژه جمعیــت اســتفاده کردنــد بــه نظــر 
ــکیل  ــرای تش ــی ب ــای خوب ــد مبن ــت می توان ــه جمعی ــد مولف می رس
یــک قانــون مناســب باشــد. چراکــه فلســفه تعییــن حوزه هــای 
انتخابــی بــرای رســیدگی بــه مشــکات آن منطقــه اســت؛ نــه اینکــه 
ــند  ــاوی باش ــر مس ــتان دیگ ــه اس ــبت ی ــتان نس ــک اس ــای ی کریس ه
امــکان دارد یــک اســتان از یــک اســتان دیگــر جمعیــت بیشــتری 
داشــته باشــد و به تبــع آن مشــکات بیشــتری اصــًا مبنــای اینکــه مــا 
یــک حــوزه انتخابــی مســتقلی می خواهیــم قــرار بدهیــم ایــن اســت؛ 
ــه  ــکات کان آن منطق ــه مش ــیدگی ب ــرای رس ــی ب ــده کاف ــه نماین ک
وجــود داشــته باشــد. در ایــن خصــوص می تــوان گفــت کــه یکــی از 
دالیــل عــدم پیشــرفت متناســب بــا ظرفیت هــای موجــود در برخــی 
مناطــق کشــور ازدیــاد جمعیــت در یــک منطقــه و تنهــا وجــود یــک 
نماینــده در آن منطقــه کــه حــی مجــال ســرکی بــه آن مناطــق را 
ــر  ــه نظ ــه ب ــن زمین ــه در ای ــدارد. البت ــاد ن ــغله های زی ــل مش ــه دلی ب
می رســد ایجــاد یــک سیســتم شــفاف کــه مــردم و نخبــگان بتواننــد 
ــدن آن  ــتقل ش ــدم مس ــل ع ــد و دالی ــه کنن ــه آن مراجع ــی ب به راح
حــوزه انتخابــی را ببنیــد می توانــد در جهــت امیدبخــی بــه مــردم 
و شــفافیت هــر چــی بیشــتر و عدالــت کمــک شــایانی بکنــد. البتــه 
ایــن سیســم بایــد ویژگــی بــروز بــودن را داشــته باشــد؛ در غیــر ایــن 

ــت. ــد داش ــو خواه ــر س ــورت اث ص

ــفافیت های  ــث ش ــات بح ــاز انتخاب ــم و سرنوشت س ــد مه ــد بن چن
منابــع مالــی ، ممنوعیــت اســتفاده از منابــع بیگانــگان و ممنوعیــت 
ــرای آن  ــه ب ــد؛ ک ــارات می باش ــارج از اختی ــی خ ــای انتخابات وعده ه
مانعــی جــدی و چالــی وجــود دارد؛ کــه حــل آن می توانــد میــدان 
انتخابــات را بــرای همــه افــراد یکســان کنــد. در ادامــه بــه ایــن مانــع 

کــه عــدم وجــود بســتر الــزام آور تبلیغاتــی اســت می پردازیــم.

14یادداشـت

موانع اجرایی سیاست های کلی انتخابات

مصطفی نصارسلمانی
mostafanassarsalmani@gmail.com
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شــفافیت مالــی، منابــع مالــی بیگانــگان و وعــده خــارج از 
اختیــارات

ــش  ــوع آزادی بی ــک ن ــی ی ــات انتخابات ــا در تبلیغ ــور م ــروز در کش  ام
انــدازه وجــود دارد. یــک کاندیــد بــرای انتخابــات از همــه تبلیغاتــی 
می توانــد اســتفاده کنــد ؛ البتــه آزادی کــه عنــوان شــد در چارچــوب 
ــون  ــاس قان ــر اس ــور  ب ــد در کش ــرا نبای ــا چ ــود دارد. ام ــایص وج خ
مســیر تبلیغــات را مشــخص کنیــم. بااین وجــود امــروز بــا توجــه بــه 
ــیار  ــتر بس ــن بس ــازی در ای ــات؛ شفاف س ــی در انتخاب ــیر تبلیغات س
ســخت اســت. چراکــه یــک کاندیــد بــرای اینکــه بتوانــد از تبلیغــات 
ــنگین  ــی س ــای مال ــد حمایت ه ــد. نیازمن ــوردار باش ــتری برخ بیش
می باشــد. امــروز حــی اگــر یــک فــرد دغدغــه منــد و شایســته 
بخواهــد وارد میــدان انتخابــات شــود می توانــد وارد شــود؛ امــا اگــر 
از حمایــت مالــی خوبــی برخــوردار نباشــد نمی توانــد به خوبــی 

ــد. ــرح کن ــود را مط ــای خ ــداف و برنامه ه ــود را و اه خ

بحــث  در  کــه  می بینیــم  باشــیم  واقع نگــر  بخواهیــم  اگــر  اصــًا   
ــه  ــت بلک ــد نیس ــک کاندی ــای ی ــه برنامه ه ــع ب ــث راج ــات بح انتخاب
بحــث میــزان مطرح شــدن اســت؛ کــه حمایــت مالــی در اینجــا نقش 
ــد  ــا باش ــرای م ــی ب ــد نقطه ضعف ــن می توان ــال ای ــدی دارد. ح کلی
ــبت  ــرده و نس ــتفاده ک ــه اس ــن حرب ــد از ای ــمنان می توان ــه دش چراک
بــه حمایــت مالــی قــوی از یــک کاندیــد در انتخابــات اســتفاده کــرده 
ــری  ــی تصمیم گی ــد به درس ــه نمی توانن ــل ک ــراد منفع ــری اف و یکس
ــم  ــر بتوانی ــا اگ ــد. م ــور کن ــئولیی کش ــای مس ــی کریس ه ــد را راه کنن
ایــن بحــث تبلیغــات را در کشــور در یــک ســیر مناســب قــرار بدهیــم 
کــه تمامــا بــر همــه کارهــای کاندیدهــا نظــارت داشــته باشــیم منتج 
خواهــد شــد کــه مــا دیگــر بــا وعده هــای انتخاباتــی کــه فراقانونــی و 
خــارج از اختیــارات یــک نماینــده باشــد مواجــه نخواهیــم شــد. شــما 
ببنیــد بخــش اعظمــی از تبلیغــات انتخابــات ریاســت جمهــوری در 
ــا  ــی ب ــده انتخابات ــا در وع ــد و کاندیده ــی می باش ــانه مل ــتر رس بس
دقــت بیشــتری عمــل خواهنــد کــرد؛ چراکــه می داننــد اگــر وعــده ی 
انتخاباتــی دهنــد کــه خــارج از اختیــارات قانونــی آن هــا باشــد 
ــد  ــی خواه ــی را در پ ــای نظارات ــی مقام ه ــان و ح ــش کارشناس واکن
داشــت. امــا در انتخابــات مجلــس و حی شــوراها همچیــن فضایی 
ــی از  ــه برخ ــم؛ ک ــات می بینی ــه انتخاب ــا در بحبوح ــت و م ــم نیس حاک
ایــن کاندیدهــا وعده هایــی فراقانونــی و اختیاراتــی می دهنــد؛ 
ــر  ــم بی تأثی ــب ه ــد منتخ ــن کاندی ــرای تعیی ــردم ب ــر م ــه در نظ البت
نیســت. ایــن وعده هــا نه تنهــا نقــض قانــون بلکــه باعــث ناامیــدی 
مــردم  بــه جهــت اینکــه در آینــده قابــل تحقــق نخواهــد بــود. لــذا 
ــاد  ــا ایج ــا ب ــود ت ــام ش ــوزه انج ــن ح ــر در ای ــی مؤث ــد اقدام می طلب
بســتری از ســوی قانون گــذار کــه در ایــن بســتر دیگــر از فضایــی آزاد 
خبــری نیســت حــی می تــوان کاندیدهــا را بــه چنــد برنامــه محــدود 

کــرد و بــرای اجــرای خــارج از این هــا ضمانــت اجرایــی قــرارداد. 
تبلیغــات  کاندیدهــا  بــرای  تبلیغاتــی  محدودیت هــای  ایــن  بــا 
می تــوان راه ورود منابــع مالــی بیگانــگان را و حــی راه حمایت هــای 
ــه  ــت گرفت ــی اس ــیار مخرب ــار بس ــم دارای آث ــه آن ه ــی  ک ــی داخل مال
شــود؛ حمایــت مالــی داخلــی بــه دلیــل اینکــه همــراه بــا انتظاراتــی 
اســت و بــرای بــرآورده کــردن آن هــا امــکان دارد نماینــده انتخابــی 

بخواهــد اقداماتــی خــارج از وظایــف خــود کنــد. 

یکــی از موانــع کــه در آخریــن بنــد سیاســت های کان انتخاباتــی 
ــه  ــت ک ــور اس ــط وزارت کش ــات توس ــرای انتخاب ــت اج ــده اس بیان ش

ــت. ــم پرداخ ــع آن خواهی ــه مان ــه ب در ادام

 اجرای انتخابات توسط وزارت کشور 

ایــن بنــد ناظــر بــر اجــرای انتخابــات اســت. وزارت کشــور به عنــوان 
مجــری انتخابــات خواهــد بــود. اینجــا مانعــی کــه بــه نظــر می رســد 
در برخــی مواقــع چالش هایــی ایجــاد می کنــد همیــن مجــری بــودن 
ــک  ــوان ی ــور به عن ــه وزارت کش ــل اینک ــه دلی ــت؛ ب ــور اس وزارت کش
ــده  ــئولینش انتخاب ش ــتقر مس ــت مس ــوی دول ــه از س ــه ک وزارتخان
ــد  ــت کن ــی رعای ــی را به خوب ــل بی طرف ــد اص ــه می توان ــت؛ چگون اس
البتــه امــروز در قوانیــن کشــور از نهــاد هــای مختلــف و انقابــی 
ناظــر بــر بحــث انتخابــات هســتند کــه در دوره هــای مختلــف 
نشــان داده انــد کــه فراجناحــی عمــل خواهنــد کــرد و جانــب حــق 
ــد  ــا بای ــت م ــر جه ــه ه ــا ب ــتند ام ــردم هس ــده رای م ــت کنن و صیان
بســترهایی را انتخــاب کنیــم کــه راه هیــچ جانبــداری وجــود نداشــته 
باشــد در انتخابــات اختیــارات و وظایــف وزارت کشــور به عنــوان 
نظــر  بــه  و  گرفــت  نادیــده  نمی تــوان  را  انتخابــات  اجراکننــده 
می رســد؛ اگــر در ایــن خصــوص ســازکاری طراحــی شــود؛ کــه بحــث 
اجــرای انتخابــات بــر عهــده وزارت کشــور نباشــد و صرفــًا بحــث 
ــات  ــری انتخاب ــداری از مج ــتر جانب ــد بس ــده آن باش ــر عه ــارت ب نظ
گرفتــه خواهــد شــد. امــروز بــا توجــه بــه ســاختارهای نظارتــی قــوی 
کــه از ســوی نهــاد مختلــف وجــود دارد اگــر آن موضــوع مجــری 
انتخابــات بــه یک نهــاد بی طــرف کــه درآمــدن دولــت بعــدی هیــچ 
ســود و منفعــی نداشــته باشــد داده شــود انتخابــات در کشــور مــا 
ــم  ــا مفتخری ــه م ــد. و البت ــد ش ــل خواه ــد تبدی ــی بی مانن ــه الگوی ب
در کشــوری زندگــی می کنیــم کــه تمــام مســئولین کشــور بــا رای 
مســتقیم و غیرمســتقیم مــردم در بســتر انتخاباتــی ســالم انتخــاب 
خواهنــد شــد. امیــد اســت کــه موانــع پیــش روی اجــرای ایــن 
سیاســت های کان انتخاباتــی برداشــته شــود چراکــه انتخابــات 

ــت. ــام اس ــک نظ ــت ی ــی مقبولی ــریان حیات ش
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سیاســت های کلــی انتخابــات، چارچوب هایــی عــام الشــمول و 
ــم  ــام معظ ــه مق ــد ک ــمار می رون ــه ش ــات ب ــوزه انتخاب ــر در ح فراگی
رهبــری بــا نگاهــی همه جانبــه و راهگشــا، در ۱۳۹۵/۷/۲4 ابــاغ 
و  اســایس  قانــون  همچــون  سیاســت ها  ایــن  فرموده انــد. 
ــوده  ــاع ب ــان الزم االتب ــورای نگهب ــورتی ش ــیری و مش ــات تفس نظری
ــودن  ــی نم ــی و اجرای ــت عملیات ــر الزم جه ــاذ تدابی ــرورت اتخ و ض
حقیقــت  در  می شــود.  احســاس  جامعــه  در  بیش ازپیــش  آن 
همان گونــه کــه اهتمــام قــوای ســه گانه و دســتگاه های دولــی 
اســایس  قانــون  نمــودن  اجرایــی  بــر  عــام(  معنــای  در  )دولــت 
اهمیــت  ایــن  می شــود،   احســاس  عــادی  مقــررات  و  قوانیــن  و 
می بایســت به طریق اولــی در سیاســت های کلــی انتخابــات نیــز 
ــی  ــت واالی ــه از اهمی ــن اباغی ــای ای ــرد. کلیه بنده ــرار گی ــر ق مدنظ
ــه  ــتم ک ــوم و هش ــای س ــده بنده ــده نگارن ــه عقی ــا ب ــد ام برخوردارن
ارتبــاط معنــاداری بافرهنــگ و ارتباطــات عمومــی جامعــه دارد، 
ــف  ــرریس تکالی ــزوم ب ــتند و ل ــژه هس ــی وی ــت و اولوی ــد اهمی واج
ــق  ــرریس و تحقی ــد ب ــد نیازمن ــن دو بن ــتگاه ها در ای ــف دس و وظای

ــت.  اس

در بنــد ســوم ایــن سیاســت ها »بهره منــدی داوطلبــان در تبلیغــات 
انتخاباتــی بــا تقســیم برابــر متناســب بــا امکانــات در هــر انتخابــات 
ــانه ها و  ــر رس ــازی و دیگ ــای مج ــیما و فض ــورد از صداوس ــب م حس
ــت.  ــه اس ــاره قرارگرفت ــور« مورداش ــی کش ــی و عموم ــات دول امکان
ــه  ــای جامع ــات، اعض ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــروزه در عص ام
ــش  ــات و دان ــری اطاع ــمعی و بص ــای س ــق فضاه ــًا از طری عمدت
ــه  ــد؛ ب ــل می کنن ــود را تحصی ــف خ ــورات مختل ــی الزم در ام و آگاه
مرجــع  به عنــوان  شــنیداری  و  دیــداری  رســانه های  بهتــر  تعبیــر 
ــادی،  ــیایس، اقتص ــوالت س ــردم از تح ــی م ــرای آگاه ــی ب ــل اتکای قاب
اجتماعــی، فرهنگــی و ســایر شــئون جامعــه کاربــرد دارنــد. در 
دیــی  مردم ســاالری  نظــام  اصلــی  ارکان  از  یکــی  کــه  انتخابــات 
بــه شــمار مــی رود و در حقیقــت عنصــر ســازنده و تأثیرگــذار در 

تحــول و تعالــی در عرصــه سیاســت های عمومــی کشــور اســت، 
دســتاوردها  برنامه هــا،  از  انتخاب کننــدگان  آگاهــی  و  تبلیغــات 
در  مهــم  دغدغه هــای  از  یکــی  انتخاباتــی  نامزدهــای  اهــداف  و 
ایــن حــوزه خــاص محســوب می شــود. هریــک از افــراد جامعــه 
ــی  ــت اطاعات ــد دریاف ــی، نیازمن ــات علم ــطح از تحصی ــر س در ه
موثــق و قابل اعتمــاد از نامزدهــای انتخاباتــی جهــت انتخابــی 
بهتــر و کارآمدتــر اســت. امــا متأســفانه رویــه کنونــی اســتفاده 
تبلیغــات  و  پوســتر  بنــر،  چــون  ســنی  تبلیغــات  از  حداکثــری 
ــراد  ــر اف ــنگین ب ــای س ــرف هزینه ه ــر ص ــاوه ب ــه ع ــت ک ــذی اس کاغ
ســیمای  تخریــب  در  آن  مســلم  تبعــات  و  ســیایس  گروه هــای  و 
شــهرها و روســتاها، اهــداف مدنظــر را نیــز به درســی بــه ســرانجام 
نمی گیــرد.  قــرار  مخاطبــان  موردتوجــه  بعضــًا  و  نمی رســاند 
ــیما، وزارت  ــون صداوس ــتگاه هایی چ ــف دس ــه وظای ــت ک ــن اس ای
عرصــه  ایــن  در  کشــور  وزارت  و  اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات 
خطیــر خــود می نمایــد. در حقیقــت می بایســت ســازوکاری متقــن 
ــات  ــه انتخاب ــات در کلی ــان انتخاب ــا داوطلب ــود ت ــده ش ــدارک دی ت
کشــور اعــم از مجلــس شــورای اســامی، مجلــس خبــرگان رهبــری، 
ــت  ــتا از ظرفی ــهر و روس ــامی ش ــوراهای اس ــوری و ش ــت جمه ریاس
ــیما  ــوزه صداوس ــور در ح ــی کش ــات عموم ــاوی امکان ــر و متس براب
بلنــد  گامــی  بدین وســیله  و  شــده  بهره منــد  مجــازی  فضــای  و 
در جهــت نیــل بــه تحقــق آرمان هــای انتخابــات و سیاســت های 
کلــی انتخاباتــی برداشــته شــود. اســتفاده از ظرفیــت برابــر رســانه 
ملــی و اســتانی و فضــای مجــازی مزایــای مهــم و قابل توجهــی 
دارد؛ اواًل مــردم بــه دنبــال کســب اخبــار و اطاعــات از مجــاری 
ایــن  در  دولــت  ازآنجایی کــه  و  هســتند  قابل اطمینــان  و  موثــق 
ــی  ــان واالی ــت اطمین ــی از قابلی ــخاص حقیق ــه اش ــبت ب ــه نس عرص
برخــوردار اســت، می تــوان بــه ســخنان نامزدهــا و اظهــارات مســتند 
بــه ایشــان از درگاه هــای دولــی بیشــتر امیــدوار بــود. ثانیــًا گام 
ــمعی و  ــای س ــک و فضاه ــات الکترونی ــمت تبلیغ ــه س ــتن ب برداش
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ــم  ــم از حج ــه ه ــت را دارد ک ــن مزی ــک ای ــای الکترونی ــری در فض بص
ــده و  ــته ش ــه کاس ــن عرص ــذی در ای ــای کاغ ــد محتواه ــوه تولی انب
منظــر و نمــای شــهرها مصــون می مانــد و هــم در منابــع و امکانــات 
می گــردد.  حاصــل  شــفافیت  درعین حــال  و  صرفه جویــی  نیــز 
ــر  ــر س ــا ب ــان نامزده ــت می ــروزه گام اول در رقاب ــات ام ــًا تبلیغ ثالث
ــاد  ــب اعتم ــات و جل ــدر تبلیغ ــت. هرق ــی اس ــای انتخابات کریس ه
عمومــی بیشــتر باشــد، اقبــال مــردم بــا کاندیــدای موردنظر بیشــتر 
ــه  ــد ک ــته و توانمن ــرادی برجس ــات اف ــی اوق ــا گاه ــود. ام ــد ب خواه
ــی  ــای انتخابات ــدی کریس ه ــت تص ــتگی های الزم جه ــد شایس واج
هســتند، بــه جهــت فقــدان منابــع و امکانــات مالــی، نمی تواننــد بــه 
نحــو شایســته ای برنامه هــا، اهــداف و تبلیغــات خــود را بــه معــرض 
عمــوم جامعــه گذاشــته و از ایــن حیــث در فضــای نابرابــر بــا رقیــب 
ــن  ــانه ای ای ــی رس ــای عموم ــدی از فضاه ــد.  بهره من ــرار می گیرن ق
ــه  ــات کاهش یافت ــض در تبلیغ ــه تبعی ــد ک ــم می کن ــکان را فراه ام
و نامزدهــا در عیــن رقابــی ســالم و بهره منــدی از ظرفیت هــای 
ــند.  ــه دور باش ــز ب ــف نی ــرم و تخل ــه ج ــق، از هرگون ــی موث تبلیغات
ایــن مهــم اواًل بــر عهــده ســازمان صداوســیمای جمهــوری اســامی 
ــیما  ــت؛ صداوس ــور اس ــای کش ــتانی آن در جای ج ــر اس ــران و دفات ای
بــا گســترش ظرفیت هــای ارتباطــی و پوشــش حداکثــری رســانه 
ملــی در شــهرها و روســتاها و از طــرف دیگــر اتخــاذ تدابیــر الزم 
ــرح  ــات قابل ط ــاء موضوع ــا و احص ــا نامزده ــی ب ــت هماهنگ جه
در تبلیغــات رســانه ای و جلســات توجیهــی بــا آن هــا می توانــد 
بخــی  از برنامه هــای تبلیغاتــی نامزدهــا را پوشــش دهــد؛ امــری 
ــورت  ــوری ۱400ص ــت جمه ــر ریاس ــات اخی ــی در انتخاب ــه به خوب ک
ــد.  ــرو ش ــی روب ــانه مل ــردم از رس ــترده م ــتقبال گس ــا اس ــت و ب گرف
ــات و وزارت  ــاوری اطاع ــات و فن ــیما، وزارت ارتباط ــار صداوس در کن
کشــور نیــز مســئولیی همــگام دارنــد. وزارت ارتباطــات الزم اســت در 
جهــت پوشــش گســترده اینترنــت در جای جــای کشــور و در راســتای 
هماهنگــی بــا وزارت کشــور و شــورای نگهبــان، بســتری امــن جهــت 
ــتر را  ــن بس ــم آورد و ای ــا فراه ــری نامزده ــات سراس ــش تبلیغ پوش
به طــور رایــگان در اختیــار مــردم قــرار دهــد. در حقیقــت اختصــاص 
ــن  ــه ای ــایس( ب ــون اس ــل ۷۵ قان ــت اص ــب)با رعای ــه ای متناس بودج
امــر و ایجــاد فضایــی امــن و قابل کنتــرل در نرم افزارهــا و پیــام 
رســآن های ملــی کشــور بــا اینترنــت رایــگان می توانــد ایــن ظرفیــت 
ــام  ــردم از پی ــری م ــتفاده حداکث ــر اس ــاوه ب ــا ع ــود آورد ت ــه وج را ب
ــده  ــی گردی ــز صرفه جوی ــت نی ــه و وق ــی، در هزین ــآن های داخل رس

ــردد.  ــه گ ــان ارائ ــه مخاطب ــی ب ــات مکف و تبلیغ

ــمار  ــه ش ــه ب ــم و قابل توج ــدی مه ــز بن ــت ها نی ــتم سیاس ــد هش بن
می آیــد. »ارتقــاء ســطح شــناخت و آگاهــی و آموزش هــای عمومــی 
و ترویــج هنجارهــای انتخاباتــی و نهادینــه کــردن آن در فرهنــگ 
عمومــی و تعییــن قواعــد و ضوابــط رقابت ســیایس ســالم به منظور 
افزایــش مشــارکت و حضــور آگاهانــه و بانشــاط مــردم و کمــک بــه 
انتخــاب اصلــح« به عنــوان هشــتمین سیاســت کلــی انتخابــات 
موردتوجــه مقــام معظــم رهبــری بــوده اســت.امروزه فرهنگ ســازی 
ضرورتــی  انتخاباتــی  فرهنــگ  تبییــن  و  توجیــه  و  انتخابــات 
انکارناپذیــر دارد کــه تاکنــون کمتــر بــه آن پرداخته شــده اســت. 
مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام دوم انقــاب بســیار بــه گفتمــان 
ســازی در عرصــه انقــاب اســامی و دســتاوردها و فرصت هــای 
به دســت آمده تأکیــد نموده انــد. گفتمــان ســازی و ترویــج اهمیــت 
ــوری  ــام جمه ــداف واالی نظ ــرفت اه ــات در پیش ــرورت انتخاب و ض
در  بیش ازپیــش  کــه  اســت  امــری  مــردم  سرنوشــت  و  اســامی 
ــارکت  ــت مش ــود. در حقیق ــاس می ش ــور احس ــی کش ــای عموم فض
حداکثــری رکــی تأثیرگــذار بــرای انتخاباتــی ســالم و موفــق به شــمار 

مــی رود. از طــرف دیگــر ایــن مشــارکت الزم اســت بــا رقابــی ســالم، 
امنیــی تضمین شــده و ســامت آرای مردمــی همــراه باشــد. تحقــق 
فرهنگ ســازی  رهگــذر  از  می توانــد  پیش گفتــه  ارکان  این همــه 
ــامی  ــوری اس ــام جمه ــات در نظ ــگ انتخاب ــازی فرهن ــان س و گفتم
صــورت گیــرد. امــروزه آگاهــی چندانــی از اهمیــت و نقــش انتخابات 
زندگــی  شــئونات  مختلــف  جنبه هــای  و  ســیایس  تحــوالت  در 
وجــود نداشــته و مــردم و به خصــوص جوانــان چنــدان بــه ایــن 
نقــش خطیــر توجــه نمی کننــد. عــاوه بــر جنبه هــای دیــی رای 
کــه حق النــاس بــوده و نمی تــوان به آســانی از کنــار آن گذشــت از 
ــناخت  ــق رای و ش ــح از ح ــتفاده صحی ــت اس ــز اهمی ــی نی ــاب علم ب
ــام  ــی نظ ــداف متعال ــه اه ــول ب ــدار آن در وص ــت م ــرد طریقی کارک
مقــدس جمهــوری اســامی و آرمان هــای مشــترک ملــت، راهگشــا و 
قابل توجــه اســت. ایــن وظیفــه خطیــر نیــز بــر عهــده دســتگاه های 
متولــی فرهنــگ و آمــوزش عالــی و آموزش وپــرورش اســت. فرهنــگ 
ــد.  ــر باش ــن ام ــرای ای ــا ب ــت و به ج ــی درس ــد نام ــی می توان انتخابات

وزارت آموزش وپــرورش تــا چــه انــدازه در ایــن راســتا بــه تولیــد 
محتــوا و آمــوزش فرهنــگ صحیــح اســتفاده از حــق رای در بیــن 
جوانــان و نوجوانــان دانش آمــوز پرداختــه اســت؟ در کنــار آن وزارت 
علــوم و دانشــگاه ها نیــز چنــدان توجهــی بــه ایــن امــر مهــم ننمــوده 
و صرفــًا برگــزاری چندیــن نشســت تبلیغاتــی در دانشــگاه ها و 
بــا حضــور نامزدهــا، تنهــا فعالیــت  آمــوزش عالــی  مؤسســات 
انتخاباتــی ایــن مراکــز بــه شــمار مــی رود. امــا اگــر بخواهیــم در 
عیــن مشــارکی حداکثــری، رقابــی صحیــح و تــوأم بــا احتــرام و 
عــاری از هرگونــه جــرم و تخلــف را شــاهد باشــیم، می طلبــد تــا 
وزارتخانه هــای  آموزش وپــرورش،  وزارت  چــون  دســتگاه هایی 
علــوم تحقیقــات و فنــاوری و فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا همــکاری 
و اســتفاده از رهنمودهــای شــورای نگهبــان و تجــارب ارزنــده و نکات 
قابل توجــه انتخاباتــی، بــه تولیــد محتوایــی فاخــر در ایــن عرصــه 
پرداختــه و بــا ترویــج فرهنــگ ســالم انتخاباتــی، هــم از وقــوع جرائم 
ــته و  ــالم، شایس ــی س ــم انتخابات ــد و ه ــگیری نماین ــی پیش انتخابات
سرنوشت ســاز را بــه ارمغــان آورنــد. البتــه در حــوزه تولیــد محتــوای 
ــران  ــت از صاحب نظ ــگاه ها الزم اس ــدارس و دانش ــرای م ــوزیش ب آم
و مؤلفــان کتــب حقــوق اســایس و همچنیــن ســازمان پژوهــش 
ــه  ــی همه جانب ــا نگاه ــه و ب ــره گرفت ــز به ــب دریس نی ــوآوری کت و ن
و کارآمــد اقــدام بــه تولیــد و ســرفصل های دریس بــا محوریــت 
انتخابــات، اهــداف، جایــگاه و فرهنــگ صحیــح انتخاباتــی نماینــد. 
امیــد اســت دســتگاه های متولــی در کشــور در راســتای تحقــق 
سیاســت های کلــی انتخابــات اباغــی مقــام معظــم رهبــری همــت 
نمــوده و بــا تشــریک ســاعی و همــگام بــا قانــون اســایس و قوانیــن 
ــای  ــا و راهکاره ــص احص ــکات و نواق ــور مش ــاری کش ــررات ج و مق
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سیاســت گذاری در امــر کشــورداری عبــارت اســت از تعییــن ،تدویــن 
و ارائــه ضوابــط و موازیــی اســت کــه در آن مقتضیــات کلــی دولــت 
می شــود.همچنین  تأمیــن  ملــت  جمعــی  مصالــح  و  اعمــال 
سیاســت گذاری از امــور مدیریــت ســیایس بــه شــمار مــی رود کــه 
نظــارت  و  ســازمان دهی  برنامه ریــزی،  مهــم  اصــول  بــه  متکــی 
و کنتــرل اســت از ســوی دیگــر دولــت در جریــان اجــرا ناگزیــر از 
تدویــن سیاســت های عملــی متنــوع و متنــاوب بازمــان و مــکان 
ــله  ــه سلس ــی ب ــت متک ــرای سیاس ــن واج ــه تعیی ــاوه اینک ــت بع اس
تاش هایــی اســت کــه تنهــا بــا مشــارکت و مســاعی هماهنــگ ارکان 
ــود  ــد ب ــر خواه ــت امکان پذی ــه حاکمی ــرا در مجموع ــداری و اج زمام
ــد  ــام هرچن ــا مق ــرد ی ــک ف ــده ی ــر عه ــوان آن را ب ــن نمی ت و بنابرای
ــی  ــت های کل ــن سیاس ــمی، ۱۳8۹(.تعیی ــود. )هاش ــور نم ــی تص عال
اختصــاص بــه کشــور مــا نــدارد بلکــه ایــن امــر در کشــورهای دیگــر و 
در ســایر نظام هــای قانونــی مرســوم بــوده و هســت. برداشــت های 
مختلفــی از قانــون اســایس، ناپایــداری پارلمــان، دولــت و قوانیــن 
ــی  ــیایس عوامل ــاوت س ــایق متف ــا از س ــری آن ه ــادی و تأثیرپذی ع
کلــی  سیاســت های  تعییــن  به ســوی  را  کشــورها  کــه  هســتند 
ســوق می دهــد. )مــویس زاده، ۱۳8۷( در حقیقــت سیاســت های 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــناد باالدس ــه اس ــات ازجمل ــی انتخاب کل
مقتضیــات جامعــه توســط باالتریــن مقــام کشــور پــس از مشــورت 
ــردد و  ــاغ می گ ــن و اب ــام تعیی ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــا مجم ب
ــون  ــر از قان ــایس و فرات ــون اس ــادون قان ــله مراتب، م ــر سلس ازنظ

عــادی تلقــی می گــردد.

مؤلفه ها و شاخصه ای مهم سیاست های کلی انتخابات:

1- حوزه هــای انتخاباتــی بــر مبنــای جمعیــت و مقتضیــات 
تعیین کننــده ای  نقــش  انتخابــی  حوزه هــای  اجتناب ناپذیــر: 
در ســازمان دهی و تعــداد کریس هــای مجلــس دارد کــه امــروزه 
در قوانیــن انتخاباتــی بخــی از مــواد معمــواًل بــه حــوزه بنــدی 
قلمــرو  ســویی  از  انتخابیــه  حــوزه  دارد؛  اختصــاص  انتخابــات 
ــده  ــویی تعیین کنن ــد و از س ــخص می کن ــات را مش ــرزمیی انتخاب س

می باشــد،  خــاص  جغرافیایــی  محــدوده ی  کریس هــای  تعــداد 
می تــوان گفــت حوزه هــای انتخابیــه یــک واحــد ســرزمیی اســت کــه 
در آن رأی گیــری تعییــن می کنــد چطــور کریس هــای پارلمــان میــان 
احــزاب و کاندیدهــا توزیــع گــردد. ) نوروزیــان، ۱۳۹۳ (. در حقیقــت 
سیاســت های کلــی انتخابــات بــه دنبــال ایجــاد تناســب و عدالــت 
در تعییــن حوزه هــای انتخابــی اســت زیــرا ایجــاد حوزه هــای نابرابــر 
ــش  ــت افزای ــی جه ــی و انحراف ــیله ای منف ــی وس ــاظ جمعی ــه لح ب
تــوان و تأثیــر برخــی از رأی دهنــدگان در انتخابــات اســت، مثــًا اگــر 
ــده،  ــر رأی دهن ــی دارای ۱00 نف ــوزه انتخابات ــک ح ــت، ی ــک دول دری
حــق انتخــاب یــک نماینــده را داشــته باشــد در حالیکــه در حــوزه ای 
دارای ۱000 نفــر جمعیــت نیــز دارای یــک نماینــده باشــند آراء نابرابــر 
خواهــد بــود زیــرا وزنــه ســیایس رأی دهنــدگان حــوزه نخســت 
۱0برابــر بیشــتر از حــوزه دوم اســت. ) عبــایس، ۱۳8۹ (البتــه حوزه هــا 
نــه از حیــث تعــداد و نــه از حیــث جمعیــت امــری ثابــت نمی باشــد 
ــمار  ــر ش ــن اگ ــت بنابرای ــر اس ــال تغیی ــورها در ح ــت کش ــرا جمعی زی
نماینــدگان و توزیــع آنــان در رابطــه بــا دگرگونی هــای جمعیــت 
حقــوق  در  نابرابــری  و  بی عدالــی  نوعــی  نکند.طبعــًا  تغییــر 
انتخاباتــی شــهروندان اجتناب ناپذیــر خواهــد بــود، به طورکلــی 
تقســیم کشــور بــه حوزه هــای انتخاباتــی موجــب می شــود کــه 
ــاس  ــتری احس ــی بیش ــونده، نزدیک ــاب ش ــده و انتخ ــان رأی دهن می
شــود و بــا حوزه بنــدی بهتــر می تــوان بــه ارزشــیابی و تخمیــن 
دســت یافت  حــوزه  هــر  در  رأی دهنــده  جامعــه  دقیــق  نســبتًا 
)قــایض، ۱۳88 ( در اصــل ۶4 قانــون اســایس دربــاره انتخابــات 
ــورد  ــه م ــای انتخابی ــا و حوزه ه ــامی کریس ه ــورای اس ــس ش مجل
تأکیــد قرارگرفتــه اســت امــا دربــاره ســایر انتخابــات بایــد بــه قوانین 

ــرد. ــوع ک ــادی رج ع

و  شــهر  اســامی  شــوراهای  انتخابــات  در  کــه  می شــود  اضافــه   
ــاب،  ــیوه انتخ ــی و ش ــد نمایندگ ــی، چن ــای انتخابات ــتا، حوزه ه روس
ــتا  ــاکن در روس ــت س ــه جمعی ــا ک ــن معن ــت؛ بدی ــی اس ــع گزی جم
یــا شــهر در بــرگ رأی خوداســم چنــد نفــر را می نویســند امــا در 

16یادداشـت

بررسی و تحلیل سیاست های کلی انتخابات

میثم پاشایی 
عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان 
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انتخابــات ریاســت جمهــوری و بــرای نماینــده اقلیت هــای مذهــی 
در مجلــس شــورای اســامی، کل کشــور یــک حــوزه انتخابیــه تلقــی 
 ۱۱ دربنــد  کــه  همان طــور  بنابرایــن   )  ۱۳8۹ احمــدی،   ( می شــود. 
سیاســت های کلــی انتخابــات آمــده اســت تعییــن حوزه هــا بــر 
مبنــای جمعیــت و مقتضیــات اجتناب ناپذیــر بــرای رســیدن بــه 
عدالــت انتخاباتــی اســت. البتــه بایــد تصریــح کــرد کــه تعییــن 
حوزه هــا بــه انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و شــوراهای روســتا 
و شــهر اختصــاص دارد زیــرا انتخابــات ریاســت جمهــوری دارای یــک 
حــوزه کشــوری اســت همچنیــن انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبری 

دارای حوزه هــای اســتانی مشــخص می باشــد.

2-بهره مندی داوطلبان از امکانات برای تبلیغات: 

این شــاخصه متضمــن معرفی و شناســاندن نامزدهــای انتخاباتی 
از طریــق امکانــات تبلیغاتی مانند صداوســیما، 

ــی  ــی و عموم ــات دول ــازی و امکان ــای مج فض
می باشــد. پرواضــح هســت کــه یکــی از دالیــل 
موفقیــت نامزدهــا، چگونگــی شناســایی خــود 

از طریــق تبلیغــات می باشــد؛ درواقــع نامزدهــا 
بهتریــن  بــه  می کننــد  ســعی  آن هــا  هــواداران  و 

ــا  ــای آن ه ــود و برنامه ه ــدای خ ــن کاندی ــه ممک وج
را در معــرض دیــد عمــوم قــرار دهــد و آن کــی 

موفــق اســت کــه بهتــر بتواند جامعــه را 
ــی  ــع زمان ــازی کند.درواق اقناع س

انتخابــات  نامزدهــای  کــه 
اقــدام بــه ثبت نــام نمودنــد 
و صاحیــت آنــان از ســوی 
تأییــد  مــورد  ناظــر  مرجــع 

ــغ  ــه تبلی ــدام ب ــت .اق ــرار گرف ق
و مبــارزه در انتخابــات می نماینــد کــه 

ایــن مبــارزات نه تنهــا مســتلزم بهره گیــری از ابزارهــای 
هــای  نشســت  آگهی ها،اطاعیه هــا،  ماننــد  ســنی 
عمومــی، رفتــن بــه در منــازل بلکــه شــامل مــواردی مانند 
می باشــد.  و...  پیامــک  اینترنــت،  تلویزیــون،  رادیــو، 
قانــون   ۵۹ مــاده  در  اســت  گفتــی   )  ۱۳8۹ )عبــایس، 
انجــام هرگونــه  انتخابــات مجلــس شــورای اســامی، 
فعالیــت تبلیغاتــی از صداوســیما، میــز خطابــه نمــاز 
جمعــه و وســایل دولــی و... ممنــوع می باشــد. البتــه 
ــات  ــرای تبلیغ ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــون انتخاب در قان

ــت  ــن ممنوعی ــده ای ــت ش ــد صاحی ــای تأیی نامزده
وجــود نــدارد زیــرا طبــق مــواد ۶۲ تــا ۶۵ نامزدهــای 

انتخابــات ریاســت جمهــوری می تواننــد به طــور 
و  رادیــو  ماننــد  دولــی  امکانــات  از  یکســان 
تلویزیــون تحــت نظــر کمیســیون بــرریس تبلیغات 

انتخابــات اســتفاده نماینــد هرچنــد به اســتناد ماده 
۶8 قانــون اخیرالذکــر، تبلیغــات لــه یــا علیــه نامزدهــای 

ریاســت جمهــوری از ســوی تریبــون نمــاز جمعــه یــا وســایل 
دولــی و عمومــی ممنــوع می باشــد کــه ایــن ممنوعیــت بــرای 
ــود دارد (  ــم وج ــری ه ــرگان رهب ــس خب ــای مجل ــات نامزده تبلیغ
مســتفاد از مــاده ۲۵ آئین نامــه اجرایــی قانــون انتخابــات مجلــس 
خبــرگان ) مســتند بــه مــواد ۱۹ تــا ۲۲ آئــی ننامــه مذکــور( نامزدهــای 
مجلــس خبــرگان حــق اســتفاده از امکانــات صداوســیما را به طــور 
مســاوی در مراکــز اســتان ها دارند.قوانیــن انتخاباتــی در فصــل 
مربــوط بــه تبلیغــات، مــدت فعالیــت تبلیغــات انتخاباتــی، مــوارد 

تخلــف و مــوارد الزامــی بــه رعایــت در فعالیت هــای تبلیغاتــی را 
معیــن کــرده اســت. بااین حــال تبلیغــات انتخابــات وضعیــت 
نابســامانی دارد و قانــون انتخابــات، در ایــن زمینــه دارای نواقــص 
شــود.  واقــع  تجدیدنظــر  مــورد  اســت  الزم  کــه  اســت  فراوانــی 
همچنیــن قانون گــذار فعالیت هــای تبلیغاتــی را تعییــن نکــرده 
ــمرده  ــات را برش ــات انتخاب ــای تبلیغ ــلی، نبایده ــگاه س ــا ن ــه ب بلک

اســت. ) احمــدی، ۱۳8۹(

3-هزینه هــای انتخاباتــی: مطابــق بــا بنــد 4 سیاســت های کلــی 
انتخابــات بایــد حــدود و نــوع هزینه هــای انتخاباتــی و منابــع مجــاز 
و غیرمجــاز تعییــن شــوند و هزینه هــا بایــد شفاف سازی شــده و 
مراجــع نظارتــی بــا تخلفــات مالــی برخــورد نمایــد. اهمیــت بحــث 
ــی  ــر کاندیدای ــه ه ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــی ب ــای انتخابات هزینه ه
بتوانــد هزینــه بیشــتری را بــرای امــور انتخابــات داشــته باشــد 
ــی  ــه گاه ــود چراک ــتر می ش ــز بیش ــه وی نی ــی ب ــال عموم ــکان اقب ام
ــهرت  ــه ش ــده و درنتیج ــتر ش ــات بیش ــث تبلیغ ــا باع ــن هزینه ه ای
ــه  ــه هزین ــی ک ــل نامزدهای ــد،در مقاب ــدا می کن ــتری پی بیش
شــهرت  روی  بــر  نماینــد  انتخابــات  صــرف  کمتــری 
قــادر  و  می گــذارد  اثــر  معکــوس  به صــورت  وی 
نخواهــد بــود برنامه هــای خــود 
ــار  ــن در اختی ــو احس ــه نح را ب
افــکار عمومــی قــرار دهــد 
اســت  طبیعــی  بنابرایــن 
ــتری  ــه بیش ــه هزین ــی ک ک
و  خــود  معرفــی  بــرای 
باشــد  داشــته  برنامه هایــش 
ــه  ــبت ب ــری نس ــت کمت ــد صاحی هرچن
بقیــه داشــته باشــد امــکان پیــروزی وی بیشــتر 
انتخاباتــی،  هزینه هــای  بحــث  اســت.در 
امــکان خریــد آرای اقشــار محــروم جامعــه 
می توانــد  مســلم  قــدر  کــه  دارد  وجــود 
امــا  باشــد  انتخاباتــی  جرائــم  مصادیــق  از 
متأســفانه در بیشــتر مــوارد دیــده نمی شــود یــا 
حــی اراده ی جــدی بــرای مقابلــه بــا ایــن پدیــده 
وجــود نداشــته باشــد. بــا ایــن تفاســیر بایــد گفت 
متوجــه  انتخابــات  کلــی  سیاســت های   4 بنــد 
ایــن آسیب شــنایس شــده کــه عمــًا نامزدهایــی 
بــا  نامشــروع  یــا  به طورمشــروع  کــه  بوده انــد 
ــت  ــی و صاحی ــم کارآی ــاد علیرغ ــای زی هزینه ه
انتخابــات  کارزار  برنــده  توانســته اند  الزم 
ضــرورت  بــر  دلیــل  همیــن  بــه  شــوند. 
یــا  مشــروع  و  هزینه هــا  شفاف ســازی 
نامشــروع بــودن آن هــا تأکیــد نموده اســت 
از مقــدار  کــه در صــورت خــروج هزینه هــا 
ــا  ــی ب ــا بایس ــودن آن ه ــاز ب ــارف و غیرمج متع
قانونــی  برخــورد  متخلــف  نامزدهــای  یــا  نامــزد 

صــورت گیــرد.

قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه هزینه هــای انتخاباتــی در برخــی 
آلمــان،  در  مثــًا  اســت  برخــوردار  زیــادی  اهمیــت  از  کشــورها  از 
ــوط  ــائل مرب ــن را مس ــی از قوانی ــم و قابل توجه ــیار مه ــش بس بخ
انتخاباتــی و نحــوه  پــول در مبــارزات  بــه نحــوه هزینــه کــردن 
بازپرداخــت آن هــا از طرفــی ماننــد یارانه هــای دولــی تشــکیل 
ــات  ــن انتخاب ــس، قوانی ــل انگلی ــورها مث ــی کش ــد و در برخ می ده
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ــارزات  ــول در مب ــردن پ ــه ک ــوه هزین ــه نح ــوط ب ــن مرب ــد قوانی را بای
انتخاباتــی دانســت، همچنیــن در فرانســه دو کمیســیون شــفافیت 
حســاب های  ملــی  کمیســیون  و  ســیایس  فعالیت هــای  مالــی 
و  رســیدگی  وظیفــه  ســیایس  و  انتخاباتــی  رقابــت  بــا  مرتبــط 
را بــر عهــده دارد درحالی کــه  نظــارت بــر هزینه هــای تبلیغــات 
ــف  ــردن تکلی ــخص نک ــبب مش ــه س ــران ب ــی در ای ــن انتخابات قوانی
ــر  ــارف نظی ــیوه های غیرمتع ــتفاده از ش ــات و اس ــای انتخاب هزینه ه
برگــزاری برخــی اجتماعــات و میهمانی هــا و کارناوال هــا و توزیــع 
ــفتگی را  ــی آش ــس، نوع ــا و عک ــترها، تراکته ــب پوس ــب و نص نامناس
در فعالیت هــای تبلیغاتــی ایجــاد نمــوده اســت. قوانیــن فاقــد 
ســازوکار مناســب بــرای نظــارت و کنتــرل هزینه هــای انتخابــات 
هزینه هــای  بنابرایــن  اســت.  هزینه هــا  ایــن  شفاف ســازی  و 
ــب  ــازوکاری مناس ــد س ــع و نیازمن ــون جام ــد قان ــی نیازمن انتخابات

بــرای کنتــرل و نظــارت می باشــد. ) احمــدی، ۱۳8۹(

4-ممنوعیــت وعده هــای خــارج از اختیــارات قانونــی: ایــن 
ــت  ــوان "ممنوعی ــت عن ــی تح ــت های کل ــد ۵ سیاس ــوع دربن موض
هرگونــه تخریــب، تهدیــد، تطمیــع، فریــب و وعده هــای خــارج 
ملــی  امنیــت  بــا  مغایــر  اقــدام  هرگونــه  و  قانونــی  اختیــارات  از 
ــده  ــی" ذکرش ــات انتخابات ــی در تبلیغ ــی و مذه ــه قوم ــر تفرق نظی
کــه  گفــت  می تــوان  سیاســت ها  از  بنــد  ایــن  تفســیر  در  اســت. 
ــامی،  ــورای اس ــس ش ــات مجل ــون انتخاب ــواد ۶۶ قان ــتفاد از م مس
ــی  ــه اجرای ــی ننام ــوری و ۷۵ آی ــت جمه ــات ریاس ــون انتخاب ۳۳ قان
قانــون انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری جرائــم انتخاباتــی 
مشخص شــده کــه تخریــب، تهدیــد و تطمیــع به عنــوان جرائــم 
انتخاباتــی مــورد تأکیــد قرارگرفتــه اســت و از ایــن نظــر مشــکل 
قانــون  اجــرای  زمینه هــای  در  هرچنــد  نــدارد  وجــود  قانونــی 
ــارج از  ــای خ ــه وعده ه ــت ک ــن اس ــر ای ــه قابل ذک ــکل داریم. نکت مش
اختیــارات قانونــی صریحــًا جــرم انــگاری نشــده اســت  البتــه شــاید 
ایــن ادعــا مطــرح شــود کــه وعده هــای غیرقانونــی جــزو مــوارد 
تطمیــع اســت کــه مطابــق قانــون اســایس و قوانیــن و مقــررات 
عــادی وظایــف نماینــدگان مجلــس منحصــر بــه دو وظیفــه ی 
قانون گــذاری و نظــارت بــر آن اســت امــا متأســفانه دیــده می شــود 
نامزدهــای انتخابــات مجلــس شــورای اســامی در موســم انتخابات 
ــی  ــت قانون ــارج از صاحی ــه خ ــد ک ــی می دهن ــعارها و وعده های ش
آنــان اســت ماننــد انجــام امــور اجرایــی در صورتیکــه در حقــوق 
عمومــی اصــل بــر عــدم صاحیــت اســت مگــر اینکــه قانــون تجویــز 
ــوی و  ــابه معن ــت تش ــدم والی ــی ع ــده فقه ــا قاع ــل ب ــن اص ــد و ای کن
مبنایــی دارد ) طباطبائــی مؤتمــی، ۱۳8۷ و گرجــی ازندریانــی، ۱۳۹4 
صاحیــت  در  داخــل  انتخاباتــی  وعده هــای  یک زمانــی  البتــه   )
نامزدهــا می باشــد ماننــد کنتــرل تــورم، ایجــاد اشــتغال و ســایر 
ــر  ــه نظ ــی ب ــا طبیع ــن وعده ه ــرای ای ــی اج ــا گاه ــی ام ــور اجرای ام
ــا  ــرای آن ه ــرای اج ــتری ب ــان بیش ــت مدت زم ــن اس ــد و ممک نمی رس
ــه  ــی ب ــای قانون ــه وعده ه ــت ک ــوان گف ــم می ت ــا ه ــد، اینج الزم باش
دلیــل عــدم اجــرای به موقــع، نامــزد یــا نامزدهــای ادعــا کننــده را در 

معــرض خلــف وعــده قــرار می دهــد.

از  مجموع هــای  انتخابــات  ســامت  انتخاباتــی:  5-ســامت 
ــام ــاخصه های نظ ــر ش ــی ب ــتانداردهای مبت ــر، اس ــری عناص یکس

مردم ســاالر، اقدامــات و مکانیــزم هایــی بــرای حمایــت از اصــول 
ماهــوی انتخابــات آزاد می باشــد و زمانــی می تــوان گفــت انتخابــات 
ســالم اســت کــه ویژگی هــای خــایص ماننــد اصــل صحــت و دقــت، 
اصــل امنیــت، اصــل قطعیــت، اصــل معتبــر بــودن و اصــل اعتمــاد 
عمومــی را داشــته باشــد. ) نوروزیــان، ۱۳۹۳ ( بــرای ســامت در 

در  قاطــع  برخــورد  و  تخلفــات  و  جرائــم  از  پیشــگیری  انتخابــات 
صــورت بــروز، ضرورتــی اجتناب ناپذیــر تلقــی می شــود، ایــن بحــث 
دربنــد ۱۷ سیاســت های کلــی آمــده اســت و حــاوی دو جنبــه اســت؛ 
ازیک طــرف بایــد از وقــوع جرائــم و تخلفــات پیشــگیری کــرد و از 
طــرف دیگــر در صــورت وقــوع بایــد به صــورت فــوری و خــارج از 
نوبــت فوق العــاده بــه آن هــا رســیدگی کــرد. بــه همیــن خاطــر 
ــورای  ــس ش ــات مجل ــون انتخاب ــاده ۹ قان ــره ۷ م ــه در تبص ــت ک اس
اســامی، وزارت کشــور مکلــف بــه نوین ســازی شــیوه های اخــذ رأی 
و شــمارش آراء و همین طــور استانداردســازی صندوق هــای رأی 
ــون  ــاده ۱۶ قان ــن م ــت. همچنی ــان اس ــورای نگهب ــد ش ــس از تأیی پ
ــم  ــاد نظ ــه ایج ــف ب ــی را مؤظ ــروی انتظام ــوران نی ــر مأم اخیرالذک
و حفاظــت از صندوق هــا کــرده و حــق دخالــت در امــور اجرایــی 
ــر  ــاوه ب ــت. ع ــوده اس ــلب نم ــا س ــات را از آن ه ــارت در انتخاب و نظ
مــواد مذکــور، مــواد۶۶، ۱۹،۲۵،۲۲ ،۵۵  نیــز در راســتای ســامت 
ــون  ــت. در قان ــده اس ــامی تعبیه ش ــورای اس ــس ش ــات مجل انتخاب
ــامت  ــرای س ــواد۲۹،۲8،۲۶،۲۵،۲4،۳۳،۳4 ب ــت م ــات ریاس انتخاب
انتخابــات وضع شــده اســت، مثــًا مــاده ۳4 تصریــح مــی دارد: 
تشــکیات قضایــی هــر شهرســتان یــا بخــش به منظــور پیشــگیری از 
وقــوع جــرم ضمــن هماهنگــی بــا ناظریــن شــورای نگهبــان و هیــأت 
اجرایــی اقدامــات الزم را در محــدوده ی مقــررات معمــول مــی دارد.

۷۷؛۶8،۶۹،8۱آیین نامــه  ۷4تــا  مــواد  مذکــور،  مــوارد  بــر  عــاوه   
ــه  ــرای مقول ــری ب ــرگان رهب ــس خب ــات مجل ــون انتخاب ــی قان اجرای
ســامت انتخاباتــی خلق شــده اســت. بنابرایــن ســامت انتخابــات 
ــد. ــات می باش ــی انتخاب ــت های کل ــای سیاس ــن بحث ه از مهم تری

ــیایس  ــکل های س ــزاب و تش ــئوالنه اح ــی و مس ــت قانون فعالی
بــر  دال  دقیقــًا  سیاســت ها  از   ۲۹ بنــد  حقیقــی:  اشــخاص  و 
تعییــن   " می کنــد:  تأکیــد  زیــرا  اســت  قانــون  حاکمیــت  اصــل 
چارچوب هــا و قواعــد الزم بــرای فعالیــت قانونمنــد و مســئوالنه..." 
و  ســالم  انتخابــات  در  قانــون  حاکمیــت  اصــل  اجــرای  درواقــع 
آزاد ایــن اســت کــه همــه طرفیــن انتخابــات از آغــاز تــا پایــان در 
ــی  ــای انتخابات ــه فرآینده ــد و در هم ــت کنن ــون حرک ــوب قان چارچ
از ســلیقه های شــخی و رفتارهــای متناقــض بــا قانــون پرهیــز 
نماینــد. )نوروزیان،۱۳۹۳(.کلــی بــودن، مشــروعیت، عطــف بــه 
قضایــی  دســتگاه  به وســیله  قانــون  اجــرای  نشــدن،  ماســبق 
صالــح، اعــام عمومــی و بــدون ابهام،ثبــات و تــداوم و قابلیــت 
می باشــند.  قانــون  حاکمیــت  شــاخصه ای  از  قانــون  اجرایــی 
ــت  ــرای فعالی ــی ب ــار و چارچوب ــد معی ــه بای ــن، ۱۳۹۳ ( همیش )پروی
ــت  ــه رقاب ــد وگرن ــته باش ــود داش ــا وج ــکل ها و نامزده ــزاب، تش اح
اصیــل و ســالم انتخاباتــی وجــود نخواهــد داشــت و ثبــات و اقتــدار 
نظــام جمهــوری اســامی ایــران هــم متزلــزل خواهــد شــد. در ادامــه 
بنــد ۹ سیاســت های کلــی ذکرشــده کــه رقابت هــای انتخاباتــی 
ــود؛  ــام ش ــدار نظ ــه و اقت ــارکت آگاهان ــش مش ــه افزای ــر ب ــد منج بای
بنابرایــن مشــارکت بــا حدنصــاب زیــاد و تــوأم بــا هیجانــات شــاید 
بــرای پرشــور شــدن انتخابــات خــوب باشــد ولــی ممکــن اســت ایــن 
ــح  ــان صال ــا داوطلب ــب ی ــاب داوطل ــه انتخ ــر ب ــارکت منج ــوع مش ن
را موردتوجــه قــرار داده اســت زیــرا ایــن نــوع مشــارکت در عیــن 
ــن  ــرا ای ــت زی ــرار داده اس ــه ق ــه موردتوج ــارکت آگاهان ــه  مش این ک
ــر  ــیایس منج ــام س ــت نظ ــه تقوی ــه ب ــن این ک ــارکت در عی ــوع مش ن
می شــود طبعــًا از درون آن افــراد صالــح، متعهــد و متخصــص نیــز 

ــد. ــد ش ــاب خواهن انتخ

سیاســت های   ۱۲ دربنــد  نویــن:  فناوری هــای  از  بهره منــدی 
ــفافیت،  ــرای ش ــن ب ــای نوی ــری از فناوری ه ــات، بهره گی ــی انتخاب کل
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از  به خوبــی  اســت.  شــده  لحــاظ  انتخابــات  ســامت  و  ســرعت 
ایــن بنــد اســتنباط می شــود کــه فرآینــد انتخابــات بایــد متأثــر 
از فناوری هــای روز باشــد زیــرا سیســتم قدیمــی باعــث افزایــش 
هزینه هــا شــده و حــی ممکــن اســت شــفافیت الزم را نداشــته باشــد 
ــت در  ــایان ذکر اس ــود. ش ــات ش ــت انتخاب ــش صح ــب تخدی و موج
برخــی از قوانیــن انتخاباتــی بــه ایــن بحــث اشاره شــده اســت؛ مثــًا 
مــاده۶۵ آیین نامــه اجرایــی قانــون انتخابــات مجلــس شــورای 
اســامی قرائــت و شــمارش آراء را بــه دو شــیوه دســی و به کارگیــری 
دســتگاه های شمارشــگر رایانــه ای پیش بیــی کــرده اســت کــه البتــه 
ــور  ــق وزارت کش ــه تواف ــوط ب ــه ای من ــورت رایان ــمارش آراء به ص ش
ــات  ــون انتخاب ــاده ۹ قان ــت. در م ــده اس ــزی نظارت ش ــأت مرک و هی
شمارشــگر  دســتگاه  بــا  آراء  شــمارش  نیــز  جمهــوری  ریاســت 
ــم  ــه پنج ــاده ۲8  مرحل ــا م ــق ب ــا مطاب ــت ام ــده اس ــنجی ش امکان س
ــان  ــوری همچن ــت جمه ــات ریاس ــون انتخاب ــی قان ــه اجرای آیین نام
ــن  ــرد و همی ــام می گی ــی انج ــورت دس ــمارش آراء به ص ــت و ش قرائ
وضعیــت نیــز دربــاره انتخابــات مجلــس خبــرگان بــا توجــه بــه بنــد 
۵ مــاده ۶۳ آیین نامــه اجرایــی قانــون انتخابــات مجلــس خبــرگان 
ــات  ــفافیت در انتخاب ــل ش ــه اص ــردد ک ــد می گ ــت. تأکی ــادق اس ص
مختلــف  جنبه هــای  آوردن  فراهــم  الــف:  دارد:  کارکــرد  ســه 
انتخابــات بــرای بازیگــران ایــن عرصــه تــا مــورد بازبیــی، ارزیابــی و 
شــکایت قــرار گیــرد. ب: اجــازه بــه مــردم تــا کلیــه مراحــل انتخابــات 
ــاع  ــرای اط ــت ب ــرار دادن فرص ــار ق ــد. ج: در اختی ــاهده کنن را مش
و  تصمیم گیــری  شــیوه ی  از  تــا  ناظــران  و  مخالفیــن  منتقدیــن، 
مطابقــت عملکردهــا بــا قوانیــن مطلــع شــوند. بنابرایــن اســتفاده 
ــفافیت،  ــل ش ــن اص ــرای تأمی ــی ب ــزار مناس ــن اب ــای نوی از فناوری ه

ــت. ــات اس ــامت انتخاب ــرعت و س س

ــی:  ــت بی طرف ــات و رعای ــامت انتخاب ــداری از آزادی و س پاس
دربنــد ۱۵ بــرای پاســداری از آزادی و ســامت انتخابــات و حمایــت از 
حــق انتخــاب آزادانــه، ســه اقــدام مهــم لحــاظ گردیــده اســت؛ یــک: 
بی طرفــی.  کامــل  رعایــت  دو:  مــردم.  رأی  دانســتن  حق النــاس 
ــت  ــن اس ــود ای ــتنباط می ش ــه اس ــان. آنچ ــا متخلف ــورد ب ــه: برخ س
کــه مخاطــب ایــن بنــد مجریــان و ناظــران ا انتخاباتــی اســت، 
همان طــور کــه مقــام معظــم رهبــری در یازدهمیــن دوره انتخابــات 
انتخاباتــی  آرای  کــه  فرمودنــد   ۱۳۹۲ ســال  جمهــوری  ریاســت 
ــن  ــن جدی تری ــه ای ــود ک ــه دار ش ــد خدش ــت و نبای ــاس اس حق الن

ــده  ــردم نادی ــًا آرای م ــا احیان ــود ت ــط ب ــئولین ذی رب ــه مس ــدار ب هش
ــه ی  ــر جنب ــاوه ب ــارت ع ــی نظ ــت دی ــود؛زیرا در حکوم ــه نش گرفت
بــا  رهبــری  معظــم  مقــام  کــه  دارد  درونــی  جنبــه ی  بیرونــی، 
حق النــاس دانســتن رأی مــردم، مســئوالن را بــه رعایــت بــه تقویــت 

درونــی تشــویق نموده انــد.

 رکــن دیگــر رعایــت بی طرفــی مســئوالن انتخابــات می باشــد بــا ایــن 
ــای  ــوق و آزادی ه ــند حق ــرف نباش ــئوالن بی ط ــر مس ــه اگ ــح ک توضی
ــر  ــک ام ــًا ی ــر و صرف ــات بیاث ــه انتخاب ــده و درنتیج ــردم تضییع ش م
نمایــی و صــوری می شــود. بنابرایــن در یــک نظــام داعیــه دار 
ــارزات  ــات و مب ــد در انتخاب ــی بای ــوای عموم ــی، ق ــاالری دی مردم س
انتخاباتــی کامــًا بی طــرف باشــند ولــی در عمــل ممکــن اســت 
دولــت از راه هــای متعــدد و کم وبیــش پنهانــی بــه کمــک نامزدهــای 
و  مــادی  امکانــات  و  کارمنــدان  ادارات،  بپــردازد،  خــود  هم فکــر 
معنــوی آن هــا نیــز ممکــن اســت از ایــن بی طرفــی ســرپیچی کننــد 
) عبــایس،۱۳8۹ ( امــا آن طــور کــه در سیاســت های کلــی آمــده اســت 
اگــر بی طرفــی رعایــت نگــردد بایــد بــا متخلفــان برخــورد مؤثــر 

ــود. ــی ش قانون

ــد  ــی بن ــل بی طرف ــت اص ــرای رعای ــب ب ــای مناس ــی از تضمین ه یک
ــای  ــب آن نیروه ــه متعاق ــت ک ــات اس ــی انتخاب ــت های کل ۱۶ سیاس
ــده اند.  ــع ش ــات من ــه انتخاب ــه گانه و... از ورود ب ــوای س ــلح، ق مس
ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــت ای ــان دور داش ــد از اذه ــه نبای ــه ای ک ــا نکت ام
ــا در  ــت آن ه ــارکت و دخال ــوان مش ــان به عن ــق رأی نظامی ــان ح می
ــه  ــان را ب ــت آن ــد و ممنوعی ــل ش ــز قائ ــات تمیی ــرای انتخاب ــر اج ام

ــرد.  ــیر ک ــات تفس ــت در انتخاب دخال

ــن  ــه ای ــان ب ــع نظامی ــت من ــد عل ــان گفته ان ــه حقوق دان آن چنان ک
دلیــل اســت کــه بــه ســبب سلســله مراتب شــدید در ســازمان های 
نظامــی و انتظامــی، ممکــن اســت جــواز شــرکت در انتخابــات، 
سوءاســتفاده هایی را بــه دنبــال داشــته و افســران ارشــد،نظامیان 
را بــه جانبــداری از نامزدهــا یــا احــزاب موردحمایــت آن هــا وادار 
نماینــد، دلیــل دیگــر اینکه وارد شــدن سیاســت در تشــکیات ارتش 
ــا،  ــد گروه بندی ه ــدی مانن ــای فاس ــی تالیه ــازمان های انتظام و س
ــب  ــاط را موج ــی و انضب ــن یکپارچگ ــان رفت ــا و از می ــدم اطاعت ه ع
گــردد )قــایض، ۱۳88 ( امــا همان گونــه کــه گفتــه شــد نبایــد نظامیان 
ایــن  بلکــه  کــرد  محــروم  رأی  دادن  و  انتخابــات  در  شــرکت  از  را 
محرومیــت بایــد در عدم مداخلــه آن هــا تفســیر شــود.الزم بــه ذکــر 
اســت هــر مأمــور دولــی اعــم از مأمــوران دســتگاه های اطاعاتــی و 
امنیــی و ســایر مأمــوران دولــت نبایــد به جــز حــق رأی،در انتخابــات 
دخالــت نماینــد زیــرا دخالــت آنــان موجــب خدشــه دار شــدن آراء 

ــود و ــردم می ش ــای م ــن آزادی ه ــن رفت ــًا از بی ــردم و اساس م

انتخابــات  بــه  تبدیــل  عادالنــه  و  آزادانــه  صــورت  از  انتخابــات 
فرمایــی می شــود و ازآنجاکــه در چنیــن انتخاباتــی اراده عمومــی 
بی تأثیــر اســت بنابرایــن بهتــر اســت آنــرا تحمیلــی بدانیــم. برخــی 
از نویســندگان بــا بــرریس نظــام انتخاباتــی آمریــکا بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند کــه حضــور مقامــات انتخاباتــی در ســتادهای انتخاباتــی 
ازجملــه نقــاط ضعــف موجــود در نظــام انتخاباتــی آمریــکا اســت و 
توضیــح داده انــد کــه ایــن امــر برخــاف ســایر نظام هــای انتخاباتــی 
ــت )  ــش داده اس ــات را افزای ــات در انتخاب ــائبه مداخ ــه ش ــت ک اس

ــژوه، ۱۳88( ــن پ گلش

نظــارت شــورای نگهبــان: شــورای نگهبــان نهــادی اســت کــه 
به منظــور پاســداری از احــکام اســام و قانــون اســایس تشکیل شــده 
اســت و بــر اســاس اصــل ۱۹۹ قانــون اســایس نظــارت بــر انتخابــات 
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ــورای  ــس ش ــوری و مجل ــت جمه ــری، ریاس ــرگان رهب ــس خب مجل
اســامی را بــر عهــده دارد کــه ایــن نظــارت بــا توجــه بــه نظریــه 
تفســیری شــورای نگهبــان در تاریــخ ۱۳۷0/۳/۱ اســتصوابی اســت 
و شــامل تمــام مراحــل اجرایــی انتخابــات ازجملــه تأییــد و رد 

می شــود. کاندیداهــا  صاحیــت 

 در تعریــف نظــارت اســتصوابی، می تــوان گفــت نظارتــی اســت کــه 
ــد و  ــه تأیی ــد ب ــد بای ــام ده ــد انج ــری می خواه ــه مج ــوری ک در آن ام
تصویــب ناظــر برســد و بــدون آن، مجــری نمی توانــد اقدامــی انجام 
دهــد و در صــورت انجــام، فاقــد اعتبــار اســت ) آدمــی ابرقویــی 
قانــون   ۳ درمــواد  اســتصوابی  نظــارت  ایــن   )  ۱۳۹۲ عطــوف،  و 
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی، مــاده 8 قانــون انتخابــات 
ریاســت جمهــوری، تبصــره ۱ مــاده ۹ قانــون انتخابــات مجلــس 
خبــرگان رهبــری و مــاده ۱ آیین نامــه نظــارت بــر انتخابــات مجلــس 
ــه  ــان تجلی یافت ــورای نگهب ــوب ۱۳8۵/۱/۳0ش ــری مص ــرگان رهب خب
ــی  ــورت تلویح ــات به ص ــی انتخاب ــت های کل ــد ۱۱ سیاس ــت. دربن اس
ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــورای نگهب ــتصوابی ش ــام و اس ــارت ع ــه نظ مقول
عبــارت "... ازجملــه تأییــد نهایــی صاحیــت داوطلبــان، رســیدگی 
بــه شــکایات و تأییــد یــا ابطــال انتخابــات به منظــور تأمیــن ســامت 
انتخابــات، جلــب مشــارکت حداکثــری و تأمیــن حقــوق داوطلبــان 

ــت.  ــه اس ــرش قرارگرفت ــدگان..." موردپذی و رأی دهن

ــرای  ــت ب ــده اس ــن بندآم ــای ای ــه در زیرمجموعه ه ــا همانطورک ام
ایــن امــر بایســی ســازوکارهای شــفاف و فراهــم کــردن حضــور 
در  و   )۱۱-۱( مراحــل  تمــام  در  آن هــا  نماینــدگان  یــا  داوطلبــان  
ــورت  ــت در ص ــا رد صاحی ــات و ی ــال انتخاب ــل ابط ــوص دالی خص
درخواســت آنــان پاســخگویی مکتــوب ارائــه نمایــد )۲-۱۲( قابل ذکــر 
اســت در سیاســت های کلــی هماننــد قانــون اســایس و قوانیــن 
انتخاباتــی بــرای شــورای نگهبــان شــأن نظارتــی قــوی و عــام در 
نظــر گرفته شــده اســت و ایــن تأکیــد مجــدد در سیاســت های کلــی 
بنــا بــه تأثیرگــذاری ایــن نهــاد مهــم در عرصــه انتخابــات می باشــد، 
ــه  ــت را ب ــت دق ــد نهای ــان بای ــورای نگهب ــرم ش ــای محت ــس اعض پ
خــرج دهنــد تــا جایــگاه ایــن نهــاد مهــم تخدیــش نشــود، بــرای ایــن 
امــر اعضــای شــورا بایــد در ایــام انتخابــات از موضع گیری هــای 
ــوان  ــورت نمی ت ــن ص ــر ای ــرا در غی ــد زی ــودداری کنن ــه خ جانب داران
ــوق  ــه حق ــن اینک ــت ضم ــد داش ــردم امی ــری م ــارکت حداکث ــه مش ب
 ۱۶ مــواد  می گردد.طبــق  نقــض  کننــدگان  شــرکت  و  داوطلبــان 
آئین نامــه اجرایــی قانــون انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری، 
۵۷ قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری و ۲۷ آئین نامــه قانــون 
ــب  ــه ترتی ــان ب ــورای نگهب ــامی، ش ــورای اس ــس ش ــات مجل انتخاب
داوطلبــان   ، صاحیــت  می توانــد  روز   ۱0 و   ۱0 الــی   ۵،۳0 ظــرف 
رد  صاحیــت  بــه  مجــدد  رســیدگی  همچنیــن  نمایــد  بــرریس  را 
ــه  ــا توج ــامی ب ــورای اس ــس ش ــات مجل ــدگان انتخاب ــت ش صاحی
بــه تبصــره ۳ مــاده ۳۵ آیین نامــه انتخابــات مذکــور حداکثــر ۷ 
روز می باشــد. بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات بایــد تصریــح کــرد 
کــه مهلــت رســیدگی بــه صاحیــت داوطلبــان نمایندگــی مجلــس 
شــورای اســامی بــه دلیــل گســتردگی حوزه هــا و تعــداد زیــاد 
ــت  ــان فرص ــورای نگهب ــد و ش ــر نمی رس ــه نظ ــب ب ــان مناس داوطلب
ــی را  ــتدالل های منطق ــا اس ــراه ب ــه هم ــیدگی عادالن ــرای رس ــی ب کاف

ــدارد ــوارد ن ــی م در برخ

و  موجــه  زمینــه  ایــن  در  مقــررات  و  قوانیــن  اصــاح  بنابرایــن 
داوطلبــان  صاحیــت  بــه  رســیدگی  در  امــا  می باشــد.  ضــروری 
انتخابــات مجلــس خبــرگان مهلــت ۳0 روزه منطقــی اســت و جــای 
انتقــاد و اعتــراض بــه دلیــل تعــداد کــم حوزه هــای انتخابیــه و 

انتخابــات  زمینــه  در  نمی رســد،  نظــر  بــه  انتخابــات  نامزدهــای 
ریاســت جمهــوری نیــز مهلــت حداکثــر ۱0 روزه کافــی نمی باشــد 
زیــرا داوطلبــان انتخابــات ریاســت جمهــوری نیــز زیــاد هســتند. بــا 
ایــن تفاســیر اصــاح قوانیــن و مقــررات انتخابــات مجلــس شــورای 
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــش مهل ــرای افزای ــوری ب ــت جمه ــامی و ریاس اس
ــاح  ــیدگی اص ــت رس ــر مهل ــا اگ ــت ی ــاز اس ــان نی ــت داوطلب صاحی
نشــود می تــوان بــا افــزودن ماده واحــده ای بــر قوانیــن مذکــور 
ــاب  ــان حدنص ــر داوطلب ــا اگ ــت ت ــای گذاش ــان وثیقه ــرای داوطلب ب
رأی را کســب نکردنــد وثیقــه مذکــور بــه نفــع دولــت و در خزانــه 
ثبــت و ضبــط گــردد، مطمئنــًا بــا تعییــن وثیقــه تعــداد داوطلبــان 
به شــدت پاییــن می آیــد و آنــگاه شــورای نگهبــان قــادر خواهــد بــود 
در ظــرف مهلت هــای مقــرر صاحیــت کاندیداهــا را بــرریس نمایــد. 

بــرای نظــارت اســتصوابی شــورای نگهبــان رعایــت دو نکتــه الزم 
اســت؛ یــک: بایــد مــاک و معیــار شــورای نگهبــان در اعمــال نظارت، 

ــد. ــاری باش ــررات ج ــون و مق قان

ــخاص  ــودن اش ــح ب ــر صال ــل ب ــت، اص ــن صاحی ــر تعیی دو: در ام
ــا  ــت ام ــدن اس ــدا ش ــق کاندی ــر ح ــل ب ــد اص ــه هرچن ــت، بلک نیس
صاحیــت نهایــی بایــد توســط ناظــر احــراز شــود ( شــعبانی، ۱۳۹۵ ) 
مشــکل دیگــری کــه دربــاره رســیدگی شــورای نگهبــان وارد کرده انــد 
مربــوط بــه اســتدالل های شــورای نگهبــان در رد صاحیــت نامزدهــا 
اســت، در ســالیان اخیــر خیلــی از داوطلبــان بــه رد صاحیــت خــود 
اعتــراض کــرده و نظــارت اســتصوابی شــورای نگهبــان را زیــر ســؤال 
برده انــد؛ در جــواب ایــن گــروه بایــد گفــت کــه نظــارت اســتصوابی، 
یــک امــر قانونــی اســت و نبایــد بــه بهانــه رد صاحیــت، نهاد شــورای 
نگهبــان را زیــر ســؤال بــرد چــون ایــن کار مصداقــی از عــدم تبعیــت 
ــای  ــد اعض ــر بای ــرف دیگ ــت، از ط ــری اس ــی خودس ــون و نوع از قان
ــی  ــای انتخابات ــت نامزده ــه صاحی ــیدگی ب ــان در رس ــورای نگهب ش
دقــت تــام و کاملــی داشــته باشــند و بــا توجــه بــه موازیــن قانونــی 
اقــدام بــه تأییــد یــا رد صاحیــت آنــان نماینــد نــه اینکــه بــا توجــه بــه 
ســایق شــخی اقــدام بــه ایــن امــر نماینــد چــون در ایــن صــورت 
بــا خطــر مواجــه می شــود. بنابرایــن  جایــگاه شــورای نگهبــان 
مهم تریــن نکتــه ای کــه بایــد از ســوی اعضــای شــورای نگهبــان 
رعایــت شــود، رعایــت بی طرفــی آنــان در امــر انتخابــات و عمــل بــه 

مــر قانــون اســت.
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مشــارکت  بــر  تأکیــد  انتخابــات  کلــی  سیاســت های   ۹ و   8 بنــد 
حداکثــری مردم دارنــد. یکــی از اهدافــی کــه سیاســت های کلــی 
ــدوق  ــای صن ــردم در پ ــی م ــور همگان ــد، حض ــات در پی دارن انتخاب
ــه  ــد ب ــری  مقی ــور حداکث ــی و حض ــارکت همگان ــن  مش ــت لیک آرا اس
آگاهــی و کســب اطاعــات کافــی در جهــت انتخــاب شایســته شــده 
اســت. ازایــن روی، شایســته اســت کــه آحــاد مــردم بــا در اختیــار 
داشــتن اطاعــات کافــی و آگاهــی از شــرایط جامعــه و خصوصیــات 
داوطلبیــن نمایندگــی نســبت بــه رأی دادن اقــدام نماینــد. از دیگــر 
ســوی، وظیفــه ارکان حکومــی اســت کــه اطاعــات کافــی و آگاهــی 

ــد.  ــال نمای ــردم انتق ــه م ــته را ب شایس

حــق دســتریس بــه اطاعــات و حــق بــر آگاهــی از اطاعاتــی کــه 
دولــت در اختیــار دارد در بســیاری از کشــورها موردتوجــه و پذیــرش 
قرارگرفتــه چنان کــه برخــی از کشــورها ایــن حــق بنیادیــن و اســایس 
ــی  ــه حقوق ــد. در منظوم ــاظ کرده ان ــود لح ــایس خ ــن اس را در قوانی

ــه  ــتریس آزاد ب ــار و دس ــون انتش ــز قان ــران نی ــامی ای ــوری اس جمه
ــاده ۲  ــق م ــت. طب ــرده اس ــر ک ــن ام ــه ای ــایانی ب ــک ش ــات کم اطاع
ــات  ــه اطاع ــتریس ب ــق دس ــی ح ــخص ایران ــر ش ــور، ه ــون مزب قان
عمومــی را دارد. بــر ایــن اســاس و بــر بنیــان مــاده ۵ همــان قانــون 
کــه  شــده اند  مکلــف  عمومــی  مؤسســات  آن،  ذیــل  تبصــره  و 
اطاعاتــی کــه متضمــن حــق و تکلیــف بــرای مــردم اســت از طریــق 
انتشــار و اعــان عمومــی و رســانه های همگانــی در حداقــل زمــان و 

ــد.  ــرار دهن ــردم ق ــار م ــض در اختی ــدون تبعی ب

آگاهــی بخــی ســیایس و اجتماعــی و حقوقــی بــه مــردم در طــول 
دوره انتخابــات از طریــق نشــان دادن ســابقه حزبــی و خــط فکــری 
داوطلبیــن، باعــث ایجــاد تمایــز میــان وعــده دهنــدگان توخالــی 
ــرد  ــاب ف ــه انتخ ــد و ب ــد ش ــت خواه ــه سیاس ــودگان عرص و کارآزم
ــای  ــناخت جریان ه ــان، ش ــن بنی ــر ای ــد. ب ــد انجامی ــته خواه شایس
ســیایس و منــش تفکــری احــزاب ســیایس کمــک بســیار زیــادی 

تکوین سیاست های کلی انتخابات بر بنیان حق بر آگاهی

یاسر قهرمانی افشار
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی 

17یادداشـت
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ــت.  ــد داش ــردم خواه ــط م ــات توس ــن انتخاب ــاب داوطلبی در انتخ
درواقــع بــا شــفاف کــردن عملکــرد نهادهــای دخیــل در فرآینــد 
ــتر  ــی بیش ــان عموم ــا را در اذه ــدی آن ه ــوان کارآم ــات می ت انتخاب
از  بســیاری  جلــوی  خــود  به نوبــه  امــر  ایــن  کــه  کــرد  نمایــان 
ــای  ــت. معن ــد گرف ــی را خواه ــات انتخابات ــا و انحراف پیش داوری ه
شــفافیت نیــز دربنــد ۱8 سیاســت های کلــی نظــام اداری مــورد 
ــی  ــی بخ ــا آگاه ــادل ب ــد، مع ــق آن بن ــه طب ــه ک ــح قرارگرفت تصری
نســبت بــه حقــوق و تکالیــف متقابل مــردم و نظــام اداری و بــا تأکید 
بــر دســتریس آســان و ضابطه منــد مــردم بــه اطاعــات صحیــح 
ــک پذیری،  ــی، ریس ــات کاف ــود اطاع ــدم وج ــت. ع ــده اس تعریف ش
تصمیم گیــری آنــی و رفتارهــای هیجانــی را افزایــش می دهــد. ایــن 
عوامــل موجــب می شــود کــه افــراد از ســبک های تصمیم گیــری 
ــث  ــات باع ــر انتخاب ــوع در ام ــن موض ــد و ای ــتفاده کنن ــد اس ناکارآم
ایجــاد اثــرات مخــّرب بلندمدتــی در زمامــداری کشــور می شــود. 
غیــر  هیجانــی  انتخــاب  و  ناآگاهــی  روی  از  انتخــاب  کــه  چه بســا 
کارکــردی، منجــر بــه اشــتباهاتی شــود کــه هیچ وقــت قابــل جبــران 
نباشــد. از همیــن روی، رســانه های عمومــی، همچــون صداوســیما 
ــتا  ــن راس ــی در ای ــردی مهم ــد کارک ــه می توان ــتگاهی ک ــوان دس به عن
ــه  ــوان دغدغ ــت. می ت ــد داش ــی خواهن ــش پررنگ ــد نق ــته باش داش
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی کــه در مــاده ۱4 پیش نویــس 
طــرح اصــاح مــوادی از قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی 
باهــدف اســتانی شــدن انتخابــات متبلــور شــده اســت را نیــز در 
راســتای نقــش اطاعــات رســانی و آگاهــی بخــی بــه مــردم در امــر 

ــرد. ــداد ک ــی قلم انتخابات

ــامی  ــوری اس ــیمای جمه ــازمان صداوس ــاده، س ــن م ــاس ای ــر اس  ب
انتخاباتــی  هنجارهــای  ترویــج  به منظــور  اســت  مکلــف  ایــران 
و نهادینــه کــردن آن هــا در فرهنــگ عمومــی عــاوه بــر تبییــن 
ــد و  ــدگان قواع ــف نماین ــامی و وظای ــورای اس ــس ش ــگاه مجل جای
ضوابــط حاکــم بــر فرآینــد انتخابــات، تبلیغــات توســط نامزدهــای 
تخلفــات  و  جرائــم  همچنیــن  و  آن هــا  طرفــداران  و  انتخاباتــی 
انتخاباتــی را بــه نحــو مناســب اطاع رســانی کنــد. بنابرایــن هــر 
ــات  ــد انتخاب ــا در فرآین ــور آن ه ــردم و حض ــارکت م ــزان مش ــه می چ

ــز  ــیایس نی ــام س ــت نظ ــروعیت و مقبولی ــزان مش ــد می ــش یاب افزای
ــرارداد  ــر ق ــز مدنظ ــه را نی ــن نکت ــد ای ــا بای ــت ام ــد یاف ــا خواه ارتق
ــت  ــه اس ــر قرارگرفت ــات مدنظ ــی انتخاب ــت های کل ــه در سیاس آنچ
حضــور آگاهانــه مــردم اســت کــه درنتیجــه، انتخــاب شایســته و 
اصلــح را رقــم خواهــد. در ایــن حالــت فــرد انتخاب شــده آیینــه ای از 
خواســته ها  و تمنیــات انتخاب کننــدگان آگاه و دغدغــه منــد منافــع 
ملــی و مصالــح نظــام خواهــد بــود. بنابرایــن هــم بــر مــردم واجــب 
اســت کــه نســبت بــه افزایــش دانــش و اطاعــات خــود نســبت بــه 
داوطلبیــن نمایندگــی و جریــان فکــری ایشــان اقــدام نماینــد و 
هــم بــر دســتگاه های حکومــی واجــب اســت کــه اطاعــات الزم را در 

اختیــار انتخاب کننــدگان قــرار دهنــد.
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تعییــن،   « از:  اســت  عبــارت  کشــورداری  امــر  در  سیاســت گذاری 
تدویــن و ارائــه ضوابــط و موازیــی کــه در آن مقتضیــات کلــی دولــت 
ــت گذاری  ــود. سیاس ــن می ش ــت تأمی ــی مل ــح جمع ــال و مصال اعم
مهــم  اصــول  بــه  متکــی  کــه  اســت  ســیایس  مدیریــت  امــور  از 
برنامه ریــزی ، ســازمان دهی و نظــارت و کنتــرل اســت. از ســوی 
سیاســت های  تدویــن  از  ناگزیــر  اجــرا  جریــان  در  دولــت  دیگــر 
ــه  ــاوه اینک ــت، به ع ــکان اس ــان و م ــاوب بازم ــوع و متن ــی متن عمل
تعییــن و اجــرای سیاســت متکــی بــه سلســله تاش هایــی اســت کــه 
ــرا در  ــداری و اج ــگ ارکان زمام ــاعی هماهن ــارکت و مس ــا مش ــا ب تنه
مجموعــه حاکمیــت امکان پذیــر خواهــد بــود و بنابرایــن نمی تــوان 

ــود.  ــور نم ــی تص ــد عال ــام هرچن ــا مق ــرد ی ــک ف ــده ی ــه عه آن را ب

سیاســت های کلــی انتخابــات ازجملــه اســناد باالدســی اســت 
ــس از  ــور پ ــام کش ــط مق ــه توس ــات جامع ــه متقضی ــه ب ــا توج ــه ب ک
مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تعییــن و ابــاغ 
می گــردد و ازنظــر سلســله مراتب ، مــادون قانــون اســایس و فراتــر 

از قانــون عــادی تلقــی می گــردد.

ــا  ــورت ب ــس از مش ــه ۱۳۹۵/۷/۲4 پ ــری در مورخ ــم رهب ــام معظ مق
ــل ۱۱0  ــد اول اص ــتای بن ــام در راس ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
ــد. ــاغ فرمودن ــات را اب ــی انتخاب ــت های کل ــایس ، سیاس ــون اس قان

- انتخابــات بــه معنــای فنــون گزینــش و همچنیــن ابــزاری کــه 
به وســیله آن اراده خــود را در جهــت تعییــن نماینــدگان خــود و 
متصدیــان اعمــال اقتــدار نظــام، مداخلــه داده و در سرنوشــت 
ــه  ــود در عرص ــارکت خ ــا مش ــده و ب ــهیم ش ــدام س ــن اق ــا ای ــود ب خ
نظــام  و  نماینــدگان  مشــروعیت  و  مقبولیــت  باعــث  انتخابــات 

. ند می شــو

- انتخابــات بــه معنــای فنــون گزینــی و همچنیــن ابــزاری کــه 
به وســیله آن اراده خــود را در جهــت تعییــن نماینــدگان خــود و 
متصدیــان اعمــال اقتــدار نظــام، مداخلــه داده و در سرنوشــت 
خــود بــا ایــن اقــدام ســهیم شــده و مشــارکت خــود در عرصــه 

نظــام  و  نماینــدگان  مشــروعیت  و  مقبولیــت  باعــث  انتخابــات 
. ند می شــو

بــر  بنــا  کلــی  سیاســت های  ابــاغ  در  رهبــری  معظــم  مقــام 
مصلحت اندیــی و توجــه بــه خواســت و نیازهــای جامعــه و وجــود 
نارســائی هایی در قوانیــن انتخاباتــی و در جهــت رفــع نواقــص 
مشــخص  و  معلــوم  را  جامعــه  ســیایس  خط مــی  ابهامــات  و 

نمودنــد.

- در نگاهــی جامــع وضــع سیاســت های کل انتخابــات اباغــی مقــام 
معظــم رهبــری اقدامــی حکیمانــه و هوشــمندانه بــود کــه ایــن 
ــادل در  ــات و تع ــاد ثب ــوی اواًل ایج ــه نح ــمند و ب ــیار ارزش ــدام بس اق
جامعــه ســیایس ایــران بــه وجــود آورده و دوم اینکــه از خودســری ها 
و خودخواهی هــا و تصمیمــات ناپختــه از جانــب برخــی اشــخاص و 

ــد. ــه عمل آورن ــری ب ــات جلوگی جریان

- وضــع سیاســت های کلــی اباغــی مقــام معظــم رهبــری باعــث 
می شــود تــا مطالبــات واقــع مــردم از انتخابــات و متولیــان و نتایج و 
ره آوردی کــه انتخابــات در وضــع جامعــه ســیایس بــه وجود مــی آورد 
ــت های  ــب سیاس ــت در قال ــر مل ــای موردنظ ــده  ارزش ه ــذ گردی اخ
کلــی به تمامــی ســطوح حکومــت و بدنــه ســیایس آن انتقــال پیــدا 

کنــد و بــه مرحلــه اجــرا دربیایــد.

ــت.  ــی اس ــت انتخابات ــی عدال ــی اباغ ــت های کل ــاه بیت سیاس - ش
ــات  ــفه انتخاب ــت. فلس ــات اس ــفه انتخاب ــی فلس ــت انتخابات عدال

آزادی، برابــری و بی طرفــی اســت.

کــه  بــه نحــوی باشــد  انتخاباتــی و قاعــده آن بایســی  حقــوق 
ــل  ــش و آزادی کام ــر دو در آرام ــده ه ــونده و انتخاب کنن ــاب ش انتخ

ــد. ــا کنن ــود را ایف ــف خ وظای

در  چون کــه  اســت  برابــری  برقــراری  بــرای  انتخاباتــی  حقــوق   -
صــورت حالــی جــز ایــن دیگــر عدالــت انتخاباتــی موردنظــر مقــام 
معظــم رهبــری کــه همــان خواســته ملــت اســت معنایــی نداشــته و 

تحلیل بندهای سیاست های کلی انتخابات اباغی مقام معظم رهبری

محمدباقر مرادی
کارشنایس ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم

18یادداشـت
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ره آوردی جــز بی اعتمــادی بــه وجــود نمی آورد.متولیــان انتخابــات 
بایــد به گونــه ای رفتــار کننــد کــه بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری 
درنهایــت بی طرفــی و بــه دوراز هرگونــه جانــب داری و تعصبــات 
نظــام  یــک  واقعــی  نمــود  و  خــارج  صندوق هــا  از  را  ملــت  اراده 

مردم ســاالر را نشــان بدهنــد. 

ــی  ــا مبان ــاختاری ب ــای س ــتمی و نابرابری ه ــای سیس عدالت کی ه
ســازگاری  هیچ گونــه  ایــران  اســامی  جمهــوری  ارزیش  و  دیــی 
ــات و  ــاید احساس ــت و ش ــی از روی غفل ــی گاه ــته و ندارد.ول نداش
تعصبــات بــه دوراز منطــق ســیایس ناخواســته در عرصــه انتخابــات 
بــه وجــود آیــد کــه ایــن ضــد ارزش و باعــث بــر هــم خــوردن تــوازن و 
ــد  ــه خواه ــادی در جامع ــس بی اعتم ــده ح ــود آون ــه وج ــری و ب براب
شــد. بدیــن خاطــر اســت کــه مقــام معظــم رهبــری در ایــن خصوص 

ــد. ــان فرموده ان ــته اند و بی ــم دانس ــته و آن را مه ــد داش تأکی

- بهره منــدی داوطلبــان از امکانــات بــرای تبلیغــات یکــی از بندهــای 
سیاســت های کلــی اباغــی اســت کــه ایــن امــر مهــم الزمــه آن معرفی 
حکومــت  تبلیغاتــی  امکانــات  طریــق  از  انتخاباتــی  نامزدهــای 
ــد.  ــی و... می باش ــی و عموم ــات دول ــیما و امکان ــه: صداوس ازجمل
ایــن امــر طبــق قانــون بــرای نامزدهــای ریاســت جمهوری بر اســاس 
مــواد ۶۲ تــا ۶۵ قانــون به طــور یکســان طبــق قاعــده و موازیــن 
ــک  ــی در ی ــت انتخابات ــد عدال ــن مؤی ــد و ای ــده می باش پیش بیی ش
ــی  ــازوکارهای انتخابات ــه س ــل ، تعبی ــت. راه ح ــاالر اس ــام مردم س نظ
و فراهــم کــردن بســتری ســالم بــرای حضــور در عرصــه انتخابــات ، 

ــت. ــم اس ــفاف و قابل فه ــن ش ــد و قوانی ــع قواع وض

قاعــده قانون گــذاری در انتخابــات بایــد دقیــق و شــفاف باشــد 
بــه دوراز  بتواننــد  انتخابــات  ناظــران  و  متولیــان  مجریــان،  تــا 
جانــب داری در کمــال بی طرفــی و فضایــی ســالم صرفــًا تصویرگــر 
مطالبــات مــردم باشــند . قاعــده حقوقــی دولــت بنیــاد اســت امــا 
نبایــد ملــت ســتیز باشــد. بایــد در جهــت منافــع و مطالبــات مــردم 
باشــد. حقــوق انتخاباتــی کــه بــر اســاس نظریــه شــهروندان وضــع 
شــود و در چارچــوب قانــون باشــد، قطعــًا مــورد اقبــال عمومــی قرار 

ــد داد. ــه خواه ــش و نتیج ــت و اثربخ ــد گرف خواه

- بــر اســاس مبانــی دیــن، مؤمنــان تکالیفــی دارنــد کــه عرصــه 
انتخابــات و ازنظــر علمــای دیــن انتخابــات و حضــور در آن نیــز 
ــه  ــت ک ــی اس ــرارداد اجتماع ــک ق ــر ی ــاف ب ــی مض ــف دی ــک تکلی ی
هــر شــخص عــاوه بــر خــود در قبــال دیگــران در قالــب همزیســی 
وظیفــه دارد در سرنوشــت خــود و دیگــران نیــز حــی تأثیرگــذار 

ــد. باش

ــه  ــاره ب ــی اش ــت های اباغ ــد ۱0 سیاس ــری دربن ــم رهب ــام معظ - مق
ــد  ــته رادارن ــاب شایس ــه انتخ ــردم ب ــه م ــا و توج ــتگی نامزده شایس
امــر  ارزشــمند اســت. در  . چراکــه حکومــت شایســتگان نیکــو و 
شایســته گزیــی بــه نظــر می رســد کــه انتخــاب شایســته را بــه خــود 
مــردم بســپرد کــه هرکــه را شایســته تر اســت انتخــاب نماینــد. البتــه 
ــی  ــای قانون ــا معیاره ــق ب ــون و مطاب ــاس قان ــر اس ــته ب ــن شایس ای
ــه  ــون چنانچ ــوب قان ــات در چارچ ــان انتخاب ــد. متولی ــی باش و دی
ــت  ــت داش ــا مطابق ــا معیاره ــد و ب ــاب کردن ــخی را انتخ ــردم ش م
نــگاه خــود را از بــاال بــه پائیــن عــوض نمــوده و از پائیــن یعــی از دیــد 
مــردم ارزیابــی کننــد، بایــد دســت مــردن در انتخــاب شایســتگان باز 
ــًا  ــت ترجیح ــر حکوم ــق و موردنظ ــتگان مطاب ــه شایس ــد چراک باش
ــردم در  ــه م ــند چراک ــردم باش ــات م ــخگوی مطالب ــد پاس نمی توانن

ــد.  ــل بوده ان ــر دخی ــته کمت ــاب شایس انتخ

- فلســفه سیاســت های کلــی نظــام اباغــی مقــام معظــم رهبــری در 
ــم  ــث تحکی ــات باع ــئله انتخاب ــا در مس ــف و اینج ــای مختل حوزه ه
ــداران و  ــه زمام ــردم ب ــتر م ــاد بیش ــداری و اعتم ــون م ــای قان پایه ه

مشــروعیت بیشــتر حکومــت خواهــد شــد.

ــان  ــه ارمغ ــات ب ــی انتخاب ــت های کل ــه سیاس ــی ک ــن تحول - مهم تری
ــام در  ــه ابه ــود ک ــامی ب ــوری اس ــت جمه ــات و ریاس آورد در انتخاب
ــی  ــت های کل ــاغ سیاس ــا اب ــت و ب ــود داش ــیایس وج ــل س ــث رج بح
اباغــی مقــام معظــم رهبــری ایــن موضــوع بنــا بــر فرمــوده و ابــاغ 
ــان  ــرم نگهب ــورای محت ــه ش ــه ب ــد ۵-۱0ک ــری دربن ــم رهب ــام معظ مق
ــرایطی  ــا و ش ــفافی از معیاره ــل و ش ــف کام ــا تعری ــد ت ــتور دادن دس
کــه بــرای تشــخیص نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری تحــت 
عنــوان رجــل ســیایس، مهــی و مدیــر و مدبــر بــودن الزم اســت 
ارائــه دهــد. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه بانــوان نمی تواننــد 
نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری باشــند. مهــم تعریفی شــفاف از 
کلمــه رجــل ســیایس اســت؛ البتــه در اینجــا نقــش و ایفــای وظیفــه 
احــزاب پررنگ تــر بــه نظــر می رســد تــا از میــان آنــان کــه معیــار رجــل 
ــف  ــد . تعری ــی می کنن ــر را معرف ــک نف ــه ی ــتند ک ــیایس را دارا هس س
شــفاف از رجــل یــایس باعــث می شــود تــا از هجــوم افــراد بــرای 
نامــزد شــدن کاســته شــود و ایــن خــود باعــث می شــود تــا در تائیــد 
ــه  ــان ب ــم نگهب ــورای محت ــرای ش ــتری ب ــت بیش ــا فرص صاحیت ه
وجــود آیــد تــا بــا دقــت کافــی بــه پرونــده نامزدهــا رســیدگی کننــد.

ــام  ــه ثبت ن ــی ک ــاد نامزدهای ــم زی ــا حج ــا ب ــت ت ــار داش ــد انتظ نبای
رســیدگی  نگهبــان  شــورای  کــه  زیــادی  پرونده هــای  و  می کننــد 
ــداد  ــم و تع ــت ک ــه فرص ــرد چون ک ــورت نگی ــتباهی ص ــد اش می کن
نامزدهــا زیــاد اســت و رســیدگی بــه پرونده هــا گاهــی اشــتباهی 
هــم شــاید صــورت پذیــرد کــه ایــن نقــص قابــل توجیــه اســت 
اباغــی و دســتور مقــام معظــم  و این جانــب کــه سیاســت های 
رهبــری بــه شــورای محتــرم نگهبــان در تعریــف و بیــان دقیــق کلمــه 
ــم  ــی عظی ــدن تحول ــود آم ــه وج ــث ب ــد باع ــیایس می توان ــل س رج
ــات  ــد در انتخاب ــی نتوان ــای واه ــی باانگیزه ه ــم هرک ــا ه ــود ت ش
ــان در  ــرم نگهب ــورای محت ــم ش ــد و ه ــام کن ــوری ثبت ن ــت جمه ریاس
ــای  ــل را به ج ــیت کام ــت و حساس ــت و دق ــب عدال ــیدگی ها جان رس
آورده تــا حــی از کــی ضایــع نشــود و جایــگاه شــورای نگهبــان 
ایجــاد  پرونده هــا  حجــم  به واســطه  کــه  اشــتباهی  ذهنیــت  بــا 
ــورای  ــت ش ــاد و صاب ــود و اعتم ــظ ش ــگاه حف ــن جای ــود . ای می ش

نگهبــان در اذهــان عمومــی خدشــه دار نشــود.

جریــان  در  احــزاب  نقــش  عادالنــه،  انتخابــات  عوامــل  از  یکــی 
انتخابــات و حضــور آن هــا در عرصــه حیاتــی و فهــم انتخابــات اســت 
کــه نمی تــوان ایــن نقــش و حضــور را در عرصــه انتخابــات آزاد 
ــات  ــیایس در انتخاب ــات س ــزاب و جریان ــور اح ــت. حض ــده گرف نادی
باعــث بــه وجــود آمــدن فضــای بــاز ســیایس همــراه بــا آزادی و 

ــت. ــری اس براب

احــزاب بــا ایجــاد فضــای رقابــی ســالم و بــه فرمــوده مقــام معظــم 
خدشــه دار  هرگونــه  بــه دوراز  اباغــی  سیاســت های  در  رهبــری 
نمــودن حیثیــت و آبــروی طــرف مقابــل بــا یــک رقابــت ســالم 
و آن هــم رقابــت در ارائــه برنامه هــا و اهدافــی کــه باعــث رونــق 
و شــکوفایی کشــور و ایجــاد امیــد در دل مــردم بــرای آینــده ای 
ــری  ــا به کارگی ــه ب ــت صادقان ــه خدم ــق ارائ ــت از طری ــرای مل ــر ب بهت
ظرفیت هــای موجــود در جامعــه و امکانــات در دســترس باعــث 
حضــوری گســترده و بــا شــور و شــعور ســیایس و مشــارکی بــا درصــد 
بــاال کــه خــود مؤیــد مشــروعیت و مقبولیــت اســت را فراهــم آورده و 
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نامــزد خــود را کــه بــا معیارهــا و منطبــق بــر مبانــی و اصــول نظــام 
مقــدس جمهــوری اســامی ایــران باشــد را بــه مــردم معرفــی نمــوده 

ــاخت. ــد س ــون خواه ــر رهنم ــی بهت ــمت فردای ــه س ــه را ب و جامع

- بنــد ۹ سیاســت های کلــی اباغــی در حضــور فعاالنــه و قانونمنــد 
احــزاب و تشــکل های ســیایس مبتــی بــر اصــول و مبانــی مؤیــد 
ــداری  ــای قانون م ــوت پایه ه ــم و ثب ــون و تحکی ــت قان ــل حاکمی اص

اســت.

کلــی بــودن، مشــروعیت، عطــف بــه ســابق نشــدن، اجــرای قانــون 
به وســیله دســتگاه قضایــی صالــح اعــام عمومــی و بــدون ابهــام، 
ثبــات و تــداوم و قابلیــت اجرایــی قانــون از شــاخص های حاکمیــت 
قانــون اســت. لــذا همیشــه بایــد معیــار و چهارچوبــی قانونــی بــرای 
فعالیــت احــزاب و تشــکل ها و نامزدهــای آن هــا وجــود داشــته 
ــته و  ــود نداش ــی وج ــالم انتخابات ــل و س ــت اص ــه رقاب ــد وگرن باش
معنایــی نــدارد و ثبــات و اقتــدار نظــام جمهــوری اســامی ایــران نیــز 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــب ک ــود و این جان ــد ب ــزل نخواه ــل تزل قاب
ــته اند  ــم دانس ــیایس را مه ــکل های س ــزاب و تش ــور اح ــش و حض نق

ــد.  ــاره فرموده ان ــدان اش ــی ب ــت های اباغ و در سیاس

مشــارکت بــاال بــا حضــور احــزاب و تشــکل ها بــر اســاس معیارهــا و 
ــه و  ــی آزادان ــالم و انتخاب ــی س ــب رقاب ــون در قال ــوب قان در چهارچ
ــام  ــدار نظ ــانه اقت ــی و نش ــت انتخابات ــای عدال ــه ه ــی از مولف واقع

ــت. ــران اس ــامی ای ــوری اس ــدس جمه مق

ــت های  ــای سیاس ــر از بنده ــی دیگ ــی، یک ــن انتخابات ــات قوانی - ثب
اینکــه  و  اســت.  رهبــری  معظــم  مقــام  اباغــی  انتخابــات  کلــی 
ــد.  ــرار نگیرن ــاح ق ــا اص ــری ی ــرورت موردبازنگ ــز ض ــد به ج فرمودن
یعــی قوانیــن انتخاباتــی بــا روی کار آمــدن نماینــدگان در دوره 
شــوند،  داده  تغییــر  نبایــد  اســامی  شــورای  مجلــس  جدیــد 
ــع  ــاس مناف ــر اس ــواه و ب ــه به دلخ ــی ک ــر قانون ــت ه ــود گف نمی ش
شــخی یــا نمآینــده ای نبــود بایــد تغییــر یابــد. مقــام معظــم 
رهبــری در سیاســت های اباغــی آن را موردتوجــه قراردادنــد و در 
صورتــی آن را قابل بازنگــری دانســتند کــه دوســوم نماینــده بــه 
ــل  ــک عم ــد. این ی ــرار باش ــورت اضط ــم در ص ــد و آن ه آن رأی بدهن
مثبــت،و بازدارنــده از هرگونــه دســت درازی در قوانیــن و نوعــی 

ســازگاری بــرای قوانیــن انتخاباتــی اســت. 

- شــفافیت منابــع مالــی در سیاســت های کلــی انتخابــات از مــوارد 
مهــم و قابل تأمــل اســت، بایــد منابــع مالــی کاندیداهــا کامــًا 
مشــخص باشــد یعــی منبــع پــول، مــال چــه کــی بــوده، بــرای چــه 
ــدا  ــه کاندی ــرادی ک ــود. اف ــه می ش ــرا هزین ــور و چ ــدام منظ ــز و ک چی
را حمایــت مالــی می کننــد واقــع ایــن کاندیــدا در صــورت نماینــده 
ــت  ــا حمای ــب آن ه ــه از جان ــت ک ــانی اس ــا کس ــی ی ــرار ک ــدن و ام ش
مالــی شــده اســت. و نماینــده بــه کل وظایــف نمایندگــی خــود را که 
قانون گــذاری و پرداختــن بــه مســائل  و مشــکات جامعــه و نظــام 
اســت را کنــار گذاشــته و آن وظایــف را فــدای مصلحــت شــخص 

دیگــران می کنــد.

شــفافیت منابــع مالــی در انتخابــات باعــث عدالــت انتخاباتــی 
کــه  هســتند  شایســته ای  و  اصلــح  نامزدهــای  چراکــه  می شــود 
بــا  ولــی  کننــد  خدمــت  صادقانــه  و  بــوده  گره گشــا  می تواننــد 
ــروت  ــای ث ــب مافی ــزاف از جان ــای گ ــی و هزینه ه ــای مال حمایت ه
ــه  ــود روان ــخی خ ــع ش ــرای مناف ــد را ب ــده ای فاس ــدرت، نمآین و ق
مجلــس می کننــد. بــه همیــن خاطــر رهبــر معظــم انقــاب بــر 
اشــاره  پول هــا  ایــن  شــدن  شــخی  و  مالــی  منابــع  شــفافیت 

فرمودنــد چراکــه یکــی از راههــای ورود پول هــای به اصطــاح کثیــف 
از طریــق همیــن جریــان تبلیغــات انتخاباتــی بــرای نامزدهــای 

انتخابــات اســت.

نتیجه

ــه  ــدارد بلک ــا ن ــور م ــه کش ــاص ب ــی اختص ــت های کل ــن سیاس تعیی
قانونــی  نظام هــای  ســایر  در  و  دیگــر  کشــورهای  در  امــر  ایــن 
مرســوم بــوده و هســت . برداشــت های مختلفــی از قانــون اســایس، 
ناپایــداری پارلمــان، دولــت و قوانیــن عــادی و تأثیرپذیــری آن هــا از 
ســایق متفــاوت ســیایس عواملــی هســتند کــه کشــورها را به ســوی 

تعییــن سیاســت های کلــی ســوق می دهــد.

تشــخیص  مجمــع  بــا  مشــورت  از  پــس  رهبــری  معظــم  مقــام 
ــی  ــات زمان ــرایط و مقتضی ــاس ش ــر اس ــمندان ب ــت و اندیش مصلح
ــی  ــت های کل ــون سیاس ــاس قان ــر اس ــه ب ــیایس جامع ــوالت س و تح
ــاغ  ــود را اب ــمند ب ــه و ارزش ــیار حکیمان ــی بس ــه عمل ــات را ک انتخاب
فرمودنــد . ابــاغ سیاســت های کلــی کــه ازجملــه اســناد باالدســی 
اســت مــادون قانــون اســایس و فراتــر از قوانیــن عــادی تلقــی 
ــت  ــی اس ــت انتخابات ــی عدال ــت های کل ــاه بیت سیاس ــردد ش می گ
.عدالــت انتخاباتــی کــه مقــام معظــم رهبــری بــه آن اشــاره فرمودند 
باعــث ثبــات، تحکیــم و اعتمــاد بــه حکومــت و فرمانــداران ســیایس 
و مشــروعیت و مقبولیــت را از طــرف صاحبــان اصلــی کــه مــردم 
هســتند از نظــام را بــه دنبــال خواهــد داشــت. شــفافیت منابــع 
مالــی نامزدهــا در جهــت جلوگیــری از ورود و تزریــق پول هــای 
کثیــف کــه عرصــه انتخابــات راهــی ســاده و روان بــرای ایــن پول هــا 

ــت. ــور اس ــاد در کش ــه اقتص ــق ب و تزری

و از همــه مهم تــر سیاســت های کلــی باعــث شــد تــا ابهــام و تحریفــی 
کــه دیگــران از کلمــه رجــل ســیایس در انتخابــات ریاســت جمهــوری 
داشــتند بــا دســتوری کــه مقــام معظــم رهبــری بــه شــورای محتــرم 
را  از رجــل ســیایس  نگهبــان جهــت تحیــف و تفســیری قانونــی 
ــیایس و  ــگان س ــمندان و نخب ــرای اندیش ــا راه ورود ب ــد ت ــه بدهن ارائ
مدیریــی بــاز شــود و هــم رجــل ســیایس کــه شــورای محتــرم نگهبــان 
ــاد و  ــیار زی ــد از ورود بس ــف نمودن ــی تعری ــد، آن را به درس در ۱۲ بن
گســترده نامزدهــای اضافــی کــه کار را بــرای اعضــای محتــرم شــورای 
ــیدگی  ــرای رس ــا ب ــاد پرونده ه ــم زی ــد و حج ــی ک ــخت م ــان س نگهب
و تائیــد صاحیــت کــه بــه وجــود مــی آورد را بســته و ایــن حجــم 
گســترده باعــث احیانــًا خطایــی در رســیدگی و شــاید ضایــع شــدن 
حــق نامــزدی می شــد را برطــرف نمــوده و ایــن خــود عمــًا عدالــت 
آرزوی  بــا  می بخشــد.  شایســته تر  و  بهتــر  معنایــی  را  انتخاباتــی 
ــدس  ــام مق ــزاران نظ ــه خدمتگ ــه و هم ــر فرزان ــوب عم ــامی و ط س

ــران. ــامی ای ــوری اس جمه
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ــل )۱۱0(  ــت اص ــد نخس ــتای بن ــات در راس ــی انتخاب ــت های کل سیاس
قانــون اســایس جمهــوری اســامی ایــران در قالــب ۱8 بنــد در تاریــخ 
۱۳۹۵/۷/۲4 توســط مقــام معظــم رهبــری ابــاغ شــد کــه دربرگیرنــده 
بایدهــا و نبایدهــای نظــام انتخاباتی جمهوری اســامی ایران اســت.

ــن  ــیری مطمئ ــوان مس ــات را می ت ــی انتخاب ــت های کل ــد سیاس ۱8 بن
مردم ســاالر  و  محــور  عدالــت  شــفاف،  انتخاباتــی  برگــزاری  بــرای 
دانســت، نقشــه راهــی کــه انتخابــات را بــدون برخــورد بــا ســنگ ریزها 
و چاله هــای موجــود بــه مقصــد مطلــوب می رســاند. ایــن ســند 
ایفــا  انتخابــات  سالم ســازی  در  بســزایی  اهمیــت  کــه  راهبــردی 
می کنــد اکنــون پــس از گذشــت ۵ ســال بــا برخــی موانــع و چالش هــا 
مواجــه بــود و می تــوان گفــت نتیجــه مطلــوب را و رضایــت بخــی را 

ــرده. ــب نک کس

ــد،  ــب، تهدی ــه تخری ــات هرگون ــی انتخاب ــت های کل ــده ۵ سیاس بن
ــه  ــی و هرگون ــارات قانون ــارج از اختی ــای خ ــب و وعده ه ــع، فری تطمی
اقــدام مغایــر امنیــت ملــی نظیر تفرقــه قومــی و مذهــی در تبلیغات 
انتخاباتــی را ممنــوع کــرده اســت امــا بــا برریس کلــی برخــی انتخابات 
اخیــر و اظهــارات نامزدهــای داوطلــب می تــوان عــدم توجــه بــه ایــن 
بنــده را مشــاهده کــرد، مناظــره انتخاباتــی کــه اکنــون جــای خــود را 
بــه منازعــه انتخاباتــی داده اســت نیازمند رصد بیشــتر دســتگاه های 

ــد. ــی می باش نظارت

پاســداری از آزادی و ســامت انتخابــات و حــق انتخــاب آزادانــه افراد و 
صیانــت از آراء مــردم به عنــوان حق النــاس در قانون گــذاری، نظــارت 
و اجــرا و نیــز رعایــت کامــل بی طرفــی از ســوی مجریــان و ناظــران و 
ــات  ــی انتخاب ــت های کل ــر سیاس ــان از دیگ ــا خاطی ــر ب ــورد مؤث برخ
اســت کــه دربنــد ۱۵ ایــن ســند راهبــردی بیان شــده اســت. بــا عنایــت 
بــه فرمایــش مهــم و حکیمانــه مقــام معظــم رهبــری کــه تعــرض بــه 
رأی مــردم را تعــرض بــه حق النــاس عنــوان فرمودنــد امــا متأســفانه 
شــاهد عــدم اجــرای اســایس ایــن بنــده مهــم هســتیم تــا جایــی کــه 
در مــواردی برخــی مجریــان و ناظــران برگــزاری انتخابــات نه تنهــا 

اصــل بی طرفــی را رعایــت نکــرده بلکــه به صــورت آشــکارا بــه نقــض 
ایــن اصــل می پرداختنــد. حــق انتخابــات آزادانــه و بــدون تهدیــد و 
تطمیــع و صیانــت از آراء مــردم وظیفــه اصلــی و شــرعی مســئولین 
انتخابــات می باشــد کــه خــود نیازمنــد نظــارت و  دســت اند کار 

ــد. ــان می باش ــی مجری ــر برخ ــازریس ب ب

یکــی دیگــر از مهم تریــن بندهــای سیاســت های اباغــی مقــام معظم 
رهبــری ممنوعیــت ورود نیروهــای مســلح، قــوای ســه گانه اعــم از 
ــی  ــتگاه های اطاعات ــا، دس ــه آن ه ــتگاه های تابع ــا و دس وزارتخانه ه
و امنیــی، ســازمان ها، نهادهــا و شــرکت های دولــی و نهادهــای 
و  انتخاباتــی  جناحــی  و  ســیایس  دســته بندی های  در  عمومــی 
جانبــداری از داوطلبــان می باشــد. از مهم تریــن مــواردی کــه ایــن 
بنــد اســایس را بــا چالــش مواجــه می کنــد، نســبت قومــی و فامیلــی 
نامزدهــا بــا برخــی وزرا و مســئولین و دســت اندرکاران دســتگاه های 
اجرائــی کشــور می باشــد کــه علی رغــم تأکیــد رهبــر انقــاب مبــی بــر 
ــاهد  ــا ش ــا ام ــتگاه ها و وزارتخانه ه ــی دس ــت برخ ــدم ورود و دخال ع
ــی  ــود برخ ــن وج ــتیم. همچنی ــد هس ــن بن ــت ای ــرای درس ــدم اج ع
اختافــات جناحــی بیــن بعــی قــوا را می تــوان از دیگــر موانــع اجرای 
سیاســت های کلــی انتخابــات دانســت چراکــه ایــن اختافــات باعــث 
موضع گیــری امکانــات یــک قــوه در مقابــل قــوه دیگــر خواهــد بــود.

ــه  ــه وظیف ــان ک ــرم نگهب ــورای محت ــود ش ــنهاد می ش ــان پیش در پای
مهــم نظــارت و نگهبانــی بــر انتخابــات را بــر عهــده دارد، راهکارهــای 
مؤثــر در تبلیــغ، ترویــج و اجــرای سیاســت های کلــی انتخابــات را بکار 
ــه  ــازریس، کلی ــژه ب ــای وی ــوراها و کمیته ه ــکیل ش ــا تش ــز ب ــرد و نی گی
ــن  ــات و همچنی ــزاری انتخاب ــت در برگ ــان ریزودرش ــات مجری اقدام
نســبت و جنــاح نامزدهــای انتخاباتــی با مســئولین اثرگــذار مملکی 
را بــرریس، نظــارت و بــازریس نمایــد تــا شــاهد اجــرای هرچــه دقیق تــر 
رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری در سیاســت های کلــی انتخابــات 

باشــیم.

19یادداشـت

موانع و چالش های سیاست های کلی انتخابات

مسعود شکوهی
دانشجوی کارشنایس حقوق
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        انتخابــات نمــاد و مظهــر اصلــی مردم ســاالری دیــی شــناخته 
می شــود و مــردم به واســطه آن در تعییــن سرنوشــت ســیایس و 
اجتماعــی خــود ســهیم و اقدام بــه تغییر اصحــاب قــدرت می نمایند، 
انتخابــات به عنــوان یکــی از مصادیــق مراجعــه بــه آراء عمومــی، 
بازتاب دهنــده اتــکای امــور کشــور بــه آراء عمومــی اســت. بــر طبــق 
قانــون اســایس جمهــوری اســامی ایــران کارگــزاران متعــدد حکومــت 
ــی)ره(  ــام خمی ــوند. ام ــده می ش ــردم برگزی ــتقیم م ــاب مس ــا انتخ ب
بنیان گــذار انقــاب اســامی همــواره انتخابــات را امــری بســیار مهــم 
در تعییــن سرنوشــت یــک کشــور می دانســتند و بــر حضــور همگانــی 
در ایــن رویــداد مهــم تأکیــد و فراهــم کــردن شــرایط انتخابــات آزاد را 
به عنــوان مهم تریــن وظیفــه دولت هــا قلمــداد می کردنــد. تعییــن 
مختلــف،  موضوعــات  و  حوزه هــا  در  نظــام  کلــی  سیاســت های 
به موجــب اصــل ۱۱0 قانــون اســایس جمهــوری اســامی ایــران، در 
شــمار صاحیت هــای مهــم مقــام رهبــری اســت. بــر طبــق بنــد 
ــع  ــا مجم ــورت ب ــس از مش ــری پ ــایس، رهب ــون اس ــل ۱۱0 قان اول اص
ــن و  ــام را تعیی ــی نظ ــت های کل ــام، سیاس ــت نظ ــخیص مصلح تش
تصویــب نمــوده و ابــاغ می کننــد. تعییــن سیاســت های کلــی نظــام 
از ســوی مقــام رهبــری در حوزه هــای گوناگــون اجتماعــی، نمونــه 
بــارز تبلــور نقــش هدایت گــری کان نظــام جمهــوری اســامی اســت. 
ــه  ــرای هم ــه و ب ــایس قرارگرفت ــون اس ــل قان ــت ها در ذی ــن سیاس ای
ــوان  ــی را می ت ــت های کل ــت. سیاس ــی الزم االجراس ــای حکوم نهاده
جزئــی از منظومــه قانــون اســایس دانســت، طــوری کــه همــه قوانیــن 
و مقــررات دیگــر بایــد در راســتای ایــن سیاســت ها تنظیــم و تصویــب 
ــات  ــی انتخاب ــت های کل ــند. «سیاس ــا باش ــر آن ه ــق ب ــوند و منطب ش
جهــت ترســیم افــق و نقشــه راه متولیــان امــر در تاریــخ ۲4 مهــر ســال 
ــس  ــوه و رئی ــه ق ــای س ــه رؤس ــاب ب ــری خط ــام رهب ــوی مق ۱۳۹۵ از س
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ابــاغ شــد«. سیاســت های 
حوزه هــای  اندیشــمندان  نــگاه  از  و  مختلــف  جهــات  از  اباغــی 
متعــدد، قابل بــرریس و ارزیابــی هســتند؛ علــوم ســیایس، علــوم 
اجتماعــی، جامعه شــنایس، مدیریــت و حــی اقتصــاد، دانش هایــی 
ــن  ــه ای ــش ب ــاص خوی ــرگاه خ ــد ازنظ ــک می توانن ــر ی ــه ه ــتند ک هس

نقد و تحلیل حقوقی بند 10 سیاست های کلی انتخابات

سجاد صادقی             

20یادداشـت

سیاســت ها بنگرنــد. امــا در ایــن یادداشــت به نقــد و تحلیــل و 
ایجــاد فرصت هــای طایــی بنــد ۱0 سیاســت های کلــی انتخابــات 
مبتــی بــر ارتقــاء شایســته گزیــی_ همــراه بــا زمینه ســازی مناســب_  
در انتخــاب داوطلبــان تــراز شایســته جمهوری اســامی ایــران و دارای 
ویژگی هــای متناســب بــا جایــگاه مربــوط از طریــق راه حل هــای 
پیشــنهادی کــه در ادامــه ایــن بنــد بــه آن اشاره شــده اســت مــی 
باشــد. اگــر یــک نظــام شایسته ســاالر بتوانــد گزینــش مدیران خــود را 
بــر اســاس توانایــی و کارآمــدی و صاحیت هــای علمی اســتوار ســازد، 
قطعــًا آســیب پذیری نظــام ســیایس و نشــاط اجتماعــی بــه حداقــل 
ــه  ــود را از هرگون ــه خ ــام والیت فقی ــی مق ــید. وق ــد رس ــن خواه ممک
مداخلــه در حــق انتخــاب مــردم معــاف می داننــد چــه حجــی ازنظــر 
شــرعی وجــود دارد کــه افــراد یــا شــخصیت های دیگــر بــه مــردم 
ــق  ــن ح ــردن ای ــه دار ک ــد؛ خدش ــبهه کنن ــاء ش ــوص الق ــن خص در ای
مســلم انســانی کــه رهبــری حکیــم نظــام اســامی از آن بــه حق الناس 
ــدرت  ــه ق ــگاه ب ــت. ن ــد داش ــی خواه ــه توجیه ــت چ ــرده اس ــر ک تعبی
ــا  ــریعت م ــگاه ش ــی در ن ــدوزی و جاه طل ــر ثروت ان ــیایس از منظ س
مــردود اســت امــا متأســفانه در ســال های اخیــر افــرادی مغرضانــه از 
اعتمــاد و انتخــاب مــردم و فرصــی کــه توســط مــردم از راه انتخابــات 
ــه  ــدی را در جامع ــرده و ناامی ــتفاده ک ــد سوءاس ــت آورده ان ــه دس ب
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گســترش داده انــد. یکــی از مهم تریــن دالیــل ایــن سوءاســتفاده ها، 
به کارگیــری افــراد غیرمتخصــص در ســمت های گوناگــون نمایندگــی 
مجلــس، شــوراهای اســامی شــهر و روســتا و حــی انتخــاب مقامــات 
ــات،  ــی انتخاب ــت های کل ــد ۱0 سیاس ــق بن ــت. طب ــوده اس ــی ب اجرای
ــد و  ــاره فرموده ان ــوع اش ــن موض ــه ای ــتقیم ب ــورت مس ــری به ص رهب
ــح  ــاب اصل ــق انتخ ــاخص های دقی ــا و ش ــن معیاره ــتار تعیی خواس
ــورای  ــر ش ــش انکارناپذی ــر نق ــت ها ب ــن سیاس ــده اند. در ای ــراد ش اف
نگهبــان در انتخابــات تأکیــد شــده اســت و از ســوی دیگــر بایــد قانون 
ــی  ــف قانون ــق وظای ــور طب ــورای مذک ــا ش ــد ت ــر یاب ــات تغیی انتخاب
خــود بتوانــد مخصوصــٌا در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی 
بحــث شایسته ســاالری و تخصــص افــراد را موردتوجــه قــرار داده 
ــتفاده  ــرم اس ــن اه ــد از ای ــا بتوان ــد و رد صاحیت ه ــگام تأیی و در هن
بــه  اســامی  جمهــوری  نظــام  در  قانون گــذاری  مجلــس  نمایــد. 
فرمــوده حضــرت امــام)ره( در رأس امــور اســت و پرواضــح اســت کــه 
ــردد.  ــد اداره گ ــص و متعه ــرادی متخص ــط اف ــد توس ــاد بای ــن نه ای
ــن  ــم در تدوی ــه ای مه ــه وظیف ــس ک ــی مجل ــیون های تخص کمیس
قوانیــن و حــی رأی اعتمــاد بــه وزرای دولــت دارد، بایــد توســط 
افــرادی متخصــص و باتجربــه مدیریــت شــود. اجــزاء ۱ تــا ۵ بنــد ۱0 
سیاســت های کلــی انتخابــات ظرفیت هــای بی نظیــری را جهــت 
ــم  ــات فراه ــراد در انتخاب ــی اف ــته گزی ــص و شایس ــدن تخص واقع ش
مــی آورد کــه یقینــٌا تغییــر قانــون انتخابــات را می طلبــد. جــزء ۱ بنــد 
ــام  ــام، نظ ــه اس ــد ب ــه تعه ــمی ب ــی و جس ــدی علم ــار کارآم ۱0 در کن
اســامی و قانــون اســایس و اعتقــاد بــه والیت فقیــه و درنهایــت 
ســامت اخاقــی و اقتصــادی اشــاره نمــوده کــه قطعــًا چنانچــه 
معیارهایــی تعریــف شــود کــه بــر طبــق ایــن معیارهــا افــرادی تأییــد 
ــرات  ــاهد تغیی ــند، ش ــرایط باش ــن ش ــع ای ــه جام ــوند ک ــت ش صاحی
مثبــی در نظــام قانون گــذاری کشــورمان خواهیــم بــود. جــزء ۲ 
بنــد ۱0 به درســی بــه تعییــن معیارهایــی متناســب بــا هــر انتخابــات 
ــت  ــر اهمی ــی ب ــری مبت ــت بی نظی ــر ظرفی ــن ام ــه ای ــرده ک ــد ک تأکی

ــان  ــلمٌا زم ــاره دارد. مس ــف اش ــمت های مختل ــراد در س ــاب اف انتخ
۱0 روزه بــرای بــرریس احــراز یــا رد صاحیــت داوطلبــان مجلــس 
ــی  ــه کاف ــای انتخابی ــی حوزه ه ــه فراوان ــه ب ــا توج ــامی ب ــورای اس ش
ــد.  ــاره می نمای ــن مورداش ــه ای ــی ب ــد ۱0 به درس ــزء ۳ بن ــت؛ ج نیس
البتــه زمــان یک ماهــه بــرای بــرریس شــرایط داوطلبــان مجلــس 
خبــرگان رهبــری بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه تعــداد کمتــر 
ــد؛  ــی باش ــی و مناس ــان کاف ــات، زم ــن انتخاب ــتانی ای ــای اس حوزه ه
ــه  ــا توج ــت جمهوری ب ــان ریاس ــرایط داوطلب ــرریس ش ــا در موردب ام
بــه جایــگاه بســیار مهــم ایــن پســت حســاس و فراوانــی داوطلبــان، 
بایــد ایــن مــدت نیــز موردبازنگــری قــرار گیــرد. پرواضــح اســت 
مختلــف  مناصــب  در  همیشــه  متعهــد  و  متخصــص  افــراد  کــه 
یــا ســنگرهای علــم و دانــش کــه همــان دانشــگاه ها و حوزه هــا 
هســت مشــغول بــه خدمــت می باشــند و در زمــان ثبت نــام شــاغل 
هســتند، جــزء 4 بنــد ۱0 خواســتار اتخــاذ تدابیــری جهــت بــه حداقــل 
رســاندن ایــن ممنوعیت هــا شــده اســت کــه بایــد توجــه ویــژه ای بــه 
ایــن امــر شــود و موردبازنگــری قــرار گیــرد. بــا توجــه بــه مطالــی کــه 
بیــان شــد سیاســت های کلــی انتخابــات به عنــوان یــک ضــرورت 
اجتناب ناپذیــر در امــر انتخابــات اســت و ایــن سیاســت ها بــه دنبــال 
رفــع نواقــص و کمبودهــای موجــود در قوانیــن و مقــررات انتخاباتــی 
ــق  ــروط تحق ــی از ش ــات یک ــون انتخاب ــر قان ــرورت تغیی ــه ض ــت ک اس
انتخابــات  ایــن سیاســت ها هســت. بنــد ۱0 سیاســت های کلــی 
ظرفیت هــا و راه حل هــای مناســی را پیــش روی دســت اندرکاران 
انتخابــات مخصوصــٌا شــورای نگهبــان می گــذارد کــه تخصــص افــراد 
و شایســته گزیــی، اعتقــاد به نظــام اســامی و والیت فقیــه، ســامت 
اخاقــی و اقتصــادی از مهم تریــن نکاتــی بــود کــه بــه آن اشاره شــده 

ــت.      اس
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نقد و بررسی بند 3 سیاست های کلی انتخابات

امید سلطانی

21یادداشـت

کم وکاســی های  بــه  توجــه  بــا  انتخابــات  کلــی  سیاســت های 
موجــود در حــوزه انتخابــات به درســی در کنــار ســایر سیاســت های 
کلــی نظــام در ســال ۱۳۹۵ در ۱8 بنــد بــه تصویــب رســید. امــا اکنــون 
ــده  ــای تصویب ش ــن دربنده ــا تدقی ــال ب ــج س ــت پن ــس از گذش پ
می تــوان گفــت تمامــی بندهــای ایــن سیاســت ها به درســی اعمــال 
ــه  ــا توج ــود را ب ــاص خ ــل خ ــدام دالی ــه هرک ــود ک ــا نمی ش ــده و ی نش
بــه شــرایط و امکانــات موجــود دارد. در ذیــل به اختصــار بنــد ۳ 
سیاســت های کلــی نظــام را بــا نگاهــی منتقدانــه موردبــرریس و 

ــم: ــرار می ده ــق ق تطبی

-عدالت در تبلیغات

بــا توجــه بــه گســترش فضــای مجــازی و ظهــور پیام رســان های 
جدیــد یکــی پــس از دیگــری، آنچــه بیش ازپیــش بــه چشــم می آیــد 
افــول تبلیغــات ســنی و جایگزیــن شــدن تبلیغــات بــر بســتر فضای 
ــت های  ــد ۳ سیاس ــذار دربن ــه قانون گ ــد ک ــد، هرچن ــازی می باش مج
کلــی انتخابــات ســعی در برقــراری عدالــت و مســاوات در تبلیغــات 
کاندیدهــا را مدنظــر قــرار داده اســت، و ایــن مــورد در تبلیغــات 
روزنامه هــا،  هماننــد  قابل کنتــرل  بســترهای  بــر  کاندیداهــا 
ــرل  ــدودی قابل کنت ــا ح ــهری ت ــط ش ــات محی ــیما و تبلیغ صداوس
ــازی  ــای مج ــتر فض ــر بس ــا ب ــات کاندیداه ــورد تبلیغ ــا در م ــت ام اس
عمــًا  قابل اجــرا نمی باشــد و از ســویی تأثیرگــذاری ملمــوس فضــای 
ــازی را  ــای مج ــه فض ــی ک ــر کاندیدای ــت ه ــده اس ــث ش ــازی باع مج
ــی  ــود پی ــای خ ــایر رقب ــت از س ــود درآورد درنهای ــرل خ ــت کنت تح
بگیــرد. ایــن مــورد باعــث می شــود برخــی کاندیدهــا کــه صاحیــت 
ــات  ــًا تبلیغ ــازی و ایض ــای مج ــر فض ــیطره ب ــا س ــد ب ــی ندارن مطلوب
ــراد  ــدم ورود اف ــًا ع ــات و نتیجت ــروزی در انتخاب ــث پی ــگام باع زودهن

ــود. ــی ش ــتگاه های اجرای ــه دس ــت دار ب ــاخص و صاحی ش

امــا راهــکار پیشــنهادی چیســت؟ بی شــک بــا توجــه بــه عــدم کنتــرل 
مســتقیم فضــای مجــازی مســدود کــردن پیام رســان های تأثیرگــذار 
در زندگــی روزمــره افــراد جامعــه، نمی توانــد راهــکاری مناســب بــرای 

ایــن امــر باشــد. بــه عقیــده نگارنــده پاســخ بــه ایــن ســؤال را بایــد در 
ــذار  ــرد، قانون گ ــتجو ک ــام جس ــت های نظ ــر از سیاس ــی دیگ ــاد یک مف
ــال  ــات، در س ــوزه انتخاب ــی در ح ــت های کل ــب سیاس ــل از تصوی قب
۱۳۷۷ سیاســت های کلــی نظــام در بخــش شــبکه های اطاع رســانی 
رایانــه ای  تصویــب کــرده اســت. دربنــد اول قانــون مــع الذکــر 
ــه ای  ــانی رایان ــی اطاع رس ــام مل ــت نظ ــاماندهی و تقوی ــاد، س »ایج
و اعمــال تدابیــر و نظارت هــای الزم به منظــور صیانــت از امنیــت 
ــا و  ــری از جنبه ه ــی و جلوگی ــادی اجتماع ــی، اقتص ــیایس، فرهنگ س
پیامدهــای منفــی شــبکه های اطاع رســانی« ازجملــه سیاســت های 
کان در ایــن حــوزه یادشــده اســت. کــه هم اکنــون بــا توجــه بــه 
وضعیــت فضــای مجــازی متأســفانه چنیــن مشــاهده می شــود کــه 
ــت.  ــده اس ــی اجرانش ــای واقع ــه معن ــز ب ــت ها نی ــن سیاس ــاد ای مف
فلــذا بــه عقیــده اینجانــب بهبــود وضعیــت نامطلــوب نظارتــی 
ــف و  ــای مختل ــکاری نهاده ــتلزم هم ــازی مس ــای مج ــوزه فض در ح
مشــاوره بــا نخبــگان ایــن حــوزه می باشــد تــا از تصمیمات احســایس 
کــه ناخواســته فضــای آحــاد جامعــه را متزلــزل کنــد جلوگیری شــود.

در جمع بنــدی مطالــب فــوق نکتــه قابل ذکــر عــدم ضمانــت اجــرای 
مفیــد در برخــورد بــا تخلفــات کاندیداهــا در بســتر فضــای مجــازی 
هســت. کــه امیــد هســت بــا ایجــاد ســازوکارهای مناســب تــا بهبــود 
وضعیــت نظارتــی، حداقــل مفــاد قانونــی مطلوبــی در برخــورد بــا 

ــود. ــی ش ــا پیش بی ــی کاندیداه ــات احتمال تخلف
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فهرست منشورات  پژوهشکده شورای نگهبان

-مشروح مذاکرات و مبانی نظرات شورای نگهبان

۱-     مشــروح مذاکــرات شــورای نگهبــان؛ چــاپ هــر ســال بــه صــورت 
ــال  ــم س ــال ۱۳۹۲ )نی ــال ۱۳۶۰؛ س ــت اول؛ س ــال ۱۳۵۹ ویراس ــه ]س جداگان
اول(؛ ســال ۱۳۹۲ )نیــم ســال اول(؛ ســال ۱۳۹۳ )نیــم ســال اول(؛ ســال 

۱۳۹۵ )نیــم ســال اول(؛ ســال ۱۳۹۶ )نیــم ســال اول([

۲-     مجموعــه نظــرات شــورای نگهبــان در مــورد مصوبــات مجلــس 
شــورای اســالمی؛ چــاپ هــر دوره بــه صــورت جداگانــه ]دوره ۱ تــا ۱۰[

۳-   مجموعــه نظریــات فقهــی شــورای نگهبــان در پاســخ بــه اســتعالمات 
دیــوان عدالــت اداری؛ چــاپ هرمجموعــه به صــورت جداگانــه ]مجموعــه 

ســال های )۱۳۸۳-۱۳۶۱( - )۱۳۹۲-۱۳۸۳( - )۱۳۹۶-۱۳۹۳([

ــوب  ــنامه های مص ــورد اساس ــان درم ــورای نگهب ــرات ش ــه نظ ۴-   مجموع
دولــت )۱۳۹۶-۱۳۹۵(

ــون  ــل ۴ قان ــاس اص ــر اس ــان ب ــورای نگهب ــای ش ــرعی فقه ــرات ش ۵-   نظ
)۱۳۹۷-۱۳۹۵( اســایس 

ــد اول،  ــان ]جل ــورای نگهب ــرات ش ــو نظ ــایس در پرت ــون اس ــول قان ۶-    اص
اصــول ۱-۵۵؛ جلــد دوم، اصــول ۵۶-۷۵؛ جلــد ســوم، اصــول ۷۶-۱۱۲؛ جلــد 

چهــارم، اصــول ۱۷۷-۱۱۳[

۷-    قانــون اســایس جمهــوری اســالمی ایــران بــه همــراه نظــرات تفســیری، 
مشــورتی و... )۱۳۹۵-۱۳۹۶( ]دارای قطــع پالتویــی و جیــی[

۸-    مبانــی فقهــی آراء فقهــای شــورای نگهبــان؛ فروردیــن تــا مــرداد ۱۳۶۱ 
ــد( )۲ جل

۹-    مبانــی آراء و نظــرات شــورای نگهبــان؛ مســتنبط از مشــروح مذاکــرات 
ســال ۱۳۸۷

و  مصوبــات  خصــوص  در  نگهبــان  شــورای  نظــرات  مبانــی   -۱۰
ــال  ــال ۱۳۹۰؛ س ــه ]س ــورت جداگان ــه ص ــال ب ــر س ــاپ ه ــاریه ها؛ چ استفس

]۱۳۹۴ ســال  ۱۳۹۳؛  ســال  ۱۳۹۲؛  ســال  ۱۳۹۱؛ 

۱۱-     مبانــی نظــرات شــورای نگهبــان در خصــوص قانــون مجــازات اســالمی 
مصــوب ۱۳۹۲

ــم  ــه پنج ــون برنام ــوص قان ــان در خص ــورای نگهب ــرات ش ــی نظ ۱۲-  مبان
توســعه و قوانیــن بودجــه )۱۳۹۴-۱۳۸۹( 

ــن دادریس  ــون آیی ــوص قان ــان در خص ــورای نگهب ــرات ش ــی نظ ۱۳-  مبان
ــوب ۱۳۹۲ ــری مص کیف

-قوانین

۱۴-   مجموعه قوانین و مقررات شورای نگهبان؛ ویراست۲

۱۵-   مجموعه قوانین و مقررات انتخابات؛ ویراست۵

۱۶-  قانــون تشــکیالت و آییــن دادریس دیــوان عدالــت اداری در پرتــو 
نظــرات شــورای نگهبــان

ــان  ــودکان و نوجوان ــت از ک ــون حمای ــواده و قان ــت خان ــون حمای ۱۷-   قان
ــان ــورای نگهب ــرات ش ــو نظ ــت در پرت ــت و بدسرپرس بی سرپرس

۱۸-   قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پرتو نظرات شورای نگهبان

۱۹-   قانون آیین دادریس کیفری در پرتو نظرات شورای نگهبان

۲۰-  قانــون مجــازات اســالمی همــراه بــا کتــاب پنجــم در پرتــو نظــرات 
شــورای نگهبــان

-طرح ها و کتاب های پژوهیش

۲۱-   تفکیــک تقنیــن و اجــراء؛ تحلیــل مرزهــای صالحیــت تقنیــی در روابط 
قــوای مقننــه و مجریه

۲۲-    مردم و حکومت اسالمی

۲۳-   تحلیل وقایع روز از دیدگاه حقوق عمومی

و  ســاختارها  مبانــی،  مطالعــه  تطبیقــی؛  اســایس  دادریس   -۲۴
اســایس دادریس  نهــاد  صالحیت هــای 

۲۵-   جایــگاه و صالحیت هــای دیــوان عدالــت اداری در نظــام حقوقــی 
ــران ــالمی ای ــوری اس جمه

۲۶-    موافقتنامه هــای بین المللــی در نظــام حقوقــی جمهــوری اســالمی 
ایــران

ــول  ــر اص ــی ب ــران مبت ــالمی ای ــوری اس ــام جمه ــی نظ ــل مبان ۲۷-   تحلی
ــول) ۱-۷(؛ ج.۲.  ــی ]ج.۱. اص ــاس کع ــت هللا عب ــر آی ــایس زیرنظ ــون اس قان

اصــول) ۱۸-۸([

۲۸-    حقوق اسایس کشورهای اسالمی

۲۹- نظام حقوقی حاکم بر انتخابات ]ج.۱. نظام های انتخاباتی[

۳۰-   شــورای نگهبــان؛ نظــارت بــر انتخابــات؛ تبییــن و تحلیــل صالحیــت 
شــورای نگهبــان در نظــارت بــر انتخابــات 

۳۱-     کتابشنایس شورای نگهبان

۳۲-   کتابشنایس قانون اسایس جمهوری اسالمی ایران

ــاپ  ــی؛ چ ــعلی کدخدای ــر عباس ــر دکت ــر نظ ــایس زی ــون اس ــرح قان ۳۳- ش
ــی  ــول کل ــل اول: اص ــزا  ]فص ــورت مج ــه ص ــایس ب ــون اس ــل قان ــر فص ه
ــل  ــول ۲۴ و ۲۶(؛ فص ــت )اص ــوق مل ــوم: حق ــل س ــول ۹، ۵، ۱۱(؛ فص )اص
ششــم: قــوه مقننــه - فصــل ششــم: شــورای نگهبــان؛ فصــل هفتــم: 
ــر  ــوه مج ــم: ق ــل نه ــر؛ فص ــتم رهب ــل هش ــول ۱۰۱ و ۱۰۲(؛ فص ــوراها )اص ش
یــه، ریاســت جمهــور ی و وزراء )اصــول ۱۱۳، ۱۲۳، ۱۲۷(؛ فصــل چهاردهــم: 

ــل ۱۷۷[ ــایس اص ــون اس ــری در قان بازنگ

۳۴-  آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی )۲ جلد(

ــدواژگان  ــی کلی ــل برخ ــایس؛ تحلی ــون اس ــم قان ــا مفاهی ــنایی ب ۳۵-  آش
ــران ــالمی ای ــوری اس ــایس جمه ــون اس قان

ــل  ــی تحلی ــای تخص ــت ه ــه نشس ــرا؛ مجموع ــذاری و اج ــون گ ۳۶- قان
ــه ــه و مجری ــوای مقنن ــط ق رواب

۳۷-  محشای قانون اسایس جمهوری اسالمی ایران )۲ جلد(

۳۸-  سلســله نشســت هایــی بــا موضــوع قانــون اســایس جمهــورى 
اســالمی ایــران دســتاوردها، ظرفیــت هــا و چشــم اندازهــا

۳۹-   آشنایی با جایگاه و صالحیت های شورای نگهبان 

ویــژه  نگهبــان  شــورای  هــای  صالحیــت  و  جایــگاه  بــا  آشــنایی    -۴۰
حقــوق دانشــجویان 

۴۱-   شــورای نگهبــان در اندیشــه قانونگــذار اســایس از مشــروطه تــا 
ایــران اســالمی  جمهــوری 

۴۲-   فصلنامه دانش حقوق عمومی؛ شمارگان ۳۳-۱
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