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 چکیده

شرکت کنندگان در  .آوردموفقیت وصحت در انتخابات را فراهم می یاز اصول حاکم برنظام دمکراتیک،اصولی است که زمینه

تماد و اطمینان حاصل کنند که مدیریت انتخابات، وظایف واختیارات خود را از لحاظ سیاسی بی انتخابات یا عموم مردم،اع

طرفانه وغیر جانبدارانه و مطابق قانون اجرا خواهند کرد.رعایت اصل بی طرفی در حوزه مدیریت انتخابات نقش موثری 

یش اعتبار و مشروعیت انتخابات را به دنبال دراجرایی شدن حق های سیاسی وانتخاباتی شرکت کنندگان در انتخابات،افزا

ای عمل کنند که قواعد ارزشی واخالقی بی طرف رفتار نمودن خواهد داشت.براین اساس،نهادهای مدیریت انتخابات باید به گونه

برای حزب وانجام وظایف درشیوه ای غیر جانبدارانه درهمه موضوعات، بارز و انجام عملی که نشان دهنده نوعی حمایت سیاسی 

یا کاندیدا یا عامل سیاسی خاص تلقی نشود.که منجر به تفوق وبرتری شخصی بر دیگری گردد.برای تضمین این مهم اصل بی 

 اجرایی، داوری، ها اعم ازحوزه دادرسی،طرفی در امورقضایی و محاکم هم اهمیت پیدا می کند و لذا مقنن در همه حوزه

اصل تاکید نموده است. باتوجه به این امر در نوشتار حاضر راهکار های بهره مندی بهتر از  مدیریتی و در حوزه انتخابات بر این

سالمی پرداخته شده و نکته قوت ااصل بی طرفی در نظام انتخاباتی ایران اعم از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای 

 وضعف آنها بیان گردیده است . 

 

 اانتخابات، اصل بی طرفی، شورای نگهبان، صدا و سیمهاي كلیدي: واژه
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 قدمهم

و بندهای  66، 66 _7، 6مقوله انتخابات در نظام ج.ا.ایران در حقیقت باید بازتولید روح حاکم بر قانون اساسی و ناظر به اصول 

ها و حقوق اصل سوم قانون اساسی و دیگر اصول این میثاق ملی باشد. در واقع قانون اساسی کف خواسته 31و  99، 8، 7، 6

مندی و برابری گردند، معین کرده است بدون این که این بهرهساسی افرادی را که در زمره شهروندان ج.ا.ایران محسوب میا

 تابعی از جنسیت، دین، مذهب، قومیت، نژاد و ...... باشد.  

که از جانب خداوند ها را یک حق الهی تلقی کرده قانون اساسی به روشنی و وضوح حق تعیین سرنوشت آحاد انسان 66اصل  

تواند این حق الهی و خدادادی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا به انسان اعطاء گردیده است. هیچ کس نمی

گروهی خاص قرار دهد و ملت اجازه یافته است تا این حق خدادادی را از طریق اصول دیگر قانون اساسی اعمال کند. )قانون 

  (.اساسی

ترین بستر و مجرای عینیت بخشی حاکمیت مردم توان گفت که نظام انتخابات در یک کشور و من جمله ایران، مهممیبنابراین 

بر سرنوشت خویش و کشورشان در دنیای جدید است و به همان میزان که زمینه امکان مشارکت مردم بیشتر و فراگیرتر گردد. 

تر رقم بزنند. و البته که به همان میزان هم، جایگاه و مرتبه مردم لوبهر آینه خواهند توانست سرنوشت خود را بهتر و مط

تر گردد طبیعی است که مردم ساالری ارتقاء و تقویت خواهد یافت. اما برعکس، هر چه دامنه مشارکت مردم محدودتر و مضیق

واقعی را، دولت ساالری و فردساالری تری را در جامعه ما پیدا خواهد کرد و جای مردم ساالری ساالری موضوع و موقعیت نازل

 خواهد گرفت. 

 رانیانواع انتخابات در ا

بینی نهاد ای به نهاد انتخابات گردیده است. پیشدر جمهوری اسالمی ایران از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی توجه ویژه

ه در قوانین عادی جمهوری اسالمی ایران انتخابات در قانون اساسی و وجود قوانین متعدد انتخاباتی چه در قانون اساسی و چ

تواند این بیان کننده این واقعیت است. نگاهی به قواعد حقوقی مربوط به انتخابات در قانون اساسی و قوانین عادی انتخاباتی می

 تر سازد. واقعیت را روشن

اسی مردم برای مشارکت سیاسی، به بینی مسأله انتخابات در قانون اساسی ضمن اذعان به حق اسقانونگذار اساسی با پیش

تضمین این حق اساسی پرداخته است. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصول متعدد خود رأی و انتخابات را مورد توجه 

در جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء »دارد:و شناسایی قرار داده است. اصل ششم قانون اساسی مقرر می

ها، یا از ی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظایر اینعموم

صدر این اصل لزوم اتکاء امور کشور بر آراء عمومی را «. گردراه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می

ر گزینش دولتمردان از طریق انتخابات را از ساز و کارهای اداره امور کشور به اتکاء آرای بینی نموده و در ادامه راهکاپیش

قانون اساسی اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی از موضوعات تغییرناپذیر قانون  377عمومی دانسته است. مطابق ذیل اصل 

 اساسی است.

ن رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی نیز براساس اصل نود و نظارت بر انتخابات از جمله انتخابات مجلس خبرگا

نهم بر عهده شورای نگهبان است و تعیین باالترین مقام مذهبی و سیاسی کشور یعنی مقام رهبری براساس اصل یکصد و هفتم 

تعددی از قانون اساسی شامل قانون اساسی از راه انتخاباتی غیرمستقیم یعنی تعیین توسط خبرگان منتخب مردم است. اصول م

درخصوص انتخابات مجلس شورای اسالمی،  68و  61، 66درخصوص انتخابات ریاست جمهوری، اصول  361تا  331اصول 

در خصوص انتخابات مجلس خبرگان انتخابات مجلس خبرگان  318در خصوص انتخابات شورای محلی و اصل  311اصل 

  اند. بینی نمودهرهبری قواعدی را پیش

 يجمهور استیانتخابات ر -8-8-8

اصول یکصد و چهاردهم تا یکصد و بیستم قانون اساسی درخصوص ابعاد مختلف انتخابات ریاست جمهوری قواعدی را پیش

انتخابات سیاسی اند. از این جهت از طرفی قانونگذاری عادی درخصوص انتخابات ریاست جمهوری کمتر ازسایر بینی نموده
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های جمهوری با محدودیتی دیگر قانونگذار عادی در حین قانونگذاری در خصوص انتخابات ریاست ضرورت می باید و از طرف

بینی شده در قانون اساسی در خصوص انتخابات ریاست تواند مغایر با قواعد متعدد پیشگردد چراکه نمیبیشتری روبرو می

 جمهوری قانونی وضع نماید.

رئیس جمهور را برای مدت چهارسال و با رأی مستقیم مردم دانسته و انتخاب  اصل یکصد و چهاردهم قانون اساسی انتخاب

مجدد او به صورت متوالی را تنها برای یک دوره بالمانع اعالم کرده است. به موجب اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی رئیس 

رای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی االصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دا

معتقد به مبانی جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعالم نمایند و نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری 

گان کند. مطابق اصل یکصد و هفدهم قانون اساسی انتخاب رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندرا قانون معین می

است، ولی هرگاه در نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می

کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای اند شرکت میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته

اند ر انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشتهدارنده آراء بیشتر از شرکت د

شوند. اصل یکصد و هجدهم قانون اساسی مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را قبل برای انتخاب مجدد معرفی می

کند. به موجب اصل یکصد و نوزدهم نون تعیین میداند که قااز تشکیل نخستین شورای نگهبان برعهده انجمن نظارتی می

قانون اساسی انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور سابق وظایف ریاست جمهوری را 

امزدهایی گیری یکی از ندهد. و باالخره اینکه براساس اصل و بیستم قانون اساسی هرگاه در فاصله ده روز پیش از رأیانجام می

افتد. اگر در فاصله دور نخست و که صالحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می

 شود.  دور دوم نیز یکی از دو نفر حایز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت برای دو هفته تمدید می

 یاسالم يانتخابات مجلس شورا

بینی نموده و تعیین طور مستقیم و با رأی ملت پیشن اساسی انتخابات مجلس شورای اسالمی را بهاصل شصت و دوم قانو

عهده قانون گذاشته است. اصل شصت و سوم قانون اساسی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را به

ت و انتخاب هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی را چهار سال تعیین نموده اس

طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. براساس اصل شصت و چهارم قانون اساسی عده نمایندگان مجلس شود به

از پرسی سال یک هزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس شورای اسالمی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه

تواند اضافه شود. هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می

زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال 

کند. براساس اصل های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مینند. محدوده حوزهکهر کدام یک نماینده انتخاب می

نامه را امضاء نمایند. به شصت و هفتم قانون اساسی نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس سوگند یاد کنند و متن قسم

اشغال شده یا تمامی مملکت در زمان جنگ موجب اصل شصت و هشتم قانون اساسی انتخابات مجلس شورای اسالمی در نقاط 

و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان برای مدت 

 کار خود ادامه خواهد داد.شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید سابق مجلس همچنان بهمعینی متوقف می

 يرهبرانتخابات مجلس خبرگان  -8-8-2

قانون اساسی تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است، لذا خبرگان تعیین کننده رهبری جمهوری  317مطابق اصل 

اسالمی ایران باید منتخب مردم باشند. به موجب اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان 

ن دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب ها برای نخستیرهبری و کیفیت انتخاب آن

 شود و به تصویب نهایی رهبر انقالب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون در صالحیت خود خبرگان است. 

باشند و تعیین جزئیات این قواعد و سایر قواعد ی میبینی شده در اصول قانون اساسی در حوزه انتخابات عمدتاً کلقواعد پیش

 گذار عادی گذاشته شده است. مورد نیاز برای برگزاری انتخابات به عهده قانون
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 یاسالم يانتخابات شوراها -8-8-3

مبنای تشکیل شورای اسالمی محلی در اصل هفتم قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. اصل هفتم قانون اساسی مقرر 

شوراها، مجلس شورای اسالمی، شورای  "شاورهم فی االمر"و  "و امر هم شوری بینهم"طبق دستور قرآن کریم: »دارد:می

گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم

به تبع اصل هفتم، اصل یکصدم قانون «. کندقوانین ناشی از آن معین می حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و

اساسی شوراهای اسالمی محلی را منتخب مردم همان محل دانسته و تعیین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و 

 نحوه انتخاب شوراهای مذکور را برعهده قانون عادی گذاشته است.

 كشور یتانتخابا نظام در یطرف یب اصل

 یطرف یمفهوم اصل ب -8-2

است. اصل بی« پرنسپیل»و انگلیسی « پرنسپ»اقتباس گردیده و معادل کلمه فرانسوی « پرنسپیوم»اصل، از ریشه التینی 

طرفی ظاهری را های دعوا، بیطرفی در اصطالح حقوقی به این معناست که قاضی در طول رسیدگی، باید در رفتار خود با طرف

از رفتارهای جانبدارانه و از اقداماتی که موجب تقویت و ضعف یک طرف یا تضعیف موقعیت طرف دیگر شود، رعایت نموده و 

 خودداری نماید. 

 اسالم نییدر آ یطرفیب

ای که برای هدایت و سعادت زندگی دنیوی و اخروی بشر آمده، در کتاب خود، قرآن، نکات الزم را اسالم به عنوان دین جاودانه

نه برای افراد ذکر کرده است، زیرا امکان ندارد به موضوعی امر نماید، اما راه و روش اجرای آن را به تفصیل یا اجمال در این زمی

ها را به کار بست. بررسی ذکر نکند. بنابراین، باید در این زمینه به قرآن مراجعه کرد، با رهنمودهای آن آشنا شد و سپس آن

ر قرآن کریم، بسیار حایز اهمیت است و شاید بتوان گفت : حتی اهمیت این نوع داوری از در معنای عام و کلی آن د« داوری»

داوری به معنای خاص بیشتر است زیرا افرادی که به طور رسمی به قضاوت مشغولند درصد کمی از افراد جامعه را تشکیل می

گیرد زیرا هر ها را در برمیمعنای عام تمام انسان شوند. اما قضاوت بهگاه در چنین نقشی ظاهر نمیدهند و اکثریت مردم هیچ

های گیری و انتخاب و به عبارت دیگر، داوری در عرصههای گوناگون زندگی، ناچار به اظهارنظر موضوعفردی در موقعیت

 کنیم :گوناگون است. به همین اعتبار مالحظه می

 داند.  کند و انسان را در برابر آن مسئول میکه قرآن هر نوع اظهارنظر و ابراز عقیده را داوری تلقی می

دارد و لذا امر حکومت و مدیریت امور گردند. را به ما عرضه میها محسوب میاصول و معیارهای قرآنی که مبنای داوری

 طرفی خارج از قاعده انسانی که قرآن بر آن تاکید دارد نیست. انتخابات و اعمال اصل بی

ای برخوردار است و جان و مال و عرض و ناموس مردم نزد خدای تعالی از اهمیت و حساسیت ویژه مقام قضا و حق حکومت بر

کند، همچنین درباره توصیف می« احکم الحاکمین»و « خیرالحاکمین»از جمله حقوق الهی معرفی شده. قرآن کریم خداوند را 

«. کندقیامت، درباره آنچه اختالف کرده بودند، حکم می خداوند روز» ..... فرماید: حکومت مطلقه الهی در روز رستاخیز می

 (. 31)بقره، آیه 

بنابراین، حق قضاوت و داوری به طور مطلق، در دنیا و آخرت مخصوص خداوند است. اما خدای سبحان برای پایان بخشیدن به 

شینان ایشان را به خالفت خویش در زمین دهند، ابتدا پیامبران و جانها و حل اختالفاتی که در زندگی دنیوی مردم رخ مینزاع

ای داوود، ما تو را در زمین خلیفه )و جانشین( گردانیدیم پس »برگزیده و این مسئولیت خطیر را بر عهده ایشان نهاده است : 

 «. میان مردم به حق داوری کن

به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به ما این کتاب را »فرماید: و خطاب به پیامبر عظیم الشان )صلی اهلل علیه و آله( می

 (. 316)نسا، آیه «. )موجب( آنچه خدا به تو آموخته است، داوری کنی
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)نساء، ....«. کنید، به عدالت حکم کنید و چون میان مردم داوری می».... فرماید : سپس در یک خطاب، نسبت به عموم افراد می

 (. 68آیه 

دهند که خداوند جواز قضاوت و داوری را به بندگان خود از انبیاء اوصیا و عموم مردم عطا ان میاین آیات و موارد مشابه آن نش

 نموده است.  

 )ع( یدر كالم امام عل یطرفیب 

اشتر را جدی اگر بخواهیم، حکومتی بر الگوی حکومت علوی داشته باشیم، باید عموم کارگزاران، توصیه امیرالمومنین به مالک

 بگیرند که :

ها روشن کرده و عذرت را توضیح زیاده روی و انحراف پیدا کردند، باید موضوع را برای آن« گمان»مالک اگر مردم درباره تو 

 برطرف گردیده و توانائی هدایت و مدیریت آنان در مسیر حق را پیدا کنی:« بدگمانی»دهی تا آن 

نهم باصحارک فان فی ذلک ریاضه منک لنفسک و رفقا و ان ظنت الرعیه لک حیفا فاصحر لهم بعذرک و اعدل عنک ظنو»

 «. برعتیک و اعذار تبلغ به حاجتک من تقویهم علی الحق

مردم را فراهم نیاورد و داوری مردم را نسبت به « بدگمانی»های سیاست امیرالمومنین این بود که در رفتار و گفتار خود، زمینه

برند، کنند که حاکمان از مدح و ثنایشان لذت می« گمان»که اگر مردم  نگه دارد، آن حضرت اعتقاد داشت« شفاف»خویش، 

 ترین درجه قرار دارند: حاکمان در پست

 «. و ان من اسخف حااله الواله عند صالح الناس ان یظن بهم حب الفخر»

 آید :که از تعریف و تمجید خوشم می« گمان کنید»فرمود: برایم ناگوار است که شما و حضرت می

گونه بیانات، حتی اگر (. این611: 3188)شهیدی، «. و قد کرهت ان یکون جال فی ظنکم انی احب االطرء و استماع الثنا» 

حق »مردم درباره « قضاوت و داوری»جنبه ارشادی یا اخالقی هم داشته باشد، باز هم گویای آن است که در حکومت علوی، 

در نزد مردم الغا « حجت عرفی»در نزد خداوند « حجت شرعی»به بهانه اکتفا به شود و مداری کارگزاران، نادیده انگاشته نمی

کارگزارانی که در کار داوری دخالت دارند و در اختالفات سیاسی، نظرشان، فصل الخطاب « طرفیبی»گردد. بدون شک، نمی

کند که با رعایت آیا عقل حکم نمی در میان مردم است،« اعتماد عمومی»های گسترش ترین زمینهشود، یکی از مهمتلقی می

 «.  از این سرمایه اساسی بیشترین بهره را ببریم؟!« طرفیبی»شرط 

طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی شود گفت : منظور از بیبه همین اعتبار می

ای مهم است که ع مورد بررسی قرار گرفته است و تا اندازهبیش از طرف دیگر گردد، و این اصل همچنین از لسان شار

نمودند را مورد عتاب خویش قرار السالم( در زمان حکومت خویش، قضائی که این اصل را مراعات نمیامیرالمومنین علی )علیه

 دادند. می

 رانیدر انتخابات ا انیمجر یطرف یصور مختلف ب -8-3

طرفی را بنمایند چرا که اطمینان مردم به ان انتخابات رعایت بییور از تقلب باید مجربرای برگزاری یک انتخابات آزاد و به د

برگزار کنندگان انتخابات زمینه مشارکت بیشتر مردم را فراهم خواهد کرد و برعکس اگر مردم احساس کنند که خدای 

طمینان آنان از انتخابات سلب و مشارکت نیز باشند اناخواسته دست اندکاران انتخابات به دنبال رای آوری کاندیدای خاصی می

طرفی مجریان تاکید نموده و در یکی از بیاناتشان خطاب به دست اندرکاران کاهش خواهد یافت حضرت امام نیز بارها بر بی

سائل در حکومت اسالمی وضع این است که شماها االن در انتخابات بیش از حق نظارت و فراهم کردن و»فرمایند:انتخابات می

به آنقدری که باید حکومتها فراهم کنند، بیشتر از این حق ندارید؛ که خدای ناخواسته یک وقتی نسبت بدهند به اینکه اینها 

صندوق عوض شده، این را باید خیلی توجه به آن داشته  -فرض کن یک کاری کردند -برای خاطر طرفداری ازیک نفر آدم

طرفی نمودند بلکه خود نیز رعایت بیطرفیدر انتخابات توصیه میران انتخابات را به بیحضرت امام نه تنها دست اندکا« باشید.

من »داشتند گیری در انتخابات برحذر میدر انتخابات را نموده و اعضای دفتر خویش و مرتبطین با بیت خویش را نیز از موضع

نظری طرفی و بیآیند که باید با کمال بیل اینجانب میکنم به تمام کسانی که در دفتر هستند و یا در دفتر و منزاخطار می
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عمل کنند، هیچ گفتار یا کرداری که از آن انتزاع طرفداری از اشخاص یا گروهها و مخالفت با اشخاص، یا گروهها گردد به جا 

ند نباید در دفتر یا نیاورند؛ و تخلف از این امر، مخالف شرع و مصلحت انقالب اسالمی است. و کسانی که بخواهند تخلف کن

کنم که حق ندارند تعرض و خالف آداب اسالمی با اشخاص از منزل اینجانب بمانند. و نیز به پاسداران اطراف منزل اخطار می

 «های دولتی و انقالبی، رفتار کنند.هر گروهی هستند، روحانیون معظم و شخصیت

 نگهبان يشورا -8-3-8

طرف بوده و جانب ت در هر کشوری باید در اعمال نظارت بر روند انتخابات کامالً بیکننده بر انتخاباشکی نیست که نهاد نظارت

طرفی هم، های انتخاباتی را نگیرد. در واقع این بیکننده در عرصه رقابتهیچ یک از کاندیداها و یا جریانات سیاسی رقابت

های حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان و یا دیگر مسئوالن ها و سخنرانیگیریمطلبی نیست که صرفاً در اظهارنظرها، جهت

ها دربرمیگیرد و های نظارت و ناظران را به نمایندگی از آناین نهاد ادعا گردد، بلکه کلیت شورای نگهبان که مجموعه هیات

فتار خود چه در پنهان و چه های انتخابیه هستند باید در کلیه اعمال و ردار نظارت بر فرآیند انتخابات در سراسر حوزهعهده

داری از یک فرد و یا یک گروه خاص قرار دهد به شدت آشکار، از هرگونه اقدام و عملی که آنان را در مظان اتهام و یا جانب

اجتناب کنند و این مسئله در همه نهادهای نظارتی و از جمله خود شورای نگهبان و یا بازرسان اعزامی از ناحیه این نهاد و 

های انتخاباتی را تک ناظران، قابل تعمیم و تسری باشد. شاید با کمی تسامح بتوان نظارت شورای نگهبان بر رقابته در تکالبت

 های ورزشی دانست.  های دو تیم فوتبال و یا سایر رشتههمانند رقابت

گیرند و ادی تهران در مقابل هم قرار میبه ویژه زمانی که دو تیم فوتبال مثل استقالل و پیروزی در استادیوم صد هزار نفری آز

بیش از صدهزار نفر تماشاگر هم شاهد بازی در همه زوایای آن بوده و هستند. شکی نیست که تماشاچیان که همان مردم 

طرفی داوری داوران را زیر نظر دارند و داری و یا بیکنند و در تمام لحظات جانبها را با دقت رصد میباشند عرصه رقابت

دهند. حال اگر داور یا داوران قبل از شروع بازی، به تمجید و درخصوص رفتارهای آنان به شدت حساسیت از خود نشان می

کننده و نه هواداران آن تیم، داوری چنین داورانی را حتی اگر مقرون ها بپردازند طبیعی است که نه تیم رقابتتایید یکی از تیم

ته که نخواهند پذیرفت و نتیجه بازی را هم به رسمیت نخواهند شناخت. مضافاً این که تبعات به درستی و به حق هم باشد. الب

های انتخاباتی هم با کمی تسامح باری را هم ممکن است در پی داشته باشد. بنابراین رقابتهای زیانها و درگیریو چالش

ها برای حضور در یا در سطح جهانی دارد. چرا که این تیمهای فوتبال در یک کشور و های بازیکنان تیمهایی با رقابتشباهت

های انتخاباتی، منازعه و رقابت مجامع جهانی و دریافت کاپ پیروزی، با یکدیگر رقابت تنگاتنگ دارند. با این تفاوت که در رقابت

می و یا مجلس های مجلس شورای اسالبر سر دستیابی به قدرت و در دست گرفتن منصب ریاست جمهوری و یا صندلی

هاست که تمامی ملت برای خبرگان رهبری و یا شوراهای شهر و روستا به نمایندگی از جانب ملت است. و در این نوع رقابت

شان و دادن رای به او، سرنوشت خود و آیند و با دفاع از نامزد مورد عالقهتعین سرنوشت خود و کشورشان به میدان می

زنند. در حالی که بازی و رقابت دو تیم فوتبال، تنها سرنوشت دو تیم در عرصه ساز، رقم مینوشتکشورشان را در این بازی سر

های انتخاباتی به دلیل جنس رقابتخورد که اهمیتی غیرقابل قیاس با سرنوشت دو تیم فوتبال دارد. در رقابتسرنوشت رقم می

آیند طبیعی است که نامزدهای عرصه بر نامزدها به حساب میها و بازیگرانی که مردم هم در زمره رقابت کنندگان عالوه 

های انتخابات، از همه ابزارها و امکانات مادی و معنوی جهت پیروزی بر رقیب خود بهره ببرند و بازی جهت دستیابی به اهرم

 گیرد.  قدرت در یک گستره ملی و میهنی صورت می

تر، تر، دقیقکند که باید به مراتب صالحمراتب ناظران و داورانی طلب میو طبیعی است که در چنین رقابت ملی و میهنی به 

ها در منظر افکار عمومی و ذینفعان در رقابتطرفی خود را در صحنه عمل و تصمیم گیریتر باشند و بیطرفتر و بیحساس

الفارق است. لذا هر نوع غفلت و که قیاسی مع های دو تیم فوتبال البتههای انتخاباتی به ثبوت برسانند. فلذا مقایسه آن با بازی

های تواند یک کشور را به سوی یک بحران ملی سوق دهد و خسارتتدبیری در نحوه نظارت و داوری برفرآیند انتخابات، میبی

این نهاد  فراوان و غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته باشد. حال اگر در چنین رقابت عظیم ملی و میهنی، بعضی از داوران

کننده بر انتخابات، به ویژه عناصر کلیدی آن چند ماه مانده به روز برگزاری انتخابات، از یکی از نامزدها به صورت آشکارا نظارت
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داری نمایند ایا مردم و بازیگران این عرصه، حق دارند به رفتار و عمل چنین داور و یا داورانی در عرصه انتخابات تشکیک جانب

ند و سالمت و صحت انتخابات را پذیرا نگردند؟ و اگر چنین داوران و ناظرانی تمام شب هم به نماز ایستاده باشند و وارد نمای

قسم حضرت عباس هم بخورند، طبیعی است که داوری آنان البته که مورد مناقشه قرار گرفته و خواهند گرفت و هر آینه 

 به وقوع پیوست.   3188خرداد  66نه در انتخابات پذیرفته نخواهد شد. و این اتفاقی بود که متاسفا

 یطرف یاصل ب تینگهبان و رعا يشورا اراتیو اخت فیوظا -8-3-2

همان طور که آمد، یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است و یکی از انواع انتخابات هم انتخابات ریاست 

ت را بر عهدۀشورای نگهبان گذاشته است، اصل یک صدوهجدهم جمهوری است. عالوه بر اصل نودونهم، که نظارت بر انتخابا

مسئولیت »قانون اساسی نیز وظیفۀ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهدۀ شورای نگهبان نهاده است و تصریح دارد: 

ین شورای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نودونهم بر عهدۀشورای نگهبان است، ولی قبل از تشکیل نخست

 «.نگهبان بر عهدۀ انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند

قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز تصریح دارد که نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به  8در راستای اصل مذکور، مادۀ

جاری است. در راستای نظارت عهدۀشورای نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیۀامور مربوط به انتخابات 

استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری، وظایفی را می توان با استناد به مواد قانونی برشمرد. شایان ذکر است 

که می توان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری را به دو مرحلۀ نظارت بر صالحیت داوطلبان و نظارت بر 

 .خابات ریاست جمهوری تقسیم نمودبرگزاری انت

اصل صدوپانزده قانون اساسی در بیان شرایط ریاست جمهوری بیان می دارد که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و 

سیاسی، که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی االصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، 

قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز عیناً همین  16ن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور. مادۀمؤم

شرایط را به عنوان شرایط انتخاب شوندگان آورده است. احراز صالحیت نامزدهای ریاست جمهوری بر اساس نظریۀتفسیری 

هم، که مقرر می دارد صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا اصل یک صدود 9ذیل اصل نودونهم و قسمتی از بند 

بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد از وظایف شورای نگهبان است. 

 .می داند قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز شورای نگهبان را موظف به بررسی صالحیت نامزدها  67مادۀ

ظاهراً تشخیص شورای نگهبان در این امر قطعی است و مرحلۀاعتراض وجود ندارد؛ چون در قوانین هیچ اشاره ای به بحث 

اعتراض و درخواست تجدید نظر نشده است و شاید به این دلیل باشد که شورای نگهبان باالترین مرجع است و مرجعی باالتر از 

 .وجود ندارد شورا برای رسیدگی به اعتراضات

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسالمی  1در مرحلۀ نظارت بر برگزاری انتخابات نیز بر اساس مادۀ

هیئت مرکزی نظارت، که منتخب شورای نگهبان هستند، بر کلیۀ مراحل انتخابات و جریان های  3161تیر  1ایران مصوب

و هیئت های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود  انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور

 .نظارت خواهد کرد

قانون اخیر در مقام بیان وظایف مجریان انتخابات در قبال مسئولیت نظارت شورای نگهبان است و مقرر می دارد هیئت  6مادۀ

نتخابات نظارت کامل دارند، هر مورد که سوءجریان یا تخلفی را مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت ا

مشاهده کنند کتباً تذکر خواهند داد. فرمان داران و بخش داران موظف اند، بالفاصله بر اساس قوانین مربوطه، نسبت به رفع 

ظرین مراتب را به هیئت مرکزی اشکاالت مطروحه اقدام نمایند و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند نا

 .نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد

قانون مذکور نیز به اختیار ابطال یا توقف انتخابات در راستای وظیفۀ نظارتی شورای نگهبان می پردازد و مقرر می دارد  7مادۀ

ا توقف انتخابات در سراسر کشور یا که شورای نگهبان در کلیۀمراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال ی

بعضی از مناطق، اتخاذ تصمیم می نماید و نظر خود را ازطریق رسانه های همگانی اعالم می کند و نظر شورای نگهبان، در این 
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نیز تصریح  8مورد، قطعی والزم االجراست و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد و همچنین مادۀ

ارد که پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، چنانچه شورای نگهبان در کیفیتانجام مقدمات انتخابات از د

قبیل تعیین هیئت اجرایی، نحوۀ تبلیغات و مانند آنتخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را 

 .م می داردمتوقف و مراتبرا به وزارت کشور اعال

قانون انتخابات ریاست جمهوری، مرجع انحصاری تأیید نتیجۀ انتخابات و رسیدگی به  79و  78همچنین، بر اساس مواد 

شکایات انتخاباتی شورای نگهبان است. همچنین از آنجایی که شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر باید از بی طرفی کامل 

قانون اخیرالذکر تصریح دارد که مقامات  71ست جمهوری متعرض این مهم شده است. مادۀبرخوردار باشد، قانون انتخابات ریا

اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم 

قانون اساسی و حفظ بی طرفی  99ح اصل همین قانون مقرر می دارد که در اجرای صحی 91محسوب می شود. همچنین مادۀ

کامل، ناظرین شورای نگهبان موظف اند در طول مدت مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانب داری 

 .ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می شود

 یطرف یاصل ب تینگهبان و رعا يشورا اراتیو اخت فیوظا -8-3-3

ه آمد، یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است و یکی از انواع انتخابات هم انتخابات ریاست همان طور ک

جمهوری است. عالوه بر اصل نودونهم، که نظارت بر انتخابات را بر عهدۀشورای نگهبان گذاشته است، اصل یک صدوهجدهم 

مسئولیت »را بر عهدۀ شورای نگهبان نهاده است و تصریح دارد: قانون اساسی نیز وظیفۀ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری 

نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نودونهم بر عهدۀشورای نگهبان است، ولی قبل از تشکیل نخستین شورای 

 «.نگهبان بر عهدۀ انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند

ریاست جمهوری نیز تصریح دارد که نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به  قانون انتخابات 8در راستای اصل مذکور، مادۀ

عهدۀشورای نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیۀامور مربوط به انتخابات جاری است. در راستای نظارت 

واد قانونی برشمرد. شایان ذکر است استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری، وظایفی را می توان با استناد به م

که می توان نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری را به دو مرحلۀ نظارت بر صالحیت داوطلبان و نظارت بر 

 .برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تقسیم نمود

مهور باید از میان رجال مذهبی و اصل صدوپانزده قانون اساسی در بیان شرایط ریاست جمهوری بیان می دارد که رئیس ج

سیاسی، که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی االصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، 

 قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز عیناً همین 16مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور. مادۀ

شرایط را به عنوان شرایط انتخاب شوندگان آورده است. احراز صالحیت نامزدهای ریاست جمهوری بر اساس نظریۀتفسیری 

اصل یک صدودهم، که مقرر می دارد صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا  9ذیل اصل نودونهم و قسمتی از بند 

از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد از وظایف شورای نگهبان است. بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل 

 .قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز شورای نگهبان را موظف به بررسی صالحیت نامزدها می داند  67مادۀ

ای به بحث ظاهراً تشخیص شورای نگهبان در این امر قطعی است و مرحلۀاعتراض وجود ندارد؛ چون در قوانین هیچ اشاره 

اعتراض و درخواست تجدید نظر نشده است و شاید به این دلیل باشد که شورای نگهبان باالترین مرجع است و مرجعی باالتر از 

 .شورا برای رسیدگی به اعتراضات وجود ندارد

ست جمهوری اسالمی قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریا 1در مرحلۀ نظارت بر برگزاری انتخابات نیز بر اساس مادۀ

هیئت مرکزی نظارت، که منتخب شورای نگهبان هستند، بر کلیۀ مراحل انتخابات و جریان های  3161تیر  1ایران مصوب

انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیئت های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود 

 .نظارت خواهد کرد
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ن اخیر در مقام بیان وظایف مجریان انتخابات در قبال مسئولیت نظارت شورای نگهبان است و مقرر می دارد هیئت قانو 6مادۀ

مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، هر مورد که سوءجریان یا تخلفی را 

بخش داران موظف اند، بالفاصله بر اساس قوانین مربوطه، نسبت به رفع  مشاهده کنند کتباً تذکر خواهند داد. فرمان داران و

اشکاالت مطروحه اقدام نمایند و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیئت مرکزی 

 .نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد

توقف انتخابات در راستای وظیفۀ نظارتی شورای نگهبان می پردازد و مقرر می دارد قانون مذکور نیز به اختیار ابطال یا  7مادۀ

که شورای نگهبان در کلیۀمراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور یا 

اعالم می کند و نظر شورای نگهبان، در این بعضی از مناطق، اتخاذ تصمیم می نماید و نظر خود را ازطریق رسانه های همگانی 

نیز تصریح  8مورد، قطعی والزم االجراست و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد و همچنین مادۀ

از  دارد که پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، چنانچه شورای نگهبان در کیفیتانجام مقدمات انتخابات

قبیل تعیین هیئت اجرایی، نحوۀ تبلیغات و مانند آنتخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را 

 .متوقف و مراتبرا به وزارت کشور اعالم می دارد

سیدگی به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مرجع انحصاری تأیید نتیجۀ انتخابات و ر 79و  78همچنین، بر اساس مواد 

شکایات انتخاباتی شورای نگهبان است. همچنین از آنجایی که شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر باید از بی طرفی کامل 

قانون اخیرالذکر تصریح دارد که مقامات  71برخوردار باشد، قانون انتخابات ریاست جمهوری متعرض این مهم شده است. مادۀ

لیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم اجرایی و نظارت انتخابات حق تب

قانون اساسی و حفظ بی طرفی  99همین قانون مقرر می دارد که در اجرای صحیح اصل  91محسوب می شود. همچنین مادۀ

را حفظ نمایند و ابراز جانب داری  کامل، ناظرین شورای نگهبان موظف اند در طول مدت مسئولیت خود، بی طرفی کامل

 .ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می شود

 انتخابات در مایس و صدا یطرف یب اصل تیرعا -3-1-1-3

  .رعایت بی طرفی یکی از اصلی ترین پیش نیازهای فعالیت صدا وسیما در فضای انتخاباتی کشور است

های سیاسی و که امام راحل از این اصل داشتند، صدا و سیما باید نسبت به جریان قانون اساسی و تفسیری 376بر اساس اصل 

گانه، به قوای سه گانه کشور بی طرف باشد. امام خمینی)ره( در تفسیر این اصل فرمودند که اداره صدا و سیما زیر نظر قوای سه

یک قوه علیه قوه یا قوای دیگر استفاده شود، بلکه صدا این معنا نیست که این رسانه از یک قوه بیشتر تجلیل کند یا از مطالب 

ای طرفی این واقعیت است که صدا و سیما رسانهطرف و مستقل باشد. علت تأکید بر بیها، بیو سیما باید نسبت به قوا و جریان

 .ملی و متعلق به عموم ملت ایران است و به قوه، قشر، جناح یا گروه خاصی تعلق ندارد

 يریگ جهینت

 شودمی برگزار انتخابات آنها که در کشورهایی بسیارند چه و باشد ساالری مردم وجود بر دلیل تواندنمی همیشه انتخابات وجود

 و باشد فشار هرگونه از فارغ و عادالنه آزاد، باید انتخابات یک .خوردنمی چشم به آنها در ساالری مردم از نمودی و نشان ولی

 همچنین باشند. برخوردار برابر شرایط از باید کننده انتخاب مقام در چه و انتخاب شونده قامم در چه کنندگان مشارکت

 و تجلی مردم رأی حفظ و طرفی بی در واقعی نمودار تا باشند دور آفت و آسیب هرگونه از باید درگیر انتخابات نهادهای

 ازجمله  .بود امیدوار ساالری فروزنده مردم چراغ نیافشا پرتو به توانمی که است صورت این گردند در تلقی آنان حاکمیت

 آن ضرورت بر همگان دنیا تمام در امروزه است. که« طرفی در انتخاباتنظارت و بی»مقوله  انتخابات با دررابطه مهم مسائل

 ناصالح افراد ورود مانع گردی طرف از و باشد مردم آراء پاسدار طرف یک که از باشد ای گونه به باید نظارت وجود این با  .معترفند

 و پاسخگو مستقل ، طرف بی باید هستند خطیر رسالت این دارعهده که نهادهایی لذا  .گردد کشور سیاسی مهم هایعرصه به

 یا برانتخابات ناظر مردم گردند. نهادهای واقعی نظر جایگزین نتواند هاسلیقه تا ننمایند عمل قانون چهارچوب در جز و بوده

 کند. می طراحی را عمومی انتخابات بر نظارت خود، قانون اساسی ساختار به بسته سیاسی نظام هر اصوالً قضایی یا اندسیاسی
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