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چکیده
انتخابات در جمهوری اسالمی ایران با توجه به نظریهی مردمساالری دینی باید به انتخابی بینجامد که منتخب به وعده-
هایی که در چارچوب انتخابات داده ،صادقانه پایبند باشد .ملت ،با اراده و اختیار خود و با داشتن حق تعیین سرنوشت ،خواهان
تمشیت آیندهی نظام جمهوری اسالمی براساس منافع ملی و حقوق عمومی میباشند .این مهم ،با انواع و اقسام تبلیغات شایسته و
متناسب با فرهنگ جوامع مختلف مورد مداقّه قرار میگیرد؛ بهطوریکه امروزه جهت برگزاری هرچه بهتر انتخابات ،استفاده از
توجه کنشگران میباشد .بهترین شیوه برای
ِ
شیوههای مشروع ،جذّاب و البته مسالمتآمیز متناسب با مبارزات انتخاباتی قابل
آشنایی با نامزدهای انتخاباتی ،شناخت صحیح تفکرات و برنامههای انتخاباتی در قالب تضارب آرای مابین نامزدها با رعایت اصول
اخالقی و البته صراحت لهجهی آنهاست که تجربه سه دورهی اخیر انتخابات ریاست جمهوری ،توسط رسانهی ملّی ،بیانگر تجربیاتی
در تهافت است .این دقت توجه نشان میدهد از یک طرف توجه به امر انتخابات در ذیل مباحث مربوط به مردمساالری دینی در
متن «الگوی پایه اسالمی -ایرانی پیشرفت» مغفول واقع شده و از سوی دیگر در راستای تحقق مردمساالری و گزینش مسئوالن
انتخاباتی الزم است سازوکارهای اختصاصی قانونمند ،شفاف و اخالقی طراحی نمود .روش تحقیق در این مقاله توصیفی -تحلیلی و
نتیجهی آن ،پیشنهاد اصالح بخش ابتدایی بند ( )51الگو میباشد.
واژههای کلیدی :انتخابات ،مناظرات ،تبلیغات انتخاباتی ،نامزدهای ریاست جمهوری ،قانون انتخابات ،بند  51الگو.
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 .1مقدمه
یکی از مسائل مهمی که با توجه به اقضائات وضع موجود در حوزه انتخابات پدید آمده ،بحث مناظرات انتخاباتی است؛
مسئله ای که طی چند سال اخیر در انتخابات ریاست جمهوری ایران اسالمی ،با توجه به مباحث و مطالبی که از طرف
نامزدها مطرح شده ،از اهمیت مضاعفی برخوردار است .مناظرات انتخاباتی ،محملی است برای بیان دیدگاههای حقوقی،
فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،بحثوگفتوگوی آزادانه و صریح درباره برنامههای خود ،نقد برنامهها و دیدگاههای
دیگر نامزدها و نیز محیطی جهت آشنایی و بررسی بیشتر نامزدهای انتخاباتی است .این شیوه از تبلیغات انتخاباتی ،یکی
از صریحترین روشهایی است که نامزدها میتوانند بدون واسطه و مستقیم ،در مقابل ملت ،به ارائه نقشههای راهبردی و
وعده های انتخاباتی خود بپردازند .مبدع این شیوه ،کشور آمریکا است که از سالها قبل پخش مناظرات ریاست جمهوری
از رسانه ملّی را در دستور کار خود قرار داد .در قوانین انتخاباتی ما ،قواعد یا اصولی بهصورت جامع و کامل در مورد
مناظرات انتخاباتی وجود ندارد .با توجه به سؤال اصلیِ «چیستی الزامات و قواعد مناظرات انتخاباتی در ایران» میتوان
چنین گفت چنانچه قواعد یا الزاماتی برای مناظرات انتخاباتی تهیه نشود ،هم نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد و هم
موجبات نقض حقوق دیگران میشود .در کشور ما بهواسطه قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب  ،1364به دلیل عدم
پیشبینی چنین فضای تبلیغاتی ،رویکرد رسانهای به این طریق مصوب نشده بود .طبق قانون مذکور ،هر یک از نامزدهای
ریاست جمهوری میتوانند بهصورت یکسان و برابر از فرصتهای تبلیغاتی خود در صداوسیما استفاده نمایند .از آنجا که
تنها سه مرتبه از برگزاری جلسات مناظرات ریاست جمهوری در سالهای  92 ،88و  96میگذرد ،همچنان خأل مواد
مصرح در قانون انتخابات یا تصویب قانون مجزایی راجع به چگونگی شیوه مناظره و مقررات دقیق برگزاری آن احساس
میشود .با توجه به ابالغ «سیاستهای کلی انتخابات» توسط مقام معظم رهبری

دامظلهالعالی

و لزوم اصل قانونی بودن امور

کشور و با توجه به بندهای ( )45و ( )51سند الگوی پایه اسالمی -ایرانی پیشرفت 3،ضروری است الزامات و قواعد
مناظرات انتخاباتی تهیه شود تا ضمن ترسیم نقشه راه صحیح و ارائه راهکارهای عملی ،چنانچه خطا یا اشتباهی از سوی
هر یک از نامزدها صورت گرفت ،ضمانت اجراهای مؤثری نیز در پی داشته باشد.
 -2تعریف کلمات کلیدی
 1-2انتخابات
معنای لغوی :انتخاب ،به معنی «انجمن شهر ،حزب و انجمنهای دیگر» است که کلمهی انتخابات ،جمع انتخاب
میباشد( .معین )363:1385 ،و در فرهنگ عمید هم به معنای «بیرونکشیدن و برگزیدن چیزی از میان چیزهای دیگر،
برگزیدن کسی از میان جمعی برای کاری» میباشد( .عمید )174 :1389 ،این واژه مترادف کلمه « »Electionدر زبان

 .3بند ( )45و ( )51سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت -45« :حفظ و تقویت مردمساالری دینی ،مشارکت عمومی ،عدالت و ثبات سیاسی.
 -51گزینش مسئوالن و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف در معیشتت و اهتمتام ایشتان بته هنجارهتای عتدالت ،صتداقت ،راستتگویی ،اعتمتاد،
فداکاری و پاسخگویی».
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انگلیسی است که معنای «انتخاب ،انتخابات ،تعیین و رأیگیری» میدهد و در اصطالح به معنای «هر نوع نظرخواهی
عمومی و سیاسی» است که متمایز با « »appointmentبه معنای «انتصاب» است( .بنییعقوب)814 :1388 ،
معنای اصطالحی :انتخابات ،مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهارکردن
قدرت تدبیر شده است .از این دیدگاه ،انتخابات به معنای «فنون گزینش و شیوههای مختلف تعیین نمایندگان» و نیز
بهعنوان ابزاری تلقی میشود که میتوان بهوسیله آن ،مسبّب دخالت اراده شهروندان جامعه در شکلگیری و تثبیت
نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان امور سیاسی کشور شد( .قاضی شریعت پناهی )577:1383،آن جنبه از این تعریف
مهمّ است که توجه زیادی به حقّ شهروندان جهت مشارکت در اقتدار سیاسی شده باشد( .صرامی)145 :1393 ،
انتخابات ،بارزترین و در عین حال ،فعالترین نوع مشارکت مردم در عرصه سیاسی به شمار میآید که نشاندهنده توزیع
قدرت در جامعه است( .خانمحمدی )30 :1392 ،یا به تعبیری دیگر ،انتخابات« ،موتور محرك نظامهای مردمساالر
محسوب میشود» که میتوان جهتگیریها و آرمانهای مردمی را از این طریق مشخص نمود( .نوروزیان و دیگران،
 )54 :1393در کتاب «دانشنامه سیاسی» گفته شده است « :انتخابات ،فرآیندی که از طریق آن کسانی یک یا چند تن
نامزد را برای انجامدادن کار معین برمیگزینند و در اصطالح خاص ،گزینش نمایندگان برای مجلس قانونگذاری توسط
مردم را انتخابات گویند»( .آشوری )43 :1387 ،و در کتاب «مبسوط در ترمینولوژی حقوق» در باب انتخابات ،نوشته
شده است« :اصطالحاً گزیدن کسی است از راه رأیدادن به او از طرف جماعتی ،برای تصدی مقامی رسمی یا غیررسمی.
اگر بدون رأیدادن او را به مقامی گمارند ،این را انتصاب گویند»( .جعفری لنگرودی )663 :1386 ،با توسل به انتخابات،
آنچه که در شکلگیری نهادهای سیاسی و استمرار حیات آنها و در تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مؤثر است،
خواست و اراده مردمی است که به پای صندوقهای رأی میروند .از لحاظ تاریخی ،شکل نهایی انتخابات و نحوه استقرار
حقوقی و سیاسی آن« ،در قرون هفدهم و هجدهم با پذیرش نظریه نمایندهساالری و ایجاد رژیمهای نمایندهای و متعاقب
ظهور نظریه حاکمیت ملی» صورت گرفت (دیلمی )103 :1378 ،در ایران ،اولین شکل انتخابات و تشکیل مجلس که
بهصورت به پای صندوق آرا رفتن باشد ،به زمان بعد از عصر مشروطیت برمیگردد ،ولی شکل واقعی انتخابات به معنای
حضور اکثریت ملت و نمایش اقتدار مردمساالری دینی ،بعد از پیروزی انقالب ،یعنی از سال  1358تاکنون نهادینه شد.
 2-2مناظره
معنای لغوی :به معنای «با هم نظرکردن ،یعنی فکرکردن در حقیقت و ماهیت چیزی؛ با هم بحثکردن» (دهخدا،
 )21562 :1377و در فرهنگ لغت عمید« ،در امری با هم بحث و گفتوگوکردن» ،معنا شده است( .عمید)978 :1389 ،
امروزه در ادبیات جدید از الفاظی مانند «گفتمان» و «گفتوگو» بهکار برده میشود و آنچه که از معنای مناظره برداشت
میشود ،دریافت حقیقتی است که در میان گفتوگوی موافقان و مخالفان در یک مبحث به ثمر میرسد( .عصیری،
 )37 :1392واژه مناظره در ادبیات مغرب زمین ،به معنای « »Debateاست که در ترجمه آن گفتهاند .1 :مباحثه،
مناظره  .2بحث و جدل ،مناقشه .3 .مناظرهکردن( .بنییعقوب)632 :1388 ،
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معنای اصطالحی :عدهای از محققین ،معنای واژههای علمالمناظره ،علمالمنطق و علمالجدل در متون قدیم و جدید را
بهجای یکدیگر بهکار گرفتهاند( .مالمیر )7 :1389 ،مثالً مرحوم مظفر در کتاب المنطق« ،مجادله و مناظره» را هممعنا
ترجمه کرده و در حقیقت ،با ارائه تعریف منطقی از مناظره گفته است« :گفتاری است بر اساس قواعد و قوانین مشهور،
مسلّم و موردِ قبولِ طرفِ مقابل و با شیوههای علمی که با اقامه حجت و برهان ،توان نقض آنها از طرف مقابل سلب
میگردد»( .مظفر )386-383 :1388 ،صاحبِ کتاب «لسانالعرب» مناظره را اینگونه تعریف کرده است« :مناظره آن
است که با طرف مقابل خود برای رسیدن به نتیجه در موضوعی مشخص ،به گفتوگو بنشینی»( .ابنمنظور:1405 ،
 )217اما تعریفی که راغب اصفهانی ،در کتاب معروفِ «المفردات فی غریب القرآن» در باب مناظره دارد و میگوید:
«مناظره ،عبارت است از گفتوگو و نکتهبینی دوجانبه و رودررو در آنچه انسان بدان معتقد است» (راغب اصفهانی،
 )498 :1404از تمامی تعاریف دیگر ارجحیت دارد ،زیرا مناظره ،گفتوگویی دوطرفه است که در صورت اثبات حقیقت
موضوع یا مفهومی ،طرف مقابل ملزم به پذیرش حق خواهد بود .برخی از مؤلفین ،مناظره را معادلِ «مذاکره» ترجمه
کرده و در تعریف آن گفتهاند« :مناظره ،میان دو طرف است که راجع به مسائل اخالقی ،سیاسی ،مذهبی ،قانونی و نظایر
آنها به تبادل نظر بپردازند و قضاوت نهایی توسط فرد سومی که میان دو طرف به حکمیت میپردازد ،بیان شود».
(میرصادقی )311 :1373 ،در مجموع میتوان گفت :مناظره ،مکالمه یا بحث و گفتوگویی دوطرفه است که در حضور
شخصی به عنوان داورِ جلسه صورت میگیرد و هر کدام از آنها تالش میکنند با استدالل و ارائه برهان قاطع ،برتری
عقیده خویش را به رخ دیگری کشانده و به اثبات برساند( .رزمجو )133 :1370 ،اما در ادبیات مغرب زمین ،مناظره با
« »Debateو « ،»Dialogueقابل تطبیق است »Debate« .یک قالب ادبی است و مناظرهای که بین دو طرف راجع
به مسائل مختلف انسانی مطرح میشود ،در چارچوب این قالب قرار میگیرد که اول با ردّ و بدل نظرات یکدیگر مواجه
خواهیم شد و سپس قضاوت نهایی آن ،توسط شخص دیگری که بین طرفین مناظرهکننده ،نقش داور را ایفا میکند،
بیان میشود( .محبی )88 :1379 ،در نهایت مناظره ،روش مؤثّر برای طرح دیدگاهها و برنامههایی است که به آینده
مرتبط میشود و به همین دلیل ،هنگام کارزارهای انتخاباتی ،از قابلیت آگاهیبخشی باالیی برخوردار است؛ چراکه مابین
تصمیمهای کالن و برنامههای ایشان ،میتوان خاستگاه فکری نامزدها را بهتر شناخت( .علیمحمدی)83 :1392 ،
 3-2مبارزات انتخاباتی
میدان فعالیتهای سیاسی در نظامهای واجد دموکراسی ،میدان رقابتها و مبارزات انتخاباتی 4است .یکی از
ضرورت های انتخابات و برگزاری بهتر انتخابات سالم و منصفانه برای تمامی نامزدهای انتخاباتهای یک کشور ،شناساندن
کاندیداها به مردمی است که حق رأیدادن دارند( .شریعتی )342 :1394 ،البته این مهم بهدست نمیآید ،مگر با توجه به
اصل رقابتیبودن تبلیغات نامزدها که در زمان قانونی انجام میشود( .خسروی )153 :1387 ،مبارزه انتخاباتی ،از جمله
فعالیتهایی است که نامزدها ،قبل از انتخابات ،برای جلب آرای رأیدهندگان انجام میدهند .بسیاری از صاحبنظران
معتقدند هر مبارزه انتخاباتی شامل سه طرف میشود .1 :نامزدهای انتخاباتی .2 ،رسانههای منتقلکننده پیامهای
4. Referendum Campaign
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انتخاباتی .3 ،رأیدهندگان( .بشیریه )162 :1392 ،نامزدها یا احزاب سیاسی باید از دستاوردهای ارتباطات در مبارزات
انتخاباتی بهره بگیرند .شیوههای مبارزه انتخاباتی ،بهگونهای چشمگیر فضای انتخابات را دگرگون کرده و سبب اعتبار
یافتن «انتخابات شخصیتمحور» شده است( .دهشیار )73 :1389 ،در سال  1933میالدی ،دو کالیفرنیایی به نامهای
کلم وایتکر و لئون اسمیت باکستر ،نخستین شرکت مشاورهای مبارزههای انتخاباتی ،به نام «شرکت مبارزات انتخاباتی» را
تأسیس کردند که در زمینه ارائه خدمات تبلیغاتی و مشاوره در زمینه تدوین راهبردهای حزبی فعالیت میکردند.
(کاواناگ )25 :1379 ،در ایام انتخابات ،اشخاص حقیقی ،از طریق احزاب و یا گروههای سیاسی و یا بهطور مستقل وارد
عرصه مبارزه انتخاباتی میشوند و با تحت تأثیر قراردادن افکار عمومی و جلب اعتماد رأیدهندگان ،تالش میکنند تا به
قدرت برسند( .بزرگمهری )3 :1386 ،یکی از اهداف مبارزه انتخاباتی این است که یک تصویر شایستهای از نامزدها
بهوجود آورد و هدف بعدی ،ترغیب رأیدهندگان به کاندیدای مورد نظر است( .دهشیار )106 :1389 ،برای جلب توجه
در بین م ردم ،مبارزات انتخاباتی باید براساس واقعیات موجود ،همراه با چاشنی صداقت و تقوا صورت بگیرد تا در
تشخیص نامزد اصلح ،انتخاب موجهی حاصل بشود( .شریعتی)342 :1394 ،
 -3پیشینه تاریخی مناظرات انتخاباتی در ایران
نخستین مناظرههای تلویزیونی که در جمهوری اسالمی ایران برگزار شد« ،در چنین شرایط فکری و اجتماعی بود که
طی سالهای  ،1357-60بحث آزادی ،هرج و مرج و زورمداری ،از عمدهترین مسائل روز شد» (بهشتی)8 :1381 ،؛ یعنی
چند ماه قبل از شهادت آیتاهلل شهید بهشتیرحمةاهللعلیه ،مناظرههایی با عنوان «آزادی ،هرج و مرج ،زورمداری» با حضور
شهید بهشتی ،دکتر حبیباهلل پیمان ،نورالدین کیانوری و مهدی فتاحپور از صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران پخش
میشد( .حجتی )31 :1390 ،البته مناظرههایی در بین عامّه مردم ،به مناظرههای «ایدئولوژیک» معروف شده بود که در
یک طرف آن ،شهید بهشتی و آیتاهلل مصباح یزدی

حفظهاهلل

حضور داشتند و در طرف دیگر مناظرهکنندگان ،نورالدین

کیانوری و احسان طبری بودند( .دشتی )42 :1392 ،البته رسانهایکردن مناظرهها ،بهعنوان بخشی از «تبلیغات
انتخاباتی» ،به اواخر دهه سال  1370برمیگردد( .علیمحمدی )8 :1392 ،با توجه به اینکه برگزاری مناظرههای
تلویزیونی در عرصه سیاسی ،سابقه چندان طوالنیای ندارد ،اما میتوان سال  1372را که انتخابات آن مقارن با دومین
دوره سازندگی بود ،شروع مناظرههای انتخاباتی نامید؛ انتخاباتی که مرحوم هاشمیرفسنجانی برای دومینبار نامزد شده
بود و حضور در مناظرات را نپذیرفت( .همان )82 :1392 ،در سال  1376چهار نامزد حاضر در گردهمایی مشترکی حاضر
شدند و جلسه اصالً معنا و مفهوم مناظره نداشت و در سال  1380هم با وجود اینکه شرایطی برای نامزدها فراهم شد تا
بتوانند در مقابل یکدیگر به مناظره بپردازند ،ولی برخی از آنها حاضر نشدند تا در مناظره شرکت کنند .در گذر زمان ،با
شروعِ مناظرههای تلویزیونی ،ابتدا نمایندگان نامزدهای دوره نهم ریاست جمهوری ،از اوایل اردیبهشتماه  1384به
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مناظره پرداختند 5و سپس طی دورههای بعد ،با حضور خود نامزدها در صداوسیما ،تبلیغاتِ انتخاباتی ،رنگ و بوی
جدّیتر و تندتری پیدا کرد( .دارابی )222 :1388 ،اولینباری که مناظراتی بین کاندیداهای ریاست جمهوری به شکل دو
نفره صورت گرفت ،سال  1388بود .بنابراین ،سابقه مناظرات انتخاباتی که از طریق صداوسیما پخش میشد ،به انتخابات
نهم و دهم ریاست جمهوری بازمیگردد( .سعیدی )105-111 :1393 ،رسمیترین ،جدّیترین و چالشبرانگیزترین
مناظرههای تلویزیونی ،مناظرهای بود که آقایان :احمدینژاد ،رضایی ،کروبی و موسوی برای دستیابی به سکّان ریاست
جمهوری در برابر افکار عمومی به رقابت و گفتوگو با یکدیگر پرداختند( .حجتی )31 :1390 ،در انتخابات ریاست
جمهوری سالهای  1392و  1396نیز مناظرات برگزار شد ،اما از لحاظ تعداد نامزدها و شیوه برگزاری مناظره ،با
مناظرات سال  1388متفاوت بود.

 -4اصول حاکم بر مناظرات انتخاباتی
از آنجا که ما به دنبال راهی جهت کیفیت بهتر مناظرات انتخاباتی مطابق با نظام مردمساالری دینی و اقتضائات ایرانی
(بومی) هستیم ،ضرورتاً باید مالك ها و اصولی را مدّ نظر قرار بدهیم و براساس آنها عمل کنیم .لذا ضمن برشمردن اصول
مهم اخالقی و اصول متأثر از مردمساالری دینی ،اصول فنیای که در ادامهی آن ذکر میشود ،حتماً میبایست با ساختار
نظام اسالمی مطابقت داشته باشد تا بتوان نتیجه مطلوبی از آن گرفت.
 1-4اصول اخالقی
حضرت امام خمینی

رحمةاهللعلیه

فرمودند« :از آقایان کاندیداها و دوستان آنان انتظار دارم که اخالق اسالمى -انسانى را

در تبلیغ براى کاندیداى خود مراعات و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختالف و هتک حرمت باشد ،خوددارى
نمایند که براى پیشبرد مقصود ،و لو اسالمى باشد ،ارتکاب خالف اخالق و فرهنگ ،مطرود و از انگیزههاى غیراسالمى
است( ».صحیفهی امام ،1385 ،ج )12 :12طبق گفته ایشان  -که یک قسمت از سخنان ایشان ،خطاب به نامزدها است-
اصول اخالقی باید مورد توجه نامزدها در عرصه انتخابات ریاست جمهوری قرار بگیرد .الزم به ذکر است که راجع به
«رعایت موازین اخالق اسالمی»« ،صداقت ،امانت ،گشادهرویی ،انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی
دستگاه مربوطه» ،در مواد ( )25و ( )90قانون مدیریت خدمات کشوری ،مصوب  1392مجمع تشخیص مصلحت نظام
تأکید شده و گفتهاند« :وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم» انجام بدهند .البته رعایت اصول اخالقی از
سوی باالترین مسئول کشور تا ردههای پایینتر ،جزء موارد انکارناپذیر و عقالنی است و نمیتوان بدون آنها ،داعیهی
حکمرانی شایسته داشت.

 .5در مرحله اول انتخابات 9 ،نامزد حضور داشتند .پس از مشخصشدن نتایج دور اول و راهیابی آقایان احمدینژاد و مرحوم هاشمیرفستنجانی بته دور دوم،
صداوسیما زمینه مناظره نمایندگان این دو نامزد را فراهم کرد ،بهطوریکه آقایان مهدی کلهر و حسین مرعشی به نمایندگی از آقایان احمتدینتژاد و مرحتوم
هاشمیرفسنجانی به مناظره با یکدیگر پرداختند.
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 1-1-4عهد بستن با خداوند در حضور شاهدان مناظره
عالوه بر اینکه هدف مناظرهکنندگان باید به حقیقت رسانیدن مردم باشد ،هر یک از نامزدها ،او ًال باید خود را در
مقابل حقّ تعالی ببیند( ،عصیری )76 :1392 ،ثانیاً پیشنهاد میشود و شایسته است که در برابر حضّار (بینندگان و
شنوندگان) سوگندنامهای شبیه موضوع اصل ( )121قانون اساسی ،در ابتدای شروع هر مناظرهای ،توسط نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری بهصورت فردی یا دستهجمعی قرائت شود .متن پیشنهادی بدین صورت است« :بسم اهلل
عجّلاهللتعالیفرجهالشّریف

الرّحمن الرّحیم؛ با عنایات حقّ تعالی و تحت ظلّ توجهات حضرت ولیعصر
دامظلهالعالی

خامنهای

و رهبری حضرت آیتاهلل

اینجانب ،بهعنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری سوگند یاد میکنم جز حرف حقّ در مقابل ملت

محترم جمهوری اسالمی ایران سخنی نگویم و مطالب و مستندهایی که در این برنامه به اطالع بینندگان و شنوندگان
میرسد ،عالمانه و صادقانه بیان نمایم».
 2-1-4بیان نرم و آرام و استفاده صحیح از جدل
خداوند متعال میفرماید« :فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَى؛ و به نرمى با او سخن بگویید ،شاید متذکّر شود یا
(از مجازات الهى) بترسد( ».طه ،آیه  )44مناظره آرام و دور از خشونت و با احترام متقابل ،یکی از میراث جاودان پیامبران
الهی است ،چراکه آئین آنان ،بر اصولی استوار است که فطرت و خرد ،کامالً حامی آن میباشد( .سبحانی)23 :1393 ،
ضروری است اقسام مناظره را مختصراً نام ببریم« :مناظره پسندیده» :مناظره و جدالِ مورد نظر قرآن« ،جدال أحسن»
است؛ مجادله یا مناظرهای که هدف آن ،نمایانکردن حقّ و از بینبردن باطل میباشد و تنها تسلیم و به سکوت واداشتن
فرد هم نیست ،بلکه در بیشتر حالتها« ،ارشاد خلق مخاصم و دعوت به حقّ و توجهدادن ایشان به حقایق» مورد نظر
مناظرهکننده است (اسالمی )32 :1392 ،در قرآن کریم ،به این نوع استدالل و مجادله« ،مجادله أحسن» میگویند؛
همان روشی که پیغمبران ،امامان ،فیلسوفان و متکلمان اسالمی برای اثبات عقاید خودشان ،با منکران وجود خدای متعال
و همچنین با مخالفان ادیان الهی بهکار میبردند (شهابی )9-7 :1347 ،مرحوم طبرسی در تفسیر آیه شریفه «وَ جَادِلْهُم
بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» میگوید « :منظور آن است که به بهترین نحوِ ممکن و به آنچه قرآن کریم دستور داده ،مناظره و جدل
کن( ».طبرسی« )211 :1415 ،مناظره ناپسند» یا جدال غیرأحسن؛ انسانی که بر مسئله باطلى پافشاری کند و در مقابل
اشکال راجع به امر باطل و بیهودهای ،از دلیلی که خداوند برای او قرار داده است ،بهره نگیرد (حسینی میرصفی:1391 ،
 )145-144خداوند در آیه  66سوره مبارکه آل عمران میفرماید« :هَا أَنتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِیمَا لَکُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ
فِیمَا لَیْسَ لَکُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ؛ شما کسانى هستید که درباره آنچه نسبت به آن آگاه بودید ،گفتوگو و
ستیز کردید؛ چرا درباره آنچه آگاه نیستید ،گفتوگو مىکنید؟! درحالىکه خدا مىداند و شما نمىدانید ».از امام
رضاعلیهالسالم نقل شده است که فرمودند « :ای عبدالعظیم ،سالم مرا به دوستانم برسان و به آنان بگو شیطان را بر خود راه
ندهند .به راستگویی و امانت داری فرمانشان بده و بگو مجادله را ترك کنند و از آنچه سودی برایشان ندارد ،خاموش
باشند( ».حرّعاملی ،بیتا)228 :
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 3-1-4دوری از کلمات تند و زننده و دارای بار منفی
تعابیر تند و زنندهای که میتواند روند سالم مناظره را از بین ببرد ،بینتیجه خواهد بود( .عصیری« )84 :1392 ،باید
توجه داشت که هدف از انتخابات ،در نهایتْ حفظ اسالم است .اگر در تبلیغات ،حریم مسائل اسالمى رعایت نشود ،چگونه
منتخبْ ،حافظ اسالم مىشود؟ باید سعى شود تا خداى ناکرده به کسى توهین نگردد( ».صحیفه امام ،1385 ،ج)11 :21
نمیتوان به بهانه فضای آزاد مناظرهها ،به حرفهای مناظرهکنندگان توهین کرد .بنیانگذار انقالب اسالمی فرمودند« :هیچ
مقامى و حزبى و گروهى و شخصى حق ندارد به دیگران که مخالف نظرشان هستند ،توهین کنند یا خداى نخواسته
افشاگرى نمایند؛ گرچه همه حقّ تبلیغات صحیح براى خود یا کاندیداهاى خود یا دیگران را دارند و هیچکس نمىتواند
جلوگیرى از این حق نماید( ».صحیفه امام ،ج ،18ص )337
 4-1-4بیان انتقاد با تعابیر مناسب
حضرت امام خمینیرحمةاهللعلیه در پیام به روحانیون (منشور روحانیت) فرمودند» :ممکن است هر کس در فضای ذهن و
ایدهای خود نسبت به عملکردها و مدیریتها و سلیقههای دیگران و مسئولین انتقادی داشته باشد ،ولی لحن و تعابیر
نباید افکار جامعه و آیندگان را از مسیر شناخت دشمنان واقعی و ابرقدرتها که همه مشکالت و نارساییها از آنان
سرچشمه گرفته است ،به طرف مسائل فرعی منحرف کند و خدای ناکرده همه ضعفها و مشکالت به حساب مدیریت و
مسئولین گذاشته شود و از آن تفسیر انحصارطلبی گردد که این عمل کامالً غیرمنصفانه است و اعتبار مسئولین نظام را از
بین میبرد و زمینه را برای ورود بیتفاوتها و بیدردها به صحنه انقالب آماده میکند( ».صحیفه امام ،ج282 :21؛
سعادتمند)40 :1389 ،
 5-1-4رعایت قانون
نامزدهای انتخاباتی که قصد دارند از طریق سازوکارهای قانونی انتخابات به مناصب سیاسی ملی یا محلی دست یابند،
باید بیش از سایرین به الزامات قانونی پایبند باشند .در واقع کسی که قانون را رعایت نکند ،بدون تردید شایستگی تصدی
پستهای قانونی را هم ندارد .در مواد ( )46و ( )47قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران ،تنها به «آگهی تبلیغاتی»
اشاره شده و اصالً از مبحث «مناظرات انتخاباتی» سخنی به میان نیاورده است؛ چراکه چنین رویداد تاریخیای قبالً وجود
نداشت .بنابراین قانونگذار میبایست از جهت تبلیغات کیفی ،مفاهیمی را وارد ادبیات حقوقی کند تا بتوان از آن تفسیر
موسع نمود .با توجه به سیاق ماده (( )62اصالحی  )1391/10/26قانون انتخابات ریاست جمهوری ،کمیسیون «بررسی
تبلیغات انتخابات» به نحوه چگونگی معرفی نامزدها رسیدگی نماید .در ماده (( )64اصالحی  )1391/10/26به پخش
برنامههای تبلیغاتی ضبط شده و همچنین برنامههایی که جهت معرفی نامزدها و ارائه برنامههایشان به صورت پخش
زنده میباشد ،اشاره شده است« :چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات ،برنامههای تبلیغاتی ضبط شده نامزدها
در صداوسیما دربرگیرنده مطالب توهینآمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد ،سازمان
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران موظف به حذف آن مطالب است و درصورتیکه ضمن پخش برنامه زندهای ،موارد
مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود ،سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی
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تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده ،فرصت احقاق حق بدهد ».قانونگذار ،اوالً نسبت به مستندهایی که
بهمنظور شناخت بیشتر نامزدها تولید شده و از طریق تلویزیون به نمایش گذاشته میشود و همچنین نسبت به مواردی
که در رادیو به صورت پخش زنده بوده یا اینکه قبالً ضبط شده است ،حساسیت ویژهای به خرج داده که به نظر میرسد
با توجه به جایگاه اثرگذاری فیلم تبلیغاتی نامزدها ،از اقدامات مناسبی است که آن را پیگیری میکند .ثانیاً نسبت به
برنامههای زندهای که خود نامزدها یا نماینده ایشان به معرفی دیدگاهها میپردازند ،جهت رعایت حقوقالناس و نفی
اشاعه توهین به افراد ،صداوسیما موظف به حذف مطالب حاوی هتک حرمت میباشد .یکی از مصادیق بارز برنامههای
زنده ،برگزاری مناظراتی است که ممکن است نامزدها بهجای بیان شایستگیها و ارائه برنامهها و راهکارهای عملی ،به
تخریب نامزدهای دیگر بپردازند .لذا قانونگذار معموالً با ممنوعیتِ استفاده از «هتک حرمت ،افترا یا تخریب افراد و
جریانات سیاسی رقیب و انتشار نتیجههای احتمالی و برآوردهای دارای اثر روانی مثبت یا منفی بر روی رأی دهندگان»
میکوشد تا فضای رقابت را به بهترین وجه اداره کند( .تقیزاده و دیگران )39 :1389 ،به همین منظور ،ماده ( )71قانون
انتخابات ریاست جمهوری مقرر میدارد« :داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچوجه
مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمیباشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد ».ثالثاً جهت
تنویر افکار عمومی ،نسبت به موارد غیرواقعی یا اتهاماتی که به نامزدها یا یکی از آنها و حتی افراد دیگری غیر از نامزدها
مطرح شده ،فرصتی برای جبران مافات قرار داده است .بدیهی است ابزار مناسب (رسانه ملی) جهت دفاع از حرمت
اشخاص ،به صورت ضبط شده باید باشد .البته میتوان در برنامه زندهای با همین موضوع از نامزد یا فردی که مورد اهانت
واقع شده ،درخواست نمود تا دفاعیات یا مطالب خود را بیان نماید .با توجه به اصل «آزادی انتخابات» ،نامزدها باید
بتوانند عقاید ،برنامهها و عملکردهای گذشته رقبای انتخاباتی خود را به چالش بکشند و شامل تبلیغ علیه دیگری
نمیشود .همچنین طبق اصل «تساوی در برابر قانون» ،باید معیارها و مصادیق عینی ابزارهای غیرمجاز تبلیغاتی در
قوانین انتخاباتی تعیین شوند تا زمینه اعمال سلیقه توسط نهادهای ناظر و نقض حقوق انتخابشوندگان فراهم نشود.
بنابراین ،قانونگذار باید برای جلوگیری از اعمال سلیقه نهادهای ناظر بر تبلیغات انتخاباتی و تأمین آزادی و برابری
انتخابشوندگان ،مصادیق و معیارهای شناسایی شیوههای غیراخالقی تبلیغات انتخاباتی را تعیین کند و موارد
سوءبرداشت را هم بیان نماید( .تقیزاده و دیگران )40 - 39 :1389 ،درست است که قانونگذار انتخاباتی ایران ،در
تنظیم مفاهیم و قواعد حقوقی مربوط به ابزارها و روشهای کیفی تبلیغاتی ،دقت الزم را داشته ،ولی با توجه به گذرِ زمان
و تحوالتی که به مرور در حوزه اجتماعی و حقوقی جامعه ما رخ میدهد ،کافی نیست و در بُعد تبلیغات انتخاباتی ،نیاز
است مجدداً اصالح بشود .در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری ،آنچه که به عنوان پدیده محسوب میشد ،استفادهی
وسیع از اینترنت و شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام ،توئیتر و فیس بوك ،پیامکهای گسترده ،انواع وبالگها و
سایتهای تحلیلی معطوف به ساختار انتخاباتی و سیاسی و در نهایت ،برگزاری مناظرههای جدی و فعاالنهی پخش
زندهی تلویزیونی بود( .خانمحمدی )133 :1392 ،در این بین ،نخستین گام جهت استقرار و پایبندی مجریان و ناظران
انتخابات نسبت به اصل برابری داوطلبان در استفاده از ابزارهای تبلیغاتی ،تعیین ابزارهای مجاز و غیرمجاز تبلیغاتی است.
با توجه به موادّ مندرج در قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران ،مواردی مانند برپایی ستاد تبلیغات انتخاباتی ،برگزاری
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تجمعّات تبلیغاتی (گردهمایی و همایش طرفداران نامزدها) ،استفاده از اوراق تبلیغاتی و استفاده از ابزارهای صوتی و
تصویری ،بهعنوان ابزارهای مجاز تبلیغاتی در حقوق انتخاباتی ایران شناسایی شده است.
 6-1-4عدم افشای اطالعات طبقهبندی شده و حسّاس
در برخی موارد که طرف مقابل ،از پاسخ منطقی و علمی در مناظره راه گریزی ندارد ،برای فرار از شکست ،به تهمت،
شایعهپراکنی و تبلیغات مسموم میپردازد و سعی می کند با این اقدامات ،مناظره را از مسیر صحیح خود خارج سازد.
(عصیری )163 :1392 ،اخیراً در جلسه درس خارج فقه مقام معظم رهبری

حفظهاهلل

راجع به استثنائات بحث «شفافیت»

فرمودند« :مسئوالن جز در موارد نظامی ،امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم ،باید شفاف باشند و هیچ رازی را از
مردم پنهان نکنند( ».آیتاهلل خامنهای)1397/7/30 ،
 7-1-4دفاع نکردن از افراد و یا گفتار ناح ّ
ق
در حین مناظره ،نباید از افراد ،شخصیتها ،مقامات و سخنان بیارتباط با مناظره حرفی زد و یا اینکه بیدلیل از افرا ِد
دیگر دفاع بشود؛ حتی اگر از این راه مقصدِ مطلوب بهدست آید( .عصیری )131 :1392 ،از آنجا که به قول شهید آیتاهلل
رحمةاهللعلیه

مطهری

«جزء آداب نبوت و جزء سیره کلی همه انبیاء این بوده است که هرگز برای هدف مقدس ،یعنی برای

حق ،از باطل استفاده نکردند» (مطهری )131 :1368 ،نمی توان برای موفقیت در مناظره به افراد و یا گفتار ناحقّ دیگران
دامظلهالعالی

متوسل شد .پیرو همین ،حضرت آیتاهلل خامنهای

در رابطه با مناظراتی که سال  1388بهصورت مستقیم از

تلویزیون پخش میشد ،در خطبه نماز جمعه فرمودند« :در مواردی انسان میدید که در این مناظرهها جنبه منطقی
مناظره ضعیف میشد ،جنبه احساساتی و عصبی پیدا میکرد؛ جنبه تخریبی غلبه پیدا میکرد؛ سیاهنمایی وضع موجود
به شکل افراطی در این مناظرهها دیده شد؛ سیاهنمایی دورههای گذشته هم در این مناظرهها مشاهده شد؛ هر دو بد بود.
اتهاماتی مطرح شد که در جایی اثبات نشده است .به شایعات تکیه شد ،بیانصافیهایی احیاناً دیده شد؛ هم بیانصافی
نسبت به این دولت [= دولت نهم] با این همه حجم خدمت ،و هم بیانصافی نسبت به دولتهای گذشته و دوران
سیساله .آقایان در خاللِ صحبت ،احساساتی شدند و البهالی حرفهای خوب ،حرفهایی هم که خوب نبود ،گفته شد».
(آیتاهلل خامنهای)1388/3/29 ،
 8-1-4اجازه ندادن به طرف مقابل برای عوامفریبی
حضرت آیتاهلل خامنهایدامظلهالعالی در ابتدای سال  1388فرمودند« :مبادا نامزدها در اثنای فعالیتهای انتخاباتی
خودشان ،جوری رفتار کنند و حرفی بزنند که دشمن را به طمع بیندازند .رقابتها را منصفانه کنند ،حرفها را منصفانه
کنند ،از جادهی انصاف خارج نشوند .خُب ،بهطور طبیعی هر نامزدی حرفی دارد و حرف مقابل خود را ردّ میکند؛ این ردّ
و ایراد فینفسه اشکالی ندارد ،اما مشروط بر اینکه تویش بیانصافی نباشد ،کتمان حقیقت نباشد .میدان برای همه باز
است؛ بیایند در میدان انتخابات خود را بر مردم عرضه کنند( ».آیتاهلل خامنهای )1388/1/1 ،بنابراین ،عالوه بر اینکه
مناظرهکننده نباید بهجای استدالل برای اثبات عقیده خود ،از راه تحریک احساسات جمعی و توسل به فضای حاکم ،طرح
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بحث و گفتوگو نماید( ،عصیری )127 :1392 ،شناخت اهداف و برنامههای مناظرهکنندگان ،یکی از اساسیترین
اقداماتی است که در جلسه مناظره برای هر فردی باید محرز شود تا بتواند در خالل بحثها ،پاسخ قانعکنندهای به
ایرادها و احیاناً نقدهای آنها ارائه بدهد.

 2-4اصول متأثر از مردمساالری دینی
چهار مؤلفه اساسی که از عناصر سازنده «مردمساالری دینی» ،در عرصه غیبت به شمار میروند« ،اقتدار ،ساختار
نظام ،رهبری و مردم» هستند( .نوروزیفرانی )8 :1391 ،پس از پیروزی انقالب اسالمی ،جایگاه مردمساالری دینی در
نظام جمهوری اسالمی ایران روزبهروز افزایش پیدا کرده و نمونه بارز آن ،شرکت اکثریت مردم در انتخابات (ریاست
جمهوری ،مجلس خبرگان رهبری ،مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا) میباشد .از آنجا که نظام
حقوقی ما مبتنی و برگرفته از اصول اساسی و احکام اسالم است ،الزم است اهمّ مواردِ مردمساالری دینی را برشمرده و با
نگاه واقعبینانهای نسبت به آینده برنامهریزی داشته باشیم.
 1-2-4التزام به حاکمیت الهی
آنچه که در حکومت دینی بهعنوان حاکمیت الهی م ّد نظر است ،حاکمیت خداوند متعال بر فرد و اجتماع است و
منشأ مشروعیت ،حکومت الهی میباشد که حاکمیت هم نشأتگرفته از اراده حق تعالی است .اصل ( )56قانون اساسی
مقرر میدارد« :حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ،انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم
ساخته است .هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و
ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید ،اعمال میکند».
 2-2-4التزام به قانون اساسی و سازوکارهای قانونی تبلیغات انتخاباتی
براساس اصول  6و  56قانون اساسی ،انتخابات متکی بر آرای عمومی است و از طرفی جهت تثبیت این امر ،در اصل
 177قانون اساسی« ،اداره امور کشور با اتکای به آرای عمومی» جزء یکی از عناصر پنجگانه الیتغیر در موقع بازنگری
قانون اساسی برشمرده شده است .بنا به اقتضای حقوقی کشور ما ،نامزدهای شرکتکننده در تمامی انتخابات باید به
اصول قانون اساسی ملتزم بوده و نسبت به قوانین عادی ،مخصوصاً سازوکارهای موجود درباره برگزاری انتخابات پایبند
باشند .در اینجا ،صرفاً سخن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است که به مراتب اولی باید تعهد خود به قانون
اساسی را در باب مواضع ،دیدگاه های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...در جلسات مناظرهها نشان بدهند .ناگفته
نیست که پایبندی نامزدها به قواعد و اصول مناظرهها (قوانین عادی) ،یکی از التزامات قانونی است که نباید از آن تخطی
نمود .تبلیغات انتخاباتی ،وسیله ای برای پیوند میان مخاطبان و تأثیرگذاری سیاسی بر مردم و ابزاری در مبارزات سیاسی
احزاب و گروههای سیاسی است( .حبیبنژاد و دیگران )73 :1397 ،طبق اصل ( )114قانون اساسی« :رئیسجمهور برای
مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یکدوره بالمانع

تح
هش
تمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم و بیست وسوم خردادماه 1398
است ».تکرار طول مدت ریاست جمهوری عیناً در ماده ( )1قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران مصوب
 1364/4/5اشاره شده است« :دوره ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه [به] وسیله مقام
رهبری ،آغاز میگردد ».نظام انتخاباتی ایران ،نظام اکثریتی -کثرتی است ،بهگونهای که اولین فردی که بیشترین اکثریت
نسبی را به دست آورد ،پیروز انتخابات میشود و شامل مدلهای رأی بسته ،رأی بستهی همخانواده ،رأی جایگزین و
دودوری میباشد( .غمامی )281 :1390 ،در بند سوم از سیاستهای کلی انتخابات ابالغی توسط مقام معظم
دامظلهالعالی

رهبری

به «بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب

مورد از صداوسیما و فضای مجازی و دیگر رسانهها و امکانات دولتی و عمومی کشور» اشاره شده است .استفاده برابر
نامزدها از ابزارهای صوتی و تصویری و رسانههای عمومی ،از لوازم اصلی و مؤثر تأمین اصل برابری نامزدها در تبلیغات
انتخاباتی است .درصورتیکه بهکارگیری این ابزارها برای تبلیغات به نفع برخی افراد یا گروههای سیاسی خاص ،هم اصل
برابری انتخابشوندگان را نقض میکند و هم منجر به ایجاد شبهه در اصل برگزاری انتخابات میشود( .تقیزاده و
دیگران )31-39 :1389 ،قانونگذار در فصل ششم قانون انتخابات ریاست جمهوری هم بخش مجزایی تحت عنوان
«تبلیغات» در نظر گرفته است .معموالً در فصل مربوط به تبلیغات ،مدت فعالیت ،موارد تخلف انتخاباتی و موارد الزامی به
رعایت در فعالیتهای تبلیغاتی معین شده ،ولی همچنان عدم شفافیت شیوهها و هزینههای تبلیغاتی در قانون مشاهده
میشود( .زینیوند )102 :1395 ،ماده ( )15الیحه قانونی انتخاب اولین رئیسجمهور کشور جمهوری اسالمی ایران
مصوب  1358/9/28مقرر میدارد« :نامزدهایی که از طرف وزارت کشور اعالم میشوند ،هر یک حق دارند بهطور مساوی
از سیماوصدای جمهوری اسالمی ایران برای معرفی و ارائه برنامههای خود استفاده نمایند ».ماده ( )65قانون انتخابات
ریاست جمهوری مقرر میدارد« :نامزدهای ریاست جمهوری که صالحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها
از طرف وزارت کشور اعالم میگردد ،هر یک حق دارند بهطور مساوی از صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران برای معرفی
و ارائه برنامههای خود استفاده نمایند .ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صداوسیما بهعهده
کمیسیون بررسی تبلیغات میباشد ».بنابراین پس از تأیید صالحیت نامزد ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان و اعالم
اسامی آنها از طرف وزارت کشور ،قانونگذار ،اوالً ضمن تأکید بر حقّ استفاده برابر و یکسان از صداوسیما ،باید بهطور
مساوی ،برای معرفی و ارائه برنامهها و راهکارهای عملی خود از صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران استفاده کنند.
(بزرگمهری )6 :1386 ،ثانیاً جهت تنظیم برنامه تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری ،ماده (( )62اصالحی
 )1391/10/26قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرر داشته است« :به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای
ریاست جمهوری از امکانات دولتی ،کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در زیر نظر هیئت اجرایی
مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل میگردد ».پیشبینی کمیسیون تبلیغات انتخابات جهت نظارت بر
برخورداری برابر نامزدها از امکانات دولتی و صداوسیما در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری ،از نکات
مثبتِ تأمین اصل برابری همه نامزدها در تبلیغات انتخاباتی ایران به شمار میآیند( .تقیزاده و دیگران)27 :1389 ،
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 3-2-4لزوم اعتقاد به اصل مشورت و مشارکت عمومی
آیه  38سوره مبارکه شوری میفرماید« :وَالَّذینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ
یُنْفِقُونَ؛ و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا میدارند و کارهایشان بهصورت مشورت در میان
آنهاست و از آنچه به آنها روزی دادهایم ،انفاق میکنند ».اصل ( )59قانون اساسی مقرر میدارد« :در مسائل بسیار مهم
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم
صورت گیرد .درخواست مراجعه به آرای عمومی ،باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد ».عرصه
انتخابات نیز مانند دیگر مسائل مهم کشور ،از جمله موارد بسیار مهمّی تلقی میشود که با توجه به نظام مردمساالری
دینی که مبتنی بر مقبولیت مردمی است ،بدون مشارکت عمومی و یا مراجعه به آرای ملت ،نمیتوان به نتیجهای رسید.

 3-4اصول فنی
هر انسانی در برخی از موارد ،درگیر اختالفنظرهای دینی ،سیاسی ،اجتماعی و  ...میشود و از آنجایی که طرفین به
دنبال دالیلی برای اثبات ادعای خویش هستند ،باید با اصول و قواعد مناظره و جدل آشنایی پیدا کنند .دانشآموزی
فنون مناظره ،میتواند نقش تعیینکنندهای در رساندن حقیقت داشته باشد( .عصیری )52 :1392 ،برخی از مهمترین
موارد اصول فنی به اختصار بیان میشود:
 1-3-4معین بودن محدوده مناظره
حیطه و حدود مناظره باید محدود و معین باشد( .منصور نژاد )214 :1390 ،رهبر معظم انقالب فرمودند« :من با
مناظره و معارضه و گفتگو و انتقاد مخالفتی ندارم؛ اما سعی کنید این در چهارچوبهای درست شرعی و دینی انجام
بگیرد» (آیتاهلل خامنهای  )1388/3/14در هر مناظرهای ،باتوجه به موضوع آن ،محدودیتهایی وجود دارد که در
صورتیکه عدم رعایت ،مناظره منجر به شکست میشود و مهمتر آنکه بعد از مناظره ،ممکن است افرادی که در مناظره
مسائلی علیه آنها مطرح شده ،اقامه دعوا کنند.
 2-3-4رعایت اولویت در انجام مناظره
در صورت مهیا بودن شرایط مناظره ،موضوع برنامهها باید شامل موارد مهم و اساسی جامعه بوده و نسبت به سایر
مسائل در اولویت قرار بگیرد (عصیری )79 -78 :1392 ،و البته باید دربرگیرنده پاسخ به ابهامات مردم باشد .بهعنوان
مثال ،در بُعد اقتصادی میتوان مسئله تولید داخلی ،میزان صادرات و واردات کشور ،حمایت از کارگر ایرانی و از همه
مهمتر ،راهکارهای قوی و مؤثر اقتصاد مقاومتی را مورد بحث و گفتوگو قرار داد.
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 -3-3-4توانایی و بیطرفی مجری
مجری باید بتواند مناظره را بهخوبی برگزار کند ،زمانبندی انجامشده برای مناظرهها را دقیقاً اجرا نماید ،برای اینکه از
موضوع بحث خارج نشوند ،از جسارت و تدبیر الزم برخوردار باشد (منصور نژاد )216 :1390،و مناظرهکنندگان را به
گفتوگو در چهارچوب موضوع دعوت کند ،همچنین باید بتواند جمعبندیهای گفتوگوها را ارائه کند و مبانی و اصول
مشترك مناظرهکنندگان را آشکار نماید .مجری مناظره باید بیطرفی خود را در طول مناظرهها حفظ کند و از اظهار نظر
و یا انتقاد در حین برنامه ،جلوگیری کند و نباید برای اثبات بیطرفی خود نقش تنظیم وقت داشته باشد( .عبدالرشیدی،
)1392
 -4-3-4وجود هیئت ناظران (داوران)
ضروری است که در مناظره ،افرادی بهعنوان ناظر باشند تا درباره صحت ،قوّت ،استحکام ،اتقان علمی هر یک از
طرفین مناظره ،داوری کنند (منصور نژاد )219 :1390 ،مثلِ تشکیل «کمیسیون مناظرات ریاست جمهوری» 6در آمریکا.
بنا بر آنچه که در سایت رسمی مناظرات ریاست جمهوری 7راجع به این کمیسیون گفته شده ،در سال 1987م تأسیس و
از سال 1988م ،برای هر کدام از مناظرهها ،حامی مالی معرفی کردند .این کمیسیون ،درباره برگزاری مناظرههای
انتخاباتی در ساختار دموکراسیهای کشورهای درحال توسعه بهعنوان نقش مشاور عمل میکند که اطالعات مفیدی برای
انجام تحقیقات بیشتر ،مانند چکیده مناظرهها ،متن و تصاویر ویدئویی مربوط به مناظرهها در سایت مذکور موجود است.
کمیسیون بهعنوان یک بخش دائمی در برگزاری هر یک از انتخابات است که بهترین اطالعات را به بینندگان و
شنوندگان ارائه می دهد و از اهداف اصلی آن ،به غیر از ایجاد فضا و مدیریت جلسات مناظره برای نامزدهای ریاست
جمهوری و نامزدهای معاون رئیسجمهور )Byers,2008( ،میتوان به انجامدادن فعالیتهای پژوهشی و آموزشی مربوط
به مناظره اشاره کرد .این کمیسیون ،یک سازمان غیرانتفاعی و غیرحزبی است که همه مناظرههای از سال  1988تا
 2016م را  -که شامل سه مناظره نامزدهای ریاست جمهوری و یک مناظره بین نامزدهای معاون رئیسجمهور است -
مدیریت نموده است .در این مورد ،یکی از پیشنهادات عملی ما این است که باید کمیسیونی متشکل از نماینده احزاب،
گروهها و ...تشکیل بشود و آنها بر برنامههای مناظرهها نظارت داشته باشند .البته در قانون انتخابات ریاست جمهوری
ایران« ،کمیسیون بررسی تبلیغات» داریم که تاحدودی میتواند نسبت به روند مناظرات نقش فعالی داشته باشد ،اما به
لحاظ دولتی بودن ،قدرت زیادی ندارد و اثرگذاری آن کمتر خواهد بود؛ به جهت اینکه کمیسیون غیردولتی بهتر میتواند
نظارت کند و در مواردی که شبهه «تقلب» پیش میآید ،بهترین جواب نقض شبهه میباشد.
 -5-3-4احترام به قواعد مناظره
از جمله مواردی که پیش از مناظره دقیقاً باید مورد توافق طرفین مناظره قرار گیرد ،تعیین مواد مناظره است.
(منصورنژاد )214 :1390 ،در جریان برگزاری مناظرههای انتخابات ریاست جمهوری سال  ،1392نکتهای که بدان اشاره
)6. The Commission on Presidential Debates (CPD
7. www.debates.org
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شده است ،همین موضوع بود که قبل از برگزاری هر مناظره ،الزم بود تا آخرین هماهنگیها با مناظرهکنندگان صورت
بگیرد( .ضرغامی ،مناظره )11 :1392 ،اوالً هر نامزدی باید به قواعد و اصول تنظیمشده احترام بگذارد (علیمحمدی،
 )149 :1392ثانیاً برای هر کدام از برنامهها باید محتوای آن از قبل نوشته شده باشد ،یعنی برنامه باید هدف معینی
داشته باشد .روند سؤاالت هم باید بهگونهای طراحی بشود که به هدف تعیینشده نزدیک باشد .در اینجا ضروری است
یک نکتهی مهمی که در بیانیه «کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری» راجع به مناظره انتخابات دوره دهم
ریاست جمهوری هم آمده بود ،یادآوری بشود .در بند سوم از آن بیانیه مقرر شده بود« :با هدف استفاده بهینه از زمان ،از
نامزدها میخواهیم در چارچوب مناظره مباحث خود را مطرح کنند ».درحالیکه چنین چارچوبی هنوز مقرر نشده بود تا
نامزدها دقیقاً از آن مطلع باشند و مباحث خود را مطرح کنند.
 -6-3-4ارائه گزارش تحلیلی از مناظره
اگرچه مخاطبان مناظرات ،بهترین قضاوتکنندگان غیررسمی مناظرات هستند ،اما الزم است از طرف برگزارکننده یا
مجری مناظره ،گزارش و تحلیلی از زمان ،مکان ،موضوع ،اسامی مناظرهکنندگان ،مفادّ توافقات پیش از مناظره ،نحوه
برگزاری و همچنین نتیجه مناظرات ارائه شود .این میتواند بهعنوان پیشنهاد ذکر شود تا بدون هرگونه سیاستزدگی و
جعل آمار و ...تحلیلی از روند برگزاری مناظرات به مردم ارائه شود( .عصیری)176 -175 :1392 ،
 -7-3-4ضبط و ثبت جلسات مناظره
از آنجا که در برخی از سایتها ،روزنامهها یا ...بخشی از سخنان و مواضع حقیقی نامزدها در جلسات مناظرات ،با
تحریف یا سانسور منعکس میگردد ،ازجمله راهکارهای پیشگیری از تحریف و سانسور جلسات مناظره ،ثبت و ضبط
وقایع از آغاز دعوت به مناظره ،جلسات مناظره و مباحث مطرحشده در آنها است که بعداً مستندسازی شده تا راه هرگونه
سانسور مسدود گردد( .عصیری )178-165 :1392 ،این مورد ،هم برای گزارش تحلیلی مفید است و هم سابقه برگزاری
و نحوه اجرای آن برای آیندگان حائز اهمیت خواهد بود ،چراکه استفاده از تجربیات گذشته موجب بهبود کیفیت
مناظرات میشود.

 -5نتیجهگیری
«تبلیغات انتخاباتی»  ،ابزار قانونی است که در قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران بدان اشاره شده و
نامزدها میتوانند با توسل به آن ،دیدگاهها ،عقاید ،نقدها و تعاریف خود در حیطه امور سیاسی ،اقتصادی و ...را بیان کنند.
البته تبلیغات ،انواع و اقسامی دارد که یکی از موارد آن ،جلسات مناظرههایی است که هر چهار سال یکبار ،چندین
مرتبه ،بین نامزدهای ریاست جمهوری برگزار میشود تا بتوانند تصویری از برنامهها و عملکردهای خودشان را به ملت
ارائه دهند .جهت اثرگذاری این ابزار تبلیغاتی ،الزم است تمامی اقتضائات جامع ه را سنجید و سپس به تشکیل جلسه
مناظره روی آورد .در شرایطی که دنیا رو به توسعه و پیشرفت است ،نمیتوان تنها به شیوهی سنتی چاپ معرفینامه،
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زندگینامه در ابعاد مختلف پرداخت ،بلکه مطابق با بند «ب» از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که مقرر
میدارد« :استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش در پیشبرد آنها» ،باید از امکانات بهروز جهان در
رسیدن به اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی بهره گرفت .هر نظامی برای خود قوانینی دارد که یا مدون شده است یا
اینکه برخی از آنها به ٌصورت عرف مورد قبول همگان واقع شده است .از آنجا که سیستم حکومتی نظام جمهوری اسالمی
ایران ،سیستمی والیی است که فرمان رهبری را مالك خود قرار میدهد و معتقدیم باید متناسب با اقتضائات ایرانی-
اسالمی (بومی) قواعد و مقرراتی وضع نمود تا در اثنای اجرای آن ،به مشکالت عدیدهای برخورد نکنیم ،لذا برای اینکه
بتوانیم مواردی را از لحاظ اصول اخالقی بهعنوان مالك برتر و پذیرفتهشده در مناظره محسوب کنیم ،رجوع به قرآن و
علیهمالسالم

روایات اهل بیت

دامظلهالعالی

رحمةاهللعلیه

و مقام معظّم رهبری

و همچنین بیانات حضرت امام خمینی

اداماهللظله

باشد .به نظر میرسد بر اساس سخن ارزشمند رهبر معظم انقالب اسالمی

میتواند راهگشا

که فرمودند« :این رقابتها و مناظرات،

که ابتکار مهمی بود؛ ابتکار جالبی بود؛ خیلی صریح بود ،خیلی شفاف بود ،خیلی جدّی بود ».و بیانات اندیشمندانهی
ایشان مبنی بر اینکه «مناظرههای زنده تلویزیونی خوب است ،اما این آسیبها [= ایراد به سخنان مناظرهکنندهها] باید
برطرف بشود( ».آیتاهلل خامنهای )1388/3/29 ،و با توجه به شناخت نظام انتخاباتی کشورمان و همچنین با درنظرگرفتن
اقتضائات ایرانی (بومی) ،ارائهی پیشنهاد قانون جامع مناظرات سالم ،مؤثر و مفید نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری
ضروری و حیاتی است .الزم به ذکر است به جهت اجراییشدن بند ( )51سند الگوی پایه اسالمی -ایرانی پیشرفت ،مبنی
بر «گزینش مسئوالن و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف در معیشت و اهتمام ایشان به هنجارهای عدالت،
صداقت ،راستگویی ،اعتماد ،فداکاری و پاسخگویی» ،تثبیت اصول در چارچوب مواد قانونی یا قانون مجزای مناظرات
انتخابات ضروری خواهد بود .بنابراین ،با تکیه بر اصول «اخالق حرفهای ،مردمساالری دینی و فنی» میتوان جلسات
مناظرات را بهعنوان ابزارِ مناسبِ تبلیغات انتخاباتی معرفی کرد تا نامزدهای ریاست جمهوری بتوانند در چهارچوب قوانین
به مبارزهی انتخاباتی بپردازند .ناگفته نماند که در جهت گزینش و انتخاب مسئوالن نظام ،مخصوصاً رئیسجمهور ،نیازمند
اصالح بند ( )51الگوی پایه اسالمی ،ایرانی پیشرفت میباشیم تا نتیجهی شایستهای با محوریت قانون پدیدار گردد.
 -6پیشنهاد اصالحی
بر اساس مطالعات و بررسیهای انجامشده در این مقاله ،پیشنهاد اصالحی بند ( )51الگوی پایه اسالمی ،ایرانی
پیشرفت به این شرح است« :گزینش کلیه مسئوالن عالی و میانی و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به الزامات قانونی،
تعهد به وعدههایشان در انتخابات و پاسخگویی از طریق سازوکارهای انتخابی شفاف (در انتخاباتها) و در انتصابات
مقامات و مدیران بر مبنای التزام به هنجارهای قانونی ،اخالق حرفهای ،عدالت ،صداقت ،راستگویی ،اعتماد ،شایسته-
ساالری».
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