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 نظارت استصوابی در نظام های انتخاباتی انتخابات آزاد و 

انتخابات  بحث بر  مباحث  نظارت  اخ  ی از جمله  سال  در چند  که  طور جد   ریاست  س   ی به  محافل  و    یاس یدر 

گرچه    .بر آن گرفته شده است  زین  یاریبس  یاس یو س   یو اشکاالت حقوق   دهیجامعة ما مطرح گرد  یمطبوعات

همواره هنگام انتخابات این شبهه مطرح  بود لکن    1377در سال    یبحث، انتخابات خبرگان رهبر   نینقطة اوج ا

مطرح    گریبحث، بار د  ن یا  م، یرو دار  ش یرا در پ  ی جمهور  استیانتخابات ر  هک   ز ین  برهه زمانی فعلی در  می شود.  

شرکت در  جایگاه  تا درحد امکان در خصوص    دیمم برآ   درصدد نشست علمی و کرسی    نیاست. ما در ا  دهش 

در میان حقوق  چه به عنوان حق انتخاب کردن و چه حق انتخاب شدن را  حق مشارکت سیاسی  انتخابات و  

کشورهای مهم    رایران و دیگ   ردبر انتخابات را در نظام های انخاباتی  نظارت  س ضرورت  پبیان و س شهروندی  

اِعمال   ی ها  وهیمفهوم نظارت و انواع آن، و ش   دنیا بررسی کنیم. البته روشن است که در این راستا، نیاز به بیان

می باشد و در نهایت به این نتیجه خواهیم    یاسالم  یجمهور  یمختلف و در قانون اساس   ی آن در کشورها

جع تشخیصی مانند  روجود دارد و در همه موارد م   کدر همه کشورهای دموکراتی نظارت بر انتخابات  رسید که  

   است. ی نظارت استصواب ، زنیز برای آن وجود دارد و ماهیت نظارت نی  نگهبانی شورا

شبهه را در ذهن خود دارند که اصول مربوط به نظارت    نیا  یاعده نیز از آن جهت است که    ضرورت این بحث

دارد؛ حال    یجا  رانیا  یبوده و فقط در قانون اساس   کیدموکرات  ریغ  یاصول  ،ینگهبان در قانون اساس   یشورا

  یدارا   یبه خصوص کشورها   گرید  یمشابه در کشورها  ییدارد که نهادها  یو بررس   قیتحق  یسؤال جا  نیا

 نه؟  ایرد وجود دا  کی ساختار دموکرات

 انتخابات نماد مهم دموکراسی و حقوق شهروندی  

طور    به  که  نوظهوری  مفهوم  است، حقوق معاصر اهمیت  حائز  بسیار  مباحث از حقوق شهروندی  موضوع 

ویژه به عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی و سیاسی و حقوقی جایگاه خاصی پیدا کرده است. رعایت 

، حقوق بشر، پاسخگویی  دموکراسی حقوق شهروندی، مستلزم حکمرانی خوب است که قرائتی جدید از مفاهیم 

تقای سطح مدنیت می شود.  و سیاست مشارکتی در مدیریت اجتماع است و با رویکرد انسان محور، سبب ار

امروزه مفهوم شهروندی جایگزین مفهوم توسعه شده است؛ اما بطورکلی حقوق شهروندی همان حقوقی است  

 .که دولت باید در رابطه با اتباع خود رعایت کند 

برخوردار است و    حقوق شهروندی در جهان معاصر مهّم سنجش  از جّذابیّت خاصی  از مالک های  یکی 

   است. Citizenشهروند ترجمه واژه  است.  دموکراتیک و مردم ساالررژیم های سیاسی مشروعیّت های 
ه فرد به عنوان تبعیت  کاست    اقتصادی  و اجتماعیمدنی، سیاسی،    حقوق  ای از  حقوق شهروندی مجموعه 

ای دولت موظف است  است که در هر جامعه  قانون حقوق،یک کشور از آن برخوردار است و محور تضمین این 

حقوق بشر    های عمومی( در چهارچوب اعالمیه   را )به عنوان حقوق ملت یا آزادی   به نمایندگی از اتباع خود آن 

 .تصویب کند و به موقع اجرا گذارد
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ی و سیاسی برخوردار  حقوق شهروندی وقتی تحقق پیدا می کند که تمام افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدن

باشند و شهروندان نیز به عنوان اعضای آن جامعه مسئولیت هایی را در راستای اداره بهتر و ایجاد نظم عهده  

ایجاد جامعه سالم مبتنی   و  ارتقای حقوق شهروندی  دار شوند، بدیهی است شناخت این حقوق متقابل در 

 .عدالت، نقش موثری دارد و نظم بر

اری به قلمرو جغرافیای سیاسی، احترام به قانون، توجه دقیق به حقوق دیگران و آگاه بودن  هویت سیاسی، وفاد

از امتیازات و منزلت خویش و باالخره گردن نهادن به وظایفی که ناشی از شهروندی و برخورداری از حقوق  

  1. شهروندی است که مفهوم شهروند به معنای امروزی را پدید آورده است

شهروندی طبعاً شخص دارای حقوقی فرض شده است و در مقابل این حقوق، وظایف و مسئولیتهایی  در نظام 

نیز پذیرفته است و تبعیت از الگوهای رفتاری خاصی نیز از او انتظار می رود که نشانه جایگاه واالی شهروندی  

برابر می انگارد و در همه    است به عالوه آنکه از لحاظ نظری نظام شهروندی همه شهروندان به لحاظ حقوق را

باید   توجه  زیرا در صورت عدم  دهند،  قرار  توجه  را مورد  این حقیقت  باید  اندرکاران حکومت  احوال دست 

    2 .پاسخگو باشند. حکومت پاسخگو ثمره نظام شهروندی است

م حقوقی یک  مجموعه ای از حقوق،آزادی ها و امتیازاتی است که در نظادر اندیشه اسالمی، حقوق شهروندی  

در جهت فراهم سازی زمینه    - اصل کرامت انسانی و منع تبعیض   2کشور به شهروندان آن، با لحاظ کردن  

این حقوق بخشی از حقوق بشر است    تعلق می گیرد. -سعادت مندی و رشد شخصیّت فردی و اجتماعی آنها

هیچ    ی بین المللی درج می کند.که برای تضمین و تأمین هر چه بهتر آنها را در قوانین اساسی و میثاق ها

کس نمی تواند این حقوق را از انسان سلب کند. این حقوق اعم از حقوق اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی  

 و قضایی. 

 حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

د قانون اساسی    اجتماعی، قضایی و فرهنگی حقوق اجتماعی شهروندان، مشتمل بر ابعاد سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و رفاه  

  11)نه حقوق شهروندی( در فصل سوم و برخی فصول دیگر از جمله فصل    با نام حقوق ملّت  جمهوری اسالمی

تقسیم بندی بر اساس میثاق حقوق شهروندی به گونه های مختلف دسته بندی شده است.    ذکر شده است.

.حقوق  3.حقوق سیاسی؛  2.حقوق مدنی؛  1  :عبارت است از    بشر و رویه موجود  بین المللی از جمله اعالمیّه جهانی حقوق

    3 .حقوق فرهنگی.5.حقوق اجتماعی؛ 4اقتصادی؛ 

 شهروندان  و تکالیف مدنیحقوق 

 دسترسی به عدالت و آزادی   ،فرد  منطقی   و  معقول  امنیت میشوند؛   بندی  دسته  گروه  سه  در  حقوق و تکالیف مدنی 

 
 .48،  ص 1376اقتصادی،  – پیرو پیران، مقاله شهر، اطالعات سیاسی .    1

 . 48پیران، همان، ص  .  2

 . 46مهرپور،نظام بین المللی حقوق بشر،ص .  3
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 وجدان 

اول، حق بر امنیت شخصی شامل شکنجه نشدن توسط حکومت، لغو مجازات مرگ و آزادی کنترل   .1

می  برگیرنده بر جسم  در  فردی  امنیت  بر  بهره باشد. حق  از    ی  مانع  بدون  و  قانونی، مستمر  مندی 

دهد تا  ر به افراد این امکان را می باشد. حق مزبو زندگی، اعضای بدن، جسم، سالمتی و اعتبار خود می 

ها و افراد زندگی کنند. این حق دولت را مجبور به حمایت از حق    دولت، سایر گروه   بدون مداخله 

 .کند افراد به امنیت فردی می 

کنند، دسترسی به دادگاه را فراهم و  دوم، حق هایی که دسترسی به عدالت را حمایت یا تسهیل می  .2

اند، شامل حق   های حقوقی   ها نوعاً حقکنند. اینبرای حصول عدالت حمایت میدر دادگاه از تالش  

دادگاه، مواجهه با شاکیان و برخورداری از    بر داشتن وکیل، معاضدت قضایی رایگان، معافیت از هزینه 

 .محاکمه با حضور هیأت منصفه است

ها و عقایدشان را در زندگی و نیز    سوم، حق آزادی وجدان و آزادی انتخاب به افراد امکان حفظ ارزش  .3

دهد. این حقوق شامل آزادی بیان و  زیستن بر اساس اصول مذهبی، فلسفی یا حتی اخالقی را می

 .باشد مطبوعات، توانایی صحبت کردن، نوشتن و ارتباط خواه از طریق گفتگو، تبلیغ، تلفن یا پیامک می 

چالش گرفتن و انتقاد از دولت، امکان    به   امکان   هااد و گروه  های عام و فراگیر بوده که به افرها، حق    این حق

طور    دهد. به مدنی می   دولت یا سایرین را در جامعه های دیگر بدون مداخله    نظر در مورد افراد و گروه  ارائه

 .گرددخالصه حقوق مدنی شامل حقوق مربوط به آزادی، حقوق مساوات و حقوق مصونیت افراد می 

به  هشت اصل از قانون اساسی به  برخی نویسندگان و محققین از این حقوق به حقوق قضایی شهروندان یاد کرده اند.  

حقوق قضایی شهروندان    39و    38،  37،  35،  34،  32،  22تخصیص داده شده است. اصول  این دسته از حقوق شهروندی  

  14را تبیین نموده است. هدف اصلی حقوق قضایی شهروندان ایجاد امنیت قضایی برای اعضای جامعه است. در بند  

برای همه و    "ادالنهتامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی ع "اصل سوم قانون اساسی بر  

(،  37(، اصل برائت )اصل 169، تصریح شده است. عطف به ماسبق نشدن قانون )اصل "تساوی عمومی در برابر قانون"

(، اصل ممنوعیت شکنجه و اخذ قرار با تهدید و  35(، اصل استفاده از حق وکیل )اصل  32اصل تامین قضایی )اصل  

بودن دادرسی )38ارعاب )اصل   از جمله حقوق  34)اصل    "حق مسلم دادخواهی "(، اصل  165اصل  (، اصل علنی   )

 قضایی شهروندی است که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مورد توجه قرار داده است.  

 شهروندان اجتماعی حقوق و تکالیف 

  که   طوری   به.  شد  تبدیل   شهروندی  حقوق   اساسی   اجزاء  از   یکی   به  197۰  تا   1945  بین  های سال  در  حقوق اجتماعی 

 .داندمی سیاسی ادغام شرط پیش  را آن و اند کرده  یاد اجتماعی”  عرصه در  کامل  “عضویت عنوان به آن از

 افراد از قبیل   کننده تهدید هایی است برای حداقل کردن خطر و مشکالت  بعد اجتماعی حقوق شهروندی شامل حق

https://vakiltop.com/blog/threat-of-murder/
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های بلندمدت افراد بر حفظ درآمد و دسترسی به شغل، خدمات    فقر ، تبعیض و محرومیت اجتماعی و نیز به حق

 .بهداشتی و به جا و مکان بر اساس نیاز اشاره دارد

های مادی و درآمدی مانند تأمین  گردد. این حقوق شامل حمایتعمدتاً به حقوق رفاهی مربوط میحقوق اجتماعی  

مسکن، تأمین شغل، پرداخت حقوق و مزایای کافی و برخورداری از حداقل دستمزد، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری،  

، پیری، بی سرپرستی، حوادث و سوانح، بر خورداری از آموزش و پرورش رایگان، برخورداری از  از کار افتادگی بیماری،

های    ی از بیمههای پزشکی و برخورداربهداشت و درمان، مانند: برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت

 .  درمانی، حمایت های قضایی، مانند: حق برخورداری از وکیل و حق داد خواهی و مراجعه به دادگاه

 شهروندان اقتصادی  و تکالیف حقوق

های اقتصادی چون حق بر مالکیت شخصی، حق انعقاد قرارداد و حق بر انتخاب شغل در    قرن نوزدهم، حق  تا نیمه

گردید. تا پایان قرن نوزدهم  های مدنی پایه تلقی می  عنوان حقکشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به  بسیاری از  

ها افزایش یافته و از طریق   بضاعت داده شد، این امکان را فراهم ساخت تا این حق حق رأیی که به تدریج بر افراد بی

 .گردد  جمعی تکمیل ها و مذاکرات دسته ها، انجمنسازمان 

  آزادی   توان به سه دسته تقسیم کرد: حقوق مالکیت،عنوان یکی از ابعاد حقوق شهروندی را می های اقتصادی بهحق 

 .کار به مربوط های  آزادی و حقوق و قرارداد  انعقاد

ز  ( و مصونیت شغل و مسکن ا31(، دارا بودن مسکن متناسب )اصل 28حق انتخاب شغل و امکان انتخاب شغل )اصل 

( از جمله مواردی است که  29( و برخورداری از تامین اجتماعی )اصل  47و    46تعرض، حرمت مالکیت شخصی )اصول  

 قانونگذار به عنوان حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی لحاظ کرده است. 

 شهروندان فرهنگی  و تکالیف حقوق

  از   مندی بهره  جامعه،  فرهنگی  حیات   در   مشارکت   به  انسان  حق  از   که   است   بشر  حقوق  از  ای دسته حقوق فرهنگی 

های علمی، حفظ اخالق و منافع اصولی در علوم، کسب دانش یا تولیدات هنری، دستیابی به آموزش و حفظ  توسعه

نماید. تعریف این دسته از حقوق، به آن دلیل دشوار است که تعریف  هویت فرهنگی، زبانی و آداب و رسوم حمایت می

های فراوانی که در مورد تعریف فرهنگ و حقوق ناشی از آن وجود دارد،  ن نیست و به دلیل اختالفخود فرهنگ آسا

هایی   لمللی تالش کرده اند تا بر سر حداقلاطبعاً مصداق های آن نیز مورد اختالف خواهد بود. با وجود این اسناد بین

 .توافق شود

حمایت قانونی و تساوی افراد در همه ابعاد حقوق انسانی، سیاسی،    گرچه در اصل بیستم قانون اساسی، برخورداری از 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسالم را به عنوان سیاست محوری حقوق شهروندی مورد توجه قرار داده  

از جمله   نگرفته است.  قرار  به طور آشکار مورد بحث  فرهنگی  اختصاصی جزئیات حقوق  اما در اصول  حقوق  است، 

فرهنگی تصریح شده در قانون اساسی، دادن حق استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و در رسانه های جمعی  

و تدریس ادبیات آنها در مدارک در کنار زبان فارسی برای اقوام مختلف ساکن در ایران است. همچنین بند سوم اصل  

و تربیت بدنی، برای همه در تمام سطوح و تسهیل آموش عالی  سوم قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش و پرورش  

 تاکید ورزده است. بر همگانی ساختن آموزش و رایگان کردن آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه و گسترش  

https://vakiltop.com/blog/%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c/
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 (  3۰آموزش های دانشگاهی به طور رایگان با رعایت امکانات در اصل سی ام قانون اساسی تاکید شده است. )اصل 

 سیاسی شهروندان و تکالیف حقوق 

تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند. حق  ی حق می  حقوق سیاسی حقوقی است که به موجب آن، شخص دارنده

 .حاکمیت ملی ناشی از حقوق سیاسی شهروندان است

های  ق  های سازمانی، ح  های سیاسی فردی، حقحق   :است  متمرکز   هاحق  از  نوع  چهار  بر حقوق سیاسی  بحث از

 .عضویت و حق تعیین سرنوشت گروهی

و در بند هفتم این اصل    "محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی"در بند ششم اصل سوم قانون اساسی  

مشارکت عامه مردم در  "و اهتمام دولت در به کار بردن همه امکانات جهت    "تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی"

به عنوان تکالیف مهم دولت و حکومت از جمله مواردی است    "اقتصادی و فرهنگی خویشتعیین سرنوشت سیاسی،  

که قانونگذار بنیادهای حقوق سیاسی و اجتماعی مردم را ترسیم نموده است . عدم سلب آزادی های مشروع حتی با  

از جمله  قوانین  و وضع  قانون  ابزار  از  استفاده  با  ارضی کشور  تمامیت  و  استقالل  تاکید    نام حفظ  مورد  راهبردهای 

 قانونگذار در اصل نهم قانون اساسی است.  

در اصل هشتم قانون اساسی بر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان حقوق و تکلیف متقابل دولت و مردم تاکید شده  

(، آزاد بودن نشریات و مطبوعات  23است. ممنوع کردن تفتیش عقاید و پرهیز از تعرض و مواخذه به دلیل عقیده )اصل  

فا نامه ها، ضبط و  بازرسی  بیان مطالب، ممنوعیت  تلگرافی و تلکس،  در  تلفنی، افشای مخابرات  ش کردن مکالمات 

(، آزادی احزاب و جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی  25سانسور و استراق سمع و پرهیز از هرگونه تجسس )اصل  

( از جمله اصول تصریح شده  27(، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها )اصل  26و انجمن های اسالمی )اصل  

 و سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسالمی می باشد.  اجتماعی

 حق مشارکت سیاسی 

است که در دو    مشارکت سیاسی حق    که در این تحقیق از آن بحث می کنیم    شهروندی سیاسی مهم ترین حقوق  

حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن برای مناصب مهم سیاسی مانند نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری    صورت

 هور پیدا می کند.و ... ظ

 اقسام آن  بر آن و نظارت  آزاد و  انتخابات 

  اراده مردم است که این اراده به وسیله انتخابات -در جوامع دمکراتیک -با توجه به این که منشأ قدرت حکومت

انتخابات آزاد و عادالنه ابراز می  ابزارها  )منصفانه( یکی از متداول ترین و مهمترین شیوه   4گردد، برگزاری  ها و 

 های اساسی به  برای ابراز این اراده و تحقق مشارکت مردمی در حیات عمومی و اعمال موثر حقوق بشر و آزادی 

 و تشکیل حکومت و تأمین آزادی مشارکت  « 5آید. تا جایی که تحقق »حق مشارکت در حیات عمومیشمار می

 
4 . Free and Fair Election 

5 . The Right to Participate in Public Life. 



6 
 

اند،  فراد در اداره امور جامعه که به عنوان حقوق اساسی افراد در نظام حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته عموم ا

درباره   جهانی  »اعالمیه  در  که  است  جهت  همین  از  است.  عادالنه  و  آزاد  انتخاباتی  برگزاری  به  منوط 

وکراسی، برگزاری انتخابات آزاد و  این نکته تأکید شده که عنصر کلیدی در اعمال و تحقق دمبر« 6دموکراسی

  نسبت آن با نظارت استصوابی مفهوم انتخابات آزاد و عادالنه،    ا بیانتا بمی کنیم  تالش    مجالعادالنه است. در این  

 .شود تبیین

 مفهوم انتخابات آزاد و عادالنه  .1

مدرن حقوق بشری مورد توجه  هر چند اصل معنا و مفهوم انتخابات آزاد و عادالنه هم زمان با شکل گیری نظام  

ای تحت عنوان  گردد که اعالمیه می بر  1994جامعه بین المللی بوده است، اما به کارگیری این اصطالح به سال  

انتخابات آزاد و عادالنه ه تصویب  ب  8در یکصد و پنجاه و چهارمین اجالس شورای بین پارلمانی«7 »معیارهای 

 .9رسیده است 

کلی،   طور  المللی  از  مقصود  به  بین  اسناد  در  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  کهاصطالح  است  برگزاری    آن  شرایط 

که حق انتخاب کردن و رأی دادن و انتخاب شدن در آنها بدون    باشدانتخابات در این گونه کشورها، به شکلی  

بات را  اکه نتایج آن انتخ   باشدای  انتخابات به گونه امکان پذیر بوده و شرایط حاکم بر  11یا اجباری  10هرگونه مانع 

ای  در حقیقت آن انتخابات باید به گونه  12.سازدای منعکس  طرفانهبا هر رویکردی که باشد، به شکل عادالنه و بی 

انتخابات نیز آن انتخابات به وسیله  همچنین بعد از برگزاری    .برگزار شود که بیانگر اراده انتخاب کنندگان باشد

اساس تجزیه و تحلیل ای بر مورد بررسی و کنترل قرار گرفته و بیانیه 13نهادهای ناظر و ناظران بین المللی انتخابات

تمامی مشاهدات، اظهار نظرها، مالحظات و... درباره این که آیا انتخابات برگزار شده، آزاد و عادالنه بوده یا خیر،  

بنابراین، هرگاه احراز شود انتخابات آزاد و عادالنه بوده، در این صورت آن انتخابات از منظر    .14گردد  ی صادر م

 .15تواند مشروع تلقی گرددناظران بین المللی معتبر شناخته شده و انتخابات دولت می

 
6 . Universal Declaration on Democracy, 16 September 1997, available at: 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd598d.html [accessed 8 October 2011]. 
7 .Declaration on Criteria For Free And Fair Elections, Unanimously adopted by the Inter-Parliamentary Council 

at its 154th Session (Paris, 26 March 1994). 
8.  The Inter-Parliamentary Council. 
9 .See: Guy s. Goodwin- Gill, Free and Fair Elections, Inter- Parliamentary Union, New Expanded Edition, 

Geneva, 2006, Pp. V, VII. 
10 . Impediment. 
11 . Coercion. 
12  .Conde, H. Victor , A Handbook of International Human Rights Terminology, Santa Barbara CA: ABC – 

Clio, 2002, Second Edition, p.92. 

13 . International Election Observers 

14 . Conde H.Victor, OP. Cit., P.92 

15  .  Ibid. 
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اداره امور عمومی از طریق برگزاری  ای که در آنها حق آزادی مشارکت در  از مهمترین اسناد بین المللی و منطقه

( اشاره نمود  1948توان به اعالمیه جهانی حقوق بشر )اند، می انتخابات آزاد و عادالنه مورد شناسایی قرار گرفته 

( به حقوق مربوط به انتخابات پرداخته و در آن اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم  3)بند  21که در ماده  

پذیرد، ابراز گردد. همچنین  اده باید به وسیله انتخاباتی که به طور واقعی و ادواری صورت می دانسته شده که این ار 

ای مشابه صورت پذیرد  اساس ماده مذکور، انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات و با رأی مخفی یا شیوه بر

نیز   (1965)16امی اشکال تبعیض نژادی و کنوانسیون بین المللی محو تم  ای که آزادی رأی را تأمین نماید. به گونه 

مبنای برگزاری انتخاباتی عمومی  مندی از حقوق سیاسی به ویژه حق رأی برابر بربرابری در بهره  (c بند) 5در ماده  

 .و با رعایت مساوات را به منظور مشارکت در امور عمومی مورد توجه قرار داده است

آور است،  نیز که به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی الزام  (6196)17میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

به حق و فرصت هر شهروند، در اداره امور عمومی به طور مستقیم یا با واسطه نمایندگانی که آزادانه    25درماده  

انتخاب شدن هرک انتخاب می  و  انتخاب کردن  ماده مزبور، حق  بند ب  پرداخته است. همچنین در  با  شوند،  س 

ای که بیان آزادانه  عمومی و با رعایت مساوات و رأی مخفیانه، به گونه 18، شرکت در انتخاباتی صحیح و واقعی

 .اراده انتخاب کنندگان را تضمین نماید، مورد شناسایی قرار داده است

 معیارهای انتخابات آزاد و عادالنه  .2

برای آن که انتخاباتی را بتوان به عنوان انتخابات آزاد و عادالنه تلقی نمود، مراعات معیارها و موازینی ضرورت  

دارد که در اسناد حقوق بشری به آنها تصریح شده است. از جمله مهمترین معیارهایی که جهت تحقق انتخابات 

 امور ذیل است: آزاد و عادالنه ضرورت دارد،  

این اساس تمامی افراد جامعه باید بتوانند آزادانه و بدون  بر 19.شناسایی حق رأی و آزادی انتخاب کردن است -1

متأسفانه در برخی از کشورها، اهالی    20.هرگونه تبعیضی رأی دهند و مجبور به مشارکت یا عدم مشارکت نباشند

  21.شوندجریمه محکوم می  موظف به مشارکت در انتخابات بوده و در صورت تخلف، به پرداخت

 
16 . International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination, UN GA Res.2106 A (xx) 

on 21 Dec.1965 
17 . International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, UN. Doc. A/6316 (1966). 
18 Genuine Elections 
19 UDHR, Art. 21 and ICCPR, Art. 25. 
20 See: Jayawickrama, Nihal, The Judicial Application of Human Rights Law (National, Regional and 

International Jurisprudence), First published, Cambridge University Press, 2002,pp.797-804. 
 .436، ص1384های اساسی، نشر میزان، چاپ اول، پاییز هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادیر. ک: 21
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بدون هرگونه تبعیضی نیز برخوردار باشند، بدین معنی    22همچنین شهروندان باید از حق آزادی انتخاب شدن  -2

که مجبور به مشارکت یا عدم مشارکت جهت انتخاب شدن نباشند. البته وجود برخی از شرایط معقول و مشروع  

  23. ی و ملیت و... اجرایی انتخاب شوندگان منطقی استنظیر در نظر گرفتن میزان تحصیالت، شرایط سن

به این معنی که همگان از حق رأی برابر برخوردار بوده    24.معیار دیگر، مراعات مساوات و عمومیت آن است -3

ها و خصوصیات مختلف اشخاص نظیر شغل، تحصیالت، ثروت و... حق رأی آنان با دیگر افراد  اساس ویژگی و بر 

  26.ها ارزش رأی برخی از افراد از دیگران بیشتر بوده استچنان که در گذشته  25،از ارزش بیشتری برخوردار نباشد

اساس نژاد، جنس و... حق شرکت در انتخابات را داشته  این تمامی شهروندان، بدون هرگونه تبعیضی بر وه بر عال -4

بنابر دالیلی معقول و مشروع محدودیت  این امر که  اجرای حق مشارکت در حیات عمومی مقرر  هایی بر باشند. 

حی و روانی )مجنون بودن و...( از  گردد و اشخاصی به جهاتی چون سن )کودک یا خردسال بودن( یا وضعیت رو

  27.نماید حق رأی یا انتخاب شدن منع شوند، خللی به تحقق انتخابات آزاد و عادالنه وارد نمی 

وده و به شکل درستی صورت پذیرد. به منظور تحقق این امر، لزوم و صحت  ب 28این انتخابات باید واقعیعالوه بر  -5

آگاهی شهروندان نسبت به انتخاب شوندگان با مراعات حق برابری تمامی داوطلبان  تبلیغات انتخاباتی جهت ارتقای  

های احتمالی و... امری  از امکانات تبلیغاتی و تأمین عادالنه امکانات مالی تبلیغاتی و ممنوعیت تبلیغ و انتشار نتیجه

  29.آیدضروری به شمار می 

 می مراحل انتخابات  تمابرنظارت صحیح توسط نهادهای ناظر مستقل إعمال  -6

 برگزاری ادواری انتخابات -7

ای که آزادی بیان افراد را به نحو شایسته تری تأمین نماید و در نتیجه به نحو  یا هر شیوه  30رأی گیری مخفیانه -8

همانطور که در   31.مطلوب تری اراده عمومی را منعکس سازد، جهت تحقق انتخابات آزاد و عادالنه موثر است

  .مقرر شده است 32انتخابات آزاد و عادالنهاده یک اعالمیه معیارهای برگزاری م

  

 
22 UDHR, Art. 21 and ICCPR, Art. 25. 
23 See: Jayawickrama, Nihal,Op.Cit.,pp. 797-804. 
24 See: UDHR, Art. 21 and ICCPR, Art. 25. 
25 See: Jayawickrama, Nihal,Op.Cit.,pp. 797-804. 
 ر. ک:هاشمی، سید محمد، پیشین، صص 435-436 - 26

27 UN Doc. A / 2929, Chap. VI, S. 177 
28 Genuine Election 

 436- 437هاشمی، سید محمد، پیشین، صص  ر. ک: 29

30 See: UDHR, Art. 21 and ICCPR, Art. 25. 

31 See: Jayawickrama, Nihal,Op.Cit.,pp.808-809 

32 Declaration on Criteria For Free And Fair Elections(1994),art.1.[39] 

http://pajoohe.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87__a-45722.aspx#_ftn37
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 انتخابات آزاد و عادالنه در ایران 

جهان و انسان را از آن خدا  ، حاکمیت مطلق بریشریعت اسالم بر اساسایران، جمهوری اسالمی در نظام حقوقی 

سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است  ده که خدا انسان را بر شاین امر تأکید دانسته است و در کنار آن بر 

  33تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد و هیچ کس نمی 

سیاسی ایران جمهوری اسالمی که در اصل اول قانون اساسی تبلور یافته، بین »آراء عمومی« و    به این ترتیب نظام

حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت در طول  »اعتقاد اکثریت« )اسالم(، نوعی رابطه منطقی برقرار نموده است.  

حق مشارکت سیاسی، به  و احترام به آراء عمومی و    انتخاب آزادانهبه رسمیت شناخته شده،  حاکمیت خداوند  

اساسی و بازنگری    همه پرسیعنوان تبلور جمهوریت از مصرحات قانون اساسی است به گونه ای که حتی در  

  قانون اساسی نیز قابل بازنگری و حذف نیست.

شود،  مطابق اصل ششم قانون اساسی، در جمهوری اسالمی ایران، اداره امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره  

از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه  

این اساس مطابق اصول مقرر در قانون اساسی  گردد. برهمه پرسی در مواردی که در اصول دیگر قانون معین می 

ایران اسالمی  جمهوری  حقوقی  نظام  در    ،در  مشارکت  برگزاری  آزادی  طریق  از  امور  اداره  و  عمومی  حیات 

انتخابات آزاد به رسمیت شناخته شده است. در راستای اجرای این امر، انتخاب غیر مستقیم رهبری از طریق مجلس  

مردم منتخب  جمهور  34،خبرگان  رئیس  مستقیم  اسالمی    35، انتخاب  شورای  مجلس  اعضای  مستقیم     36، انتخاب 

که بیانگر نقش مستقیم یا با واسطه مشارکت    39و اساسی    38تقنینی   و همه پرسی    37انتخاب مستقیم اعضای شوراها

همچنین در نظام حقوقی    .اندمردم در حیات عمومی جامعه از طریق انتخابات آزاد است، مورد شناسایی قرار گرفته 

معیارهای انتخابات آزاد و عادالنه نظیر برگزاری انتخابات عمومی و ادواری و از طریق رأی    یا اکثر  همهایران،  

 انتخابات توسط شورای  و وجود نظارت بر  40گیری مخفیانه و همچنین حق رأی و انتخاب کردن و انتخاب شدن

 
 اصل پنجاه و ششم قانون اساسی .  33

 108و   107 ل وصا.  34

 114  اصل.  35

 62  اصل.  36

 100  اصل.  37

   59   اصل.  38

 177  اصل.  39

 63و   62اصول .  40
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 .اندمورد شناسایی قرار گرفته 41نگهبان

معیا این  نیزرها، محدودیت البته در کنار شناسایی  اساس منطق عقالنی و وحیانی  هایی  به حق آزادی    بر  نسبت 

توان به اصل یکصد  انتخاب شدن افراد یا تصدی برخی مناصب عمومی مقرر گردیده است. از جمله این موارد می

و پانزدهم قانون اساسی اشاره نمود که در آن مقرر شده؛ »رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که  

های سنی و جسمانی  برخی از محدودیت  آن در قوانین عادی  ر کناردو  واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد...«.  

و    ها مقرر گردیده برای تصدی برخی سمت  نیز   42امانت داریو    )سالمت روحی و روانی(، ملیت، حسن سابقه

  .های مشروع در نظام حقوق بشر ندارندمغایرتی با محدودیت 

 ضرورت نظارت بر انتخابات و نفی انتخابات آزاد .1

بات آزاد به معنی انتخاب بی قید و شرط و ریاست و ادار امور کشو را در اختیار افراد فاقد تعهد و تخصص  انتخا

الزم برای تصدی امور قرار دادن خالف عق و شرع است. وقتی شرایطی را یرای انتخاب کردن و انتخاب شدن 

رت گیرد تا وجود آن شرایط را احراز  قایل شدیم, در مقام استیفاء این حق باید بر انتخابات نظارت صحیحی صو 

کند. بنابر این وجود مرجعی مورد وثوق برای نظارت بر انتخابات مبتنی بر منطق عقالن و شرعی است. ماهیت این  

در تمام نظام های انتخاباتی دنیا با   صوابی باید باشد تاضمانت اجرا داشته باشد و موثر واقع شود.نظارت نیز است

کیف شرایط و مرجع تشخیص نظارت، اصل وجود نظارت و مرجع تشخیص و استصوابی بودن  اختالف در کمّ و  

 نظارت وجود دارد که ذیال توضیح بیشتری خواهیم داد.

 . مفهوم نظارت  .2

  ی امر  یاست که مراقب اجرا  یکس  زیاست و ناظر ن « ی امر ی»اِعمال مراقبت بر اجرا  یدر لغت به معنا نظارت

 باشد. 

 انواع نظارت  .3

  ی مدن  ا یو    ی آن در حقوق خصوص   ی اصل  گاه یجا  زینظارت در فقه عمدتاً در باب وقف آمده و در حقوق ن  بحث

  ی م  میتقس  یاست. فقها و حقوقدانان نظارت را به دو قسم کل  افتهیراه    یباشد و از آنجا به حقوق اساس   یم

 کنند:

 ی اطالع ای  ینظارت استطالع -الف

   ، یکسب اطالع را داشته باشد. در نظارت اطالع  فةیوظ  ایاست که در آن ناظر، فقط حق    ینوع نظارت، نظارت  نیا

 
 99. اصل   41

 .115اصل   .42
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  ی اَعمال حقوقو    ستیرا ندارد و در صورت صدور، حکم و دستور او مطاع ن   ی ناظر، حق صدور حکم و دستور

 نظر او وجود ندارد.  میستقاِعمال م یبرا  ییاعتبار دارد و ضمانت اجرا زیبدون اذن و موافقت او ن

و تفحص در امور مدارس را دارند. آنان بعد    ق یو حق تحق فهی بازرسان وزارت آموزش و پرورش که وظ  همانند 

کنند    یو آن را به مقامات مربوط منعکس م  ند ینما  یم  هیرا اعمال کردند گزارش ته  شیاز آنکه نظارت خو

ندارند و به فرض    ینظر  مالدستور و اِع  چگونه یو چه در گزارش، حق صادرکردن ه  ی چه در زمان بازرس   ی ول

 باشد. یمطاع و الزم االجرا نم ند،یصادر نما یاگر هم دستور 

اش اعمال نظارت    فه ی که طبق قانون وظ  می را نام ببر  ی نهاد   ی اسالم  ی جمهور  یدر قانون اساس   م یبخواه  اگر

بازرس   یاستطالع نهاد، سازمان  امور و    ان یاعمال نظارت بر حسن جر  فه یکل کشور است که وظ  ی باشد آن 

توان ذکر    ی نظارت م   نیا  ی که برا   ی گریرا بر عهده دارد. نمونة د  ی ادار   ی در دستگاه ها  ن یقوان  ح یصح  یاجرا

  د یگرد  لیجمهور محترم تشک  س یرئ  ی، از سو 77است که در سال    «یقانون اساس   ینظارت بر اجرا  أتیکرد »ه

در هر سه قوه گزارش   ی اسالم  ی جمهور  یاساس   یتخلف در نهادها یدارد تا از موارد احتمال فهی وظ  أت یه  نیا

  43 د.ردانبرعهده   یگر ید فة ی از آن، وظ  شیو ب برساند جمهور  سینموده و آنها را به اطالع رئ هیته

 ی نظارت استصواب  -ب

 است   44د« ی»صواب د  یشود. »استصواب« در لغت به معن ی عنوان م ینظارت، در مقابل نظارت اطالع نیا

بتواند حکم    یعنی  د یهم بنما  د یاست که ناظر عالوه بر کسب اطالع، صواب د   نیا  ی و مقصود از نظارت استصواب

اذن و موافقت او اعتبار نداشته   ونبد  ی مطاع و نافذ باشد و اَعمال حقوق  ز یو حکم او ن د یو دستور هم صادر نما

 باشد. 

  ی خود اِعمال م  ردستانیاداره بر عملکرد کارکنان و ز  کی  س یرئ  ایکارخانه    کی  ریکه مد   یمثال، نظارت  یبرا

گزارش از    هیته  اناًینظارتش به کسب اطالع و اح  ر، یمد   گر،یاست. به عبارت د  ی کند از نوع نظارت استصواب

در    یعن یدارد    ز ین  ییعالوه بر اطالع، ضمانت اجرا  ینظارت و شود بلکه    یمحدود نم  ش یعملکرد کارکنان خو

  ی موظف به انجام حکم و دستور او م   ز ین  ی کارمندان و  ا یصورت لزوم، حق صدور دستور را دارد و کارکنان  

قانون اساس  به نظارت قوة قضائ  ، یاز موارد نظارت استصواب  یک ی  یاسالم  یجمهور  یباشند. در  بر    ه یمربوط 

 باشد. یم  -کل کشور   یسازمان بازرس  قیو نه از طر   -ها  هاحکام دادگا ق یاز طر ن یقوان یحُسن اجرا

بتواند حکم    یعنی  د یهم بنما  د یاست که ناظر عالوه بر کسب اطالع، صواب د  نی ا  یاز نظارت استصواب  مقصود

بدون اذن و موافقت او اعتبار نداشته   ی مطاع و نافذ باشد و اَعمال حقوق  ز یو حکم او ن د یو دستور هم صادر نما

  ی به طور خاص در نظام ها ا ی کیدئولوژیا ی کنند که فقط در نظام ها ی از روشنفکران ما به غلط تصور م یبرخ  متأسفانه باشد.

 
  نینشده و همچن  ینیب   شیپ  ی اسالم  ی جمهور  ی آنکه در قانون اساس  لیاز حقوقدانان به دل  یاز نظر برخ  أتیه  ن یا   لیتوجه داشت که تشک  د ی البته با.   43

  صیتشخ  یالماس  یجمهور  یکند مخالف قانون اساس  یقوا را نقض م  کی و اصل تفک  دی نما  یم  گریدر دو قوة د   ه یقوة مجر  ق،ی طر  نی که از ا  یدخالت  لیبه دل

 داده شده است.

 .143ص  1، ج 1364چاپ ششم  ر،یرکبیتهران، انتشارات ام د،ی فرهنگ عم  د،یحسن عم.  44
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  چ یبه ه  یبرداشت  نی که چن  یقرار دارد، در حال  یدر چارچوب مشخص  ایتحت نظارت و    ،یو فرهنگ  یاسیس  یها  تیفعال  ینید

 . ستیوجه درست ن

گونه   نیا  شود.   ی اعمال م  نوع نظارت،   ن یا  زین  ا یدن  یبلکه در همه جا  ستین  رانیوجه مختص انتخابات ا  چینظارت، به ه  نیا

نظارت از   تیاگر قرار باشد مسئول  حال  باشد.   ی م  زیمردم ن  یبر رأ  دیتأک  ی بلکه نوع   ستیمردم ن  ینظارت نه تنها دخالت در رأ

شود به   یاستطالع   نگهبانی  نظارت شورا  نکهیا  ایو    ردیکشور قرار گ  نظارت تماماً برعهده وزارت  نیگرفته شود و ا  نگهبانیشورا

 گردد.  یم یکشور، استصواب نظارت وزارت یعیطور طب

 در فقه و حقوق  یاستصوابسابقة بحث نظارت  .4

  ی در قسم حقوق خصوص ز یکه قبالً اشاره شد، بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف و در حقوق ن  همانگونه

کامالً آشناست. به عنوان نمونه مرحوم    ی بحث ی در کتب فقه  ی مطرح شده است. بحث نظارت استصواب ی و مدن

  ی و استطالع   ینوع استصواب و در کتاب ملحقات العروة در بحث نظارت بر وقف به د  ی زدی ییطباطبا دکاظمیس 

  ح یمسأله تصر  نیباشد در آن به ا  ی م  عهیبرگرفته از فقه ش   رانیا  یو از آنجا که قانون مدن  45اشاره کرده است

   46 او باشد.«اطالع  ا ی بیبه تصو ی ناظر قرار دهد که اَعمال متول یتواند بر متول ی م »واقف   که: ده یگرد

  -   ی مجر  -  یدانسته که در ضمن آن متول  یرا نظارت  ی قانون، نظارت استصواب  نیکه ا   م یابی  یآن درم  یفحوا   از

عمل را    ذ یتنف  ا یناظر حق ابطال و    گر، یبه عبارت د  ا یرا انجام دهد و    ی ناظر نتواند کار  ب یبدون اذن و تصو

دارد تا   فه یصرفاً وظ -  یمجر  -  ی آن متول ر دانسته که د  یرا نظارت  یداشته باشد و در مقابل آن، نظارت اطالع

   –  یکردن از اقدامات متول دایناظر، حق اطالع پ گر، ید به عبارت ایاقدامات خود را به اطالع ناظر برساند و 

 را داشته باشد. - یمجر

از اقسام نظارت   کینظرند که هرگاه واقف در وقف معلوم نکند که مقصودش کدام   ن ی و حقوقدانان عموماً برا  فقها

 است.  ی بوده، اصل بر نظارت استصواب

 مراجع اِعمال نظارت  .5

کشورها  در  مجر  ا یدن  ی اکثر  قوة  عملکرد  بر  نظارت  اِعمال  منظور  اجرا  ه ی به  اساس   ی و  بر    یقانون  نظارت  و 

  ه، ی در ترک  یدادگاه قانون اساس   ، یاسالم  یدر جمهور  نگهبانی  شوراوجود دارند.    یقانون  یانتخابات، مراجع

،  47درآلمان  یقانون اساس   دادگاه   عدالت در فرانسه،   ی عال  وان یو د  یقانون اساس   ی شورا،  محکمةالنقد در مصر

نقش   ن یا ،هیدر روس  یدادگاه قانون اساس و  مجلس عوام در انگلستان  49و48کایو سنا در آمر ندگانیمجلس نما

  یی هم نهادها  گر ید  یدر کشورها  ران یدر ا  یقانون اساس   نگهبان ی  مشابه شورا  نی. بنابراند ینما  ی م  فا ی را ا  ی نظارت

 
 . 223ص  2محلقات العروة، ج ،: یزدی  ییطباطبا  دکاظمیس.  45

 . ش.  ه 13۰7مصوب  ،یقانون مدن  78ماده  ،یمدن  ن یمجموعة قوان .  46

  م یمجلس فدرال ابراز شده باشد، اتخاذ تصم  ی سوم اعضا  کی که از طرف    ی قانون اساس  ا ی  یعاد  نیقوان   نتی مبا   یدر آلمان فدرال، درصورت ادعا.   47

 باشد.   یم «یبا »دادگاه قانون اساس  ی صدور رأ  تاًیو نها ییادعا نیدرمورد چن

 است.  هی کشور، قوه قضائ  نی ا ی به موجب قانون اساس کا یعدم مطابقت مصوبات کنگره آمر ای مطابقت و   صیمرجع تشخ.  48

 شود. یکنگره اطالق م کا،یو سنا در آمر ندگان یبه مجموع دو مجلس نما .  49
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و بعضاً    یقانون اساس   ه، یشان نظارت بر عملکرد قوة مجر  فة ی وجود دارند که وظ  ه دادگا  ایتحت عنوان شورا  

 انتخابات است.

 کشورهای مختلف نظام های انتخاباتی در  یساختار نظارت استصواب  یبررس

مترق  ییهاگروه  ران،یا  ی کنون  ط یشرا  در را  خود  استصواب  دانند یم   یکه  امر  یشورا  ینظارت  را    ی نگهبان 

  ن یآن شورا هستند. ا  ارات یو اخت  یخوانده و خواستار محدود شدن نقش نظارت  کیدموکرات   ر یو غ  رمعقول یغ

از ساختار نظارت    یاریبس   یاهنمونه   توانی کشورها م  ریسا  ی نظارت  یساختار نهادها  ی است با بررس   یدر حال

 :شودی اشاره م  چند نمونه از آن هابه  ریکرد که در ز دایکشورها را پ ریدر سا یاستصواب

نظارت بر انتخابات را بر    یفه ی نگهبان، وظ  یشورا  ران، یا  یاسالم  یجمهور  یقانون اساس   99اساس اصل    بر

است که شامل    «یاستصواب  یاصل »نظارت   نیشده در ا  ادینگهبان، نظارت    یشورا  ریعهده دارد. به موجب تفس

اجرا مراحل  تأ  یی تمام  از جمله  رد صالح  د ییانتخابات  تلقباشد یم  داهایکاند   تی و  بر    هایبرخ  ی .  نظارت  از 

(  1358)  یکه در خبرگان قانون اساس   مردم است. حال آن   یاس یدر حقوق س   تی محدو  ی نوع  جاد یانتخابات، ا

 نظارت و حقوق مردم وجود نداشته است. یدر مورد مسأله   یدگاهید نیچن

  ی روهایر تقابل با قوا و نجهت بوده است که ضعف قدرت مردم د  ن یدر ا  یکنندگان قانون اساس  نیتدو تالش 

نظارت    ی نظارت به معنا  ن یرو ا  ن یاز ا  5۰نهاد ناظر جبران شود.   ک ی( از راه  ه یمجر  یقوه   ژه ی)به و  ی دولت  یرسم

   51  .شودی محسوب نم داهایکاند  نشیانتخابات و گز یدخالت در اجرا  یو به منزله  ی فرا قانون

نگهبان در قانون    یخود دارند که اصول مربوط به نظارت شورا  تیشبهه را در ذهن  نیا  یاراستا عده  نیا  در

همواره در صدد محدود    نانیدارد. ا  ی جا  ران یا  یبوده و فقط در قانون اساس   کی دموکرات  ر یغ  ی اصول  ،یاساس 

  ی نظارت استصواب  یبه جا  یستطالعنظارت ا  ینیگزیخواستار جا   کهییشورا هستند تا جا  نیا  یکردن نقش نظارت

فا  یزیچ  باشند؛ی م نه  ا  یاده یکه نه ضمانت اجرا دارد و  و    ق یتحق  ی سؤال جا  ن یبر آن مترتب است. حال 

نهادها  یبررس  ا  ی دارد که  در کشورها  نیمشابه عملکرد  ساختار   ی دارا  یبه خصوص کشورها  گرید  ینهاد 

 نه؟  ایوجود دارد    کیدموکرات

 ک ینظام دموکرات یدارا ی کشورها گریمشابه در د ینظارت ینگهبان با نهادها یکارکرد شورا  یسهیمقا

نگهبان« در    یوجود دارند. »شورا یقانون  یبه منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجع  ایدن یاکثر کشورها  در

و   «یقانون اساس  یشوراالنقد« در مصر،»»محکمه   ه، ی در ترک «ی»دادگاه قانون اساس   ران، یا  ی اسالم  یجمهور

  کا، یو »سنا« در آمر  ندگان«ینما  مجلسدر آلمان،»  «یعدالت« در فرانسه، »دادگاه قانون اساس   ی عال  وانی»د

 نی. بنابراند ینمای م  فای را ا  ینقش نظارت  نیا  ه، یدر روس   «ی»مجلس عوام« در انگلستان و »دادگاه قانون اساس 

شورا اساس   ی مشابه  قانون  کشورها   ران، یا  ینگهبان  نهادها  گرید  یدر  شورا    یی هم  عنوان  دادگاه    ا یتحت 

 
50 .  
51 .  
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  گر یکه وجود دارد آن است که در د ی بر صحت انتخابات است. تنها تفاوت ارتها نظآن  ی فه ی وجوددارند که وظ

  ی عال  وانید  ،یاساس   قانون  ی عدالت، شورا  ی دادگاه عال  ،یبه دادگاه قانون اساس   تینظارت در نها  نیکشورها ا

 گو خپاس   ینهاد  ایبه شخص    میتصم  نیرا گرفته و در برابر ا  می تصم  نیکه واپس  یگرینهاد مشابه د  ایکشور  

 .شودی ختم م ست،ین

نهادها متفاوت است    نیا  تیتنها ماه  ست،ین  د یکشورها مورد ترد  گریدر د  یوجود نهاد نظارت  گریعبارت د   به

بر    ی شبهه مبن  جادیچه که موجب ا  دارد. در واقع آن   یکشورها بستگ   یحقوق   -ی اس یکه آن هم به ساختار س 

  ی و نظام انتخابات  یاز حقوق اساس   یگاهگرفته از عدم آصرفاً نشأت    شود،یبر انتخابات م  یعدم وجود نهاد نظارت

انتخابات را کنترل   انیاست که جر  فیظر یصاف کی  یدر غرب دارا یکشورها است. وگرنه نظام انتخابات گرید

 . د ینمای م

الزم است    ابد،یب  تیمردم رسم  یندگیمقام نما  یفرد جهت تصد   ی آن که نامزد  یعنوان نمونه در فرانسه برا  به

  ی پا یکرده باشند و به عبارت د ییاو را تأ (و... شوراها ایمجلس  ندگاننمای از اعم)  ندگانینفر از نما 5۰۰حدود 

استان مختلف کشور باشند و از    3۰الاقل از    د یبانفر    5۰۰  ن ی. طبق قانون، اند یرا امضا نما  ی و  ت یطومار صالح

به عنوان نامزد خود را مطرح    توانند ی م   یفقط افراد   نیجمع نمود. بنابرا  شود،یامضا نم   5۰از   شیهر استان ب

باشند. فرانسو  شیبه نما  یخود را قبالً در سطح کشور   تیسازند که صالح ا  های گذارده    د ییتأ  ن یمعتقدند 

ظاهر شده و    استیس   دان یدر م  بارهک ی که به    ی افرد  ی عن ی  ها«ستیاز ظهور به قول آنان »پارشوت  تیصالح

    52. آوردی به عمل م ممانعت سازند،یمردم را با خود همراه م  یرأ

 كایدر آمر  نی بر قوان ینظارت استصواب .1

قوان  کنترل  بر    ی برا   کایروش در آمر  ن یا  ده ی. اردیگی صورت م  ییقضا  ی توسط مجار  کایدر آمر  ن یو نظارت 

که    ی ریاساس طبق تفس  نیمطرح شد. بر هم  نویبه نام مارشال ر  ی عال  وانیاز قضات د  یک یبار توسط    نینخست

مصوب    نیقوان  ق یتطب  فه ی وظ  ، یعال  وانی قضات د  د،یآی به دست م  کایآمر  یاز بند دوم ماده شش قانون اساس 

 را بر عهده دارند.  یکنگره با قانون اساس 

و به صورت    شوند ی جمهور انتخاب م  سینفر هستند که توسط رئ  9  کایمتحده آمر  االتیا  یعال  وان ید  قضات

مصوبات    ق ی. عالوه بر تطبمانند ی م   ی نشوند در سمت خود باق  یستیرتکب عمل ناشاکه م  ی العمر و تا زمانمادام 

 بر عهده دارد. زیانتخابات را ن بر نظارت  فه ی وظ ن یمتحده همچن االتیا یعال وان ید ،یکنگره با قانون اساس 

 و انتخابات در فرانسه  نینظارت بر قوان .2

نظارت بر    ن یا  کا،یو برخالف آمر  شودی اعمال م   یاس یس   وهیدر فرانسه به ش   نیکنترل و نظارت بر قوان   روش 

آن   قی و تطب نینظارت بر قوان یالدیم  1955مبنا در سال  نیاست. بر هم ییو نه قضا یاس ینهاد س  کیعهده 

  یقانون اساس   61شد. در ماده    تهگذاش   «یقانون اساس   یبه نام »شوار   ی فرانسه بر عهده نهاد  یبا قانون اساس 
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از   شیمجالس پارلمان پ یداخل یهانامه ن یو آئ حیاز توش  شیپ یادیبن نیباره آمده است: »قوان نیفرانسه در ا

  نیحکم کند.« طبق ا  یشود تا نسبت به انطباق آنها با قانون اساس   میتسل  یقانون اساس   یبه شورا  د یاجرا با

آن را به اجرا    تواند یدهد، دولت نم  صیتشخ  یرا مخالف با قانون اساس   یقانون  ،یقانون اساس   ی ماده هرگاه شورا

شورا به صورت    ماتیاالجرا است. مذاکرات و تصمشورا قابل اعتراض نبوده و الزم  ن یا  ماتیدر آورد لذا تصم

فرانسه،    یساس قانون ا  58به موجب اصل    ن، ی. عالوه بر اشودی اعالم م  ییو صرفا آرا نها  شودی منتشر نم   یعموم

 ی جمهور  استیانتخابات ر  جیها و اعالم نتابه اعتراض   یدگینظارت بر صحت انتخابات، رس   یقانون اساس   یشورا

 بر عهده دارد.  زیرا ن

  س یجمهور، رئ  سیعضو است توسط رئ  9  ی. گروه اول که داراشودی م  لیاز دو گروه تشک  یقانون اساس   یشورا

جمهور    ی آن را روسا  یو گروه دوم که اعضا  شوند یسال انتخاب م   9به مدت    یمجلس مل  سیمجلس سنا و رئ 

 دارند.  تیالعمر در شورا عضوبه صورت مادام  دهند ی م لیتشک نیشیپ

 تأیید صالحیت کاندیدای ریاست جمهوری  انتخابات آمریکا  .3

 آیا در آمریکا مرجع رد یا تأیید صالحیت کاندیدای ریاست جمهوری وجود دارد؟ 

مرجع نظارت بر نامزدهای انتخاباتی در آمریکا » هیأت انتخاب کنندگان« یا » هیأت انتخابی« می باشد .این هیأت در  

وجود ش عدم  یا  وجود  آمریکامورد  در خاک  )تولد  ریاست جمهوری  نامزدهای  عمومی  آمریکا  ، رایط  اقامت    ، تابعیت 

 .نظر می دهد   (سال سن 35داشتن دست کم    پیوسته به مدت چهارده سال در آمریکا و

 انتخاب رئیس جمهوری طی انتخابات مقدماتی و انتخابات عمومی صورت می گیرد .   چگونگی انتخاب رئیس جمهور:

, انتخاب درون حزبی وبه منظور گزینش نامزدهایی است که برای رقابت انتخاباتی برگزیده می شوند.   انتخاب مقدماتی

نمی توانند در انتخابات مربوط  این انتخابات در بیشتر ایالتها به صورت بسته انجام می شود . در این حالت همه مردم  

به گزینش نامزد ریاست جمهوری شرکت کنند و تنها اعضای رسمی حزبها حق رأی دارند. در چند ایالت نیز انتخابات  

مقدماتی به صورت باز برگزار می شود که همه مردم حق شرکت در انتخابات را دارند . پس از انتخابات مقدماتی ,  

ی شود که در این مرحله در هر ایالت کل واجدین شرایط می توانند در انتخابات شرکت کنند  برگزار م  انتخابات عمومی

و به نامزد مورد نظر خود رأی دهند . هر یک از نامزدها که اکثریت مطلق )پنجاه درصد به عالوه یک رأی( آرای هر  

ختصاص خواهد داد .با این توضیح که , هر  ایالت را به دست اورد , کل آرای هیأت های انتخاباتی آن ایالت را به خود ا

ایالت به تعدا نمایندگان خود در مجلس سنا و نمایندگان دارای هیأت های انتخاباتی است هر نامزد که در یک ایالت  

اکثریت مطلق را کسب کند کل تعداد هیأت های انتخاباتی آن ایالت را از آن خود می کند و می تواند به تعداد آن آرا  

مورد اعتماد خود را به کنگره معرفی کند . این هیأت های انتخاباتی در روز معین در کنگره هر ایالت گرد هم  , شخص  

می ایند و آرای خود را در برابر نمایندگان کنگره ایالتی الک و مهر کرده و به مجلس سنا می فرستند که تحت عنوان  

هیأت انتخاباتی است بتواند تنها    54در ایالت کالیفرنیا که دارای  الکترال کالج خوانده می شود . برای مثال اگر نامزدی  

رأی هیأت های انتخاباتی آن ایالت را به خود اختصاص خواهد    54پنجاه درصد به اضافه یک رأی را به دست آورد , کل  

داد آراء الکترال مجموع داد . تعداد هیأت های انتخاباتی هر ایالت برابر مجموع نمایندگان کنگره آن ایالت می باشد . تع

https://www.porseman.com/article/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%AA--%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A---%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/19776
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الکترال منطقه کلمبیا    5۰ آرای  اضافه  به  باشد که    538ایالت  نمایندگان مجلس    435عدد می  به  عدد آن مربوط 

  53.عدد آن مربوط به تعداد سناتورها و سه عدد ان مربوط به بخش کلمبیا است 1۰۰نمایندگان و 

Ballot access for presidential candidates 
In order to get on the ballot, a candidate for president of the United States must meet a variety of 

complex, state-specific filing requirements and deadlines. These regulations, known as ballot access 

laws, determine whether a candidate or party will appear on an election ballot. These laws are set at 

the state level. A presidential candidate must prepare to meet ballot access requirements well in 

advance of primaries, caucuses, and the general election. 

There are three basic methods by which an individual may become a candidate 
for president of the United States. 

1. An individual can seek the nomination of a political party. Presidential nominees are 
selected by delegates at national nominating conventions. Individual states conduct 
caucuses or primary elections to determine which delegates will be sent to the national 
convention.[1] 

2. An individual can run as an independent. Independent presidential candidates 
typically must petition each state to have their names printed on the general election 
ballot.[1] 

3. An individual can run as a write-in candidate.[1] 

 ی ب در خصوص نظارت استصوا یرحقوقی اشکاالت و شبهات غ

گرفته شده است که چندان بعد    زی ن  یگریبر انتخابات اشکاالت متعدد د  نگهبانی  شورا  ینظارت استصواب   بر

 باشد. از جمله:  یم  هی شب یو منطق  یاس یبه اشکاالت س  شتریندارد و ب  ی حقوق

 مردم است.   یگونه نظارت، دخالت در رأ  نی. ا1

 ملت است.   تی. نقض حاکم2

 مردم است.   تی( بر اکثرنگهبان ی خاص )شورا  ی عده ا یاز سو  مومت ی. اعمال ق3

دهند   ص یمجنون هستند که خود نتوانند مصالح خود را تشخ ا ی ر یمگر مردم صغ  را ی. اهانت به مردم است )ز4

 کند؟!(.  ف یتکل نییآنان تع  یبرا هباننگ ی تا شورا

 شود. یاعمال نم گر ید یاست و در کشورها رانیگونه نظارت مختص انتخابات در ا  نی. ا5

 شده است.  جیرا شانینظارت در زمان حضرت امام)ره( نبوده و بعد از ا نی. ا6

 شروع کرد که:  نجای توان از ا یاشکاالت را م نی به ا پاسخ

نوع نظارت،اعمال    نیا  زی ن  ایدن  یبلکه در همه جا  ستین  رانیوجه مختص انتخابات ا  چینظارت، به ه  نی: ااوالً

  حیتوض  گرید  یاِعمال آن در انتخابات کشورها  یها  وه یضرورت نظارت و ش   لیشود )که قبالً در بحث دال  یم

 
 465- 462, ص 1382,ایاالت متحده آمریکا ,تهران: وزارت امور خارجه , حمیدی نیا , حسین .  53

https://ballotpedia.org/Ballot_access_for_presidential_candidates#Party_nomination_processes
https://ballotpedia.org/Ballot_access_for_presidential_candidates#cite_note-votesmart-1
https://ballotpedia.org/Ballot_access_for_presidential_candidates#Requirements_for_independents
https://ballotpedia.org/Ballot_access_for_presidential_candidates#cite_note-votesmart-1
https://ballotpedia.org/Ballot_access_for_presidential_candidates#Requirements_for_write-in_candidates
https://ballotpedia.org/Ballot_access_for_presidential_candidates#cite_note-votesmart-1
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تواند وارد باشد و مختص نظارت    یم  زین  گرید  یداده شد( لذا تمام اشکاالت پنج گانه فوق بر انتخابات کشورها

 . ستین رانیبر انتخابات در ا نگهبانی شورا

باشد چون    یم   زیمردم ن  یبر رأ  د یتأک  یبلکه نوع  ستیمردم ن  یگونه نظارت نه تنها دخالت در رأ  نی: ااًیثان

داده اند    ی آن کشور و قانون انتخابات رأ  ی کنند، قبالً به قانون اساس  یکه در انتخابات شرکت م   ی همان مردم

به    یمردم با رأ  قت،یکرده اند. در حق   نییتع انتخاب شوندگان را    ط یو قانون انتخابات، شرا  یو در قانون اساس 

اساس  مستق  یقانون  طور  رأ  می به  غ  ی و  طور  به  انتخابات  قانون  طر  م یرمستقیبه  در    ندگان ینما  قی )از  شان 

  ص یمرجع تشخ  اً یباشند و ثان  ی خاص  ط یانتخاب شوند که واجد شرا  د یبا  یاند که اوالً کسان  رفته یمجلس(، پذ 

ها را اعمال کند    تیو صالح  ط یشرا  ن یمردم است تا ا  ل یاند، لذا آن مرجع وک  رده ک   ن ییتع  ز یآنها را ن   تیصالح

کشورها، نه تنها    گریکشور در د  وزارت  ایو    رانیدر ا  نگهبانی  آنان. پس اِعمال نظارت از طرف شورا  می نه ق

  تیحاکم  ظ و حق مردم و حف  ی بر اِعمال رأ  د یبلکه تأک  ست یآنان ن  یبر مردم و دخالت در رأ  مومت یِِعمال قاِ

 تواند وارد باشد.  یوجه نم چیاشکاالت به ه نیآنهاست. لذا ا

شود که    دهیپرس   نگهبانی  شورا  ی نظارت استصواب  نی از منتقد   د یاست که با  ن یذکر شود ا  د یکه با  ی گرید  نکتة 

حل خواهد شد؟ قطعاً جواب    یمشکل نظارت استصواب  ا یآ  م یخارج کن  نگهبان ی  نظارت را از عهدة شورا  ن یاگر ا

  د ی شود لذا در فرض مذکور، با  نجام تواند بدون نظارت ا  یبه هر حال انتخابات نم  را یتواند مثبت باشد ز  ینم

در کشور ما    نکه یا  حیاز کشورها( انجام شود. توض  گری د  ی کشور )مانند برخ  وزارت  ی انتخابات با نظارت استصواب

ی  و بار دوم، شورا  د ینما  یم   تیو رد صالح  د ییکشور تأ  بار وزارت  ک ی  رد ی گ  ی بار نظارت بر انتخابات صورت م  دو 

کشور بر انتخابات،    . لذا هم اکنون نظارت وزارتد ی نما  ی اِعمال نظارت م  ور، کش  بر اِعمال نظر وزارت   نگهبان

  نگهبان ی  نظارت از شورا  تیاست. حال اگر قرار باشد مسئول  یاستصواب  نگهبان،ی  و نظارت شورا  یاستطالع

  د شو  یاستطالع  نگهبانی  نظارت شورا   نکهیا  ایو    ردی کشور قرار گ  نظارت تماماً برعهده وزارت  نیگرفته شود و ا

  ی عنیگونه شد    نیگردد. چنانچه در انتخابات شوراها هم  یم  یکشور، استصواب  نظارت وزارت   ی عیبه طور طب

  فه ینظارت که وظ  یها  أت یکردند و ه  ت یو رد صالح  د ییشوراها را، تأ  ی کشور نامزدها  وزارت   ییِ اجرا  ی ها  أتیه

  ی ها  أت یه  ی ها  تیو رد صالح  د ییأت  ی بود و موظف به بررس   ی آنها طبق قانون شوراها اِعمال نظارت استصواب

  تیهزار نفر را رد صالح  3۰از    ش یب  ، ییاجرا  یها  أت یه  ی عنیرا اِعمال نکردند    ی، عمالً نظارت بودند   ییاجرا

بود    ینظارت، اِعمال نظارت استصواب  یها  أتیآنان به نظر ه  یعمل، با توجه به عدم اعتنا  نیکردند که خود ا

  ی از آنان در مصاحبه ها و اظهارنظرها   یار یکه بس  رفتیصورت پذ   یالعمل در ح  نیکه ا  نجاستیو جالب ا

 نمودند.  ی کردند و آن را محکوم م  یمخالفت م یخود به شدت با نظارت استصواب

شده و    ی اِعمال م  ینظارت  ن یچن  ز یعرض کرد که در زمان حضرت امام)ره( ن  د یجواب به اشکال آخر، با  در

  ی موسو  یبود که آقا  58سال    ی جمهور  استیمورد اِعمال آن در انتخابات ر  نیاختصاص به زمان حال ندارد. اول

امام   ی نیخوئ از طرف  تأ  ی اعمال نظارت استصواب  ت ی)ره( مسئول  ها   استیر  ینامزدها   تیو رد صالح   د ییدر 

  ی ار یبس زین قیطر نینشده بود( که از ا لیتشک نگهبانی را برعهده گرفتند )در آن زمان هنوز شورا  یجمهور
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  ستیکمون   از  یاریبس  ، یجمهور  استیانتخابات ر  انیبود که در جر  6۰در سال    گریشدند. مورد د  تیرد صالح

اقدام    نیشدند که ا  تی رد صالح  یاِعمال نظارت استصواب  باکه به اسالم اعتقاد نداشتند    یاز کسان  یاریها و بس

ی  داشت: »نظر شورا   یم   ان یبر انتخابات، مصوب همان سال بود که ب  نگهبان ی  بر اساس قانون نظارت شورا 

که از طرف   ییو الزم االجرا است و ادامة انتخابات در حوزه ها یتوقف انتخابات قطع ایدر مورد ابطال  نگهبان

  نگهبان ی  ندارد و جز شورا  ی وجهة قانون  نگهبانی  شورا   یبدون اعالم نظر ثانو   دهیگرد  متوقف  نگهبانی  شورا

 54متوقف کردن انتخابات را ندارد.«   ایابطال  حقی گریمقام و مرجع د چیه

  ی عنیشدند و در همان سال بود که عام بودن )  تی رد صالح  ی ندگینما  ی از نامزدها  ی عده ا  ز ین  62سال    در 

نظارت شورا  یاستصواب تصر  نگهبان ی  بودن(  کامالً  انتخابات  قانون  بد   ح یدر  بر    نیشد؛  »نظارت  صورت که: 

امور   ه یمراحل و در کل   تمام عام و در  ، ینظارت استصواب نیباشد. ا یم  نگهبانی انتخابات مجلس برعهدة شورا 

  کی به صورت    یکه بحث نظارت استصواب  ی، زمان7۰و سرانجام در سال    55  است.«  یمربوط به انتخابات جار

ی  نظارت بر انتخابات از شورا  ی مرکز  أت یه  س یرئ  د،یمطرح گرد  یاس یس   ی ها  انیاز جر  ی شبهه از جانب برخ

نمود    ریگونه تفس  نیاصل را ا  نیا  زین  نگهبانی  را نمود و شورا  یقانون اساس   99اصل    ر یتفس  یتقاضا  نگهبان

انتخابات ازجمله    ییاست و شامل تمام مراحل اجرا  یاستصواب  یقانون اساس   99که: »نظارت مذکور در اصل  

 . د یقانون انتخابات، اصالح گرد 3بود که ماده  ری تفس  نیپس از ا 56  شود.« یم داهایکاند  ت یو رد صالح د ییتأ
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