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آسیبشناسی نظام حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات
مجلس شورای اسالمی در پرتو سیاستهای کلی انتخابات
هادی طحاننظیف ،*1کمال

کدخدامرادی2

چکیده
در نظام حقوقي ايران «شورای نگهبان» نهاد ناظر بر انتخابات است كه بايستههای نظااریي ايا
نهاد بهمنظور اعتال ی نظام انتخابایي كشور ،نیا باه عیا یت مب اوت ع ینقام نظاام نظااریي
عادالنه در سیاست های ك ي انتخابات ،اعالم شده است .بر همی مبنا نوشاتار یای رع درصادد
است كه با رعش یوصیفي -ین ی ي به اي یرس یاسخ دهد كاه «عیا یت حقاوقي حااكر بار
فرايندهای نظارت بار انتخاباات مس او شاورای اساالمي ،یاا اه حادی یا می كنناد مفااد
سیاستهای ك ي انتخابات هستند؟» با بررسي سیاستهای ك اي انتخاباات ،مشاخد شاد كاه
قوانی حاكر بر نظارت ايرادات ع خألهايي دارد كه الزم است با ابتناء بر اي سیاستها ،عی یت
موجود نظارت بر انتخابات مس و شورای اسالمي بازنگری ع اصالح شود .در اي مقاله با نگااهي
آسیب شناسانه ،ین ی فرايناد نظااریي شاورای نگهباان بار یايا اصاوا ع م یارهاای متخا از
سیاست های ك ي حاكر بر نظارت بر انتخابات بررسي ع بایوجه به نواقد ع خألهاای موجاود در
سازعكارهای نظاریي ،ییشنهادهای اصالحي ارائه ميشود.

کلیدواژگان
انتخابات ،شورای نگهبان ،سیاستهای ك ي انتخابات ،مس و شورای اسالمي ،نظارت.

 .1استاديار ،دانشكد م ارف اسالمي ع حقوق ،دانشگاه امام صادق (ع) ،یهران ،ايران (نويسند مسئوا).
Email: tahan@isu.ac.ir

 .2دانشسوی دكتری حقوق عمومي ،دانشكد م ارف اسالمي ع حقوق ،دانشگاه امام صادق (ع) ،یهران ،ايران.
Email: kadkhodamoradi@gmail.com

یاريخ دريافت ،1931/22/22 :یاريخ ی يرش1931/12/12 :
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مقدمه
ینقم الگوی مردمساالری ديني بهعناوان الگاوی ی يرفتاهشاد حكمراناي در نظاام جمهاوری
اسالمي ايران منوط به برگزاری انتخابایي است كه عالعه بر یضمی صنت ع ساالمت انتخاباات،
موجب افزاي سبح اعتماد عمومي مردم به نظام اسالمي شود .ع يرغار اهمیات فراعاناي كاه
انتخابات در ی یی سرنوشت سیاسي ع اجتماعي افراد دارد ،اما اب اد ع عجوه مخت ف آن ايرادایي
دارد كه موجب ايساد ال هايي در كارامدی نظام انتخابایي شده است .با یوجاه باه ايارادات ع
آسیبهای موجود در فرايندهای انتخابایي ،ی یی سیاستها ع خطمشايهاای نظاام جمهاوری
اسالمي ايران ع ارائ راهكارهای سازنده در خصوص اریقای نظاام انتخاباایي كشاور در راساتای
دستیابي به اهداف انتخابایي امری یرعری بهنظار ماي رساید .از همای رع سیاساتهاای ك اي
انتخابات بر مبنای بند  1اص  112قانون اساسي در قالب  11بند در یاريخ  1931/1/22یوسط
مقام م ظر رهبری ابالغ شد .اي سیاستها با آسیبشناسي ال های نظام انتخابایي ايران در
مقام یبیی بايسته های نظام انتخابایي مب وت ع در جهت اصالح نظام انتخابایي برآمده است .با
اي رعيكرد يكي از منورهای مهر مورد اشاره در سیاست ها ،نظارت بر فرايند انتخابات است كه
اصولي نظیر صیانت ع حراست از آرای ماردم ،نظاارت یوساط ياا نهااد بايطارف را یارعرت
ميبخشد .در همی زمینه در نظامهايي كه مبتنيبر نظري مردمساالری شك گرفتهاند ،نظارت
بر انتخابات بهعنوان امری بديهي ی يرفته شده اسات .در نظاام حقاوقي اياران نیاز در راساتای
ینقم فرايند نظارت بر انتخابات« ،شورای نگهبان» در اص  33قانون اساسي بهعنوان نهاد ناظر
بر انتخابات م رفي شده است .با عنايت به مبالب م كور نوشتار یی رع درصادد اسات كاه باه
یبیی سیاستهای ك ي انتخابات ع بررسي نواقد ع ايرادات قاوانی انتخاباایي مس او شاورای
اسالمي متناظر باا بنان نظاارت در یریاو مفااد سیاساتهاای انتخاباات بداردازد ع در یاي آن
ییشنهادهايي را برای رفع اي نواقد ارائه دهد .بر اي اساس در نوشتار یی رع سا ي شاده یاا
یم یبیی مفهوم نظارت ،اصوا ،شاخصهها ع م یارهای حاكر بر نظارت بر انتخابات كه متخ
از مت سیاست های ك ي انتخابات اسات ،مبال اه شاود یاا مبتناي ع منببام باا ايا اصاوا ع
شاخصهها بتوان عی یت موجود سازعكار نظارت شورای نگهبان بر انتخاباات مس او را باا نگااه
آسیب شناسانه ع یرسیر عی یت مب وت نظام انتخابایي ین ی كرد .در یايان نیز در صورت عدم
انبباق قوانی با سیاستهای ك ي انتخابات ،ییشنهادهای اصاالحي در اار وت سیاساتهاای
ك ي انتخابات ارائه ميشود.

مفهوم نظارت بر انتخابات و انواع آن
اصبالح «نظارت بر انتخابات» یشكی شده از دع مفهوم مستق «نظاارت» ع «انتخاباات» اسات
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كه برای رعش شدن یركیب م نايي اي دع عاژه در كنار يكديگر ،ابتدا به بررسي هر يا از ايا
دع مفهوم یرداخته ميشود« .نظارت» در لغت به م ناى نظر كردن ع نگريست به یزی ع ینت
نظر داشت كاری ع مراقبت برای اطمینان از درستي كاری بهكار رفته است (دهخادا ،1911 ،ج
2:9221؛ انااوری ،1911 ،ج  .)1111 :1در مفهااوم اصاابالحي ع حقااوقي ی اااريف مت ااددی از
اصبالح نظارت بیان شده است .برخي نظارت را مسموعه عم یایي دانساتهاناد كاه براسااس آن
میزان انبباق عم كرد با قوانی ع مقررات سنسیده ميشود یا از یبابم نتايج با اهداف م ی شده
اطمینان حاص شود (اخوان كاظمي .)23 :1931 ،برخي «نظارت» را به عم ناظر ی ريف كرده
ع از ديدگاه ايشان ناظر به كسى گفته مىشود كه عما ياا اعماالى را ماورد یوجاه قارار داده ع
صاانت ع سااقر آن عم ا يااا اعماااا را بااه مقیاااس م ینااى كااه م هااود اساات ،مااىساانسد
(ج فرىلنگرعدى .)121 :1911 ،انتخابات نیز از نظر اصبالحي مسموعه عم یایي اسات كاه در
جهت گزين فرمانرعايان ع ی یی ناظراني برای مهار قدرت یدبیر شاده اسات .بار ايا اسااس
انتخابات به م نای فنون گزين ع شیوه های مخت اف ی یای زماماداران ع نماينادگان اسات ع
ابزاری است كه بهعسی آن ميیوان اراد شهرعندان را در شك گیری نهادهای سیاسي ع ی یی
متصديان اعماا اقتدار سیاسي مداخ ه داد (قایي .)231 :1911 ،حاا باا یوجاه رعشا شادن
مفهوم نظارت ع انتخابات ،مي یوان گفت كه مقصود از نظارت بر انتخابات مسموعه عم یایي است
كه نهادهای ناظر بر مبنای قوانی ع بهمنظور اطمینان از اجرای دقیم ع صنیح فرايند انتخاباات
انسام ميدهند (خسرعی.)921 :1911 ،
با یوجه به یوصیفات م كور نظارت ع ناظر نیازمند یسوندى است كه كیفیت نظاارت را هار
رعش كند .بر همی اساس ،مویوع نظارت از اب اد مخت في قاب یقسایربنادی اسات؛ يكاي از
یقسیمات مریبط با مویوع ینقیم حایر ،یقسیربندی نظارت از حیان عجاود ع امكاان اعمااا
یمانت اجراست كه به دع دسته نظارت اطالعى ع استصوابى یقسیر مايشاود .نظاارت اطالعاى،
نظاریي است كه اعماا حقوقي با اطالع ناظر انسام گیرد ،بادعن آنكه ناظر در مقام یااصويب ياا
رد اي اعماا باشد .در نی حالتى ناظر مىیواند موارد اننراف يا یخ ف را براى هر گونه ایخاذ
یصمیر به اطالع مقام ذیصالح برساند (هاشمى .)231 :1911 ،در مقاب  ،در نظارت استصاوابى
كه ق مرع آن گسترده یر از آگاهى ع اعالم است ،به اي صورت است كه اعمااا حقاوقي مساری،
بدعن اخ نظر ع رأى مساعد ناظر بىاعتبار اسات ع منشا اثار نخواهاد باود .باه ايا م ناا كاه
اختیارات ناظر به حدى است كه در صورت عدم ریايت ع ی يید ناظر ،ك ی اقدامات انساامگرفتاه
بىاعتبار خواهد بود (هاشمي.)221 :1932 ،
با یوجه به یبیی صورت گرفته از انواع ماهیت نظارت ع نق شورای نگهباان در نظاارت بار
انتخابات ،بايد ديد كه ماهیت ع گستر نظارت شورای نگهبان از كدام نوع اسات ،راكاه قاانون
اساسي در اص  ،33صرفاً نهاد ناظر بر انتخابات را شورای نگهبان م رفي كرده ع از بیان ماهیات
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نظارت عی خودداری عرزيده است .برای یاسخ به یرس م كور مراج ه به قوانی عاادی راجاع
به نظارت بر انتخاب ات ع همچنی نظريات یفسیری شورای نگهبان در اي زمینه راهگشا خواهاد
بود .قانون انتخابات مس و در ماد  9خود ع ساير قوانی ع مقررات انتخابات بهصراحت در مقام
ی یی یك یف گستر نظااریي شاورای نگهباان برآمادهاناد ع ايا نظاارت را استصاوابي ع عاام
دانستهاند ،بهگونهای كه اي نظارت در یمام مراح ع ك ی اماور مرباوط باه انتخاباات جااری ع
ساری خواهد بود .عالعهبر قانون م كور ،ماد  9قانون انتخابات مس و مصوت سااا  1912نیاز
بر استصوابي ع عام بودن نظارت اي شورا بر یمام مراح ع ك ی امور مربوط به انتخابات یصريح
كرده است .حتي قب از قانون م كور نیز به موجب ماد « 9قانون نظاارت شاورای نگهباان بار
انتخاباات مس ااو شااورای اسااالمي» مصااوت  ،1913/1/9نظااارت استصااوابي شااورای نگهبااان
شناسايي شده است .بر مبنای شناسايي شدن اي صالحیت برای شورای نگهبان است كاه ايا
شورا در یاريخ  ،1912/1/21صالحیت ی دادی از داعط بان انتخابایي را باهدلیا داشات عقاياد
ماركسیستي ع ید اسالمي رد كرد .عالعهبر مستندات قانوني م كور ،ميیوان به نظري یفسایری
شمار  1292مورخ  1912/9/1شورای نگهبان نیز اشاره نكرد كه در خصوص یفسایر اصا 33
خبات به هی ت مركزى نظارت بر انتخابات ،نظارت اي شاورا را استصاوابي دانساته كاه شاام
یمام مراح اجرايي انتخابات از جم ه ی يید ع رد صالحیت كانديداها ميشود (مسموعه نظرياات
شورای نگهبان .)221 :1911 ،اي نظريه ون از سوی مرجع رسمي یفسیر قانون اساسي بیاان
شده ،يا یفسیر قانوني بوده (بهادری جهرمي )23 :1931 ،ع در حاا حایر مبنای عم است ع
اكنون نیز همی نوع نظارت اعماا ميشود .در مسموع با یوجه مساتندات قاانوني ما كور باياد
گفت كه از اعلی انتخابایى كه با نظارت شاوراى نگهباان برگازار شاده اسات؛ ي ناى انتخاباات
میاندعره اى مس و اعا یاكنون ،نظارت شوراى نگهبان استصاوابى باوده ع شاوراى نگهباان در
یمام مراح به اي نوع نظارت عم ع با همی نظارت ،صاالحیت كساانى را كاه فاقاد شارايط
قانونى بودهاند ،رد كرده است (مریضايي.)11 :1911 ،

اصول حاکم بر نظارت بر انتخابات
اصوا حاكر بر نظارت بر انتخابات به آن دسته از بايستههاا ع اار وتهاای اساساي انتخاباات
اشاره دارد كه نهادهای حقوقي بهعيژه نهاد ناظر در مقام نظارت بر یمام مراحا انتخاباات ،باياد
آنها را مدنظر قرار دهد یا زمینه های ینقم انتخابات سالر ع عادالنه ،فراهر شود .ايا اصاوا در
عاقع رعح ك ي حاكر بر نظارت ع جهتگیری های اصا ي ع اساساي نظاام حااكر بار نظاارت بار
انتخابات را مشخد ميكند ،بهگونهای كه ميیوان گفت كه فرايندهای نظاریي ،ظاهر نظارت بار
انتخابات است ع باط نظارت شاخصههای ع م یارهايي است كه در ادامه بیان ميشاود ع بااط

آسیبشناسی نظام حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر8898 ...

باط نظارت اصوا ع بنیادهايي هستند ،كه مورد اشاره قرار ميگیرد .در عاقاع كا ايا فرايناد
منبقي در نسبت باهر ،امر نظارت را م نادار ميكند .بر اي اساس نانچه فرايندهای انتخابایي
با هر يا از اي اصوا همخواني نداشته باشد ،نميیواند اهداف در نظر گرفتهشده برای انتخابات
را منقم سازد .در برخي از كتات های حقوقي به برخي از اصوا حاكر بر نظارت یرداخته شاده،
اما اي نوشتار كه در یي آسیبشناسي نظام نظارت بر انتخابات با ی كید بار سیاساتهاای ك اي
انتخابات است ،یالش شده اصولي كه در مت سیاستهای ك ي انتخاباات یصاريح شاده اسات،
احصا ع یبیی شود.

 .1اصل تأمین سالمت و آزادی انتخابات
يكي از اصوا حاكر بر فرايند نظارت «اصا یا می ساالمت ع آزادی انتخاباات» اسات كاه در
بندهای  11ع  11سیاست های ك ي انتخابات یصريح شده است .سالمت انتخابات عاما مهماي
در ی می آزادی ع بيطرفي انتخابات ،مشاركت داعط باان ،گارعههاای ذینفاع ع رأیدهنادگان
بهحسات ميآيد كه بدعن آن ،هیچ یضمیني برای ان كاس يافت خواستههاای رأیدهنادگان در
نتايج انتخابات عجود ندارد .هدف از رقابت در انتخابات دساتیابي باه مناصاب عماومي ع كساب
قدرت اسات ع در اي رقابت هیچكو نميخواهد بازنده باشد .ازاي رع همواره اي خبار عجاود
دارد كه عدهای بخواهند با یوس به ابزارهای غیراخالقي ع خاالف قاانون ،ساالمت انتخاباات را
خدشهدار كنند ع در انتخابات ییارعز شاوند (سولنساو .)112 :1911 ،بار همای مبناا نااظران
انتخابایي موظف اند كه با نظارت دقیم خود بر یمام فراينادهاای انتخاباات ،ییشاگیری از عقاوع
یخ فات ع جرائر انتخابایي را رقر بزنند.

 .2اصل تأمین مشارکت حداکثری
يكي ديگر از اصوا نظارت بر انتخابات ،فراهر ساخت زمینههای حضور یرشور ع حداكثری مردم
در انتخابات است كه در بند  11سیاستهای ك ي شناساايي شاده اسات .مشااركت حاداكثری
مردم در انتخابات نمايانگر همراهي مردم با نظام حاكر بوده ع سابب مايشاود یاا اقتادار نظاام
حاكر به نماي گ اشته شود ع موجبات فراهر شدن امنیت ع مصاونیت ع م يوساي دشامنان را
در یي داشته باشد (صدری .)22 :1911 ،یی زمین ینقم مشاركت حداكثری در انتخاباات باه
كارامدی نهادهای دخی در امر برگزاری انتخابات برمي گردد .در اي میان مقام ناظر نیز موظف
است با نظارت دقیم ،جامع ع فراگیر خود ،سبح اعتماد مردم به نظاام را از طريام یاساداری از
آرای آنها افزاي دهد یا بدي طريم زمین مشاركت حداكثری مردم در انتخابات را فراهر آعرد.
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 .3اصل تأمین حقوق داوطلبان و رأیدهندگان
عاجدان شرايط شاركت در انتخاباات ي ناي داعط باان ع رأیدهنادگان دع گارعه از باازيگران ع
نق آفرينان انتخابایي هستند كه حفظ ع رعايات حقاوق انتخاباایي آنهاا اهمیات زياادی دارد،
بهگونهای كه در بند  11سیاستهای انتخابات نیز بر ی می آنها بهعنوان يكي از اصاوا نظااریي
ی كید شده است .مبتنيبر اي اص  ،مقام ناظر موظف است كه حقوق داعط بان اعر از رسیدگي
دقیم ،صنیح ع بيطرفانه به صالحیتهای داعط بان ،نظارت بر منافظت مناسب از یايگااههاای
اخ رأی ،رسیدگي بيطرفانه ع فوری به شكايات انتخابایي ،ع حقوق رأیدهندگان را كاه شاام
حم انتخات كردن ،صیانت از آرا ،ج وگیری از عدم یهديد رأیدهندگان ع  ...ميشود ،با نظاارت
دقیم ع شفاف خود یا می كناد (الكیات .)12 :1912 ،باهطاور مثااا اقتضاای رعايات حقاوق
داعط بان ايسات مي كند كه مقام ناظر در فرايند احراز صالحیت داعط باان ،باا نظاارت دقیام ع
همه جانب خود به ی يید كساني بدردازد كه از صالحیتهای الزم برای نامزدی در عرصا رقابات
سیاسي برخوردارند ع در مقاب كساني كه فاقد صالحیتهای الزماند ،از طريم نظارتهای دقیم
رد صالحیت شوند.

 .4اصل لزوم رعایت کامل بیطرفی
اص لزعم «رعايت كام بيطرفي» از ديگر اصوا حاكر بر نظارت بر انتخابات است كاه در بناد
 11سیاستهای ك ي اشاره شده است .يكي از نتايج اي اص اي است كه بايد برای مقام نااظر
در نظارت بر انتخابات ،انبباق اعماا مسريان با قاوانی ع مقاررات در درجا اعا اهمیات قارار
داشته باشد ع در مقام حس اجرای قوانی ع مقررات بدعن هیچ یرغیبي نسبت به افراد ،احازات
ع گراي ها عم كند (هاشمي .)222 :1932 ،نتايج حقوقي ديگر اصا بايطرفاي در اعمااا ع
رفتار ناظران عبارت است از ممنوعیت هار گوناه انساام ف االیتي اعار از ساخنراني ،اساتفاده از
یوش ها ع عالمت های عيژ یب یغایي يا نامزد كاه داا بار جانباداری مقاام نااظر از ناامزد ياا
جريانات سیاسي خاص باشد ،ممنوعیت دريافت هدايا ياا كماا از جاناب جرياناات ذینفاع در
انتخابات ع جرم انگاری آنها اشاره نمود (خسرعی.)911 :1911 ،

شاخصهها و معیارهای نظارت بر انتخابات
عالعه بر اصوا ك ي حااكر بار نظاارت بار انتخاباات ،مايیاوان باه م یارهاايي اشااره كارد كاه
شاخصههای ك ي ،عیني ع انضمامي را در زمین ننو نظارت بر انتخابات ارائه ميدهاد یاا نظاام
حقوقي حاكر بر نظارت ع قوانی مربوط به آن ،مبتنيبر اصوا ،از اي شاخصاههاا بهارهبارداری
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كند ع بدي عاسبه درصد اصالح قوانی مریبط با مویوع نظارت برآيد .بر همی مبنا مهاریاري
م یارهايي كه مي یوان در خصوص صالحیت نظاریي شورای نگهبان بدان اشاره كرد ،م یارهاای
است كه در بندهای  11ع  11سیاست های ك ي انتخابات یبیی شده است كه در ادامه هر ياا
از م یارهای م كور مبال ه ميشوند.

 .1تعیین سازوکارهای شفاف ،زمانبندیشده و اطمینانبخش
اعلی م یاری كه سازعكار نظاارت شاورای نگهباان باياد از آن بهاره ببارد ،شافافیت اسات .در
خصوص یبیی م نای شفافیت ميیوان به بند  11سیاستهای ك ي نظام اداری اشاره كارد كاه
در آن شفافیت ،م ادا با آگاهي بخشي نسبت به حقوق ع یكالیف متقاب ماردم ع نظاام اداری ع
با ی كید بر دسترسي آسان ع یاببهمند مردم به اطالعات صنیح ی رياف شاده اسات (بناد 11
سیاستهای ك ي نظام اداری مصوت  .)1913/1/91بر اي اساس مفهوم شفافیت در امر نظاارت
بر انتخابات را بايد آگاهي ع دسترسي مخاطبان امر نظارت بر انتخاباات ،باه اطالعاات ع فرايناد
اِعماا نظارت دانست .م یار ديگر ،م یار زمانبندی است .به اي م نا كه فرايند نظاریي شاورای
نگهبان زماني به اهداف مبرعح خود دست خواهد يافت كه در بستر زماني مكفاي ع متناساب
قانوني انسام گیرد ،راكه مندعديت ع كر بودن مه ت در فرايند نظاریي ،موجب یضییع حقاوق
افراد ع ینت ی ثیر قرار گرفت عدالت انتخابایي خواهد شاد ع اصا یا می حقاوق داعط باان ع
رأیدهندگان به عنوان يكي از اصوا نظاریي شورای نگهبان زير ساااا خواهاد رفات .همچنای
اطمینان بخشي به عنوان شاخد ديگر سازعكارهای نظاریي شاورای نگهباان ماورد ی كیاد قارار
گرفته است كه مراد از آن ،یضمی حقوق داعط بان ع مردم ع دستیابي باه اهاداف مقارر بارای
فرايند نظارت است.

 .2فراهم کردن حضور داوطلبان در تمام مراحل انتخابات
مقصود از حضور داعط بان در مراح رسیدگي هر به م نای حضاور فیزيكاي ع هار باه م ناای
دسترسي ع اطالع داشت از یمام مراحا انتخاباات اعار از بررساي صاالحیت ،حضاور در یاای
صندعق های رأی ،شمارش آرا ع رسیدگي باه شاكايات اسات (حسایني دشاتي.)111 :1911 ،
ینقم اي م یار ،ميیواند زمینهساز ینقم م یار شفافیت بهشمار آيد ،به ايا م ناا كاه راهكاار
ارائه شده در یالش است با دخی كردن ع آگاه نماودن باازيگران انتخاباایي ،اهاداف نظاارت بار
انتخابات از جم ه ی می سالمت ،شفافیت ع در نتیسه ج ب حداكثری مشااركت آحااد ماردم را
نیز منقم سازد.
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 .9لزوم پاسخگویی مکتوب در خصوص دالیل ابطال انتخابات
م یار ديگری كه الزامي بر شورای نگهبان قرار داده شده ،م یار «یاسخگويي مكتوت در خصوص
دالي ابباا انتخابات در صورت درخواست داعط بان» است .مهریري عام ي كه سبب ميشاود
یا مویوع رسیدگي به شكايات انتخابایي ع ی يید يا ابباا انتخابات به م نای عام آن مبرح شود،
رفتارهای غیرقانوني است كه یوسط بازيگران انتخابایي انسام ميگیرد .درصاوریيكاه رفتارهاای
غیرقانوني بهقدری گسترده شده باشد كه رعند رأی گیری را مخدعش كناد ع صانت ع ساالمت
نتیس انتخابات را خدشهدار كند ،در اي حالت نهاد ناظر ميیواناد نسابت باه یوقاف ياا اببااا
انتخابات در آن حوزه اقدام كند .در اي صورت نهاد ناظر نیاز موظاف اسات كاه داليا اببااا
انتخابات را مبتني بر ادله ،شواهد ع مدارک م تبر ع در صورت درخواسات داعط باان باهصاورت
مكتوت به آن اعالم كند.

 .4لزوم پاسخگویی مکتوب در خصوص دالیل رد صالحیت داوطلبان
يكي ديگر از یاببه های نظااریي ،لازعم یاساخگويي مكتاوت در خصاوص داليا رد صاالحیت
داعط بااان در صااورت درخواساات آنهاساات .در یشااريح اياا م یااار بايااد گفاات كااه مرجااع
رسیدگيكننده به صالحیت داعط بان موظف است كه در صورت درخواست داعط بان ،عاالعهبار
آنكه ع ت رد صالحیت را با ذكر مواد ع مدارک قانوني مورد استناد ع دالي مربوط باه داعط اب
بیان كند ،یرعری است كه به صورت عیني مصاديم ع مساتندات عادم رعايات شارايط ما كور
اعالم نمايد ع به بیان ك یات اكتفا نكند .بهطور مثاا در فریي كه داعط بي بهسبب «عدم التازام
عم ااي بااه اسااالم ع نظااام جمهااوری اسااالمي ايااران» رد صااالحیت ماايشااود ،نبايااد مرجااع
رسیدگي كننده صرفاً به بیان عنوان ك ي ما كور ع عنااعي ك اي در مااد  21قاانون انتخاباات
مس و اكتفا ع استناد كند ،ب كه الزم است مصاديم ع موارد عدم التزام بهشرط م كور بهصاورت
مستند ،مستدا ع مكتوت اعالم شود ،اگر ه در یشخید شارايط كیفاي ،مادارک ع مساتندات
حقوقي همانند شرايط كمي ماثر است ،اما نق ی ثیرگ ار بر عهد عنصر انساني قارار دارد كاه
ممك است با اعماا س یق مستندات موجود را ارزيابي ع یصمیر نهايي را ایخاذ كند .البته باياد
گفت كه یی شرط نی اقدامي یوسط مقام ناظر اي است كه قانونگ ار عادی عباارتیاردازی
شرعط كیفي م كور در ماد  21ازجم ه شرط « عادم التازام عم اي باه اساالم ع نظاام مقادس
جمهوری اسالمي ايران» را در قالب موارد جزئيیر ع عینيیر بیان كند ع نق عنصار انسااني را
در ارزيابي ع احراز صالحیت ها به حداق ممكا برسااند .یویایح آنكاه یباادر ذهناي اعلاي در
خصوص عباریي مانند اعتقاد عم ي به اسالم برای عامه افراد در جام ه «انساام عاجباات ع یارک
منرمات» است ،درحاليكه ممك است شورای نگهبان در بررسيهای خوي  ،صالحیت برخاي
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داعط بان را عاجد ايرادات ع اشكاالت جدی ای بداند ،اما با یوجاه باه عادم صاراحت ع شافافیت
قانون در احصا ع عدم بیان اي موارد بهطور مستق  ،به بندی نظیر بند م كور استناد كناد ع در
نتیسه ممك است از اي حین مورد ايراد قرار گیرد .بارای نموناه در ايا ماورد مايیاوان باه
برخوردار نبودن بر خي افراد از سالمت اقتصادی به اننای مخت اف مانناد سوءاساتفاده از اماواا
دعلتي ،رانت خواری ع ...اشاره كرد كه در نی حالتي شورای نگهبان در خصوص رد صالحیت
آنها به بند  1ماد  21قانون انتخابات مس و استناد نموده ع صالحیت نی افارادی را مواجاه
با ايراد ميداند (طناننظیف.)29 :1931 ،
در اي میان نكت شايان یوجه اي اسات كاه آياا اساتناد باه نای ماواردی مانناد عادم
برخورداری از حس شهرت در امور اخالقي يا سالمت اقتصادی ع ...بهعنوان مصااديم مااد 21
ق مداد ميشود يا خیر ع شورای نگهبان ميیواند با استناد به موارد م كور ،صاالحیت داعط باان
را مواجه با ايراد بداند ع از عرعد به عرص حساس ع اثرگا ار نماينادگي ماردم ج اوگیری كناد.
ییداست نانچه اي موارد در قانون انتخابات به صاورت مشاخد احصاا شاود ،هار نهااد نااظر
ميیواند بهطور دقیم یر به ارزيابي ع یشخید مصااديم بداردازد ع هار داعط باان مايیوانناد از
جهات رد صالحیت خوي بدعن عجود هیچگونه ابهامي مب اع گردناد (طناان نظیاف:1931 ،
 .)29-22برای مثاا مي یوان به مصاديقي از عدم التزام عم ي به اسالم اشااره كارد كاه عباارت
است از .1 :یرک ی مدی عاجبات شرعي .2 ،اریكات هر گونه عم خالف شرع .9 ،عدم یايبنادی
به اصوا ع ارزشهای اخالق اسالمي مانند امانتاداری ،رعايات حامالنااس .2 ،فسااد اقتصاادی،
سوءاستفاده از امواا بیت الماا ع كساب درآمادهای نامشارعع .1 ،فسااد اخالقاي مانناد رعاباط
نامشرعع .شايان ذكر است كه در بند  12-1سیاستهای انتخابات نیز یی بیناي شارايط كماي
نامزدهای انتخابایي اشاره شده ع لزعم یاببهمند شدن شارايط داعط باان انتخاباایي باا ی رياف
دقیم م یارها ع شاخدهای دقیم یصريح شده است.

 .5لزوم برخورد مؤثر با خاطیان انتخاباتی
خاطیان انتخابایي دامن گسترده ای مانند مسرياان ،نااظران ،بازرساان ،كاندياداها ع نماينادگان
طرفداران آنها ع مردم عادی را شام ميشود (شیخاالسالمي .)2 :1919 ،در رقابتهای انتخابایي
ممك است در یمام مراح ع فرايندهای انتخابات ،مسموعه ای از اقادامات غیرقاانوني از ساوی
كنشگران مخت ف سر بزند ع صنت ع سالمت انتخابات را یهديد كند .بر همای مبناا ،برخاي از
رفتارهای غیرقانوني مریبط با هر مرح ه از فراينادهای انتخاباایي باا یامانتاجراهاای مقتضاي
یی بیني شده است .اما قواعد ع قوانی در نظر گرفتاهشاده اعالً هما جواناب ناهنسااریهاای
انتخابایي ع رفتارهای غیرقانوني را در برنميگیرد ،ثانیاً برای برخي از جارائر ع یخ فاات یامانت
اجرا یی بیني نشده يا در صورت یی بیني ،یمانت اجرای موجود از كارامادی الزم برخاوردار
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نیست .مبتنيبر اي خألها ع آسیبها است كه بند  11سیاستهای ك ي انتخابات «برخورد ماثر
با خاطیان» انتخابایي را برای صایانت از آرای ماردم مقارر كارده اسات .البتاه باياد گفات كاه
یی شرط ینقم برخورد ماثر با خاطیان اي است كه اعالً جهت برخورد با خاطیان شديد باشد
ع ثانیاً زمان رسیدگي به جرائر ع یخ فات بههنگام ع سريعیر انسام گیرد ع شاورای نگهباان نیاز
یم بهرهبرداری از برخي یمانت اجراهايي كه در اختیار نهاد نظاریي عجود دارد ،سرعتبخشي
در رسیدگي قضايي به مویوع را از قو قضايیه مبالبه نمايد (طناننظیاف ،)1 :1932 ،راكاه
جرائر ع یخ فات انتخابایي بهاصبالح فص ياند ع فقط در زمان انتخابات مویوعیت ییدا ميكنند.
از اي نظر موكوا كردن رسیدگي به ب د از انتخابات عمالً جنب بازدارندگي برخاورد قضاايي را
ینتالش اع قرار ميدهد ع ديگر اثر خاصي بر آن متریب نخواهد بود.

فرایند انتخابات و ساختار نظام نظارتی
در جمهوری اسالمي ايران ،نظارت بر انتخابات شام هار منور ك ي است كه عبارتاناد از.1 :
نظارت بر فرايند احراز ع ی يید ع رد صالحیت داعط باان .2 ،نظاارت بار یب یغاات انتخاباایي.9 ،
نظارت بر اخ رأی ع شمارش آرا ع اعالم نتايج ع  .2نظارت ع رسیدگي به شاكايات انتخاباایي .از
میان فرايندهای انتخابایي م كور با یوجه به لزعم مندعد ساخت مویاوع باهدلیا منادعديت
ظرفیت ع حسر مقاله ،ینها به صالحیت نظاریي شورای نگهبان بر سه مناور (احاراز صاالحیت
داعط بان ،یب یغات انتخابایي ع رسیدگي باه شاكايات انتخاباایي) یرداختاه مايشاود .در اداماه
به منظور یبیی سازعكار نظارت شورای نگهبان بر مراح م كور ،ابتدا متناساب باا شاخصاههاا
عی یت نظارت بر هم مراح انتخابات بیان ميشود ع سدو اي سازعكار متناسب با هر يا از
اصوا حاكر بر نظارت ین ی ع بررسي خواهد شد.

 .1نظارت بر احراز صالحیت داوطلبان
هر ند امور انتخابات در عزارت كشور ع شاورای نگهباان نادي مااه قبا از رأیگیاری آغااز
ميشود ،ثبتنام كانديداها ع بررسي صالحیت آنها ،اعلای مرح اه از انتخاباات اسات كاه نقا
نظاریي شورای نگهبان بهصورت یررنگ ع مشخد در بخا احاراز صاالحیت داعط باان ماورد
بنن قرار ميگیرد .در اي زمینه ،قانون انتخابات مس و كاستيهايي دارد كه مبتنيبر اصاوا ع
شاخصههای بیان شده ،ايارادات مرباوط باه رسایدگي باه صاالحیتهاای داعط باان مبال اه ع
ییشنهادهای اصالحي بیان ميشود.
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 .1 .1بازۀ زمانی رسیدگی به صالحیت داوطلبان
يكي از مسائ مربوط به فرايند رسیدگي به صالحیتهای داعط بان انتخابایي ،ی یی باز زماني
در خصوص ی یی یك یف عی یت نامزدهاست .در همی زمینه طبم ماد  12قاانون انتخاباات
مس و ،هی تهای اجرايي مراكز حوزههای انتخابیه موظف اند با یوجه به نتايج بهدساتآماده از
بررسيهای الزم در من ع با استفاده از نتايج اعالمشده یوسط عزارت كشور ،صالحیت داعط بان
در راببه با صالحیتهای م كور در قانون را حداكثر ظرف  12رعز یو از یايان مه ت ثباتناام
رسیدگي كرده ع نتیسه را كالً به هی تهای نظارت اعالم كنند .بهعالعه آنكه مه تهای رسیدگي
به شكايات در هی تهای نظارت  1رعز ع رسیدگي به شكايات در شورای نگهبان نیز باياد ظارف
مدت  22رعز انسام گیرد .با بررسي ع مقايس رعند قانوني موجود ع مفاد مورد ی كید سیاستهای
انتخابات ميیوان به اي نتیسه رسید كه سازعكار یی بینيشده دارای ايرادایي است ،بهگوناهای
كه ی می كنند مالفههای مدنظر در سیاستهای انتخابات از جم ه اص ی می حقوق داعط بان
نیست ،راكه اي اصوا زماني ی می ميشود كه فرصت قانوني كافي برای رسیدگي به صالحیت
عجود داشته باشد .اي در حالي است كه در حاا حایر زماانبنادیهاا مقررشاده در خصاوص
رسیدگي به صالحیت داعط بان متناسب با حسر باالی ثبتنامكنندگان منبقي ع موجه باهنظار
نمي رسد (درعيشوند .)9 :1932 ،برای نمونه اختصاص مه ت زماني  12رعزه برای هی ت اجرايي
در خصوص اظهارنظر نسبت به صالحیت نامزدها فرصت موجه ع متناسبي نیست ،راكه با یوجه
به حسر باالی ثبتنامكنندگان ،زماان  12رعزه كاه عماالً  1رعز آن نیاز از نظار قاانوني صارف
است الم از مراجع قانوني ميشود ،فرصت بررسي دقیم را از مسرياان مايگیارد (طنااننظیاف،
 .) 2 :1932برای مثاا در دهمی دعر انتخابات مس و شورای اسالمي انتخابات مس و ،مه ت
زماني مقررشده برای بررسي صالحیت  12222نفر داعط ب نمايندگي م قوا ع موجه نبود ع به
برعز نوعي بي اعتمادی به شورای نگهبان ع یضییع حقوق مردم منسر مايشاد .بارای رفاع ايا
آسیب ،بند 9ا 12سیاستهای انتخابات ،لزعم بررسي دقیم ع احراز شرايط الزم برای صاالحیت
نامزدها را با یی بیني زمان كافي ع در ار وت قانون هر انتخابات یصريح كرده است.
بر همی اساس در جهت ح مندعديت زماني بررسي صالحیت داعط باان مايیاوان ییشانهاد
كرد كه اعالً مرح بررسي صالحیتها طاوالنيیار ع بااز زمااني بارای رسایدگي ع یسديادنظر
افزاي يابد ،ثانیاً عظیف ارائ اسناد مربوط به احراز برخي از شرايط انتخاتشوندگان را بر عهد
داعط اب قاارار داد .بارای مثاااا مااواردی مانناد اساات الم ماادرک ینصای ي ،اساات الم نداشاات
سوءییشینه ع  ...از شرايط انتخاتشوندگان است كه ميیوان ارائ اي اساناد را شارط ثباتناام
نامزدهای انتخابایي قرار داد (طنان نظیف 29 :1931 ،ع  .)2 :1932ی ثیرات اي امار كاه یهیا
مقدمات احراز هر يا از شرايط بر دعش داعط بان قرار گیرد ،اي است كاه اعالً زماان یانجرعز
بررسي است المات افراد قاب افزاي به ند هفته قب از انتخابات ميگردد كه ايا امار ،دقات
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در انسام است المات را افزاي ميدهد؛ ثانیاً امور اجرايي است المات بهجای نهادهاای اجراياي ع
نظارت بر عهد داعط بان قرار ميگیرد.

 .2 .1مراجع رسیدگیکننده به صالحیت داوطلبان
در فرايند بررسي ع احراز صالحیت داعط باان مراجاع مت اددی باهطاور ماوازی نقا آفريناي
ميكنند .براساس ماد  12قانون انتخابات مس و ،هی تهای اجرايي مراكز حوزههاای انتخابیاه
موظفاند حداكثر ظرف 12رعز یو از یايان مه ت ثبتنام با یوجاه باه نتاايج باهدساتآماده از
بررسيهای الزم در منا ع باا اساتفاده از نتاايج اعاالمشاده یوساط عزارت كشاور ،صاالحیت
داعط بان را رسیدگي كرده ع نتیسه را به هی تهای نظارت اعالم كنند .در ادامه براساس یبصار
ماد  ،11كسانيكه صالحیت آنان مورد ی يید هی تهای اجرايي قرار نگرفته ،حام دارناد ظارف
هار رعز از یاريخ ابالغ ،شكايت خود را مستدالً به هیا ت نظاارت اساتان اعاالم كنناد .سادو
براساس ماد  12اي قانون ،گزارشها ع شكايات ظارف مادت هفات رعز یاو از یاياان مه ات
دريافت شكايت در ج س هی ت نظارت استان ،رسیدگي ع در خصوص آن نتیسهگیری ميشاود.
نانچه نظر هی ت اجرايي مبني بر رد صالحیت داعط ب ،مورد ی يید هی ت نظاارت اساتان نیاز
باشد ،هی ت نظارت موظف است در اي خصوص ،نظر هی ت مركزی نظارت را نیاز كساب كناد.
هی ت نظارت استان در مورد صالحیت ساير داعط بان نیز نظر خود را به هی ت مركازی نظاارت
اعالم ميكند .هی ت نظارت استان نیز مستند به یبصر  1ماد  12قاانون ،یاو از كساب نظار
هی ت مركزی نظارت ،موظف است ی يید يا رد صالحیت ك ی داعط بان را با استناد قانوني اعالم
كند .درصوریيكه نظر هی ت مركزی نظارت مبنيبر رد صالحیت داعط باني باشد كاه صاالحیت
آنان مورد ی يید هی ت اجرايي مركز حوز انتخابیه قرار گرفته است ،داعط بان ميیوانند اعتراض
خود را به شورای نگهبان یس یر كنند .شورای نگهبان نیز ظارف بیسات رعز یاو از اظهاارنظر
هی ت مركزی نظارت ،نظر قب ي ع نهايي خود را در خصوص ی يید يا رد صالحیت داعط بان باه
عزارت كشور اعالم خواهد كرد .همچنی به موجب یبصر  9مادهعاحد «قانون لازعم رسایدگي
دقیم به شكايات داعط بان رد صالحیت شده در انتخابات مخت ف» ،اشخاصي كه صالحیت آنهاا
در مراح قب ي ،به ی يید رسیده علي یوسط شورای نگهبان رد صالحیت شده باشند ،ميیوانناد
ظرف  9رعز از شورای نگهبان درخواست رسیدگي مسادد كنناد ع شاورای نگهباان نیاز  1رعز
فرصت بررسي اي درخواستها را خواهد داشت.
همانگونهكه مشاهده ميشود ،عالعهبر هی ت اجرايي ع هی ت نظاارت ،شاورای نگهباان نیاز
به عنوان ناظر بر انتخابات ،مي یواند به بررسي مسدد صالحیت داعط بان نیز بدردازد ع متناظر باا
اي كارعيژه ابتدائاً به بررسي صالحیت داعط بان یرداخته ع صالحیت آنهاا را ی يیاد ياا رد كناد.
نكت شايان یوجه اينكه امر رسیدگي اعلیه به صالحیتهای داعط بان انتخابات مس و بر عهاد
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هی ت اجرايي بوده ع اي امر به عزارت كشور سدرده نشده است ،راكاه عزارت كشاور در اب ااد
ساختاری ،مالي ،یرسن ي ع كاركردی نهاد عابسته به دعلات منساوت مايشاود ع ممكا اسات
جهتگیریهای ك ي دعلت در فرايند رسیدگي به صالحیتها ی ثیرگ ار باشد ع در نتیساه اصا
بيطرفي خدشهدار شود (طاهری ع ابوالنسني .)13 :1931 ،ل ا قانونگ ار ايا امار را بار عهاد
هی ت اجراييای نهاده كه اكثريت اعضای آن را م تمدان من اي ع باه ی بیار بهتار ماردم ع ناه
اشخاص دعلتي یشكی ميدهند ،اما در عم انتخات نه نفر (اكثريات) هیا ت اجراياي از میاان
سي نفر م تمد من ي نتوانسته است اي ال را برطرف كند ،زيرا اگر اه مفارعض قانونگا ار
اي بوده است كه اعضای هی ت اجرايي از م تمدان مردمي یشكی گردد ،اماا در عاق یات امار،
مردم یركیب اعضای هی ت اجرايي را یشكی نميدهناد ع در عما هیا ت اجراياي باا یركیاب
مديران ع مستخدمان دعلتي ع همچنی اشخاص عابسته به دعلت یشكی ميشاود .از همای رع
به منظور ج وگیری از ی ثیر سیاست بر رعند حقوقي بررسي صالحیتها ع در راستای اجرای بناد
 11سیاستهای ك ي انتخابات ،اعالً م تمدان من ي به عسی مرج ي غیر از دعلت انتخات شوند
یا زمین رفع ایهام از دعلت ع افزاي اعتماد عمومي فراهر شود ،ثانیاً بهطور ك ي امار رسایدگي
به صالحیت داعط بان در اي مرح ه ،به نهاد مساتق ي سادرده شاود كاه از فشاارهای سیاساي
مصون باشد .البته ی ثیر اي یركیب به بررسي ع رسیدگي اعلیه صالحیتهای داعط بان انتخابات
مس و مندعد نمي شود ع ساير مراح ع فرايندهای برگزاری انتخاباات را نیاز در برمايگیارد ع
به عبارت بهتر در اجرای انتخابات اثرگ ار است ،راكه قانونگ ار همواره درصدد دخی گردانیدن
مردم در نظام اجرايي انتخابات كشور بوده اسات ع ف ساف عجاودی دع نهااد شاورای نگهباان ع
عزارت كشور كه يكي نظارت ع ديگری مسئولیت اجرای انتخابات را بر عهده دارند ،یزی بای
از یشتیباني از اقدامایي كه اساس آن از سوی مردم صورت ميیا يرد ،نیسات ع لا ا در قاوانی
انتخابایي همواره سازعكارهايي به اي منظور ی یی كرده است.

 .2نظارت بر تبلیغات انتخاباتی
یب یغات انتخابایي يكي از فرايندهای انتخابایي است كه نظارت بر آن یرعری باهنظار مايرساد .از
همی رع ،قانونگ ار مندعديتهايي را در اي حوزه در نظر گرفته ،اماا ايا بايادها ع نبايادها هما
جوانب یب یغات انتخابایي را در برنميگیرد .با یوجه به ناواقد یب یغاات انتخاباایي ،سیاساتهاای
انتخابات ،سیاستهای مهمي را بیان كرده كه بايد در فرايند یقنی ع فرايناد نظاارت بار یب یغاات
انتخابایي مدنظر قرار گیرد .مضاف بر اينكه در قانون انتخابات مس و ،نهاد خاصي بهمنظور نظاارت
بر فرايند یب یغات انتخابایي در نظر گرفته نشده است .بر اي اساس مندعد عظايف نظاریي شورای
نگهبان در منورهای یقسیر برابر ع عادالن منابع ع امكانات ،لزعم شفافیت منابع مالي ع رسیدگي به
یخ فات مالي ،نظارت بر یخ فات یب یغایي ع رسیدگي به یخ فات حمايتي بررسي ميشود.
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 .1 .2تقسیم برابر و عادالنۀ منابع و امکانات
بند  9سیاستهای انتخابات ،یقسیر عادالن امكانات ع منابع یب یغایي را یی بیني كارده اسات.
قانونگ ار در ماد  13به صراحت هر گوناه ف الیات یب یغاایي را از یااريخ اعاالم رسامي اساساي
نامزدها برای نامزدهای نمايندگي از صداعسیما ممنوع كرده ع مریكب را مسرم ق مداد مايكناد.
از سوی ديگر طبم اي بند سیاست ،اگر ه بر اساتفاد عادالناه ع برابار از صداعسایما ع فضاای
مسازی ع  ...ی كید شده ،اما در ادام اي بند ،استفاده از ابزارهای مخت ف یب یغایي برشمردهشده
كه حتياالمكان ع متناسب با اقتضائات هر انتخابات ميبايست استفاده شوند .ازاي رع نمايیاوان
استفاد بالسويه از صداعسیما را برای انواع انتخاباتها باهعياژه انتخاباات مس او یساويز كارد،
راكه به یناسب ی داد زياد نماينده ها امكاان اساتفاده از صداعسایما در عما ممكا نیسات.
جايگزي آن همانطوركه در سیاستها یی بیني شاده ،یارعری اسات كاه اساتفاده از ديگار
رسانهها ع فضای مسازی بهصورت یاببهمند ع نظارتی ير بهطور مثاا زير نظر شورای نگهباان
ع البته با استفاده از ظرفیت شورای عالي فضای مسازی ،هر برای انتخابات مس او ع هار سااير
انتخاباتها مورد شناسايي قانونگ ار قرار گیرد.

 .2 .2لزوم شفافیت منابع مالی و رسیدگی به تخلفات مالی
يكي از منورهای ناظر بر فرايند یب یغاات انتخاباایي ،مویاوع شافافیت مناابع ماالي انتخاباات،
هزينههای صورت گرفته ،رسیدگي به یخ فات مالي ع نظارت متناظر با آن اسات .ايا در حاالي
است كه در قوانی انتخابایي ،قانون يا مقررات رعش ع صريني در اي خصاوص عجاود نادارد.
نظارت بر منابع مالي یب یغات انتخابایي در شرايبي قاب یصور ع اعماا است كاه ابتادا قواعاد ع
مقررات قانوني الزم برای شفافیت منابع مالي در یمام اب اد خود شناسايي شوند ،سدو الزام باه
ارائ گزارش ها ع مدارک داا بر رعايت شرايط قانوني به شورای نگهبان بهعناوان نهااد نااظر بار
یب یغات یی بیني شود .بر همی مبنا ییشنهادی كه ميیوان ارائه داد آن است كاه نهااد نااظر
اعالً به ی یی حد نصات هزينه های یب یغایي بدردازد؛ ثانیاً داعط بان انتخاباایي موظاف باه ارائا
مستندایي در خصوص ننو ی می منابع مالي هزينههای انتخاباایي شاوند؛ ثالثااً هما نامزدهاا
مك ف شوند ك هزينههای خود را فقط در يا حسات بانكي متمركز بهمنظور انتخاباات عارياز
كرده ع از آن برداشت كنند؛ راب اً داعط بان موظف شوند كه گزارشي از ك ی هزينههای مرباوط
به انتخابات خود از جم ه یب یغات ع برگزاری هماي های انتخابایي را در باز زماني مشخصي به
نهاد ناظر ارائه دهند؛ خامساً یمانت اجرای قانوني نیز در خصوص یخ ف از اي عظاايف ع ارائاه
اطالعات غیرعاق ي در نظر گرفته شود (احمدعند ع صابرماهاني.)11-22 :1932 ،
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 .3 .2نظارت بر تخلفات مغایر با اخالق انتخاباتی
بندهای  1ع  1سیاست های انتخابات بر منورهايي اشااره دارد كاه مايیاوان از آنهاا باا عناوان
ممنوعیت یخ فات مغاير با اخاالق انتخاباایي يااد كارد ع نامزدهاای انتخاباایي باياد در فرايناد
یب یغات خود را م زم به یب یت از آن بدانند .البته برخي از اي منورهاا باهصاورت حاداق ي در
قوانی مخت ف انتخابایي مورد حمايت قرار گرفته اسات .اماا برخاي منورهاا ،هناوز از ی رياف،
یمانت اجرا ع سازعكار نظاریي مشخصي برخوردار نیسات ع الزم اسات ماورد یوجاه قانونگا ار
انتخابایي قرار گیرد.
 .1 .3 .2ممنوعیت تخریب ،تهدید ،تطمیع و فریب در فرایند تبلیغات
یخريب یهديد ،یبمیع ع فريب در فرايناد یب یغاات انتخاباایي از جم اه بايساتههاای یب یغاایي
هستند كه در سیاست های انتخابات به آنها اشاره شد یا یوسط قانونگ ار ممناوع اعاالم شاوند ع
متناسب با مریكبان ممنوعیتهای م كور بهعنوان عم مسرمانه يا متخ فاناه شناساايي شاوند.
اي در حالي است كه در قوانی ع مقررات انتخابایي هر يا از بايستههای مورد اشاره كاستيهاا
ع نواقصي دارند .در قوانی ع مقررات انتخابایي در ماواد 12 ،11ع  11مصااديقي از عناوان ك اي
یخريب در عرص انتخابات ع یب یغایي انتخابایي مورد اشاره قرار گرفته ع برای آنها مسازاتهاايي
ی یی شده است .اما ننو قانونگ اری در اي زمینه از ند منظر من ی م باهنظار مايرساد.
ا عالً قانونگ ار بايد ی ريف دقیقي از مفهوم یخريب ع اجازا آن ارائاه كناد كاه بتاوان از درعن آن
م یارهای دقیم ع قاب اجرا استخراج كرد .ازاي رع یرعری است قانونگ ار در مقاام ینقام ايا
بند از سیاست های ك ي نظاام ،ی رياف ع م یارهاای دقیقاي از مفااهیر یخرياب در انتخاباات ع
شاخصه های آن بیان كند؛ ثانیاً یخريب عنوان عامي اسات كاه عنااعي ديگاری همانناد افتارا،
یهمت ،سخنراني ع یه ساير نامزدها ،عرعد به حارير خصوصاي آنهاا ع ماواردی از ايا دسات را
شام ميشود ،اي در حالي است كه مشاهد مصاديم بیانشده از یخريب در قوانی ع مقاررات
بیانگر آن است ك ه قانونگ ار مصاديم مهمي از یخريب از جم اه یهمات ،درعغ ،افتارا ع عرعد باه
حرير خصوصي را مورد یوجه قرار نداده اسات .از همای رع شايساته اسات بار مبناای ی رياف
ارائهشاده مصااديم یخرياب هاای انتخاباایي شناساايي شاود؛ ثالثا ًا قانونگا ار در مقاام ی یای
یامانتاجراهاای حقاوقي باارای ممنوعیات یخرياب در فرايناد یب یغااات انتخاباایي ،صارفاً بااه
مسازاتهای كیفری اكتفا كرده ،درحاليكاه باهنظار مايرساد ی یای مساازاتهاای انضاباطي
انتخابایي از قبی بررسي مسدد صاالحیت ناامزد یخريبگار در شاورای نگهباان ياا اخاراج اع از
فرايندهای انتخابایي یمانت اجرای ماثریری خواهد بود؛ راب ااً در قاوانی ع مقاررات انتخاباایي
بايد در خصوص ننو احراز عنوان یخريب در فرايند یب یغات انتخابایي ی یی یك یف گاردد .در
حقیقت از آنسا كه احراز عنوان یخريب مویوعي قضايي بهنظر ميرسد ميیوان بررسي ع اثباات
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اص یخريب را به دادگاه صالح قضايي عاگ ار كرد ع در صورت اثبات ،ی یای ع اعمااا یامانت
اجراهای انضباطي انتخابایي را بر عهد شورای نگهبان قرار داد.
در خصوص ممنوعیت «یهديد» ع «یبمیع» در یب یغات انتخابایي نیز گفتني است كاه ايا
مویوع مستند به مت سیاستهای انتخابات بهصورت عام ممنوع شده ع در بند  9ماد  11قانون
انتخابات مس و نیز بهصورت همی عبارتیردازی ك ي ،ممنوع اعالم ع جرمانگاری شاده اسات.
اي در حالي است كه قانونگ ار هیچگونه ی ريفي از اي مفاهیر ارائه نداده ع عناصر مادی ،م نوی
ع قانوني یبمیع ع یهديد را به رعشني بیان نكرده است یا مراد از اي مفاهیر ع دام شموا آنهاا
مشخد شود یا مبتني بر آن بتوان مصاديم یبمیع يا یهديد را در فرايند انتخابات یشخید داد.
بر اي اساس با یوجه به یفسیرهای مخت في كه ممك است از اطالق اي عبارت صورت بگیارد،
ميیوان ییشنهاد كرد كه قانونگ ار به ی ريف مفهومي ع مصداقي مالفههای «یهديد» ع «یبمیع»
به صورت یمثی ي مانند یهدياد جاان ،مااا ،حیثیات ،حقاوق ،مساك  ،شاغ  ،خاانواده ع  ...ياا
یبمیعهای مالي ،مقامي ع  ...بدردازد یا از برداشتهای مخت ف ج وگیری بهعم آيد.
گفتني است كه بند ماد  11مكرر قانون انتخابات مس و النااقي  31/9/9نیاز «ممنوعیات
فريب ع اغوای مردم از طريم سوءاستفاده از اعالم نظر يا عكو شخصیتها ع مقامات ما كور در
ماد  23اي قانون» را شناسايي كرده ع برای مریكبان مسازات درجه ش در نظر گرفته اسات.
اي در حالي است كه در اي ماده نیز بخشي از مصاديم فريب ع اغواگری ذكر شده ع الزم است
یا قانونگ ار ابتدا مفهوم فريب ع عناصر مادی ،م نوی آن را مشخد كند یا مراد از اي مفهاوم ع
دامن شموا آن مشخد گردد یا مبتني بر آن امكان بازشناسي مصاديم فريب بهدست آيد.
 .2 .3 .2ممنوعیت طرح وعدههای خارج از اختیارات قانونی
نامزدهای انتخابایي اغ ب برای ج ب نظر مردم ،ییشي گرفت از رقبای خاود ع یصادی مناصاب
سیاسي ععدههايي را مبرح ميكنند كه یم آن مت هد ميشوند كه در صورت انتخاات شادن
بدانها عم كنند .اما اي ععدهها یو از ییرعزی نامزدها اغ ب مورد غف ت يا یغاف قرار ميگیرد
ع موجبات فريفتگي ع اغوای مردم را فراهر ميآعرد .اي مسئ ه یاكنون در ادبیات قاانوني نظاام
انتخابایي ايران مبمح نظر قرار نگرفتاه ع باا عنايات باه اهمیات آن مشااهده مايشاود كاه در
سیاستهای ك ي انتخابات «ممنوعیت ععدههای خارج از اختیارات قانوني» شناسايي شده است.
در یوییح عبارت «خارج از اختیارات قانوني» بايد گفت كه ععدههای انتخابایي از آنسا كه یوسط
كساني ابراز مي شود كه نسبت به قوانی باالدستي ع اساس نظام سیاسي اياران اعاالم عفااداری
نمودند ،ميبايست در ار وت موازي ع م یارهای خاص كه در سیاستها ینت عنوان اختیارات
قانون اشاره شده ،طرح شوند .از جم ه حادعد اختیاارات قاانوني كاه باياد در طارح ععادههاای
انتخابایي مورد یوجه نامزدهای انتخاباایي قارار گیارد عباارت اسات از .1 :لازعم رعايات اساناد
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باالدستي در هنگام طرح ععدههای انتخابایي؛  .2یوجه به میزان اختیارات ع صالحیتهای منصب
سیاسي موردنظر؛  .9در نظر گرفت مندعده زماني؛ بهگونهای كه ععدهای طرح نشود كه ینقام
آن نیازمند باز زماني فرایر از دعره یصدی منصب باشد؛  .2ك ي نبودن ععدههاا ع قابا عصاوا
بودن آنها (احساني .)12-11 :1931 ،در نظام انتخابایي جمهوری اساالمي اياران ساازعكاری در
خصوص ینقم ع ییگیری ععدههای انتخابایي یی بیني نشده ع از اي نظر ميیوان ییشنهادهايي
را در اي زمینه بیان كرد .1 :نامزد انتخابایي م زم شود كه در زمان ثبتنام نساخهای مكتاوت ع
مشرعح از برنامهها ع ععدههای خوي را ارائه كند؛  .2شورای نگهبان م زم به اظهارنظر نسبت به
مغايرت يا عدم مغايرت ععدهها ع برنامههای نامزدهای انتخابایي با قانون اساسي ع سیاساتهاای
ك ي شود .بهعالعه آنكه اي نهاد بهمنزل نهاد یشخیددهند صاالحیت نامزدهاا ،مايیواناد در
موردی كه نامزدی در انتخابات ییشی با استفاده از ععادههاای درعغاي انتخاباات شاده اسات،
به منزل يا مالفه در بررسيهای صالحیتي خود به اي مویوع كناد ع در ی يیاد ع رد نامزدهاا
مدنظر قرار دهد (اسماعی ي ع حبیبنژاد)121 :1931 ،؛  .9سازعكاری در نظر گرفتاه شاود كاه
نامزد انتخابایي در صورت ییرعزی یو از گ شت مدت م تنابهي بهطور مثاا دع سااا از مادت
مسئولیت خود ،م زم به ارائ گزارشي در مورد كیفیت ع كمیت ینقم ععدههای خوي شود؛ .2
شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر ینقم ععدهها ع برنامههاا در نظار گرفتاه شاود ع یامانت
اجراهای مناسبي جهت عدم ینقم ععدهها یی بیني شود.
 . 3 .3 .2ممنوعیت هر گونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقۀۀ قۀومی و مۀیهبی در تبلیغۀات
انتخاباتی
يكي از مسائ ي كه در بند  1سیاستهای انتخابات ممنوع اعالم شده ،انسام هر گونه اقدام مغااير
با امنیت م ي است كه یفرقه های قومي ع م هبي مندرج در اي بند نیاز يكاي از ايا اقادامات
منسوت مي شود .اي در حالي است كه با مراج ه به قانون انتخابات مس و ،شاهد مقررایاي در
اي زمینه نیستیر .بر اي اس اس یرعری اسات كاه در یب یغاات انتخاباایي هار اقادامي كاه باا
مستمسا قرار دادن عقايد م هبي ع گراي های قومي ع م هبي ع منبقهای ع نژادی بهمنظاور
ج ب آرا يا موجب صرفنظر كردن رأی دهندگان از اخ رأی شود ،ممنوع ع مسازاتهاای ع یاه
مسرمان در نظر گرفته شود .همانطوركاه گفتاه شاد یفرقاههاای قاومي ع ما هبي مصارح در
سیاستها از بات یمثی بوده ع از اي نظر مصاديم مت ددی را در برمايگیارد .بار ايا اسااس
یرعری است اقدامات ديگری كه مي یوانند در بنن یب یغات انتخابایي مغاير امینت م اي ی قاي
شوند ،یوسط قانونگ ار شناسايي شود.
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 .4 .3 .2ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان
يكي ديگر از مواردی كه در فرايند یب یغات مست زم نظارت ع برخورد خواهد بود ،بهارهگیاری از
حماياات ع امكانااات بیگانگااان اساات .دخالاات ع حماياات بیگانگااان بااهطااور ك ااي بااه دع شااك
حمايتهای رسانهای ع یب یغایي ع حمايتهای مالي صورت ميگیرد .مهریري دخالت بیگانگاان
در انتخابات از طريم حمايتهای رسانهای انسام ميگیرد كه به سود يا زيان يا طارف صاورت
ميی يرد .در سیاستهای ك ي انتخابات ،بهرهگیری از حمايتهاای یب یغاایي باا فارض حاالتي
ممنوع شده است كه فرد ،حزت يا جريان سیاسي با انگیزههای مخت ف اقدام به كساب حمايات
رسانههای خارجي بكند .نوع ديگر حمايت منادرج در سیاساتهاای ك اي نااظر بار ممنوعیات
استفاده از حمايت مالي بیگانگان است كه به اننای مخت في از جم ه حمايت مالي مساتقیر ياا
غیرمستقیر بهعم مي آيد .ممنوعیت هردع عجه از حمايتها در قاوانی انتخاباایي یای بیناي
ن شده است .بر اي اساس با یوجه به عجود نی خأل قانوني یرعری است یاا قانونگا ار اعالً باه
شناسايي قانوني ممنوعیت بهرهگیری از حمايت ع دخالات بیگانگاان در اناواع ع اب ااد گونااگون
خود بدردازد؛ ثانیاً یمانت اجرای قانوني ع ماثری نیز با یوجاه باه اهمیات ع حساسایت نای
مقولهای كه راه نفوذ بیگانگان را بر كشور هموار ميكند ،مقرر كند.

 .3صالحیت رسیدگی به شکایات انتخاباتی
در حی برگزاری انتخابات ممك است هم نق آفرينان دخی در انتخاباات نسابت باه نناو
اجرای قوانی ع مقررات انتخابایي شكايایي داشته باشند .بر همی اساس شورای نگهبان عظیف
رسیدگي به شكايات انتخابایي ع بررسي ی ثیر آنها بر فرايند انتخابات را بر عهده دارد ع نانچه در
اي خصوص یخ فایي را مشاهده كند ،ميیواناد از یامانت اجراهاای قاانوني اساتفاده كناد .در
راستای ینقم اي یك یف شورای نگهبان ،يكي از ابزارهای مهر ،گزارش ناظران اي شورا در رعز
انتخابات است .گزارشهايي كه به هی ت نظارت مركزی ع نهايتاً شورای نگهبان عاص ميشود ،با
یوجه به مویوع ،ی داد ع صنت ع سقر آنها ممك اسات باه اببااا آرای ياا صاندعق ،حاوز
انتخابیه يا آرای نامزد متخ ف منسر گردد .در همی زمینه بند  11-2سیاساتهاای انتخاباات،
يكي از شاخصههای نظاریي شورای نگهبان را شناسايي ع لزعم «یاسخگويي مكتوت در خصاوص
دالي ابباا انتخابات در صورت درخواست داعط بان» را یی بیني كرده است .اي الزام نیاز در
یبصر ماد  12قانون انتخابات مس و مورد اشاره قرار گرفته است كه یوقف يا اببااا انتخاباات
بايد مستند به قانون ع همراه با اسناد ع مدارک م تبار باشاد .اماا هماانطوركاه از مات قاانون
مشخد است ،قانونگ ار نگاه حداكثری در اطمینان بخشي ع ی می راهكار یاسخگويي مكتوت را
در دستور قانوني قرار نداده ع مننصراً به مستدا ع مستند باودن عما شاورای نگهباان كاه از

آسیبشناسی نظام حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر8891 ...

جنو نظارت ميباشد ،یرداخته است .با عنايت به بند  11-2سیاستهای ك ي انتخابات ،اي امر
مست زم اصالح قانون عادی اسات .در كناار شااخد مزباور« ،لازعم برخاورد مااثر باا خاطیاان
انتخابایي» يكي ديگر از م یارهايي است كه یارعری اسات شاورای نگهباان سارعتبخشاي در
رسیدگي قضايي به مویوع را نیز از قو قضايیه مبالبه كند ع برخي اقدامات يا یصمیمات نظاریي
را نیز به منظور كاه آثار یخ ف يا ییشگیری از یكرار موارد مشابه ایخاذ كناد .بارای مقاب اه باا
مریكبان ع خاطیان جرائر ع یخ فات انتخابایي یمانتاجراهايي برحساب ناوع اعمااا اریكاابي ع
همچنی با یوجه به شخصیت بازيگران انتخابایي در مواد  11یا  11قانون انتخابات مس و بیان
شده است ،اما اي یمانت كاستيها ع ناواقد فراعاناي دارد ،باهگوناهای كاه دامنا عسای ي از
رفتارهای غیرقانوني ممنوع اعالم شدهاند ،اما قانونگا ار بارای آنهاا یامانتاجراهاای كیفاری ع
غیركیفری در نظر نگرفته است .عالعهبر اي برخاي از ناهنسااریهاای انتخاباایي اگر اه دارای
یمانتاجرا هستند ،یمانتاجرای كارامد ع ماثری منسوت نميشوند ع جنب بازدارندگي یايیني
دارند .بر همی اساس یرعری است كه به بازنگری ع اصالح یمانت اجراها متناسب با هر يا از
بازيگران انتخابایي ع عم مریكب شده یرداخته شود یا بدي عاسابه زمیناههاای ییشاگیری از
عقوع یخ فات ع جرائر انتخابایي فراهر شود .در كنار عیاع یامانت اجراهاای بازدارناده ،عاما
ديگری كه بستر برخورد ماثر ع جدی با خاطیان انتخابایي را فراهر ميآعرد ،جرمانگاری كام ع
دقیم ناهنساریهای انتخابایي متناسب با هر يا از فراينادهای انتخاباایي اسات كاه قانونگا ار
یاكنون به شناسايي آنها بيیوجه بوده است .بهطور نمونه ميیوان در مرح ثبتنام ع رسیدگي به
صالحیت داعط بان ،به مواردی مانند «ثبتنام با ارائ مدرک ج ي»« ،یشوي اذهاان عماومي
ع یه شورای نگهبان یو از فرايند قانوني رسیدگي به صالحیتها»« ،ثبتنام افراد فاقد شرايط»،
«خودداری از ثبتنام افراد عاجد شرايط» ،در مرح یب یغات انتخابایي به موارد مصرح در مقاله ع
همچنی رفتارهايي مانند «قصور در اپ كافي برگا رأی متناساب باا ی اداد رأیدهنادگان»،
«عدم یوزيع مناسب ی رفههای رأی در ش ب رأیگیری متناسب با ی داد شركتكنندگان ع حتي
بیشتر از آن»« ،عدم ارساا بهموقع ی رفههای رأی به ش ب اخ رأی»« ،متوقف كاردن فرايناد
رأیگیری بدعن دلی قانوني»« ،اخالا در رعند رأیگیری به دلی یوقف يا كندی دستگاه احراز
هويت»« ،عدم رعايت بيطرفي در آگهي كاردن اساامي نامزدهاا»« ،عادم انساام رأیگیاری از
عاجدان شرايط در ساعات قانوني»« ،ارائ آگهي های نادرست در مورد آرای موجود در صاندعق
يا یغییر نتیس آرا» ع «اعالم غیرعاق ي نتايج موقت ع نهايي» اشاره كرد.

نتیجهگیری
در نظام جمهوری اسالمي ايران ،شورای نگهبان بهعنوان نهاد نااظر بار هما فراينادها ،اب ااد ع
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مراح انتخابایي م رفي شده ع یمانت اجراهای الزم نیز بهمنظور صیانت از حم ماردم باه ايا
نهاد اعبا شده است .در همی زمینه سیاستهای ك ي انتخابات نیز بايساتههاای نظااریي ايا
نهاد بر هم مراح انتخابات مس و را با لناظ اصوا حااكر بار نظاارت از جم اه اصا یا می
سالمت ع آزادی انتخابات ،اص یا می مشااركت حاداكثری ،اصا یا می حقاوق داعط باان ع
رأیدهندگان ع اص رعايت كام بي طرفي ع همچنی رعايات ناد شااخد ع م یاار اساساي
نظیر لزعم ی یی سازعكارهای شفاف ،زمانبندیشاده ع اطمیناانبخا  ،فاراهر كاردن حضاور
داعط بان يا نمايندگان آنها در یمام مراح انتخابات ،لزعم یاسخگويي مكتوت در خصوص دالي
ابباا انتخابات ع لزعم یاسخگويي مكتوت در خصوص رد صالحیت داعط بان را بیان كرده است.
با بررسي اصوا ع شاخصه های نظاریي م كور اي نتیسه بهدست مايآياد كاه قاانون انتخاباات
مس و در هر يا از فرايندهای انتخابایي دارای كاستيها ع نواقصي ميباشد كه یارعری اسات
نهاد ناظر در مویوع نظارت بر یمام مراح انتخابات ،اي اصوا ع شاخصهها را مدنظر قرار دهد.
به طور مثاا نظارت شورای نگهبان در فرايند رسایدگي باه صاالحیت داعط باان ،اگر اه طبام
شاخصههايي مانند شاخص شفافیت ع زمانبندی طراحي شده ،اما زمانبندی مقررشده مكفي ع
متناسب با حسر باالی ثبتنام كنندگان نیست ع اص رعايت حقوق داعط بان ع اص یاسخگويي
را زير سااا ميبرد .در خصوص نظارت بر یب یغات انتخابایي نیاز گفتناي اسات كاه باا مبال ا
بايستههای یب یغایي مصرح در سیاستهای ك ي ع با عجاود اهمیات فاراعان برخاي از بنادهای
ذكرشده در فرايند یب یغات انتخابایي ،همچنان قواعد ع مقررات ع سازعكارهای قانوني الزم بارای
اجرای آنها عجود ندارد كه بايد در فرايندهای یقنی در حوز انتخاباات مادنظر قارار گیارد .در
نهايت در خصوص فرايند رسیدگي به شكايات ع ی يید ابباا نتیس انتخابات نیز بايد گفات كاه
در قوانی انتخابایي شاخد لزعم برخورد ماثر با خاطیان انتخابایي یا حدعدی یا می شاده اماا
كماكان قوانی انتخابایي با فقدان یمانت اجرا يا یمانت اجراهای ناكارامد ع همچنی خألهاای
قانوني در زمین جرمانگاری رفتارهای متخ فان انتخابایي مواجه است .عالعهبر اي شاخد لزعم
یاسخگويي مكتوت در خصوص دالي ابباا انتخابات نیز در قوانی انتخاباایي مس او باا نگااه
حداكثری در اطمینانبخشي یی بیني نشده ع صرفاً به بیان ك یات اكتفا ميشود.
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