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مقدمه
اندیشه مردم  ساالری و حق مشارکت همه افراد در اداره امور کشور، دغدغه دیرینه  ای است 
که قدمت آن در ایران حداقل به بیش از یکصد سال قبل بر می  گردد و به روشنی در اصل 
ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران انعکاس یافته است: »در جمهوری اسالمی ایران 
امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات. انتخاب رئیس جمهور، 
در  پرسی  همه  راه  از  یا  اینها،  نظایر  و  اعضای شوراها  اسالمی،  نمایندگان مجلس شورای 
مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می  گردد.« بنابراین، اراده  ی مردم باید مبنای اقتدار 
حکومت باشد. هرچند این نکته که انتخابات باید تجلی اراده مردم باشد، می  تواند معیاری 
این معیار  به سوی  پیشرفت  آنها  براساس  لیکن روش  ها و شیوه  هایی که  تلقی شود،  مؤثر 

سنجیده می شود، متغیرند.
به هرحال، انطباق قوانین انتخابات با معیارهای قانون اساسی و شاخص های پذیرفته شده در 
دنیا نکته محوری در انتخابات است. نارسایی  های قانون و دستگاه اجرایی، ضعف آموزش 
در بین کارگزاران انتخابات، نارسایی در سازوکار و قوانین نظارتی مدون، فقدان ضوابط برای 
تبلیغات انتخابات، فقدان مکانیزم  های کنترل هزینه  های انتخاباتی و مهمتر از همه، نارسایی 
مکانیزم تفسیر رأی مردم به کرسی های مجلس)نظام انتخاباتی( از جمله چالش ها و نارسایی  های 

انتخابات در ایران است که همچنان از گذشته  باقی مانده است. 
در سال  های پس از پیروزی انقالب اسالمی، دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی،  ریاست 
جمهوری و شوراها به صورت چهارساله سامان یافت و حقوق رأی  دهندگان توسعه پیدا کرد. 
با این حال در سه دهه گذشته، چالش  ها و اعتراضات انتخاباتی به مسئله دستکاری قانون 
انتخابات دامن زد. برخی ایرادات مانند اصالح قوانین انتخابات، تنها به جرح و تعدیل حد 
نصاب اثربخش انتخابات، گسترش اندازه مجلس و کاهش یا افزایش سن رأی دهنده محدود 

شد.
از  انتخاباتی،  انتخابات و نظام  این وجود، در طول دهه 1370 مشاجره و مجادله بر سر  با 
حاشیه به متن دستور کار سیاسی گروه  ها و فعاالن سیاسی حرکت کرد. چنین حرکتی، این 
آگاهی روز افزون را ایجاد کرد که قوانین انتخاباتی خنثی و بی  اثر نیستند؛ آنها روش  هایی 
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برای تفسیر و تبدیل آراء به کرسی  های مجلس به شمار می  آیند. مشاجره و مجادله بر سر 
نظام  های  از  است  الزم  کشور  آیا  می  گیرد.  بر  در  نیز  را  انتخاباتی  نظام  انتخابات،  سالمت 
اکثریتی بهره بگیرد)همانند آنچه تاکنون بوده است( که براثر بخشی و پاسخگویی دولت تأکید 
دارد؟ یا از نظام تناسبی استفاده کند که عدالت بیشتر در رابطه با احزاب اقلیت و تنوع بیشتر 

در نمایندگی اجتماعی را ترویج می  کنند؟
اصالح نظام اصلی و ابتدایی انتخاباتی)یعنی نحوه تفسیر و تبدیل آرا به کرسی مجلس( تقریبًا 
به ندرت انجام پذیرفته است. مهمترین مورد استثنای این قاعده، تالشی است که به صورت 
نوسانی بین نظام انتخاباتی اکثریتی نسبی و اکثریت مطلق )نصف به عالوه یک( انجام شده 

است.
این ایستایی، حکایت از آن دارد که نظام و سیستم انتخاباتی ایران فی  نفسه محافظه کار است. 
انتخابات پتانسیل آن را دارد تا به دنبال تجربه  ها و شوک  های وارده به محیط  لذا سازمان 

اجتماعی پس از هر انتخابات، نوعی تغییر بنیادی را تجربه کند. 
بر این مبنا، بررسی سیاست های کلی نظام در مورد انتخابات از سال 1381 در دستور کار 
دبیرخانه  در  کارشناسی  بررسی های  از  پس  گرفت.  قرار  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
مجمع، سیاست های پیشنهادی در 14 بند توسط کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع 
در سال 1385 ارایه و در دستور کار شورای مجمع قرار گرفت. یک سال بعد وزیر کشور 
وقت، در نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری، ضمن ذکر برخی چالش ها و معضالت قانون 
انتخابات، از جمله: تغییرات پی درپی و تفاسیر متفاوت از قانون، ساماندهی و وحدت رویه 
در فرایند نظارت و اجرا در همه انتخابات، تعیین حدود قانوني نظارت و ممانعت از اعمال 
تفاسیر متفاوت و متغیر، اخذ تصمیم مقتضي در استفاده از فن آوري هاي جدید در انتخابات، 
ساماندهی و ثبات در فرایند احراز صالحیت نامزدها، ساماندهی به فرایند تبلیغات انتخاباتی، 
از مقام معظم رهبري درخواست می نماید موضوع انتخابات به عنوان یک معضل مورد بررسی 

قرار گیرد.
مقام معظم رهبری در پاسخ به این نامه، مرقوم داشتند:» پیشنهاد آقاي پورمحمدي ایده اي است 
که الزم است در صحن اصلي مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور خود ایشان مورد 
بحث و بررسي قرار گیرد و پس از آن، مجمع نظر مشورتي خودش را نسبت به این ایده و 

پیشنهاد ذیل آن به اینجانب ارائه کند؛ تا تصمیم مقتضي گرفته شود1«.
قوانین  در  بازنگری  ازجمله: ضرورت  محورهایی  بررسی  نظام  تشخیص مصلحت  مجمع  

1- به نقل از گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام )88/12/01(
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812011327
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ضمن حفظ ثبات نسبی آنها همچون مقوله سن رأی دهندگان و تبلیغات کاندیداها، تعیین 
زمان ثابت جهت انجام انتخابات و رفع تنگناهاي قانونی آن، ساماندهی و وحدت رویه در 
اعمال  از  ممانعت  و  نظارت  قانوني  تعیین حدود  انتخابات ،  همه  در  اجرا  و  نظارت  فرایند 
تفاسیر متفاوت و متغیر، اخذ تصمیم مقتضي در استفاده از فن آوري هاي جدید در انتخابات، 
ساماندهی و ثبات در فرایند احراز صالحیت نامزدها، تدوین یا اصالح قانون در زمینه مولفه 
هاي مهم در فرایند انتخابات)نظام انتخابات، جایگاه احزاب در انتخابات، تبلیغات، رسیدگی 
به شکایات، انصراف کاندیداها(، را تصویب و به استحضار رهبری رساند و درخواست شد 

که:
الف: موضوع انتخابات به صورت یک معضل مورد بررسی قرار گیرد، 

ب:  کمیته ای مستقل به بررسی این موضوع بپردازد.
در پاسخ مقام معظم رهبری اظهار داشتند: » به نظر مي رسد در صورتي که سیاست هاي کلي 
باقي نخواهد  از نواقص کنوني پیشگیري شود، معضلي  انتخابات مشخص و در آن  درباره 
ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست هاي کلي در آن مجمع محترم آغاز گردد«1. 
عالوه بر این ، یکی از ماموریت های ششمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در 
پیوست حکم انتصاب اعضای جدید در  اسفند 1390 توسط مقام معظم رهبری ابالغ گردیده، 

تعیین سیاست های کلی نظام در حوزه انتخابات بود.
با توجه به تجربه بیش از سه دهه  ی گذشته در برگزاری انتخابات، سیاست های کلی انتخابات 
می بایست ، پرسش ها، آسیب ها و چالش های زیر را که مورد شناسایی قرار گرفته است پاسخ 

دهد. 
- مهمترین معضالت ناشی از فقدان ثبات در انتخابات در کشور کدام است؟

- چگونه می  توان ثبات نسبی در انتخابات ایجاد کرد؟
- کشورهایی که انتخابات متنوع دارند چگونه ثبات نسبی در انتخابات ایجاد کرده  اند؟

- نظام مطلوب انتخابات کشور چه باید باشد؟
- عوارض و آسیب های ناشی از فقدان ثبات در قوانین کشور کدام است؟

- چگونه و با چه روش هایی می  توان در قوانین انتخاباتی نوعی ثبات نسبی ایجاد کرد؟
- چگونه و با چه روش هایی می  توان نظارت مورد نظر در قانون اساسی را به نحو مطلوب 

اعمال کرد؟
- در چه مواردی نظارت منجر به دخالت در امور اجرایی و یا دیگر موارد گردیده است؟

- چگونه و با چه روش هایی می  توان استمرار نظارت بر صالحیت کاندیداها و ... را در طول 

1- همان
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دوران نمایندگی اعمال کرد؟
- مرجع مسئول اجرای انتخابات در کشور کیست؟

- مشکالت مربوط به تضمین سالمت انتخابات چیست؟ 
انتخابات  معضالت  کاهش  در  میزان  چه  به  ترکیبی  چه  با  انتخابات،  کمیسیون  تاسیس   -

می  تواند موثر باشد؟
- چه آسیب  هایی از تداخل وظایف مقامات ناظر و مجری در فرایند انتخابات بوجود می  آید؟

- تبلیغات انتخاباتی مطلوب در نظام جمهوری اسالمی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
- چگونه می توان از مداخله نهادهای حکومتی و صرف منابع عمومی و همچنین از اسراف 

و الگوهای منحرف تبلیغی در انتخابات جلوگیری کرد؟
- چگونه می  توان نقش و کارکرد مثبت احزاب و تشکل های سیاسی را در جلب و هدفمند 

کردن مشارکت مردم در انتخابات تقویت و تثبیت نمود؟
- مهمترین آسیب ها و معضالت روش کنونی انتخابات چیست؟

- آیا می توان از تجربه اجرای انتخابات در دیگر کشورها در برگزاری انتخابات کشور بهره 
برد؟

- چگونه می توان از فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی در فرایند انتخابات از نام نویسی 
تا اعالم نتایج استفاده کرد؟

- شرایط سنی مطلوب کاندیداها برای هر یک از انتخابات های کشور کدام است؟
- معضالت کنونی در حوزه تایید صالحیت های کاندیداها کدام است؟

- ضوابط و معیارهای سنجش صالحیت ها کاندیداها چه باید باشد؟
- چگونه می توان از تخلفات احتمالی در انتخابات جلوگیری کرد؟

- قوانین و سازوکارهای موجود در جلوگیری از تخلفات چه کاستی هایی دارد؟
زیر  برپایه محورهای  این سواالت  به  پاسخ  بایست ضمن  انتخابات می  سیاست های کلی 

تنظیم گردد:
• آگاهانه 	 نقش  ایفای  وتأمین  انتخابات  در  مردم  گسترده  مشارکت  کننده  تأمین 

انتخاب  و  امنیت  با سالمت،  همراه  انتخاباتی  باشد.  کشور  امور  اداره  در  مردم 
داوطلبانی در تراز شایسته جمهوری اسالمی ایران و دارای ویژگی  های متناسب 

با جایگاه های مربوطه را فراهم نماید،
• مسئولیت 	 زمینه  در  جمله  از  اساسی  قانون  سازوکارهای  و  معیارها  از  برگرفته 

اجرای انتخابات و نظارت برآن.
• استحکام ثبات و دوام قوانین و مقررات با رویکرد تسهیل حضور مردم.	
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• تأمین حقوق برابر مردم در انتخابات.	
• شفافیت منابع و هزینه  های داوطلبان و احزاب و تشکل  های سیاسی.	
• زمینه  سازی حضور و رقابت سالم شایسته  ها.	
• کوتاه کردن دست کانون  های قدرت و ثروت و دفع آسیب  های دشمنان.	

برپایه این معیارها به عنوان ایده اولیه کمیسیون مشترک، سیاست  های کلی انتخابات را در 
دستور کار خود قرار داد. برخی اسناد پشتیبان و سیر بررسی این سیاست ها در چهار فصل 
)ضرورت سیاست گذاری و مطالبات مقام معظم رهبری- تحلیل وضعیت، آسیب شناسی و 

موانع- سیاست های پیشنهادی و نقد آن- گزارش و نقد کتاب( تقدیم می  گردد.

علی احمدی
مهرماه 1395





سیاست های کلی انتخابات

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، 
سیاست های کلی »انتخابات« را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده 

 است، در مورخه 95/7/24 ابالغ کردند.
متن سیاست های کلی انتخابات که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت 

نظام ابالغ شده، به این شرح است:

بسم  اهلل الرحمن الرحیم

1ـ تعیین حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی بر مبنای جمعیت و مقتضیات 
 اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.
2ـ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی به صورت دو مرحله ای در صورت عدم کسب 

نصاب قانونی در مرحله اول.

3ـ بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات 
حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.

4ـ تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف سازی منابع و هزینه های 
انتخاباتی داوطلبان و تشکل های سیاسی و اعالم به مراجع ذی صالح و اعمال نظارت دقیق بر آن و 

تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
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5ـ ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده های خارج از اختیارات قانونی و 
هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.

۶ـ ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و 
احزاب و برخورد به موقع دستگاه های ذی ربط.

7ـ پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی 
و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به ویژه جرایم امنیتی، مالی 

و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.

8ـ ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه 
کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش 

مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.

9ـ تعیین چارچوب ها و قواعد الزم برای فعالیت قانونمند و مسؤوالنه احزاب و تشکل های 
سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسالمی 
ایران به نحوی که رقابت های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار 

نظام شود.

شایسته  تراز  داوطلبان  انتخاب  در  مناسب-  زمینه سازی  با  -همراه  شایسته گزینی  ارتقاء  10ـ 
جمهوری اسالمی ایران و دارای ویژگی هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:

1ـ10ـ تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب 
قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیت های مربوط 
و تعهد به اسالم، انقالب و نظام اسالمی و قانون اساسی به ویژه التزام به والیت فقیه و سالمت 

اخالقی - اقتصادی.

2ـ10ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام به شیوه های مناسب قانونی 
و متناسب با هر انتخابات.

3ـ10ـ بررسی دقیق و احراز شرایط الزم برای صالحیت نامزدها با پیش بینی زمان کافی در 
چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعالم از مراجع ذی صالح وپاسخگویی مسؤوالنه و 
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به موقع آنها.

4ـ10ـ اتخاذ ترتیبات الزم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.

5ـ10ـ تعریف و اعالم معیارها و شرایط الزم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و 
مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.

11ـ نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس 
شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صالحیت داوطلبان، رسیدگی به 
شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سالمت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری 

و تأمین حقوق داوطلبان و رأی دهندگان با:

1ـ11ـ تعیین سازوکارهای شفاف، زمان بندی شده و اطمینان بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان 
یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.

انتخابات و رد صالحیت داوطلبان در  2ـ11ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دالیل ابطال 
صورت درخواست آنان.

12ـ بهره گیری از فناوری های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سالمت در اخذ 
و شمارش آراء و اعالم نتایج.

13ـ تعیین سازوکار الزم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم نامه، جلوگیری از 
سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخالقی و انجام اقدامات الزم در صورت زوال یا کشف فقدان 

شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.

14ـ ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت 
معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی.

15- پاسداری از آزادی و سالمت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم 
به عنوان حق الناس در قانون گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان 

و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.
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1۶ـ ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه آنها، 
دستگاه های اطالعاتی و امنیتی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در 

دسته بندی های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.

انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی، مجلس خبرگان رهبری و  17ـ اجرای 
شوراهای اسالمی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیرنظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات 
وظایف  و  ترکیب  همچنین  و  آن  وظایف  و  هیأت  این  ترکیب  که  کشور،  وزیر  ریاست  به 

هیأت های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می کند.

18ـ تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات های عمومی به گونه ای که فاصله برگزاری آنها 
حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.



بخش اول: ضرورت سیاست گذاری و مطالبات مقام معظم رهبری

مقاالت:

1- بایسته های اساسی گفتمان انتخابات از منظر مقام معظم رهبري،

2- بررسی چالش ها و آسیب های انتخابات از منظر مقام معظم رهبري.





بایسته های اساسی گفتمان انتخابات از منظر مقام معظم رهبري
محمد زارع1

چکیده
مشارکت مردم در اداره امور کشور، از دستاوردهاي مهم انقالب اسالمي است. بي شک 
انتخابات و مراجعه به آراء مردم، یکی از مهم ترین پایه های تحکیم و ارتقاء اقتدار و عزت 
ملي بوده و می تواند به مثابه راهبردی اصولی، به منظور تحقق آرمان های انقالب اسالمی و 
سیر تکامل آن از انقالب اسالمی به نظام اسالمی، دولت اسالمی، جامعه اسالمی و در نهایت 
امت اسالمی باشد. این نوشته تبیینی از مختصات انتخابات مطلوب در نظام جمهوری اسالمی 

بر گرفته از دیدگاه های مقام معظم رهبری است.

واژگان کلیدی

مردم. مشارکت  انتخابات،  اسالمی،  انقالب 

مقدمه
1- کارشناسس ارشد روابط بین الملل.
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رهبری  با   ،57 سال  اسالمی  شکوه مند  انقالب  از  برآمده  ایران  اسالمی  نظام جمهوری 
اسالمی،  اندیشه های  و  آرمان ها  بر  مبتنی  را  جدید  الگویي  که  خمینی)ره(  امام  حضرت 
چهارمین  وارد  اکنون  خود،  تکاملی  سیر  در  گشود،  اسالمی  امت  و  ایران  ملت  پیش روی 
عصر  جنبش هاي  شگرف ترین  از  یکي  عنوان  به  ایران  اسالمي  انقالب  است.  گشته  دهه 
جدید، اولین نظام مردم ساالر دینی را در عصر حاکمیت استبداد و به قهقرا رفتن معنویت 
و ارزش های الهی را  بر ملت ها پدیدار ساخت. در مسیر آرمان اصلي این نهضت که همانا 
نظام،  تاسیس  سال هاي  نخستین  از  انقالب  رهبران  بود،  الگو  و حکومت«  »جامعه  ساختن 
به نهادینه نمودن ارزش ها و اصول مردم ساالري همت گماردند که انتخابات در راس این 
نمادهاي  از سقوط  بعد  را  راي  است. مي توان صندوق هاي  داشته  قرار  اصول  و  ارزش ها 
استبداد، به عنوان اولین ارمغان خجسته  نهضتي به شمار آورد که رایحه آزادي را به فضاي 

اجتماعي ایران ارزاني داشت.
در  انقالب  بنیان گذار  انقالب، رهنمودها و رویکردهاي  اساسي  آرمان هاي  به  عنایت  با 
ارکان تصمیم ساز  که همه  پیش رفت  در جهتي  نظام جدید،  تاسیس و شکل گیري،  برهه 
حکومت، بر راي و انتخاب مردم استوار گردید. با آن که حضرت امام در دوره گذار جامعه 
ایران از رژیم سلطنتي به نظام اسالمي، به لحاظ مقبولیت دیني و اجتماعي در موقعیتي ممتاز 
بود بنحوی که به راحتي  می توانست نظریات خویش را به تایید ملت برساند، اما این بناي 
فرخنده)انتخابات( را بنیان نهاد، تا کلیه مراحل تدوین و تاسیس ارکان و شعبات حکومت 

جدید با اتکا بر راي و نظر ملت تحقق یابد.
بدین ترتیب نظام اسالمي برآمده از بطن انقالب، نخستین تمایزات خویش را با سیستم هاي 
این  در  ساخت.  آشکار  مردم،  راي  و  انتخابات  امر  به  بخشیدن  اولویت  با  دیگر،  انقالبي 
راستا اولین فرمان هاي تاریخي امام راحل به برگزاري انتخابات اختصاص یافت. اتخاذ چنین 
رویکردي، برپایي صندوق هاي راي در سپیده دم انقالب حتي جناح لیبرال  را که با تکیه بر 
مفاهیم و شعارهاي دموکراسي خواهي به میدان آمده بودند، متحیر ساخت. در برهه کنوني از 
حیات نظام اسالمي که تحقق پایدارسازی و ظرفیت سازی برای آرمان های انقالب اسالمی به 
مهم ترین مأموریت نظام اسالمی تبدیل شده است، بایسته هاي انتخابات از منظر رهبر معظم 
انقالب، حاوي بسیاري از راهبردها است. مجموعه گفتارها، رهنمودها و رویه هاي رهبري 

مبین وضع موجود، و ترسیم کننده وضعیت مطلوب مي باشد.
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انتخابات به مثابه رکن اساسی مردم ساالري دیني
انقالب اسالمي در عرصه حکومتي، مدعي پایه گذاري نظام سیاسي نویني است که رهبر 
معظم انقالب از آن به عنوان »مردم ساالري دیني« تعبیر نموده اند. این ترکیب مفهومي، به 
نظام  الگوي  مي دهد.  نشان  را  نظام ها  سایر  با  اسالمي  سیاسي-  نظام  تمایز  وجوه  روشني 
سیاسی  نظام های  برابر  در  جدي  رقیب  عنوان  به  امروزه  دیني،  مردم ساالري  در  انتخاباتي 
لیبرال، در عمل  انتخاباتي درحکومت هاي  نظام  غربی و اشکال دمکراسی آن مطرح است. 
این در حالي است که در  تبلیغاتي منجر شده است.  بنگاه هاي  به غلبه صاحبان سرمایه و 
الگوی انتخاباتي مبتني بر تفکر مردم ساالري دیني تالش مي شود همه اقشار جامعه فارغ از 
از جمله  کنند.  نقش آفریني  انتخابات  میدان  در  اجتماعي خویش،  اقتصادي و جایگاه  توان 

ویژگي هاي مردم ساالري دیني در ادبیات رهبري عبارتند از:
 الف : مرزهاي تفاوت مردم ساالري و انتخابات در ایران و غرب

 دیدگاه کساني که سعي دارند مقوله انتخابات را به عنوان وجه مشترک نظام مردم ساالري 
دیني با نظام هاي لیبرال غرب مطرح نمایند، به طور جدي قابل نقد است. این تشابه فقط در 
تشریفات و عملیات راي گیري مي تواند مطرح شود، زیرا چنان که اشاره شد الگوهاي کسب 
راي و شگردهاي تبلیغاتي که در نظام هاي لیبرال براي راهیابي به کانون هاي قدرت به کار گرفته 
مي شود، در مبارزات انتخاباتي رایج در نظام مردم ساالر دیني به شدت نفي شده و حتي به 
عنوان خط قرمز حاکم بر صحنه انتخابات مطرح است. از نظر رهبر معظم انقالب، مردم ساالري 
در مفهوم دیني، فراتر از حدود قراردادي آن در ایدئولوژي هاي سیاسي غربي است. ایشان در 
این رابطه می فرمایند: »نباید اشتباه شود؛ این مردم ساالری به ریشه های دمکراسی غربی مطلقًا 
ارتباط ندارد. این یک چیز دیگر است. مردم ساالری دینی دو چیز نیست، این طور نیست که ما 
دمکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم، تا بتوانیم یک مجموعه کامل داشته باشیم؛ 
نه. خود این مردم ساالری هم متعلق به دین است1«. هم چنین ایشان در فرازهای دیگری از 
بیانات خویش تمایز میان ایده و الگوی مردم ساالری دینی و الگوهای انتخاباتی در جوامع 
لیبرال دموکراسی را این گونه تشریح می کنند: »مردم ساالری در نظام اسالمی، مردم ساالری 
دینی است، یعنی به نظر اسالم متکی است و فقط یک قرارداد عرفی نیست. مراجعه به رأی و 
اراده و خواست مردم، در آن جایی که این مراجعه الزم است، نظر اسالم است؛ لذا تعهد اسالمی 
به وجود می آورد. مثل کشورهای دمکراتیک غربی نیست که یک قرارداد عرفی باشد تا بتوانند 

به راحتی آن را نقض کنند. در نظام جمهوری اسالمی، مردم ساالری یک وظیفه دینی است2«.

1- سخنان رهبر انقالب در 12 آذر 1379.
2- سخنان رهبر انقالب در 14 خرداد 1381.
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ب: نقاط پیوند راي مردم و باورهاي دیني
و  جمهوریت  مفهوم  میان  تمایز  منشاء  عمل  در  چه  آن  انقالب،  معظم  رهبر  باور  به 
مصداق هاي آن در جمهوري اسالمي با مدل غربي مي گردد، همانا باورها و اعتقادات مذهبي 
و  انتخابات  الگوي  میان  تفاوت  مي شود  موجب  نیرومندي  عامل  چنین  است.  ایران  ملت 
جمهوریت در ایران با مغرب زمین، به یک تفاوت ماهوي تبدیل شود. رهبر معظم انقالب 
»بستر  مي کنند:  تشریح  را  جمهوریت  و  اسالمیت  پیوند  تئوري  سرچشمه هاي  روشني  به 
مردم ساالری اسالمی و حضور مردم را انقالب به ما داد. ما باید روی این زمینه تکیه کنیم. 
البته از طرف کسانی سعی شده که بین جمهوریت نظام و اسالمیت، رقابتی به وجود بیاورند. 
هم  عده  یک  شد؛  تضعیف  جمهوریت  شد،  تکیه  اسالمیت  روی  بگویند  بعضی ها  یک جا 
ما  کشور  در  نیست.  این طوری  شد.  تضعیف  اسالمیت  شد،  تکیه  روی جمهوریت  بگویند 
دینی هستند.  مبانی  به  پایبند  این مردم مؤمن و عمیقًا  نیست.  اسالمیت جدا  از  جمهوریت 
همیشه در انتخابات های ما این نشان داده می شود. در سال 7۶ هم همین طور بود؛ سال 80 
هم همین طور بود؛ امسال هم که 1384 است، همین طور است. در انتخابات، مردم در حقیقت 
به پایه های اعتقادی خودشان و به آن چه بر آن پایه ها مبتنی است، رأی می دهند. مردم عقاید 
خود را دوست می دارند و به این عقاید و مبانی پایبند هستند و همین مبانی هم ما را پیش 
می برد. لذا جمهوریت - یعنی مردم ساالری به معنای واقعی کلمه - در این کشور همواره با 
اعتقاد به اسالم و حرکت در جهت اسالم، همراه است و انشاءاهلل بستر جریان مردم ساالری 
و پیشرفت و رشد این حالت، و نهادینه شدن روحیات ناشی از مردم ساالری اسالمی روز به 

 روز در کشور گسترش پیدا خواهد کرد1«.
ج: رابطه انتخابات و مردم ساالري

در منطق نظام دیني ایران، تمام تمهیدات در راستاي تحقق حداکثري ظرفیت هاي انتخابات 
که،  است  مساله  این  به  معطوف  انتخاباتي  ترتیبات  و  قوانین  از  بخشي  مبنا،  این  بر  است. 
عناصر محدود کننده و مخل در امر انتخاب مردم را مهار نماید. رهبري انقالب از این منظر 
با نظام هاي  به منصه ظهور رسیده  ایران  تفاوت هاي ماهوي میان مردم ساالري دیني که در 
مردم ساالر که دنیاي لیبرال مدعي آن است قائل هستند: »یک مسأله، اصل مسأله ی انتخابات 
و ربط آن با مردم ساالری از نظر اسالم است. دمکراسی غربی - یعنی دمکراسی متکی بر 
لیبرالیسم - منطقی برای خودش دارد. آن منطق پایه ی مشروعیت حکومت ها و نظام ها را 
لیبرالی است؛ اندیشه ی  عبارت از رأی اکثریت می داند. مبنای این فکر هم همان اندیشه ی 
آزادی فردی، که هیچ قید و بند اخالقی ندارد، مگر حد و مرز ضرر رساندن به آزادی دیگران. 

1- بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت 1384/05/10.
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تفکر لیبرالیسم غربی این است: آزادی شخصی و فردی مطلق انسان، در همه ی زمینه ها و در 
همه ی عرصه ها، که تجلي آن در تشکیل نظام سیاسی کشور هم مشاهده خواهد شد. چون 
در جامعه، اقلیت و اکثریتی هستند، چاره ای نیست جز این که اقلیت از اکثریت پیروی کند. 
این پایه ی دمکراسی غربی است. اگر نظامی این را داشت، این نظام از نظر دمکراسی لیبرالی 
لیبرالیسمی  این تئوری دمکراسی  نامشروع است.  این را نداشت،  مشروع است؛ اگر نظامی 
است، در حالی که به  کلی عمل دمکراسي های غربی با این تئوری متفاوت است و آن چه 

امروز در عرصه ی عمل در دمکراسي های غربی مشاهده می شود، این نیست1«.
نقطه اوج مرزبندي در عرصه انتخابات، میان نظام  اسالمي با سایر نظام هاي رایج، مفهومي 
است که در ادبیات سیاسي امروز با عبارت "هدف وسیله را توجیه مي کند" بیان مي شود. 
از شیوه هاي پروپاگاند  استفاده  براي  تبلیغاتي محدودیتي  مبارزاتي و  امروزه در سیستم هاي 
انتخاباتي وجود ندارد و هر حزب و نامزدي براي راهیابي به کرسي هاي قدرت دستي گشاده 
در استفاده از ابزارهاي جذب و حتي اغواي افکارعمومي دارد. اما در نظام مردم ساالر دیني،  
رفتار و شیوه هاي مبارزه انتخاباتي باید بر مبناي موازین اخالقي و دیني تنظیم و تطبیق شود. 
روي آوردن به شیوه هایي که در آن نشانه فریفتن افکارعمومي باشد، یکي از عواملي است که 
صالحیت نامزدها، و حزب و گروه آنها را از درجه اعتبار و مشروعیت ساقط مي سازد. اما در 
تجربه نظام هاي لیبرال دموکراسي چنین نظارت و بازخواستي وجود ندارد. رهبري انقالب در 
این باره مي فرمایند: »مردم ساالری دینی چون بر اساس یک اعتقاد دینی است، قابل نقض 
نیست؛ یعنی اگر کسی توانست در انتخابات تقلب کند یا به شیوه ای نظر مردم را جلب کند 
که به ناحق نگاهشان به وی متوجه باشد - مثال ارزشی که در او نیست، وانمود کند که در او 
هست؛ بعد مردم به او اقبال کنند و رأی بدهند - در منطق مردم ساالری دینی او حقی ندارد. 
این شیوه در منطق لیبرالیسم که پایه ی لیبرالیسم غربی است، کامال پذیرفته شده است؛ اما در 

منطق مردم ساالری دینی نه2«.
د- انطباق راي مردم با خواست شرع

انتخابات یکي از گام هایي است که هر شهروند در راستاي تعیین مسیر زندگي سیاسي 
خویش بر مي دارد. طبیعي است در جامعه اي که گرایش غالب افکار شهروندان امور مادي 
مدافع  حکومتي  نظام  یک  انتخاب  سوي  به  نیز  شهروندان  آراي  است،  سرمایه ساالري  یا 
ارزش هاي  حاکمیت  که  کشوري  در  مقابل،  در  و  نمود  خواهد  جهت گیري  سرمایه داري 
اخالقي و دیني به عنوان یک هدف و غایت براي مردم مطرح است،  آنچه از صندوق هاي راي 

1- بیانات در دیدار استادان و دانشجویان قزوین 1382/09/2۶.
2- بیانات در دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 1382/02/22.
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به دست خواهد آمد، چیزي جز تحقق یک حکومت و دولت ارزش مدار نیست. این نکته در 
تجربه انتخاباتي سي سال اخیر جامعه ایران به روشني مشاهده مي شود. مردمي که براي تحقق 
قوانین اسالمي انقالب نمودند، در میدان انتخابات نیز همواره با دغدغه حفظ میراث انقالب  
به پاي صندوق هاي راي رفتند. لذا رهبري انقالب مي فرمایند: »در منطق اسالم، اداره ی امور 
مردم و جامعه، با هدایت انوار قرآنی و احکام الهی است. در قوانین آسمانی و الهی قرآن، 
برای مردم شأن و ارج معین شده است؛ مردم هستند که انتخاب می کنند و سرنوشت اداره ی 
کشور را به دست می گیرند. این مردم ساالری، راقی ترین نوع مردم ساالری ای است که امروز 
دنیا شاهد آن است، زیرا مردم ساالری در چارچوب احکام و هدایت الهی است. انتخاب مردم 
است؛ اما انتخابی که با قوانین آسمانی و مبرای از هرگونه نقص و عیب، توانسته است جهت و 
راه صحیحی را دنبال کند. در همه ی آن چه که در دنیا به نام دمکراسی و مردم ساالری شناخته 
می شود، چارچوب وجود دارد. در دمکراسي های غربی، چارچوب عبارت است از منافع و 
آن چارچوب  در  تنها  جامعه.  بر سرنوشت  حاکم  سرمایه داران  و  ثروت  خواست صاحبان 
است که رأی مردم اعتبار پیدا می کند و نافذ می شود. اگر مردم چیزی را که بر خالف منافع 
سرمایه داران و صاحبان قدرت مالی و اقتصادی - و بر اثر آن، قدرت سیاسی - است بخواهند، 
هیچ تضمینی وجود ندارد که این نظام ها و رژیم های دمکراتیک، تسلیم خواست مردم شوند. 
یک چارچوب محکم و ناشکننده بر همه ی این خواست ها و دمکراسي ها حاکم است. در 
کشورهای سوسیالیستی سابق - که آنها هم خودشان را کشورهای دمکراتیک می نامیدند - این 
چارچوب، حزب حاکم بود. در خارج از چارچوب تمایالت و سیاست ها و انگیزه های حزب 

حاکم، رأی مردم هیچ توانایی و کاربردی نداشت1«.
اقتضائات نظام مردم ساالر دیني در عرصه انتخابات

معارضه  این  به  را  بین المللي  عرصه  در  خویش  مخالفان  همواره،  اسالمي  جمهوري 
فراخوانده که در عرصه انتخابات، الگویی موفق تر از نظامات انتخاباتي دیگر ارائه مي نماید. 
در سال هاي اخیر که چالش هاي جمهوري اسالمي با جهان خارج بر سر موضوع انتخابات 
ابعادي گسترده یافت، رهبر معظم انقالب بخش قابل توجهي از مباحث و نظریات خویش 
را به این حوزه معطوف نمودند و مسئوالن و شهروندان را به تحقق الگوي انتخاباتي در 
طراز نظام مردم ساالر دیني فراخواندند. در راس توصیه هاي معظم له این نکته مورد تاکید 
قرار گرفته است که جهت گیري سیاسِت طیف هاِي رقیِب نظام مردم ساالر دیني، این است 
که نظام انتخاباتي در ایران را امري صوري نشان دهند. در همین راستا رهبري به صراحت 
عنوان داشتند که مردم ایران دغدغه استقرار یک نظام موفق دیني را دارد و باید براي تثبیت 

1- بیانات پس از مراسم تنفیذ حكم ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی 1380/05/11.
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انتخاباتي تالش نمایند. حتي در مواردي اظهارات ایشان با لحن عتاب آلود  پایه هاي نظام 
بیان  شد و فرمودند که "مردم ساالری دینی با حرف نمي شود؛ مردم ساالری دینی با شرکت 
تحوالت  با  مردم  عاطفی  و  عقالنی  و  فکری  ارتباط  مردم،  اراده ی  مردم،  حضور  مردم، 
انتخابات صحیح و همگانی و مشارکت وسیع  با یک  امر جز  این  کشور محقق مي گردد؛ 
مردم ممکن نیست". مهم ترین اقتضائات رفتار سیاسي مردم ساالرانه از منظر رهبري شامل 
قانون گرایي، مردم گرایي، تکلیف محوري، جمهوریت و اسالمیت نظام است. که در ادامه 

به تشریح آنها مي پردازیم.
1- قانون گرایي 

آن چه خواست ها و مطالبات مردم در جهت داشتن انتخابات آزاد،  عادالنه و کارآمد را 
تضمین مي نماید، همانا اجراي دقیق و صحیح موازین و مقررات قانوني است. انتخابات از 
زمره فعالیت هاي سیاسي است که بر محور رقابت و مبارزات سیاسي رقم مي خورد؛ به اقتضاي 
همین سرشت سیاسي خویش، بسیار مستعد بروز هیجان است. بر همین اساس صاحب نظران 
انتخابات، بیش از  تاکید مي نمایند که اصل قانون مندي و قانون مداري در عرصه  سیاسي 
نظام، در بحث  این راستا رهبري  باشد. در  باید حکم فرما  دیگر عرصه هاي حوزه سیاست 
ایشان  کرده اند.  دنبال  مرج  و  هرج  از  پیشگیري  یا  نظم  حفظ  از  فراتر  نکاتي  قانون مداري 
مي فرماید: »البته من به مجریان انتخابات توصیه کرده ام، االن هم توصیه مي کنم: باید به شدت 
قانون را رعایت کنند. حد و مرز، قانون است. همه باید الزامات قانونی را بپذیرند و تسلیم 
الزامات قانونی بشوند. قانون حد فاصل حق و باطل است. در حرکت و مشی ملت و مسئولین 
قانون را نباید دور زد. این باید رعایت بشود؛ بحمداهللَّ رعایت هم مي شود. ما هم توصیه داریم 
مي کنیم که با مراقبت و دقت بیشتر، قانون را رعایت کنند؛ به کسی ظلم نشود، حق کسی 
تضییع نشود؛ حق مردم در طرف مقابل، تضییع نشود، که آدم های ناباب و ناصالح، صالح 
معرفی نشوند؛ آدم های صالح هم از حق خودشان محروم نمانند، ناصالح معرفی نشوند. این 
رعایت هائی است که باید همه بکنند. اما آن چه که اصل است، حضور در انتخابات است؛ 

باید همه در انتخابات شرکت کنند؛ این یک وظیفه ی عمومی است«.

2- مردم محوري 
رهبر معظم انقالب، مردمي بودن و مردمي ماندن انقالب اسالمي را با عنوان »نعمت الهي« 
ماندن  بودن و مردمي  مردمي  ما،  انقالب  افتخارات  ترین  بزرگ  از  »یکي  توصیف مي کنند: 
است. این، نعمت بزرگي است که باید آن را پاس داشت و قدر دانست. در دنیا، بسیاري 
روي  دیگر  گوناگون  طرق  به  یا  کودتاها  وسیله  به  انقالب ها،  وسیله  به  که  دولت هایي  از 
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کار مي آیند، نمي توانند حمایت مردمي را براي خودشان حفظ کنند. حتّي دیده شده است 
دولت هایي که با کمک مردم بر سر کار آمده اند، بعد بالفاصله با یک حرکت تند و انقالبي 
اعالم کرده اند که مثاًل تا فالن مّدت، انتخاباتي انجام نخواهد گرفت، یا وعده داده اند، ولي به 
وعده خود عمل نکرده اند. جمهوري اسالمي، در اّولین سال پیروزي انقالب - سال پنجاه و 
هشت - پنج انتخابات برگزار کرد و تا امروز هم مرتّب ادامه داشته است1«. در جاي دیگري 
مي فرمایند: »حضور مردم، نعمت بزرگي است. این نعمت که بحمداهلل در همین روزها یک 
تجربه و آزمایش شیرین و پرشکوه دیگر از آن مشاهده شد و صحنه بسیار زیبایي را آفرید 
که در دنیا و در تاریخ مایه افتخار ملت ایران و جمهوري اسالمي و انقالب شد - انتخابات 
انتخابات اخیر - همه از  انتخابات - از جمله  ریاست جمهوري - جاي شکرگزاري دارد. 
برکات مردمي بودن و همین نعمت بزرگ خداست. عزیزان من! در برابر نعمت باید شکر 
کرد2« و نیز »آن چه مهم است، این است که کسي که از سوي پروردگار عالم نعمت مي گیرد، 
در مقابل آن چه روشي از خود نشان خواهد داد. در سوره حمد مي خوانید که »صراط الّذین 
انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و ال الّضالّین«  یعني کساني که نعمت هم مي گیرند، ممکن 
فرمود:  بني اسرائیل  به  متعال  خداي  بارها  بني اسرائیل.  مثل  شوند؛  علیهم«  »مغضوب  است 
»اذکروا نعمتي الّتي انعمت علیکم«  آنها مورد نعمت خدا قرار گرفته بودند. در سوره حمد، 
»مغضوب علیهم« به بني اسرائیل تعبیر شده است. بنابراین، نعمت را که گرفتیم، باید مواظب 
یا »ضالّین«  تا جزو »مغضوب علیهم« و  باشیم  از تسّلم نعمت، شکرگزار آن  بعد  باشیم که 

نشویم. راهش هم این است که شکر کنیم3«.
در تبیینات رهبر انقالب، از نقش مردم در انتخابات و تحکیم پایه هاي نظام مردم ساالر 
دیني، این نکته حائز اهمیت است که همه قواي حکومت قدرت و پشتوانه سیاسي خویش را 
از راي مردم اخذ مي کنند و بر همین مبنا آنها شاني جز وامداري به مردم ندارند. این تعبیر به 
صورت مشابه در اکثر نطق هاي حضرت امام و نیز سخنان رهبري نظام، به چشم مي خورد که 
همه ارکان حاکمیت و دولت که راي مردم را گرفته اند وام دار و امانت دار اعتماد آن ها هستند. 
این معادله، یعني وابستگي محض دولت به مردم، تحت هیچ شرایطي قابل تغییر نیست؛ زیرا 
مهم ترین تکیه گاه نظام از نظر رهبري، آراء مردم است: »عرصه اّول، در جمهوري اسالمي 
عرصه تکیه نظام به آراء مردم است. تکیه نظام به آراء مردم، یکي از میدان هایي است که مردم 
در آن نقش دارند. حضور مردم و اعتقاد به آن ها باید در این جا خود را نشان دهد. در قانون 

1- بیانات مقام معظم رهبری  در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی  1376/03/07.
2 - همان.
3 - همان.
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اساسي ما و در تعالیم و راهنمایي هاي امام، همیشه بر این نکته تأکید شده است که نظام بدون 
حمایت و رأي و خواست مردم، در حقیقت هیچ است. باید با اتّکاء به رأي مردم، کسي بر سر 
کار بیاید. باید با اتّکاء به اراده مردم، نظام حرکت کند. انتخابات ریاست جمهوري، انتخابات 
اراده و  انتخابات دیگر، مظاهر حضور رأي و  انتخابات مجلس شوراي اسالمي و  خبرگان، 
خواست مردم است. این یکي از عرصه هاست. لذا امام بزرگوار، هم در دوران حیات خود به 
 شّدت به این عنصر در این عرصه پایبند باقي ماند و هم در وصیّت نامه خود آن را منعکس و 
به مردم و مسؤوالن توصیه کرد. در حقیقت انتخابات و حضور مردم در صحنه انتخاِب رئیس 
جمهور، نمایندگان مجلس و یا سایر انتخاب هایي که مي کنند، هم حّق مردم است، هم تکلیفي 
بر دوش آنهاست. در نظام اسالمي، مردم تعیین کننده اند. این هم از اسالم سرچشمه مي گیرد1«.
در جاي دیگر معرفي مي نماید: »انتخاب مردم ساالری، یکی از مظاهر روشن عقالنیت امام 
در مکتب حیات بخش و نجات بخش او بود. قرن های متمادی حکومت های فردی بر کشور 
ما حکومت کرده بودند و حتّی در دورانی که در ایران جریان مشروطه به وجود آمد و به 
ظاهر جریان قانون در کشور رسمی شد، عماًل استبداد و دیکتاتوری دوران پهلوی از استبداد 
گذشتگانشان گزنده تر و سخت تر و مصیبت بارتر بود. در کشوری با این سابقه، امام بزرگوار ما 
این امکان را پیدا کرد، این توفیق را یافت که مسئله ی حضور مردم و انتخابات مردمی را به یک 
حقیقت نهادینه شده تبدیل کند. مردم ما هرگز مزه ی انتخابات آزاد را، جز در برهه های بسیار 
کوتاه در صدر مشروطه، تجربه نکرده بودند. در یک چنین کشوری، در یک چنین فضائی، امام 
بزرگوار ما از اولین قدم، انتخابات را در کشور نهادینه کرد. بارها شنیدید که در طول این سی 
و دو سالی که از پیروزی انقالب اسالمی مي گذرد، در حدود سی و دو یا سی و سه انتخابات 
در کشور اتفاق افتاده است که مردم آزادانه پای صندوق های رأی آمدند و رأی خودشان را 
به صندوق انداختند و منشأ تشکیل مجلس و دولت و خبرگان و شوراهای شهر و امثال اینها 

شدند. این، بارزترین نمونه ی عقالنیت امام بزرگوار ما بود2«.

3- تکلیف محوري
به عنوان یک تکلیف و یک حق شرکت  باید  انتخابات، ملت  این  »بنده معتقدم که در 
کند... دشمنان ما می خواهند اصاًل انتخابات برگزار نشود. چرا؟ برای این که بتوانند شاهدی 
می کنیم،  برگزار  انتخابات  ما  وقتی  نیست.  دمکراسی  و  مردم ساالری  ایران  در  که  بیاورند 
حربه ی آنها گم می شود. بنابراین اولین خواسته های آنها برگزار نشدن انتخابات است… گام 
دوم این است که اگر نتوانستند، انتخابات را متهم کنند. خواهند گفت در انتخابات تقلب 

1- بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در اجتماع زائران مرقد مطّهر امام خمینی)ره( 1380/03/14.
2- بیانات در بیست و دومین سالگرد ارتحال امام خمیني)ره( 1390/03/14.
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صالحیت  رد  فالنی  چرا  گفت  خواهند  است؛  تبعیض آمیز  انتخابات  گفت  خواهند  شده؛ 
انتخابات  در  می گویند.  را  همین حرف ها  باز  نیست،  رد صالحیت  که  هم  آن جایی  شد... 
دور دوم شوراها مطلقًا رد صالحیت نبود. همان آدم هایی که واقعًا به نظام عقیده یی ندارند، 
آمدند در انتخابات شرکت کردند و به خاطر بی اعتنایی مردم رأی هم نیاوردند؛ اما باز هم 
حرف می زنند! به هرحال اینها انتخابات را زیر سؤال می برند. دشمن با یک انتخابات موفق، 

سراسری و پُرشور مخالف است1«.
تکلیف محوري به حضور صرف در انتخابات محدود نمانده و ابعاد آن به انتخاب اصلح 
و نیز گزینش در پاي صندوق هاي راي کشیده مي شود: »هر کسي هم وظیفه اي دارد. مردم 
وظیفه دارند در انتخابات شرکت کنند و نامزدهاي صحیح را پیدا و آنها را انتخاب نمایند. 
مردم وظیفه دارند به مالک هاي دیني و شرعي و انقالبي نگاه کنند؛ به روابط قوم و خویشي و 
ایل و طایفه اي و این طور چیزها نگاه نکنند. ببینند واقعًا چه کسي با معیارهاي الهي و انقالبي، 
مناسب تر و به آن نزدیک تر است، او را برگزینند و با شور و شوق، به عنوان یک وظیفه در این 
کار دخالت کنند. کساني از مردم وظیفه دارند که دیگران را تشویق و تحریض کنند. کساني 
که زبان گویایي دارند، قلم توانایي دارند و آبرویي پیش مردم دارند - که این آبرو هم جزو 
ذخایر الهي است و خداي متعال به هرکس داده است، باید آن را در راه او مصرف کند و به 
کار ببرد - مردم را توجیه و تشویق کنند و آدم هاي خوب را به آنها معرفي نمایند. در معرفي 
نامزدهاي نمایندگي، باید مالحظه کنند که هیچ رابطه اي را غیر از رابطه دیني و الهي و وظیفه 
شرعي دخالت ندهند. فالن کس با ما رفیق است، فالن کس با ما دوست است، فالن کس 
فایده اي به ما مي رساند؛ ابداً این چیزها را در نظر نگیرند2«. در جاي دیگر مي فرمایند: »من 
در همین جا به مردم گفتم که هر کسي پاي صندوق رأي برود و از روي احساس مسؤولیت 
و طبق تشخیص خود رأي را بیندازد، باید احساس کند که تکلیف خود را انجام داده است. 
االن هم قضیه همین است. آقایان نامزدهاي مختلف که در صحنه انتخابات وارد شدند و نیز 
طرفداران آنها، باید خوشحال باشند. از خداوند متعال شاکر باشید که به شما توفیق داد تا در 
این صحنه وارد شوید؛ این عرصه را براي حضور ملت عظیم الّشأن ایران هموار کنید و آنان را 
در این آزمایشي که این قدر شیرین آغاز گردید و شیرین  تمام شد، درگیر نمایید. این برایتان 

افتخار است و همه شما پیش خداي متعال مأجورید3«.
 مقام معظم رهبري نه تنها حضور در انتخابات و راي دادن را یک تکلیف الهي مي داند، 

1- بیانات در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان کرمان 84/2/19.
2- بیانات  در دیدار اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان 1374/11/14.
3- بیانات مقام معظم رهبری  در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی  1376/03/07.
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معرفي  تکلیف  و  وظایف  جزو  را  شایسته  فردي  کردن  پیدا  و  اصلح  نامزد  انتخاب  بلکه 
مي نماید: »مردم هم بایستی بگردند و در همین فرصتی که تا انتخابات باقی است، به عنوان 
یک وظیفه شرعی و اخالقی، نامزدهایی را پیدا کنند که وقتی در محضر خدا از آنها سؤال 
می شود که چرا تو این آقا یا این خانم را به قوه مقنّنه فرستادی، بتواند جواب بدهد و بگوید 
برای این مصلحت. انتخابات، وظیفه است. انتخابات، یک کار بزرگ و یک اقدام شرعی و یک 
اقدام خدایی است؛ بگردید آدم های مناسب را برای این کار مهم پیدا کنید. آدمِ مناسب چطور 
آدمی است؟ باید کارآمد باشد؛ این تجربه بیست ساله ماست. کارآمدِی تنها هم کافی نیست؛ 
باید متدیّن هم باشد. آدم متدیّن، احتمال خیانتش کم است. آن متدیّن هایی که یک وقت دچار 
لغزش می شوند، اّول تقوای خودشان را از دست می دهند؛ بعد این لغزش به سراغ آنها می آید. 
پس، باید متدیّن و باتقوا هم باشند، تا بتوانید برای کارهای این کشور به آنها اعتماد کنید. هم 
چنین باید در مقابل توپ و تشر این و آن - خارجی، داخلی، زورگویان، قدرت مداران - 
شجاع باشد و دل خود را نبازد. کسی که دل خود را در مقابل توپ و تشر باخت، دستش هم 
برای امضا می لغزد؛ پایش هم برای جلو رفتن می لرزد؛ نمی شود به او اعتماد کرد. نماینده باید 
شجاع و باشرف و امین و طرف دار ضعفا و قشر ضعیف باشد. قانون باید بتواند از حقوق 
ضعفا دفاع کند، و االّ قانونی که پول داران را پول دارتر کند، قانون مملکت اسالمی نیست. 
قانون باید بتواند گره ها را باز کند و به دردِ دل قشرهای محروم برسد. نماینده باید آدمی باشد 
که این چیزها را بفهمد؛ آدمی باشد که حتّی المقدور با تجربه باشد. در این کارهای بزرگ، 
تجربه خیلی مهّم است. بگردید این خصوصیات مهم را در اشخاص پیدا کنید. انسان متدیّن، 
عفیف، کارآمد، شجاع، دارای قدرت مقاومت در برابر این و آن، اگر به قّوه مقننه برود، طبق 
تجربه ای که ما در این بیست سال داریم، می تواند در نقاط حّساس، به نفع مردم و به نفع 

کشور کار کند. این طور انسان هایی مهّمند1«.
حضور در انتخابات در همه اعصار و برهه ها یک ارزش است و افکارعمومي و عقالي 
جامعه در همه دوره ها این اتفاق را به صورت یک فضیلت و نشانه اي از کمال جویي ملت ها 
از هیجانات و احساساتي  به دور  این حضور  این است که،  باالتر  اما فضیلت  نگریسته اند؛ 
و  باالترین درجه حضور  نظام،  باشد. رهبري  احزاب  و  نامزدها  میان  رقابت جویي  قبیل  از 
مشارکت سیاسي را در این مي بینند که، ملت با تدبر و آگاهي کامل از نیازهاي انقالب و 
نیز مشکالت جامعه در پاي صندوق هاي راي حاضرشوند؛ لذا از نظر رهبري هم حق و هم 
اما در  کنند،  به دست خودشان معین  را  بیایند سرنوشت کشورشان  تکلیف مردم است که 
این زمینه بایستي با آگاهي وارد عمل شده و نمایندگان و مجریان خودشان را معین کنند: 

1- بیانات مقام معظم رهبری  در دیدار اقشار مختلف مردم  1378/11/13
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»انتخابات، هم حّق مردم و هم وظیفه آن هاست. حّق مردم است؛ براي این که بیایند و مدیر 
پیدا  با حضور شما، نظام تقویت  انتخاب کنند. تکلیف مردم است؛ چون  اجرایي کشور را 
مي کند؛ اسالم عزیز مي شود؛ حاکمیت اسالم در دنیا سرافراز مي گردد و توطئه دشمن - که 
اسالم را به جدایي از آراء مردم متّهم مي کند - باطل مي شود. حضور شما مي تواند دفاع از 
اسالم و کشور و انقالب محسوب شود. هر مقدار این حضور وسیع تر و قوي تر باشد، نشانه 
بیشتِر نظام اسالمي است. نظام اسالمي در مقابل چشم هاي دوستان و دشمنان خود  اقتدارِ 
در دنیا به این مي بالد که تعداد حاضرشوندگان در پاي صندوق هاي رأي، زیاد است. این 
مایه افتخار نظام اسالمي است. همه کساني که در مقابل اسالم و آینده این کشور احساس 
مسؤولیت مي کنند، وظیفه دارند که در این آزمایش الهي شرکت کنند. البته این حضور باید 
آگاهانه و از روي تحقیق و با به دست آوردن حّجت بین خود و خدا باشد. کسي که رأي 
مي دهد و فردي را انتخاب مي کند، باید برطبق تشخیص باشد. این تشخیص را به دست آورید 

و ان شاءاهلل با قاطعیّت در این آزمایش الهي شرکت کنید1«.
تکلیف و حق، از نظر مقام معظم رهبري امري یک طرفه نیست که فقط مختص مردم  
ارزیابي شود. در  ارتباطي دو جانبه میان مردم و مسئوالن  باید در  این موضوع  بلکه  باشد؛ 
واقع، فرایند تکلیف محوري با انداختن راي مردم به صندوق ها پایان نمي پذیرد و باید در 
فرایند بعد از انتخاب هم داراي نقش باشند، یعني مسئوالن در قبال رأی مردم مسوولند. رهبر 
معظم انقالب در این راستا مي فرمایند: »عرصه دوم، عرصه تکلیف مسؤوالن در قبال مردم 
است. وقتي ما مي گوییم »مردم«، معنایش این نیست که مردم بیایند رأي بدهند و مسؤول یا 
نماینده اي را انتخاب کنند؛ بعد دیگر براي آن مردم هیچ مسؤولیتي وجود نداشته باشد؛ صرفًا 
همین باشد که اگر کسي مي خواهد براي مردم کاري بکند، به این خاطر باشد که مردم بار 
دیگر به او رأي دهند؛ مسأله این نیست. در اسالم و نظام جمهوري اسالمي، فلسفه مسؤولیت 
پیدا کردِن مسؤوالن در کشور این است که براي مردم کار کنند. مسؤوالن براي مردمند و 
خدمت گزار و مدیون و امانت دار آنها هستند. مردم، محورند. کسي که در نظام جمهوري 
اسالمي مسؤولیتي به دست مي آورد، باید همه هّم و غّمش براي مردم باشد؛ هم براي دنیاي 
مردم، هم براي مادیّت مردم، هم براي معنویّت مردم، هم براي ایجاد عدالت در میان مردم، 
هم براي احیاي شأن انساني مردم، هم براي آزادي مردم. اینها جزو وظایف اصلي حکومت 
است. البته وقتي مي گوییم »مردم«، منظور همه طبقات مردمند؛ لیکن بدیهي است کساني از 
مردم باید بیشتر مورد توّجه قرار گیرند که بیشتر مورد محرومیت قرار گرفته اند؛ لذا امام دائمًا 
روي طبقات محروم و پابرهنگان کشور تکیه مي کردند. این فریب است که کسي ادعا کند 

1- بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در اجتماع زائران مرقد مطّهر امام خمینی)ره( 1380/03/14.
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براي مردم کار مي کند اما در عمل، کار او براي طبقات مرفّه باشد، نه براي طبقات مستضعف 
و محروم. نه این که نباید براي طبقات مرفّه کار کرد، آنها هم از حقوق عمومي کشور باید 
بهره مند شوند؛ اما به آن کسي که محرومیت دارد و دستش از حقوق خود خالي مانده است، 
باید بیشتر توّجه و هّمت و تالش را اختصاص داد. لذا امام به طور دائم بر حقوق مستضعفان 
و محرومان و پابرهنگان تکیه مي کرد. عماًل هم در تمام مدت پیروزي انقالب تا امروز و قبل 
از آن، کساني که بیش از همه سینه سپر کردند، از نظام دفاع کردند، سختي هاي نظام را به جان 
خریدند و در مقابل دشمنان ایستادند، طبقات محروم و پابرهنه و مستضعفان جامعه بوده اند. 

اینها باید بیش از دیگران مورد توّجه قرار گیرند1«.

4- جمهوریت و اسالمیت
نظام سیاسي برآمده از  انقالب اسالمی، دارای دو رکن اساسی، اسالمی بودن و مردمی 
بودن است. در دنیاي امروز که نظام هاي سیاسي با چالش های جدی مواجه اند، جمهوری 
با همین ویژگي هاي  نیز  ایران  الگوي کارآمد نظام سیاسي است؛ مردم  ارائه  اسالمی مدعي 
تعالي بخش است که اسالم را به عنوان پایه و اساس نظام سیاسي خویش برگزیده اند. بر 
همین اساس میان جمهوریت و دین در تجربه سي ساله ایران پیوندي ناگسستني برقرار شده 
است که گویي الزم و ملزوم یکدیگرند. »“جمهوری اسالمی” است؛ یک منظومه است، یک 
مجموعه است، یا بگوئیم واحِد دارای ابعادی است که این ابعاد باید با همدیگر مورد مالحظه 
قرار بگیرد و با هم باشد؛ این درهم  تنیدگی باید حفظ بشود. هر کدام از این جهات تضعیف 

بشود، کل مجموعه تضعیف شده است2«.
در جایی دیگر می فرمایند: »یکی از اساسی      ترین حرف هائی که در این انتخابات ملت ما 
زد - و در واقع باید گفت انقالب ما زد - این بود که جمهوریت، خودش را با فریاد قوی 
اثبات کرد. در واقع این حضور 85 درصدی، پتک جمهوریت بود بر سر دشمنانی که دائم 
علیه انقالب ِهی حرف زدند، علیه اسالم حرف زدند، در پایه      های جمهوریت نظام، به خیال 
خودشان خدشه کردند. آن حضور قوی، نشان      دهنده      ی این معنا بود. بعد هم مالحظه کردید 
که در اظهارات نامزدهای محترمی که وارد این میدان شدند، غالبًا دم از پیروی خط امام و 
گرایش به ارزش ها، دل بستگی به ارزش ها در بیاناتشان بود؛ اگرچه حاال در بعضی از موارد 
حرفی زده مي شد که منطبق با این کلی نبود، اما همه آن چه که مي گفتند و آن چه که مطرح 
مي کردند، مي خواستند این را نشان بدهند که دلبستگی به راه امام، به خط امام، به انقالب، 
به پایه      های انقالب وجود دارد. این خیلی حرف مهمی است. این نشان      دهنده      ی این است که 

1- بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در اجتماع زائران مرقد مطّهر امام خمینی)ره( 1380/03/14.
2- بیانات در دیدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري،1388/07/02.
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همه احساس کردند که ملت ایران به این سمت گرایش دارد. این جهت کلِی حرکت ملت 
ایران را نشان مي داد؛ یعنی جهت اسالمیت، جهت هضم بودن و مطیع بودن در مقابل امر 
الهی      ای که امام بزرگوار ما مظهرش بود. بنابراین، آن جمهوریت نظام و این اسالمیت نظام، با 
این انتخابات هر دوی اینها تثبیت شد، تأیید شد. اینها پیام های مهمی است؛ اینها را باید درک 

کرد و باید این پیام ها را فهم کرد«1.
5-رقابت در عین حفظ انسجام و وحدت ملي 

با آن که فرایند انتخابات در تجربه بسیاري از کشورها با چالش های مخرب همراه است؛ 
اما در جمهوري اسالمي، انتخابات نیروي قوام دهنده ي وحدت اقشار اجتماع متنوع جامعه 
است. انسجام و وحدت نظر ملت و جلوگیري از تفرقه میان گروه هاي مختلف، از شاخص هاي 
عمده گفتمان مقام معظم رهبري محسوب مي شود. گفتمان ایشان در ایام انتخابات، گسترش 
رقابت در عین وحدت بوده است. امام خمیني)ره( نیز حفظ وحدت کلمه را ضامن تداوم 
پیروزي انقالب دانسته و انسجام و وحدت نظر ملت، با تمسک به »حبل اهللّ « و اتکا به خداي 
متعال را، ضامن حفظ پیکره نظام مي دانستند. از دیدگاه امام خمیني تحقق جمهوري اسالمي)به 
عنوان حکومتي مطلوب و شایسته(، حاصل وحدت بود. بر این اساس مقام رهبري نیز در  ایام 
انتخابات همواره خط قرمز نظام را تشتت و تفرقه معرفي نموده و مانع از آن شده اند که موج 

توفنده رقابت هاي سیاسي، پایه هاي وحدت و امنیت ملي را به مخاطره افکند. 
امري  را  درگیري  و  منازعه  مختلف،  اختالف سالیق  پذیرش  رهبري ضمن  معظم  مقام 
خطرناک دانسته و بر گفتمان وحدت میان تمام احزاب و جریان هاي سیاسي تاکید مي کند: 
»چیزي که الزم مي دانم در مورد مسئوالن کشور تاکید کنم در درجه اول انسجام و اتحاد کلمه 
است. مسئوالن کشور باید متحد باشند و حرفشان یکي باشد2«. ایشان هم چنین نیز تاکید 
دارند که: »یکي دیگر از عیوب و آفت ها، عدم اتحاد کلمه است. مسئوالن باید مواضع واحدي 
اتخاذ کنند؛ به خصوص در مسائل جهاني و مسائل عمده کشور. وقتي که اندک اختالف در 
میان مسئوالن پیدا مي شود، شما مي بینید رادیوهاي بیگانه چگونه اینها را بزرگ و چند برابر 
مي کنند. حتي آن جایي که اختالف نیست، اختالف را جعل مي کنند. براي این که نشان دهند 
بین مسئوالن اتحاد کلمه نیست. آنها از جمع منسجمي که با هم کار کنند و هم دل باشند، 
خیلي مي ترسند. خوشبختانه، ترکیب قانون اساسي ما، راه حل مشکالت را معین کرده است. 
رهبري را به عنوان محور در نقطه مرکزي همه مسئوالن قرار داده است. این امکان و فرصت 

1- بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبه های نماز جمعه ی تهران ، 84/05/28.
2- بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در جمع مردم اصفهان 1380/08/08.
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خیلي بزرگ است تا مسئوالن بتوانند با وحدت کلمه با هم دیگر کار کنند«1.
به اقتضاي تکثري که انتخابات مجلس دارد، رقابت های انتخاباتی مجلس، شور دوچندان 
مي گیرد. بر همین اساس مقام معظم رهبري مراقبت و نظارت بیشتري بر آهنگ رقابت ها در 
ایام گزینش نمایندگان داشته اند. رهبري، مجلس شوراي اسالمي را نماد وحدت و یکپارچگي 
خوانده و در عین حال، نسبت به حرکت هاي ناآگاهانه و یا شیطنت آمیز و لطمه به وحدت 
ملي هشدار داده اند: »مجلس شورای اسالمی، مظهر وحدت ملی و یکپارچگی و اتفاق همه ی 
منتخبان حقیقی ملت  از  این مجلس، که  در  قومیت ها و سالئق و عقاید است.  گروه ها و 
نمایندگان  نزدیک،  و  دور  استان های  و  شهرها  نمایندگان  است،  شده  تشکیل  ایران  بزرگ 
اقوام گوناگون ایرانی، نمایندگان سالئق و عقاید سیاسی، نمایندگان اقلیت های دینی، در کنار 
مسلمانان و همه با هم، برای انجام وظایف قانونی مجلس شورای اسالمی، همکاری و تالش 
می کنند. این یکی از باشکوه ترین جلوه های اتحاد ملت ایران است. این جا همه برای پیشرفت 
ایران اسالمی و سربلندی و پیروزی نظام پرافتخار جمهوری اسالمی مجاهدت می کنند و همه 
یک هدف را می جویند. نمایندگان محترم باید این یکپارچگی را قدر شناخته، همه ی کوشش 
و مجاهدت خود را صرف تحکیم و تعمیق آن کنند. همه ی گفته ها و مصوبه ها و نطق ها در 
مجلس باید در جهت همدلی بیشتر میان ملت باشد، و حتی منش و رفتار و گفتار نمایندگان 
محترم باید زخم هایی را که احیانًا در هنگام انتخابات در برخی از حوزه ها پدید آمده است، 
التیام بخشد. هر حرکت و گفتار و نطقی در مجلس که به دو دستگی و اختالف یا تشویش 
اذهان مردم بینجامد، کاری بر خالف طبیعت و جهت مجلس شورای اسالمی است. مجلس 
در همه ی دوره های چهارگانه ی گذشته محل تالقی جناح ها و سالئق سیاسی موجود در 
کشور بوده و در این دوره نیز چنین است. در برخی دوره ها، برخوردهای سیاسی نمایندگان، 
نتوانسته است تریبون مجلس را از وظیفه ی مهم »حفظ التیام و همدلی ملی« باز دارد و آن را به 
وسیله ای برای ایجاد تشنج و جنگ اعصاب بدل سازد. این بی شک برای هر دوره ای از ادوار 
مجلس شورای اسالمی، مایه ی پیشرفت است. ولی همه ی اینها باید در محیطی سالم و آرام و 
به دور از تشنج و پیراسته از کارهای غیر اخالقی باشد. بلندگوی مجلس نباید وسیله ای برای 
پراکندن سخنان زهرآگین و خاموش کردن فروغ امید در دل های مردم و بدبین کردن آنان 
به دولت یا مجلس یا دیگر مسؤوالن بخش های گوناگون کشور باشد. جناح های گوناگون 
سیاسی باید در عین دوگانگی هایی که در فهم مسائل گوناگون دارند، سعی خود را بر پیشرفت 
کشور در زیر پرچم پرعزت احکام اسالمی متمرکز کنند. جبهه گیری های ناسالم و نسبت هایی 
که به معنای وجود چند دستگی در مراکز عالی نظام است، مناسب مجلسی که می باید مظهر 

1- بیانات رهبر معظم انقالب در جمع جوانان اصفهان 1380/11/23.
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وحدت ملی باشد نیست. در جمهوری اسالمی همه ی کانون های اصلی اندیشه و سیاست 
و تدبیر موظف اند، برگرد محوری واحد، جهت واحدی را دنبال کنند که متوجه به هدف 
واالی بنای ایران اسالمی آباد و مقتدر و سربلند است و بحمداهللَّ هیچ کس از مسؤوالن نظام 
جمهوری اسالمی، از این وظیفه ی بزرگ رویگردان نیست1«. از نظر مقام معظم رهبري نظام 
مبارزات سیاسي داراي دو جنبه سازنده و مخرب است. از سویي در سایه این رقابت ها  شور 
و هیجان جامعه دوچندان مي شود و جامعه نشاط تازه اي به خود مي گیرد؛ اما ابعاد منفي این 
مبارزات زماني است که از مدار قانون یا منافع ملي خارج شود: »وظیفه ی ما در درجه ی اول، 
حفظ اتحاد کلمه است. انتخابات با همه ی محسناتی که دارد و با شور و هیجانی که در جامعه 
ایجاد می کند - که یکی از بزرگترین حماسه ها را در طول سال ها به وجود می آورد - معموالً 
در هر دوره ای این عارضه را هم دارد که بین گروه ها و افرادی از مردم، دلتنگی هایی ایجاد 
بین گرایش های فکری و سیاسی دلتنگی هایی  ایجاد می شود؛  بین جناح ها، دلتنگی  می کند؛ 
ایجاد می شود؛ بین سالئق گوناگون - ولو با خط مشی واحد - دلتنگی هایی به وجود می آید؛ 
بین اشخاص و افراد دلتنگی هایی به وجود می آید. ما باید به سرعت این عارضه را ترمیم کنیم. 
این ترمیم هم دست یک نفر نیست که بگوییم کدام سازمان، کدام مقام و کدام دستگاه این کار 
را بکند؛ این به عهده ی همه است. در درجه ی اول هم وظیفه ی سنگین تر به عهده ی افرادی 

است که شأن باالتری دارند2«.
اغلب نخبگان سیاسي بر این نکته تاکید دارند که در جهت انسجام بخشی و وحدت جامعه 
در ایام انتخابات، شماري از نهادها نقش برجسته تري دارند. از این قبیل است نقش نهادهاي 
انتخابات، احزاب، جریان هاي سیاسي، مطبوعات که مي بایست به  مسئول در امر برگزاري 
دور از تفکرات فردي بیندیشند و منافع ملي را مدنظر داشته باشند که در این صورت قاعدتًا 
هیچ گزند و آسیبي به این کشور وارد نخواهد شد و دقیقًا نمایندگان واقعي و حقیقي مردم 
به خانه ملت را خواهند یافت. این وفاق و اتحاد مي بایست حول ارزش هاي بنیادین انقالب 
شکل گیرد. لذا مقام معظم رهبري مي فرماید: »من روی اتحاد تکیه مي کنم. اتحاد و همدلی 
بین مسئولین کشور یک فریضه است. تعمد در مخالفت با آن، امروز یک خالف شرع است، 
به خصوص در سطوح باال. همه به این توجه داشته باشند. دشمن از اختالفات کوچک، یک 
دو  بین  اختالفی  که هر  نیست  این جور  بگذارید.  نباید  بسازد،  بزرگ مي خواهد  مسئله ی 
مسئول یا بین دو دستگاه، فاجعه ای باشد؛ نه، باالخره ممکن است مجلس در یک زمینه ای 
عقایدشان، سالیقشان  باشد،  داشته  دیگری  دولت جهت گیری  و  باشد  داشته  گیری   جهت 

1- پیام به مناسبت افتتاح دوره ی پنجم مجلس شورای اسالمی 1375/03/11.
2-   بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی  در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری   1384/06/17.
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مختلف باشد، اینها فاجعه نیست. اما این اختالفات را تبدیل کردن به شکاف های غیرقابل پر 
شدن و زخم های غیر قابل عالج، خطای بسیار بزرگی است1«.

6- مشارکت حد اکثري
نگرش مقام معظم رهبري همواره به این سمت معطوف بوده که همه مسئوالن و نهادهاي 
دست اندرکار در حوزه انتخابات، اسباب و لوازم مشارکت مردم را فراهم سازند. تاکید بر جنبه 
ایده ال و آرماني مشارکت در نظام اسالمي در بطن خویش این منطق ارزشمند را دارا است که، 
در میداني که قرار است سرنوشت یک دوره 4 ساله جامعه رقم بخورد، همگان از فرصتي که 
براي تاثیر گذاشتن بر روند تصمیم گیري و گزینش نمایندگان و مجریان فراهم شده، بهره مند 
گردند. این امتیاز جدي نظام مردم ساالری دیني است و جزو ممیزات رابطه رهبري با مردم در 
نظام ایران، نسبت به نظام هاي دیگر است. با چنین نگرشي، محورهاي ذیل از توصیه هاي رهبري 
شایان تامل است: »انتخابات، فقط یک پدیده سیاسي نیست. انتخابات، مظهر حضور مردم، مظهر 
احقاق حق و مظهر توانایي و اقتدار ملي براي یک کشور است. امروز در دنیا - چه در کشور 
ما و چه در هر جاي دیگر - روي این حساب مي شود که چند درصد از کساني که مي توانستند 
از نظر مردم دنیا و تحلیلگران و  انتخابات شرکت کردند و رأي دادند.  رأي بدهند، در یک 
سیاست گذاران عالم، آن نظامي مستحکم است که تعداد بیشتري از مردمش در هنگام انتخابات 
پاي صندوق ها بیایند و رأي بدهند. این نشانه استحکام یک نظام است؛ که بحمداهلل ما این را 
در انتخابات گوناگوني که در این سال هاي متوالي داشته ایم، همیشه نشان داده ایم و مردم حضور 
قوي اي داشته اند. هم حق و هم تکلیف مردم است که بیایند و سرنوشت کشورشان را به دست 
خودشان معیّن کنند؛ زیرا که کشور متعّلق به مردم است. مردم باید بیایند و با انتخاب صحیح و 
آزادانه، قانون گذارانشان را در قّوه مقنّنه معیّن کنند؛ مجریان خودشان را با ترتیبي که در قانون 

معیّن شده است، معیّن کنند2«.
در یکي از سخنراني ها مقام معظم رهبري مضامین دقیق تري از اصل تعیین سرنوشت را 
استنتاج کرده و مي فرمایند: »پس ببینید نقش حضور مردم چقدر زیاد است. مجلس، مظهر 
آراء مردم در اداره این نظام است. حال شما ببینید انتخابات مجلس چقدر مهم است. تقدیر 
امر مجلس و انتخابات باید با چنین همه جانبه نگري اي انجام گیرد. صرف این نیست که حاال 
ما یک کشور داراي دمکراسي هستیم و مردم باید رأي بدهند و حضور پیدا کنند؛ نه. این 

اساس موجودیت نظام است3«.
1- بیانات در دیدار کارگزاران نظام،1389/05/27.

2- بیانات مقام معظم رهبری  در دیدار کارگزاران حج، 1378/11/26.
3- بیانات  در دیدار اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان، 1374/11/14.
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باب  در  متفاوتي  نظریه هاي  غرب  سیاست مداران  و  نظریه پردازان  اخیر  سال هاي  طي  
مشارکت عرضه داشته اند. یک طیف از نظریات به این سمت معطوف گردیده است که کمیت 
مشارکت مهم نیست؛ و حضور حداکثري مردم در انتخابات، الزامًا نشانه بلوغ سیاسي یا باال 
رفتن سطح آگاهي نیست. این در حالي است که طیف دیگري از دولت مردان در غرب ارزش 
هر انتخاباتي را هنوز با معیار مشارکت حداقلي یا حداکثري مي سنجند. جمهوري اسالمي از 
ابتدا این وجه تمایز خویش با نظام هاي انتخاباتي دیگر را آشکار ساخت که مقوله مشارکت 
مردم را در سطحي وسیع تر از نظام های سیاسي غرب دنبال مي کند. بر همین اساس نظام 
دیني ایران از نظریه اي دفاع مي کند که مشارکت سیاسي شهروندان، به عنوان باالترین جلوه 
حقوق مدني و طبیعي و به صورت یک ارزش سیاسي محوري نگریسته مي شود. در گفتمان 
رهبري از حضور آحاد ملت در انتخابات ومقوله  مشارکت سیاسي به عنوان یک راهبرد نام 
برده مي شود: »آن چه که باید به عنوان راهبرد اساسي مورد نظر همه باشد، عبارت است از 
حضور حداکثري مردم. باید شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوري آینده که ان شاءاهلل 
جزو حماسه هاي ملي خواهد شد، شرکتي باشد که دشمن را از دست اندازي به ایران اسالمي 

و ملت سرافراز ایران مایوس کند1«.
مقام معظم رهبري در بسیاري از فرصت هاي گفت و شنود خویش با مردم و نخبگان 
جامعه نیز موانع و عناصر مزاحم و مخل در امر مشارکت مردم را تبیین نموده اند. ایشان با 
انتخابات  در  مردم  دامنگیر مشارکت  تشریح جزئیات مشکالت ذهني، رواني و سیاسي که 
این دست مشکالت  از  با تدبیر صحیح  نظام اسالمي  تا جامعه و  بر مي آید  است، درصدد 
و موانع عبور کند: »آن چه در انتخابات بسیار مهم است، حضور عمومی مردم است؛ همه 
با بودن  این چیزی نیست که  این یک وظیفه ی ملی است؛  انتخابات شرکت کنند؛  باید در 
بپذیرد.  تغییر  دولت های مختلف، روی کار بودن جریان های مختلف، جناح های مختلف، 
انتخابات یک فریضه است؛ همه باید شرکت کنند؛ همه باید خود را موظف بدانند برای این 
بهانه جوئی است.  از حرف ها  بعضی  نباید بشود.  بهانه جوئی  کنند.  انتخابات شرکت  که در 
بشوند.  این است که مردم دلسرد  برای  بهانه جوئی  بهانه جوئی حقیقی است، گاهی  گاهی 
انجام مي گیرد  دارد  دنیا  در  ما می بینیم  انتخاباتی که  با  مقایسه ی  در  ما  انتخابات در کشور 
و خبرش را داریم، جزو سالم ترین هاست؛ انتخابات خوبی است2«.  ایشان در جاي دیگر 
انتخابات - که فرمودند و درست هم هست -  مي فرمایند: »یک جمله هم راجع به مسأله 
عرض کنم. شما باید مردم را به دو امر تذّکر دهید: اّول، اصل ورودِ در انتخابات است. مبادا 

1- سخنراني رهبري در  1383/8/24.
2- بیانات در در دیدار فرماندهان نیروی هوائی ارتش، 1386/11/19.
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کسانی – ُشّذاذی از مردم - از امر انتخابات غافل بمانند- اگر چه یقین دارم که مردم غافل 
نیستند - و خیال کنند که این انتخابات اهمیتی ندارد. خیر؛ بسیار مهم است. دشمني ها را 
ببینید! ببینید که در معیارهای جهانی و میزان های سیاسی عالم، حضور مردم در جمهوری 
اسالمی و درصحنه های گوناگون، نسبت به قضاوت ها و تشخیص ها و تصمیم ها، چگونه 
تعیین کننده است. نفس این که این نظام، نظامی متّکی بر مردم و آراءِ مردم است، حداکثر 
اهمیت را دارد. نفس قبول مردم، حداکثر اهمیت را دارد. یک جا که مظهری از حضور مردم 
در صحنه است، چه انتخابات، چه راهپیمایي ها و چه بعضی از استقبال های باشکوهی که 
انجام می گیرد و حضور مردم را نشان می دهد - به کّلی ترفندهای دشمنان را الاقل تا مّدتی  
خنثی و باطل می کند. امروز با توّجه به این که دشمنان در سطح جهان مایلند خودشان را به 
همدستي هایی علیه نظام جمهوری اسالمی نائل کنند، اهمیت حضور مردم از اوقات دیگر هم 
بیشتر است. اگر چه این حضور، همیشه اهمیت بسیار زیادی داشته است؛ اما شاید بشود گفت 
که در حال حاضر، این اهمیت از همیشه باالتر و بیشتر است. این را به مردم یادآوری کنید1«.

7- تثبیت پایه  اقتدار و امنیت نظام 
جمهوري اسالمي در تمام دوران حیات خویش با تهدیدات و چالش هاي گوناگون مواجه 
انتخابات در  از  ایران شرایط و موقعیتي متفاوت  انتخابات در  بوده است. بر همین سیاق،  
کشورهاي دیگر دارد. در تبیین هاي امام راحل و مقام معظم رهبري، از کارکردهاي انتخابات 
این وجه، یعني نتایج و تاثیرات ملي و فراملي آن به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است. 
تعرضات  و  تهدید ها  کانون  در  نظام،  اقتدار  بازیابي  عنوان صحنه  به  سو  یک  از  انتخابات 
تبلیغاتي و جنگ رواني قرار داشته است و از سوي دیگر برگزاري موفق آن در هر نوبت، 
نظام دیني را در مواجهه با دشمنان توانمندتر ساخته است. آحاد ملت ایران اسالمي نیز هنگام 
استکبار  میان جبهه  این مواجهه سیاسي  به  نگاهي عمیق  پاي صندوق هاي راي  حضور در 
با انقالب داشته اند. بر این اساس نظرات رهبري معظم انقالب در این باره به صورت یک 
دستورالعمل براي آحاد عدالت طلب و استکبار ستیز در آمده است. رهبري انقالب، حضور 
اگاهانه مردم در انتخابات را گام مهمي درجهت ناکام کردن دشمن بر مي شمارد: »آن چه امروز 
در سطح کشور در زمینه انتخابات جریان دارد، همان چیزي است که براي ملت ایران و براي 
سرنوشت این کشور، امري الزم و ضروري و مطلوب است. شور و شوق انتخابات، همه جا را 
فرا گرفته است و همه احساس مي کنند که در این امر بزرگ، سهیم و شریکند. ملت احساس 
مي کند که آینده امور اجرایي کشور در دستان اوست؛ زیرا یک نفر را در رأس قّوه مجریّه 
مي فرستد. آینده سازندگي کشور، اداره کشور، روابط کشور، فرهنگ کشور، اقتصاد کشور، 

1- بیانات در دیدار با روحانیان و مبلّغان اعزامی در آستانه ماه محّرم الحرام  1376/02/13.
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مسائل اجتماعي، مسائل انساني، همه و همه از همین جا آغاز مي شود. یک دوره دیگر به دنبال 
دوره هاي گذشته - که بحمداهلل با موفّقیت همراه بوده است - در پیش است. مردم احساس 
مي کنند که در این قضایا سهیمند. این، درست همان چیزي است که ما آن را از خداي متعال 
مي خواستیم و دشمن مایل نبود، و در دل از آن ناراحت بود و مي خواست این گونه نباشد. 
دشمن مي خواست که انتخابات در ایران با استقبال عمومي مواجه نشود؛ اما امروز عکس آنچه 

که دشمن مي خواهد، در صحنه مشهود است1«.
دفع  در  آن  المللي  بین  تاثیرات  یعني  اسالمي،  نظام  در  انتخابات  کارکرد  از  بخش  این 
تهدیدات و توطئه ها در سال هاي اخیر نمود روشنتري به خود گرفته است. در همین راستا  
رهبر انقالب اسالمي در اردیبهیشت سال 1388 یکي از حساس ترین برهه هاي نظام اسالمي 
اظهار داشتند: »از دشمن انتظاري هم جز دشمني نیست. بي توقعي از کساني است که جزو 
انجام  انتخابات چگونه سالم و متقن  این ملتند، واقعیات را دارند مي بینند. مي بینند که این 
مي گیرد. در عین حال همان حرفي را که دشمن  مي زند، اینها هم مي زنند«. ایشان در ادامه 
تاکید مي کنند: »من انتظارم این است که کساني که با ملت ایرانند، جزء ملت ایرانند، توقع 
دارند ملت ایران به آنها توجه کنند، اینها دیگر علیه ملت ایران حرف نزنند و انتخابات ملت 
انتخابات،  نیست،  سالم  انتخابات  این  آقا  که  نکنند  تکرار  مرتب  نبرند.  سوال  زیر  را  ایران 

انتخابات نیست. چرا دروغ مي گویند؟ چرا بي انصافي مي کنند...؟2«.

منبع و مأخذ
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.

1- بیانات  در دیدار خانواده های معّظم اسرا و مفقودان جنگ تحمیلی ، 31/ 1376/02.
2- بیانات رهبري در جمع معلمان، کارگران و پرستاران 1388/02/9.
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حسن وزینی1

چکیده

انتخابات یکی از مهمترین ارکان تعمیق مشروعیت نظام در متن و بطن جامعه بوده و همچنین 
مي تواند موجب تحکیم رابطه مردم و نظام سیاسی و نیز  افزایش اقتدار ملی در محیط های 
منطقه ای و بین المللی گردد. از سوي دیگر در صورت عدم رعایت موازین حاکم بر این فرایند، 
وجود چالش ها و آسیب های جدی می تواند در جای خود خسارت بار بوده و موجد تهدیدات 
داخلی و خارجی گردد. لذا مطابق بیانات رهبر معظم انقالب، رعایت قانون و اخالق و پایبندي 
به قواعد رقابت سیاسي، و حفظ وحدت و تعامل مثبت میان جریانات و جناح هاي حاضر در 

صحنه انتخابات در جهت سالمت و کارایي نهاد انتخابات امري بایسته و ضروري است.

واژگان کلیدی

انتخابات، رقابت، اخالق انتخاباتی، نظم اجتماعی، قانون.

1- پژوهشگر،کارشناسی ارشد جامعه شناسی  .



بررسی چالش ها و آسیب های انتخابات از منظر مقام معظم رهبري40

مقدمه
رویه ها  اصالح  اخیر،  سال هاي  در  اسالمي  نظام جمهوري  رهبري  دغدغه های  از  یکي 
به  بوده است. حساسیت مساله گاه  انتخابات  افراطي و هنجارشکن در عرصه  رفتارهاي  و 
اندازه ای بوده است که ایشان شخصًا براي رفع این آسیب ها وارد صحنه شده اند. بخش قابل 
توجهي از این آسیب ها،  ناشي ازرقابت بر سر قدرت و عدم رعایت موازین قانوني و اخالقي 
از سوي افراد، احزاب و جریانات سیاسي  بوده است. واکنش هاي صریح و سریع رهبري 
یادآور این امر است که چنانچه عالئم هشداردهنده در زمینه آسیب هاي انتخاباتي دیرهنگام 
درک و فهم شوند؛ به آسیب هاي صعب العالج سیاسي تبدیل مي شوند. در این راستا رهبر 
انقالب در فرصت هاي مقتضي این چالش ها و نقاط ضعف را مطرح نموده و راهکار هایي 
ارائه نموده اند. در مجموع از منظر مقام معظم رهبری »انتخابات، تجلي حضور مردم، مظهر 
مردم ساالري دیني و ذخیره و پشتوانه امنیت کشور است و باید مراقب بود که این پشتوانه 

بزرگ، به چالشي براي امنیت کشور تبدیل نشود«.
بخش اول: چالش هاي انتخاباتي

1- عدم پایبندي بازیگران حزبي به قواعد رقابت سیاسي
سپهر انتخابات در ایران، ناهنجارهاي عرصه تحزب را به ارث برده است. بنابراین بخش 
عمده اي از آنچه را که تحت عنوان "ناهنجارهاي انتخاباتي" در سال هاي اخیر تجربه کرده ایم 
نمی توان جدا از مشکالت درون ساختي احزاب دانست. بر این نکته، بسیاري از پژوهش هاي 
تاریخي و جامعه شناختي صحه نهاده اند که تحزب در جامعه ایراني از یک سلسله آفت هاي 
مزمن رنج مي برد و در راس آنها عدم پایبندي بازیگران حزبي به قواعد رقابت و همزیستي 
بدی  تو  و  و من خوبم  اختالفات سیاسی  و  دعواهای سیاسی  از  »مردم  دارد:  قرار  سیاسي 
خسته اند؛ مردم این چیزها را دوست نمی دارند. در کشور کارهای زیادی هست که باید انجام 
بگیرد؛ کارهای زیادی هم انجام گرفته است. مشکالت فراوانی وجود دارد که باید برطرف 
شود؛ گره هایی هست که باید باز شود. در کشور باید فساد ریشه کن شود؛ تبعیض نباشد؛ به 
طبقه ی مستضعف و محروم – بخصوص مستضعفیِن بی دست و پا – به طور ویژه توجه شود؛ 
این ها وظایف اسالمی ماست؛ وظایفی است که قانون اساسی بر دوش همه ی مسؤوالن کشور 
گذاشته است؛ هیچ کس نمی تواند خود را از این کارها برکنار بدارد. دعواهای لفظی، شعارهای 
لفاظی گونه، اسم از مفاهیم مبهم و بی سروته آوردن، مشکل مردم را حل نمی کند؛ مردم احتیاج 
دارند به این که در میدان عمل و کار، با لجن هایی که نمی گذارد این دریاچه ی مصفا طراوت 

الزم را داشته باشد، مبارزه شود.«1
1- بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ،1384/03/25.
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ناخواسته  یا  دارند که خواسته  نیز وجود  احزابي  افراد، جمعیت ها ، جناح ها  و  متاسفانه 
با پروژه هایي که مخالفان نظام براي زیر سوال بردن سالمت و کارآمدي انتخابات در نظام 
اسالمي در پیش مي گیرند؛ همراه مي شوند. رهبري در این باره مي فرمایند: »من به همه ی 
کسانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند و طرفداران آن ها صمیمانه عرض می کنم 
که فضای کشور را فضای دشمنی و نقار و تشنج و اختالف نکنند. البته ملت این طور نیستند؛ 
گروهی هستند که اگر مجموعشان را بشمریم، به چند هزار نفر نمی رسند – باالخره هر کس 
طرفدارانی دارد – اینها فضای روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی را متشنج می کنند. فضا 
باید دوستانه باشد؛ هر کس حرف های خودش را بزند و برنامه های خودش را بگوید و کاری 
را که خودش می تواند بکند، بیان کند؛ به دیگران چه کار دارند؟ فضا را متشنج نکنند؛ فضا را 

برادرانه و صمیمانه بکنند«1.

1-1- رقابت هاي حذفي
مراقب  همواره  انقالب  رهبري  دیني،  مردم ساالر  نظام  در  رقابت  الگوهاي  درترسیم 
مشخص  اسالمي  ارزش هاي  و  ملت  منافع  اساس  بر  رقابت ها  این  محدوده  تا  بوده اند 
برخي  که  بوده ایم  شاهد  اوقات  از  پاره اي  در  گذشته،  دهه  سه  از  بیش  طول  در  شود. 
نظام  درون  »در  رقابت  الگوي  به جاي  دشمن  تبلیغات  تاثیر  تحت  سیاسي  گروه هاي  از 
»با نظام سیاسي« روي آورده اند و به گونه اي سعي مي نمودند قواعد  به رقابت  سیاسي« 
بر  است،  گرفته  شکل  دیني  ساالري  مردم  معیارهاي  اساس  بر  که  را  انتخابات  بازي 
را  جریانات  این  ریشه هاي  است  نموده  تالش  اخیر  سال هاي  در  رهبري  لذا  بزنند؛  هم 
کالبدشکافي نموده و نسبت به رشد شیوه هاي مخرِب رقابت سیاسي  هشدار دهند: »اگر 
متعال و مستقیم تر کردن و  به خداي  از توکل  بعد  باید  باشید  بخواهید در کارتان موفق 
در  ورود  از  ربوبي،  مقدس  ذات  با  دائم  طور  به  خودتان  قلبي  رابطه  کردن  مستحکم تر 
بیشتر  اینها را روز به روز  مناقشات جناحي و حزبي که عده اي مي خواهند در کشور ما 
مسائل  سر  تا  است  کار  در  دست هایي  است.  این  شما  موفقیت  راز  و  کنید  پرهیز  کنند 
و  گوناگون حزبي  گیري هاي  موضع  و سر  بیاندازند  هم  به جان  را  عده اي  پوچ  و  هیچ 
کنند، درست  مساله دار  به همدیگر  نسبت  را  افراد  گاهي گروهکي  و  و گروهي  جناحي 
به  مؤمنین  که  مي فرماید  قرآن   “ اخویکم  بین  فاصلحوا  اخوه  المؤمنون  “انما  مقابل  نقطه 
خدا، مومنین به دین، مومنین به راه انبیاء با هم برادرند. دو برادر ممکن است با هم دعوا 
اما تکلیف ما چیست؟ “فاصلحوا بین اخویکم”، بین دو برادر را باید اصالح کرد.  کنند، 

1- بیانات در دیدار خانواده های شهدا 1384/03/3.
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درست نقطه مقابل این عده مي خواهند با جناح بندي و اظهارات حزبي و ایجاد والیت 
حزبي به تنور اختالف افکني و آتش افروزي بدمند«1.

از نظر رهبري در انتخابات باید منافع نظام، منافع کشور و مصالح کشور بر مصالح حزبی 
و جناحی و شخصی و امثال اینها ترجیح داده شود، و موضع گیري افراد و جناح ها، شفاف 
انجام  انتخاباتی  چنین  یک  چنانچه  اگر  مي خواهند.  چه  که  باشد  معلوم  و  باشد  روشن  و 
بگیرد، این بالشک به نفع نظام، به نفع پیشرفت کشور و به نفع مردم خواهد بود؛ نظام را 
براي  نظرم مي رسد الزم است که  به  پیش مي برد.»آنچه که  نگه مي دارد و  بانشاط  زنده و 
حفظ همگرایي مردم با حکومت انجام بدهیم. یکي اش از بین بردن مسئله تشنج هاي سیاسي 
است باید هرچه ممکن است نگذاریم فضاي سیاسي کشور متشنج شود، البته ممکن است 
یک طرف قضیه شما باشید. من نمي خواهم همه خطاب را به شما بکنم. مخاطب من همه 
دستگاه هاي کشورند، اما در مجموع وقتي که به صحنه سیاسي کشور نگاه مي کنیم، مي بینیم 
که مجادالت بي موردي وجود دارد این مجادالت فضاي سیاسي کشور را زهرآگین مي کند و 
تنفس در آن افراد را از لحاظ روحي افسرده و بیمار مي کند و طبیعي است که در عالقه شان 
به نظام و کشور و مسئوالن اثر مي گذارد، البته ممکن است در این ماجرا یک نفر مقداري 
محبوبیتش باال برود و بخش دیگري پائین بیاید، اما در قضیه دیگر عکس این خواهد شد، و 
البته نتیجه یکسان است. نتیجه به زیان کشور است، لکن از اهداف مهم ما و شما دوستاني که 
در دولت حضور دارند که از جمله شرکاي این مسئله هستند، باید این باشد که سعي کنیم 

فضاي کشور را دور از مجادالت و کشمکش هاي سیاسي قرار دهیم«2.
1-2- تنازع و اختالفات در سطح رهبران

پیش  در  انتخاباتي  رقابت هاي  در  رقیب  جناح هاي  و  نامزدها  که  روش هایي  از  برخي 
مي گیرند موجبات تنازع واختالف را در سطوح رهبري جامعه پدید مي آورد. به این معنا که 
راهي را انتخاب مي کنند که سرانجام آن ایجاد درگیري و تنش و کدورت دایمي میان رهبران 
افرادي هستند که در  انتخاباتي مي شوند  نامزد  از آن جا که کساني که  نظام مي شود.  عالي 
سطوح عالي مدیریت نظام مشارکت فعال داشته اند، بیان برخي از مطالب و مسایل مي تواند 
موجبات کدورت و کینه شود و اختالفات و تنازعات دایمي را سبب گردد. در طول سي سال 
گذشته با مواردي از این دست مواجه بوده و هستیم که نامزدهاي رقیب حتي پس از پایان 
انتخابات و پیروزي طرف مقابل، با در پیش گرفتن روش هاي تخریبي و سنگ اندازي، اجازه 
فعالیت به پیروز میدان نداده اند تا به آباداني کشور و اهداف و وظایف محوله بپردازد. آنها در 

1- بیانات در دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتي ،1382/02/22.
2- بیانات در دیدار مدیران اجرایي و مسئوالن استان گیالن 1380/02/15.
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این راستا به تخریب شخصیت مي پردازند و اتهاماتي را مطرح مي سازند که کینه و کدورت ها 
رهبري  سطوح  در  افراد  اختالفات  از  که  هستند  مردم  تنها  میان  این  در  مي زند.  دامن   را 
کشور متضرر مي شوند و بدین ترتیب جامعه از رشد و شکوفایي باز مي ماند: »ممکن است 
کاندیداهای انتخابات، وابسته به جناح های مختلف سیاسی باشند، یا خواهند بود - ایرادی 
هم ندارد - ممکن است با هم تناقض هایی داشته باشند؛ اما هیچ مسؤولی از مسؤوالن، به هیچ  
وجه نباید اجازه بدهد که برداشت های خطی، برداشت های جناحی و گرایش های گروهی، 
اندکی در این کار تأثیر بگذارد. این کار باید ان شاءاهلَلّ سالم و خالص و بدون اندکی خدشه 

انجام بگیرد؛ این است که مردم را دلگرم خواهد کرد«1.
نکته حایز توجه آنست که از نظر قران کریم جامعه اي که رهبران آن با هم تنازع و اختالف 
دارند نمي تواند رنگ آسایش و آرامش را به خود ببیند و در نهایت، خواري و خفت در دنیا 
را باید تجربه کند2. از این رو، تنازع و اختالف، زمینه ساز شکست در حوزه هاي مختلف3 
و سستي و ضعف در برابر دشمنان4 و گمراهي خواهد بود. با عنایت بدین موضوع، رهبري 
هشدار مي دهد: »توصیه اینجانب به جریان ها و گروه ها و احزاب سیاسي آن است که بحث 
دل آزارِ برنده و بازنده را به کنار بگذارند و به اختالفات دشمن شادکن دامن نزنند، برنده ي 
این انتخابات ملت است و همه ي کساني که در انتخاب شرکت داشته اند اعم از آنها که خود 
انتخابات،  این  بازنده ي  برنده اند،  همه  نیاورده اند،  یا  آورده  راي  عالقه شان  مورد  نامزد  یا 
آمریکا و صهیونیسم و دشمنان ملت ایرانند، همه با همدلي به یکدیگر و به دولت خدمتگزار 

کمک کنید تا گره ها  یکي پس از دیگري گشوده شود«5.

1-3- اصلي بنام حفظ آستانه آرامش جامعه 
با آنکه رهبران انقالب رقابت و مبارزه میان جریان هاي سیاسي را ستوده اند؛ اما همواره 
نسبت به شکستن حریم هاي آرامش و امنیت جامعه در این رقابت ها مخالفت نشان داده اند. 
از دیدگاه رهبري هریک از نامزدها مي بایست حقوق مردم را به آنان یادآور شوند: »آن کسانی 
هم که دستی در تبلیغات دارند، فضای سیاسی کشور را آشفته نکنند؛ بدگویی از این، اهانت 
به آن، معارضه ی جناح های سیاسی با هم. مردم چه تقصیری کرده اند که بایستی ذهن آنها 
انگیزه های مختلف سیاسی اشخاص و گروه ها و جناح ها و مجموعه ها، آشفته و  به خاطر 

1- بیانات  در دیدار وزیر و مسؤوالن  وزارت  کشور و استانداران ، 1370/09/02 .
2-  بقره آیات 38 و  58.

3- آل عمران آیه 152.
4-  آل عمران آیه 152.

5- پیام رهبر انقالب به مناسبت انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسالمي، 1382/12/02.
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مغشوش شود. اینها بگذارند فضای انتخابات سالم باشد. البته هرکس حق دارد از خود و نامزد 
انتخاباتی خود دفاع و حمایت کند؛ این مانعی ندارد. تبلیغات در حد متعارف و بدون اسراف 
و زیاده روی، خیلی خوب است؛ اما اهانت، تخریب و بدگویی _ این کارهایی که جزو رسوم 
زشت بعضی از کشورهای غربی است _ را کنار بگذارند؛ بگذارند مردم در یک فضای آرام، 

با تشخیص، با بصیرت و بدون سراسیمگی انتخاب کنند«1.
و  مي دهد  هشدار  عمومي  افکار  تشویش  و  تشنج   ایجاد  به  نسبت  دیگری  جاي  در 
می فرمایند: »باید فضا، فضاي آرامي باشد. بعضي ها با اصرار بر این که قرار است خشونت و 
تشنّج شود، ذهن ها را دچار تشنّج مي کنند؛ نه، مردم چنین قراري ندارند. من عرض مي کنم، 
این دو سه روزي که از حاال تا پایان رأي گیري باقي مانده است - که شاید بعد به مرحله دوم 
هم کشیده شود - در تمام مّدت، مردم عزیز ما و بخصوص جوانان، احساساتشان را کنترل، 
و با عقلشان کار کنند؛ با دو چشِم باز نگاه کنند و انتخاب نمایند. البته سالیق هم زیاد است؛ 
همه گونه سلیقه وجود دارد؛ تا به  حال هم همین طور بوده است. هرکسي طبق سلیقه خود 
عمل کند؛ منتها همه توّجه کنند که این انتخابي که ما مي کنیم، یک جا مي بایست جواب آن 
را بدهیم. این طور نیست که بگوییم حاال ما یا اصاًل انتخاب نمي کنیم، یا انتخاب مي کنیم و 
کسي چه مي فهمد! بله؛ مردم نمي فهمند که ما چه انتخاب کردیم؛ اما خداي متعال که تشخیص 
مي دهد. ما باید جواب او را بدهیم. ما باید محاسبه کنیم، تحقیق کنیم، بررسي کنیم و معیارها 
را مالحظه نماییم، تا بتوانیم به خداوند پاسخ دهیم. اگر انسان نمي تواند، از اشخاصي که مورد 
اعتماد هستند، از کساني که انسان مي تواند در مسائل مهم - در مسائلي که باید به خدا جواب 
داد - به آنها اعتماد کند، استفسار نماید؛ اشکالي هم ندارد. بنابراین، باید فضا را، فضاي آرامي 
قرار دهند و همه مراقب باشند. من به این کساني که همین طور یک گوشه نشسته اند و فضا 
را با تشنّج سیاسي و با پُر کردن از موهومات و شایعات، خراب مي کنند، نصیحت مي کنم که 
دست از جان مردم بردارند؛ بگذارند مردم کار خودشان را بکنند. نتیجه انتخابات هم هرچه 
بشود، همه قبول دارند. کسي از آحاد مردم و از مسؤوالن کشور نخواهد گفت چرا نتیجه 
انتخابات این شد، یا این نشد؛ نه، آن آراءِ مردم است. بحمداهلل در این کشور قانوْن محکم 

است و معیارِ واضِح قانون در مقابل چشم همه هست«2.
1-4- حفظ حریم اشخاص 

در تجربه طوالني انتخابات در جمهوري اسالمي، رهبري انقالب یک خط قرمز را ترسیم 
یا تعرض به حریم  نباید به سمت تخریب  انتخاباتي  کرده اند که مطابق آن  دامنه مبارزات 

1- خطبه های نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقالب اسالمي 1385/08/02.
2- بیانات مقام معظم رهبری  در دیدار کارگزاران حج ، 1378/11/26.
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شخصیت ها سوق یابد. بر این اساس کساني که وارد صحنه انتخابات مي شوند تا مسئولیتي 
را ازسوي مردم بپذیرند، مي بایست این مسله را مد نظر داشته باشند که با تخریب دیگران به 
اثبات خویش نپردازند، زیرا هرگونه اتهام به دیگري، اعتبار یک فرد منتخب و صالحیت او 
را در تصدي مناصب مهم زیر سوال مي برد و چهره نظام را در صحنه جهاني و نزد افکار 
عمومي ملکوک مي سازد؛ ضمن آنکه توسل به این شیوه ها  امري ضد اخالقي و جرم قانوني 
و نیز گناه شرعي است که پیامدهاي بدي براي افراد در دنیا و آخرت خواهد داشت. بر همین 
مبنا است که رهبر انقالب اسالمي مي فرمایند: »آن چیزی که من قباًل هم عرض کرده ام و االن 
هم تأکیداً و تأییداً عرض می کنم - با این که شما هم قباًل به من گفته اید که این جهت حل 
شده است - این است که در هیچ جایی از جاها در سطح کشور، در رد و قبول ها، این جهات 
خطی و سیاسی و این که فالنی نسبت به فالن کس چه موضعی دارد، مطلقًا نبایستی دخالت 
بکند. بدون تحقیق نبایستی افراد را متهم کرد. با ظواهِر خیلی ابتدایی، نبایستی نسبت به وجود 
جرمی در کسی حکم کرد؛ مثاًل االن رایج شده که بعضي ها را به اندک چیزی »ضد والیت 
فقیه« می گویند! معلوم نیست اگر کسی یک وقت در جایی یک کلمه حرفی زد، این ضدیت 
رکین ترین  و  اصیل ترین  با  یعنی ضدیت  فقیه،  با والیت  البته ضدیت  باشد.  فقیه  با والیت 
اصول و ارکان نظام جمهوری اسالمی - شکی نیست - منتها ضدیت معنایی دارد. مثاًل یک 
نفر هست که علیه این معانی می نویسد یا حرف می زند، یا با موقفها و مواضعی که از طرف 
دستگاه رهبری یا از طرف رهبری گرفته می شود و طبق قانون اساسی سیاست های اصلی 
نظام را تشکیل می دهد، صریحًا و غالبًا - ولو نه دایمًا - مخالفت می کند، یا در مواقع حساس 
مخالفت می کند؛ اینها ضدیت است؛ لیکن آن کسی که حاال یک وقت در جایی یک کلمه 
حرفی زده، یا مثاًل نسبت به چیزی عکس العملی نشان داده، این ضدیت محسوب نمی شود«1.
نشان  متوسل مي شوند درحقیقت  اتهام  و  تهمت  به  انتخاباتي  رقابت هاي  کساني که در 
مي دهند که شایستگي ورود به این صحنه را ندارند، و اصوالً رفتارهاي ایشان خود بهترین 
که  اتهاماتي  از  بسیاري  که   است  این  واقعیت  آنهاست.  براي عدم شایستگي  داور  و  گواه 
ازسوي برخي از نامزدهاي انتخاباتي مطرح مي شود، ناشي از حسادت است. به این معنا که 
برخي از افراد به سبب آن که دیگري نام آورتر و محبوبتر از وي شده، تحمل خویش را از 
کف مي دهند، و به تخریب افراد و تهمت زني مبادرت مي ورزند. از منظر رهبري: »یکي از 
نکات مهم، حفظ احترام و آبروي اشخاص است. اگرکساني در پرونده هایشان مشکلي دیده 
شد که بنا شد به مجلس نروند، مشکل آنها بازگو و پخش نگردد و هتک حرمت آنها نشود. 
البته ممکن است بعضي کسان بگویند فالن کس را که ردکرده اید، باید عّلت آن را صریحًا 

1- در دیدار با اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره ی مجلس، 1370/12/04.



بررسی چالش ها و آسیب های انتخابات از منظر مقام معظم رهبري46

ناگفتني است،  مطَلبي  اگر  اما  بگویید؛  آنرا  ندارد،  اشکالي  مطَلبي گفتني است،  اگر  بگویید. 
نباید آبروي اشخاص با این حرف ها برود و بیان شود. چون به ما این طور گفته اند و فشار 
آورده اند، پس ما آبروي این آدم ها راببریم. نه، در اسالم حرمت مؤمن خیلي اهمیت دارد و 

نباید هتک حرمت شود«1.
مي کنند،  استفاده  تخریبي  از روش هاي  که  سیاسي  و جریانات  گروه ها  اهداف  از  یکي 
ایجاد تشتت در جامعه اسالمي است. رهبري در این زمینه  مي فرمایند: »در جاهاي دیگر وقتي 
انتخابات مي شود، حزب ها و دست هاي خارجي مردم را مي کشند طرف خودشان و مردم را 
بازي مي دهند، صحبت هایي مي کنند که همه اش براي اغفال مردم است. در انتخابات در عین 
حالي که بسیار خوب انجام گرفت، لکن دست هایي مي خواست ایجاد اختالف کند، دو دستگي 
ایجاد کند و حال آنکه موفق نشدند، بحمد اهلل. باید شما متوجه باشید به این که دشمن ها همیشه 
دنبال این هستند که ما را از داخل بپوسانند و اگر در این ضیافت وارد شده باشید دشمن ها 
دستشان کوتاه خواهد بود. وقتي حقیقت این ضیافت را انسان مي بیند، مي بیند که اگر انسان 
که  هستند  این  دنبال  شیاطین  مي شود.  دنیا حل  در  اختالفات  تمام  بشود  این ضیافت  وارد 
ایجاد اختالف کنند، دودستگي بگویند هست، لکن بحمداهلل ملت ما و خصوصاً، روحانیت ما 
اشخاصي هستند که چهره شان نوراني است و در این ماه مبارک هم در این ضیافت ان شاء اهلل 

وارد شده اند و آثارش هم بعد ظاهر مي شود که همه با هم هستند؛ دو جبهه نیست«2
اصلی دشمن، همین  کاری  از خطوط  »یکی  دیگري هشدار مي دهند:  در جاي  معظم له 
مسئله  ی تفرقه است که شما آقایان بر روی او بحق تکیه کردید، در گزارش هم بیان فرمودند، 
در بیانیه  ی پایانی خبرگان هم به این مسئله  ی اتحاد توجه شده؛ بسیار مسئله  ی مهمی است. 
مسئله  ی اتحاد ملت و کاری که برای ایجاد تفرقه دارد انجام مي گیرد، بسیار مسئله  ی مهمی 
است. ما نشانه  های وحدت عمومی مردم را داریم می  بینیم. شما نماز جمعه  ها را در ماه رمضان 
دیدید، روز قدس را دیدید، نمازهای عید فطر را دیدید؛ چه عظمتی! انسان وقتی نگاه میکند 
- نه فقط در تهران؛ در مشهد، در اصفهان، در کرمان، در تبریز، در مناطق مختلف - منظره، 
این  با  فطر  عید  نماز  هرگز  اسالم،  تاریخ  طول  در  شاید  اصاًل  است؛  بی  نظیری  منظره  های 
عظمت، با این شکوه  های عجیب - در نقاط مختلف یک کشور، نه فقط در یک شهر - دیده 
نشده! ما امروز اینها را داریم؛ اینها همه نشانه  ی وحدت است؛ نشانه  ی همدلی مردم است؛ 
نشانه  ی این است که یک مرکز مشترکی وجود دارد که مردم علی  رغم اختالفات جزئی و 
این مرکز  این اصل، متفق  اند؛ دلشان متوجه  انتماءه  با هم دارند، در گرایش و  فرعی  ای که 

1- بیانات  در دیدار اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان، 1374/11/14.
2- بیانات در بیستمین سالگرد رحلت امام خمیني )ره(، 1388/03/14.
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است؛ که این مرکز هم دین است، اصول اسالمی است، ارزش های واالست، دین خداست. 
این، خیلی چیز مهمی است. خوب، همه باید در مقابل این وحدت سر فرود بیاورند، وقتی 
از روی  تفّرق مي زنند،  از  بعضی دم  بعکس،  متأسفانه  را می  بینند. می  بینیم که  این وحدت 
جهالت، غفلت؛ واقعًا محمول بر غفلت است این چیزها، بیش از آنچه که بر چیزهای دیگری 
انسان بخواهد اینها را حمل کند. این، مسئله  ی مهمی است. مسئله  ی ایجاد وحدت؛ وحدت 
مذهبی، وحدت قومی، وحدت سالئق سیاسی، اینها مهم است؛ باید سعی کرد. یکی از خطوط 
دشمن، ایجاد تفرقه است؛ هر چه بتوانند، در هر جا بتوانند، در هر سطحی که بتوانند؛ در 
سطوح مختلف؛ از مسئولین، غیرمسئولین، آحاد مردم، بین خودِ گروه  های روحانی، بین خودِ 
گروه  های دانشگاهی، بین خودِ جمع ها و جمعیت های واحدهای دیگر اجتماعی و بین اینها 
با یکدیگر ایجاد اختالف کنند، و بین مذاهب. نمونه  های فراوانش را دارید مشاهده مي کنید 
که در جامعه هست. این یک مسئله است. خط دشمن خط ایجاد تفرقه است. این هم یک 

مسئله است«1.
1-5- احتراز از فریب 

رهبر معظم انقالب در سال هاي اخیر، تاکید فراواني بر عنصر هوشیاري در برابر شگردهاي 
تبلیغي غرب نموده اند: »نماینده نباید مرعوب شود. نماینده نباید مفتون هم بشود. بعضي ها 
مفتون و فریفته مي شوند و دهنشان باز مي ماند! اینها آدم هاي ساده لوحي هستند که راه حل هاي 
خیالي اقتصادي یا سیاسي یا امنیتي اي که با آب و تاب تمام و با رنگ و لعاب گوناگون عرضه 
مي شود، آنها را از خود بیخود مي کند! سال ها تجربه مي کنند؛ اما آخرش خود و دیگران را به 
خاک سیاه مي نشانند! بنابراین، مفتون هم نباید بشوند؛ بلکه به دنبال راه حّل صحیح، راه حّل 
مستقل، راه حّل برخاسته از شرایط خاص این ملت و این کشور،  و راه حّل ارائه شده از سوي 
اسالم باشند. اسالم در همه مسائل، همه راه حلها را داده است؛ ما باید خودمان برویم و پیدا 
کنیم. اگر ما کج مي فهمیم، اگر ما بد مي فهمیم، اگر ما دنبالش نمي رویم و نمي رسیم، تقصیر 

اسالم نیست؛ خودمان را باید اصالح کنیم«2.
1-6- تخریب

متاثر مي سازد همان  را  انتخابات  آسیبي که فضاي  بزرگترین  مقام معظم رهبري  نظر  از 
سیاست ماکیاولي است که بر مبناي آن سیاست مداران به روش هاي تخریبي روي مي آورند. 
از  را  نامزدها  طرفداران  انتخاباتي؛  فضاي  نمودن  سالم  به ضرورت  اشاره  با  انقالب   رهبر 
به  باید  انتخابات  فضاي  که  هستند  باور  این  بر  و  مي کنند  نهي  به شدت  یکدیگر  تخریب 

1- بیانات در دیدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري، 1388/07/02.
2- بیانات مقام معظم رهبری  در دیدار کارگزاران حج ، 1378/11/26.
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گونه اي باشد که آحاد مردم بتوانند در میدان گسترده اي که براي آزمودن و شناختن نامزدها 
وجود دارد کاندیداي مورد نظر خود را که براي دین و دنیا، و معیشت مردم و انقالب و عزت 
ملت ایران اهمیت قائل است انتخاب کنند و به او راي دهند: »رهبري در انتخابات از شخص 
خاصي حمایت نمي کند، بلکه از معیارها حمایت مي کند. عالوه بر این، دستورهاي خاصي 
نیز مبني بر منع تخریب افراد صادر کرده اند، که آنهم در چارچوب حفظ بیطرفي رهبري در 
مورد افراد در انتخابات است، تا هیچ چیزي اعم از مثبت و منفي در مورد داوطلبان ریاست 
»نامزدهاي  مي فرمایند:  صراحتًا  دیگر  جاي  در  و  نشود«1  داده  نسبت  رهبري  به  جمهوري 
محترمي که تاکنون نام نویسي کرده اند و مشغول تبلیغات و اظهاراتي هستند، اگرچه حاال 
وقت قانوني هم نرسیده، اما تبلیغات مي کنند؛ اشکالي ندارد - سعي کنند با انصاف عمل کنند. 
اثبات و نفي شان با توجه به حق و صدق باشد. چیزهائي را که انسان مي شنود، باور نمي کند 
که از زبان نامزدها و آن کساني که دنبال این مسئولیت ها  هستند، از روي صدق و صفا خارج 
شده باشد. گاهي انسان حرف هاي عجیب و نسبت هاي عجیبي مي شنود. این حرف ها  مردم 
را نگران مي کند؛ کسي را هم به گوینده این حرف ها  دلبسته و عالقه مند نمي کند! نامزدهاي 
محترم توجه داشته باشند: اذهان عمومي را تخریب نکنند. این همه نسبت خالف دادن به 
این و آن، تخریب کننده ي اذهان مردم است؛ واقعیت هم ندارد؛ خالف واقع هم هست. بنده 
که از همه این آقایان اوضاع کشور را بیشتر مي دانم و بهتر خبر دارم، مي دانم که بسیاري از 
این مطالبي که بعنوان انتقاد درباره وضع کشور و وضع اقتصاد و اینها مي گویند، خالف واقع 

است؛ اشتباه مي کنند. ان شاءاهلّل اشتباه است«2. 
البته از روی بی توجهی بود؛ بعضی از آقایان  همچنین می فرمایند: »بعضی از تخریب ها 
و نامزدها یا طرفداران آنها با محاسباتی، حرف هایی نسبت به نظام زدند که واقع بینانه نبود؛ 
خیلی از مثبتات نظام، از کارهای بزرگ نظام نادیده گرفته شد و سیاه نمایی شد و پیشرفت های 
عظیمی که به وسیله ی دولت ها در این سال ها به وجود آمده، ندیده گرفته شد. اینها از روی 
غفلت بود، لیکن بعضی از این تخریب ها از روی غفلت نبود. تعدادی از نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری مورد تخریب قرار گرفتند؛ تخریب های غیرمنصفانه و ناجوانمردانه… این، 

حادثه ی بدی بود. رحمت الهی را نباید با این گونه کارها آلوده کرد«3.
تخریب از نظر رهبري تنها شامل کاندیداها نمي شود؛ بلکه به مردم هم توصیه مي کنند: »به 
همه ی برادران و خواهران و همه ی ملت عزیز ایران سفارش می کنم که فضای انتخابات را، 

1- بیانات رهبري در جمع مردم استان کرمان، 1384/02/11.
2- بیانات رهبري در جمع مردم کردستان در شهر سنندج،  88/02/22.

3- بیانات در دیدار رئیس و مسؤوالن قوه  قضائیه و خانواده های شهدای فاجعه  هفتم تیر، 1379/04/07.
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هم گرم و هم سالم نگه دارند. کسانی که به یک نامزد انتخاباتی عالقه مندند، مراقب باشند به 
خاطر عالقه ی به او، نامزد دیگر را تخریب نکنند؛ این بین مردم اختالف و نقار ایجاد می کند؛ 
عالوه بر این که تخریب اساسًا کار درستی نیست و فایده یی هم ندارد. کسی که با تخریب 
یک نامزد انتخاباتی می خواهد آراء او را کم کند، به مقصود خودش دست پیدا نمی کند؛ هم 
یک کار غلط و خالف منطق و در موارد بسیاری خالف شرع انجام می گیرد، هم فایده یی گیر 
او نمی آید. فضا را سالم نگه دارید. شما از نامزد خودتان حمایت کنید، دیگران هم از نامزد 
خودشان حمایت کنند و به او رأی دهند. در پیدا کردن نامزد مورد نظر دقت کنید. به کسی 
گرایش پیدا کنید که به دین مردم، به انقالب مردم، به دنیای مردم، به معیشت مردم، به آینده ی 

مردم و به عزت مردم اهمیت می دهد«1.
البته مرز روشني میان تخریب، انتقاد، مخالفت و بیان عقاید وجود دارد. بیانات رهبري 
معطوف به دوري از هتک حرمت، اهانت و دشنام است. از نگاه رهبري  گروه ها  و جریان هاي 
سیاسي با هر گونه ذائقه و سلیقه سیاسي در بیان نظرها و انتقادات خود آزادي دارند و مانعي در 
استفاده از این حق مسلم وجود ندارد. نکته اي که ظرافت قابل تأملي را مي طلبد، تمیز بین مرز 
نقد، روشنگري و بیان نظرات؛ با اهانت و هتک حرمت است: »فضای سیاسی کشور را متعادل 
نگه دارند تا مردم در یک فضای متعادل به موسم انتخابات برسند. مردم به انتخابات عالقه دارند. 
آنچه مردم را می رماند، برخی از صحنه های ناخشنود کننده ای است که در سطوح ما به چشم 
آنها می آید. فضا باید متعادل، منطقی و عقالیی باشد. گفتگوی انتقادی اشکالی ندارد؛ اما گفتگو 
با های و هوی، فرق دارد. در مردم ساالری اسالمی، گفتگو با عربده کشی و چاقوکشی در بعضی 
از دمکراسي ها تفاوت دارد. این جا گفتگو می کنند؛ به قول امام، مثل مباحثه های طلبگی. در 
مجلس و جاهای دیگر مباحثه کنند، حتّی بر سر مسأله ای دعوا کنند؛ اما کینه از هم به دل نگیرند؛ 
بعد هم پهلوی همدیگر بنشینند و با هم صحبت کنند. نگذارند اختالف  نظر به تنازع برسد. این 
تنازع موجب فشل و ضعف قوا خواهد شد. دروغ، اهانت، دستگاه ها یکدیگر را متّهم کردن، 
شایعه پراکنی، افتراء به رقیب، تحریک عصبیّت های گوناگون؛ اینها هیچکدام با انتخابات اسالمی 
سازگار نیست. این خطاب به همه جناح هاست؛ خطاب به اشخاص یا جناح معیّنی نیست؛ این 
وظیفه همه ماست. همه جناح ها باید این چیزها را رعایت کنند. همه هم در چارچوب قانون 
حرکت کنند. نه مجلس، نه شورای نگهبان، نه مجمع تشخیص مصلحت، نه رئیس جمهور، نه 
رهبری، هیچکدام حق ندارند از چارچوب قانون تخّطی کنند. هرجا قانون اختیاراتی به کسی 

یا مجموعه ای داده، طبق آن عمل کنند«2.
1- بیانات در مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی )ره(، 1384/03/14.

2- بیانات در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران ، 1382/05/15.
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رهبري تخریب را با انگیزه هاي افراد و گروه ها، و جریان هاي سیاسي در ارتباط مي داند 
مي شود،  انتخابات  فصل  تا  گوناگون،  انگیزه های  با  عده ای  »متأسفانه  مي دهند:  هشدار  و 
انگیزه های  با  بعضی  حاال  مي شود.  شروع  انتخابات  نزدیکی  همان  از  هم  تخریب هایشان 
دینی،  سیاسی، چهره های  - چهره های  اشخاص  دینی  حتّی  انگیزه های  با  بعضی  و  سیاسی 
چهره های انقالبی، موّجهین حوزه های علمیه و حتّی محترمین از علما و روحانیون - را مورد 
تخریب قرار مي دهند. این چه کاری است؟! این نه منطق شرعی دارد و نه منطق عقالیی؛ نه 
شرع با این کار موافق است، نه عقل. اگر واقعًا انسان از یک جهت گیری ای که خیال مي کند 
فالن کس یا فالن کسان در آن جهت گیری هستند، ناراضی است، راهش تخریب و اهانت 
به اشخاص نیست، راهش اسم آوردن از این و آن نیست، راهش تبیین است. از اول، حرکت 
انقالب بر اساس تبیین به وجود آمد و حقایقی تبیین شد. وقتی انسان یک جایی روشنایی 
را معرفی کرد، تاریکی به خودی خود معرفی خواهد شد. عیبی ندارد تاریکی را هم معین 
کنند. اسم آوردن از اشخاص، تخریب کردن چهره های محترم و موّجه، منطق عقلی ندارد. اگر 
کسانی هدفشان این است که مي خواهند یک خط انحرافی را کور و خراب کنند، راهش این 
نیست؛ این، آن مقصود را حاصل نمي کند. از نظر شرعی هم که معلوم است. این طور کارها 
عادتًا خالی از افتراء ناخواسته، دروغ ناخواسته و قول به غیرعلم ناخواسته، نیست. قرآن به ما 
مي گوید: »لو ال اذ سمعتموه ظّن المؤمنین و المؤمنات بأنفسهم خیرا«؛ چرا به هم حسن ظن 
ندارید؟ چرا حمل بر صحت نمي کنید؟ خوب شما کسی را قبول ندارید، آن اثری را که بر 
قبول داشتن مترتب مي شود، مترتب نکنید؛ اما اینکه انسان بیاید دست به تخریب بزند، این 
بسیار کار بدی است. من آن چیزی را که اآلن در این شرایط در باب انتخابات مي خواهم 
انتخابات هست که بعداً عرض  بگویم، همین نکته است. حاال حرف های دیگری در باب 
خواهیم کرد. مراقب باشند انتخابات را - بخصوص انتخابات خبرگان را - با فضای تخریب 
و مخدوش کردن چهره ی افراد، متهم کردن اشخاص - چه در حوزه ها علمیه، چه در تهران، 
چه در شهرستان ها - آلوده نکنند. این از جمله ی چیزهایی است که همه باید به آن توجه 
کنند و به آن اهمیت بدهند. تا ان شاءاهللَّ خدای متعال هم راه را باز کند و مردم و دل هایشان 
را هدایت کند؛ دل های مردم دست خداست. ایجاد امید، ایجاد انگیزه و عزم توفیق حرکت 
کردن به سمت کار و هدف درست، خدای متعال اینها را به انسان ها مي دهد. از خدای متعال 
بخواهیم و به او توکل کنیم. آنچه را هم که وظیفه ی ماست، انجام بدهیم؛ نتیجه را هم به 
خدا واگذار کنیم. هر چه که خدای متعال خواست، همان انجام خواهد گرفت؛ ان شاءاهللَّ آن 
محصول نیّت و کار خیر ما باشد و ان شاءاهللَّ مطلوب ما باشد. این طور بایستی حرکت کرد«1.

1- بیانات  در دیدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري در دوره جدید، 1385/06/09.
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توصیه نهایي رهبری به نامزدهایي که کارشان تخریب است، این است که به جاي تخریب، 
به نقد سازنده پرداخته و چشم انداز روشني را براي کشور و مردم، در مسیر رو به جلوي 
انقالب اسالمي نشان دهند: »نامزدهایي که در شرایط فعلي وارد صحنه شده و یا خواهند شد، 
نیک مي دانند که فرصت اندک و زمان ضیق است. این قلم به ایشان توصیه مي نماید به جاي 
تخریب یکدیگر به نقد سازنده برنامه ها  روي آورده و اقبال نشان دهند و نسبت به مسائل و 
مشکالت مردم و جامعه آینده نگري روشني را ترسیم نمایند. از دادن وعده هاي غیرقابل تحقق 
اجتماعي،  سیاسي،  زمینه هاي اقتصادي،  در  را  حقایق  و  باشند  مردم صادق  با  نمایند،  پرهیز 
فرهنگي و هنري آن گونه که هست و آن گونه که باید باشد ارائه دهند؛ زیرا حق مردم عظیم 
است و فریب افکار عمومي نکوهش شده است و حق مردم دانستن واقعیت و حقایق است و 

ادا و ایفاي حق بیان شده برعهده نامزدهاي انتخاباتي و رسانه ها  است«1.

2- معضالت ساختاري

2-1- تصورات نادرست از انتخابات
افرادي که گروه هاي مرجع  انتخابات، هنوز، در میان نخبگان و  به رغم تجربه سي دوره 
خوانده مي شوند نگرش یکساني نسبت به جایگاه انتخابات و راي مردم وجود ندارد. در حالي 
که رهبران نظام، راي مردم را پشتوانه اقتدار نظام خوانده و بر این اساس استراتژي »مشارکت 
حداکثري« را در انتخابات مبنا قرار داده اند؛ عده اي نقش صندوق هاي راي را به سطح امري 
مردم در  نقش راي  انتخابات و  منزلت  بر سر  این چنین  چالشي  تقلیل مي دهند.  سمبلیک 
تطبیق  فقهي  مراجع فکري و  نگاه  با  را  رفتار سیاسي خویش  دیني که شهروندان  جامعه اي 
مي دهند، عوارض زیانباري دارد که کمترین آن سرد کردن تنور رقابت و مشارکت سیاسي است.

پس از پیروزي انقالب اسالمي شکل گیري بي رویه تشکل هاي سیاسي که سازمان نیافته و 
فاقد تعریف و برنامه هاي مشخصي بودند، دوره جدیدي از فعالیت هاي انتخاباتي را در ایران 
رقم زد. به رغم رشد کمي احزاب و تشکل هاي سیاسي، موانعي در راه شکل گیري احزاب 
سیاسي کارآمد و پایدار وجود داشت. از همین رو تشکل ها  و احزاب سیاسي که به عرصه 
سیاسي وارد شدند داراي اهداف مبهم و برنامه ریزي نامشخص بودند. این عامل باعث شد 
این تشکل ها  ندانند به دنبال چه هستند و چگونه باید به آن دست یابند؟ بنابراین یکي از 
آسیب هاي جدي در بحث انتخابات مسئله ابهام در اهداف و برنامه هاي افراد و احزاب  است. 

2-2- تفسیرهاي انحصارگرایانه
هدف تمامي احزاب و تشکل هاي سیاسي، دستیابي به قدرت است و هر گاه تشکل هاي 

1- همان.
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سیاسي دستیابي به قدرت را در جهت تکلیف محوري و خدمت رساني به جامعه مورد نظر 
قرار دهند، مي توان آن را به عنوان حرکتي انقالبي و اسالمي تعریف نمود و بالتبع زمینه اجماع 
براي انتخاب کاندیداي واحد نیز بیشتر فراهم مي شود، ولي آسیب جدي به فرایند وحدت 
هنگامي است که هر جریاني تفسیر خود از اولویت ها، چالش ها  و راهکارهاي فراروي نظام 
را حقیقت مطلق قلمداد نموده و حرکت خود را عین خدمت رساني به جامعه ارزیابي نماید. 
از نظر رهبري این جریانات هنوز به مفاهیم مشترک و چارچوب هاي ذهني درست دست 
نیافته اند؛ در حالي که هر میزان وحدت نسبي احزاب عملیاتي شود، بالتبع ظرفیت سیاسي و 

تبلیغاتي آنان براي مهندسي مطلوب افکار عمومي نیز افزایش مي یابد.

2-3- مرز واقع بیني و ذهنیت گرایي 
طرح ها و برنامه هاي برخي نامزدها به دور از واقعیت  است. در هر زماني شرایط، مطالباتي 
را اقتضا مي کند که براي پاسخ گویي به آنها باید به ظرفیت هاي جامعه توجه کرد: »به آقایان 
آمارهای  از دادن   ... این چند توصیه را عرض می کنیم:  این میدان هستند،  محترمی که در 
سست بپرهیزند… با مردم با کمال صداقت حرف بزنند؛ هرچه عقیده شان هست، به مردم 
بگویند. اگر بخواهند در دل مردم اثر بگذارند، این صداقت، بیشتر در دل مردم اثر می گذارد. 
آن چیزی که حقیقتًا عقیده و نیت آن هاست، آن را به مردم بگویند؛ اختیار با مردم است که 
مردم  به  کنند،  آنها عمل  به  نمی توانند  است  معلوم  که  کنند... وعده هایی  انتخاب  را  چیزی 
ندهند. آن  چه که در چارچوب قانون اساسی است و امکانات مملکت از امکاِن آن حکایت 
می کند، آن را به مردم بگویند. بله، به مردم قول بدهند که اگر رأی آوردند، با همه ی قوا و 
قدرِت خودشان و با اتّکال به خدا و با اتّکای به مردم، مدیریت عالی و کالن کشور را در 
دست می گیرند و پیش می برند؛ »خذها بقّوة«؛ با قوت این مأموریت را به دست بگیرند و پیش 

بروند و در هیچ  جا ضعف نشان ندهند«1.
واقعیت هاي  از  نادرستي  تبیین  خویش  مواضع  و  خود  تقویت  براي  نامزدها  از  برخي 
اجتماعي و ظرفیت هاي کشوري مي دهند و این گونه است که هم کارگزاران فعلي را متهم 
مي کنند و هم مطالباتي را در مردم ایجاد مي کنند که غیرواقعي هستند و حتي  دولت هاي آینده 

را به بي کفایتي و دروغ متهم مي نماید.
3- قانون گریزي و عدم پایبندي به قانون

قانون گرایي و احترام به قانون یکي از شاخص هاي اصلي مکتب حضرت امام خمیني)ره( 
است. حضرت امام)ره( پس از پیروزي انقالب و استقرار نظام جمهوري اسالمي و تشکیل 

1- بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران،  1380/02/28.
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نهادهاي انقالبي و دستگاه هاي حکومتي، همگان را به گردن نهادن به قانون، تبعیت از قانون 
و احترام به قانون متذکر شده و در بسیاري از سؤاالت و استفتائاتي که از ایشان در خصوص 
مسائل گوناگون صورت مي گرفت، در پاسخ مي فرمودند، طبق قوانین و مقررات جمهوري 
اسالمي عمل شود. آن جمله معروف حضرت امام خمیني)ره( در خصوص یکي از چهره هاي 
سیاسي که با تندي خطاب به وي فرمودند: »تو غلط مي کني قانون را قبول نداري، قانون تو را 
قبول ندارد« نشان دهنده نوع نگاه حضرت امام)ره( به قانون و ضرورت رعایت قانون است. 
بسیاري از مشکالت کنوني که از زمان پیروزي انقالب همچنان الینحل باقي مانده،  به دلیل 

عدم رعایت قانون است.
قانون گریزي یکي از نقاط ضعف برخي نامزدان  انتخابات در هر دوره است. این پدیده در 
دوره هاي گذشته انتخابات به اشکال مختلف بروز و ظهور کرده است. در دیدگاه مقام معظم 
رهبري،  قانون، فصل الخطاب تمام منازعات سیاسي و از جمله انتخابات است. رهبر انقالب 
اسالمي با یادآوري قضایاي فتنه سال 88 مي فرمایند: »گناه اصلي آتش افروزان فتنه 88، تمکین 
نکردن به قانون و رأي مردم بود، در انتخابات ایران براي هر نوع اقدام و نیاز ضروري مرتبط 
با انتخابات، قانون وجود دارد و مقررات، چگونگي اقدام را براي همگان مشخص کرده است. 
قانون انتخابات در ایران از آغاز ثبت  نام ها و احراز صالحیت ها گرفته تا اعالم نتایج اولیه و 
تأیید نهایي از سوي شوراي محترم نگهبان، شفاف است و هر کسي در هر مرحله اي مي داند 
که قانون چه مي گوید، بنابراین اگر همه تابع قانون باشند، در کشور هیچ گاه حوادثي مانند 
فتنه 88 به وجود نمي آید. در فتنه 88 افراد و جریان هایي مدعي تقلب در انتخابات شدند و 

در واقع نسبت به نتایج انتخابات اعتراض داشتند«1.
ایشان در جاي دیگري تاکید مي کنند: »اگر بعد از انتخابات هم، اعتراضي وجود داشته 
باشد، مسیر قانوني آن مشخص است. قانون راه بازشماري آرا را باز گذاشته است. اگر در 
سال 88 عده اي در مسیر قانون حرکت نکردند،  به خاطر این بود که اساسًا انتخابات را بستر 

پیاده سازي یک توطئه قرار داده بودند و الزمه رسیدن به اهداف، عبور از قانون بود«2.
بخش دوم:  سطح اجرا و عملکرد در نظام انتخاباتي

تجربه بیش از سه دهه نظام جمهوري اسالمي نشان مي دهد هر بار که انتخابات صورت 
مي گیرد، گوئي یک عمل جراحي است که عوارض دوران نقاهت بعد از عمل جراحي را نیز 
به همراه دارد. این مقوله تنها مربوط به جامعه، احزاب، جناح ها  و اشخاص ذینفع در انتخابات 
نیست؛ بلکه در سطح اجرا و عملکرد  نیز مشاهده مي شود. براساس قانون، دولت حق دخالت 

1- سخنراني رهبري در جمع مردم استان کرمانشاه، مهر 1390.
2- همان.
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در انتخابات را ندارد. بر اساس قانون، قوه مجریه حق ندارد کاندیدا معرفي کرده و امکانات مالي 
و دولتي را در اختیار نامزدهاي انتخاباتي در مجلس شوراي اسالمي قرار دهد. بر اساس ماده 33 

قانون انتخابات ریاست جمهوري ایران، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب مي شود:
خرید و فروش رأي، تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأي یا صورتجلسات، تهدید 
یا تطمیع در امر انتخابات، رأي دادن با شناسنامه جعلي، رأي دادن با شناسنامه دیگري، رأي دادن 
بیش از یکبار، اخالل درامر انتخابات، کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها، تقلب در رأي گیري و 
شمارش آرا، رأي گرفتن با شناسنامه کسي که حضور ندارد، توصیه به انتخاب کاندیداي معین 
از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي یا هر فرد دیگر در محل صندوق رأي به رأي دهنده،  تغییر 
و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبیل تعرفه و برگ 
رأي و صورت جلسات و تلکس و تلفن گرام ها و تلگراف ها، بازکردن و یا شکستن قفل محل 
نگهداري و الک و مهر صندوق هاي رأي بدون مجوز قانوني، جابجایي، دخل و تصرف و یا 
معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني، دخالت در امر انتخابات با سند مجعول، ایجاد 
رعب و وحشت براي رأي دهندگان یا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه یا بدون 
اسلحه در امر انتخابات و دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانوني.

1- دولت
رهبر معظم انقالب معتقد است که امکانات قوه مجریه بایستي با مدیریت صحیح و دقیق 
صرف پیشبرد امور کشور شود، لذا انتخابات را از این دیدگاه ارزیابي مي کنند و معتقدند در 
این حادثه مهم سرنوشت ساز براي کشور، کسي که توسط مردم انتخاب مي شود باید بر اساس 
قانون و با توجه نیازهاي واقعي مردم عمل کند. ایشان در این راستا مي فرمایند: »انتخابات یک 
حادثه ی مهم است؛ چون مردم اختیار کشور را برای مدت چهار سال به دست انسانی خواهند 
داد؛ و اوست که می تواند در این مدت بودجه و درآمد و نیروی انسانی و سازمان های کشور 
را به کار بگیرد؛ یا درست، یا خدای نکرده نادرست؛ یا کامل، یا خدای نکرده ناقص؛ یا همراه با 
صحت عمل، یا خدای نکرده دچار شائبه های سوءعمل؛ یا با توجه به نیازهای مردم، متوجه به 
باز کردن گره های زندگی مردم، متوجه به رفع مشکالت انبوهی که وجود دارد، یا خدای نکرده 
بی اعتنایی به اینها. پس انتخابات از این جهت بسیار مهم است که ملت ایران می خواهد اداره ی 
کشور را برای چهار سال به دست انسانی بسپرد که از لحاظ قانونی اختیارات بسیار وسیعی 
دارد، امکانات بی نظیری در اختیار دارد و می تواند ملت و کشور را چهار سال و یا حتّی بیش از 
چهار سال جلو ببرد؛ و می تواند متوقف نگه دارد یا خدای نکرده به عقب برگرداند«1. در جاي 
دیگری مي فرمایند: »رییس جمهور یکی از مؤثرترین و در دستگاه اجرایی مؤثرترین عنصر برای 

1- بیانات در مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی )ره(،  1384/03/14.
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حل مسائل کشور است. در میان مسؤوالن کشور، هیچ مسؤولی به قدر رییس جمهور در قانون 
اساسی ما امکانات و توانایی ها و عرصه ی عظیم خدمت گزاری ندارد. بودجه ی کشور و همه ی 
مسؤوالن طراز اول اجرایی کشور در اختیار اوست؛ اوست که می تواند کشور را آباد کند و از 
لحاظ علمی و صنعتی و مسائل انسانی و یا از لحاظ امنیت، کشور را به پیش ببرد؛ کفایت و 
توانایی های اوست که می تواند زندگی را در کام مردم شیرین کند. آن چه مورد نیاز ملت و کشور 
است، رئیس جمهورِ کارآمد و باکفایت است. مسؤولیت های حساس و تاریخِی امروز بر دوش 
رئیس قوه ی مجریه ی ماست. قانون همه چیز را در اختیار رئیس قوه ی مجریه قرار داده است«1.

رهبري خطاب به سایر دستگاه ها نیز مي فرمایند: »همکاری دستگاه هایی که با هم این بار 
سنگین اداره کشور را را بر دوش دارند بسیار اساسي است؛ چه وزارت کشور، چه شورای 
محترم نگهبان، چه نیروی انتظامی. آن کسانی که می خواهند این بساط مقدس را پاسداری 
کنند، باید با هم هماهنگ باشند؛ همکاری کنند و در خودشان تفاهم به وجود بیاورند. من 
انتخابات، ان شاءاهلَلّ این تفاهم به حد اعلی برسد؛ پیش بینی من هم  امیدوارم در این نوبت 

همین است«2.
2- ناظران انتخاباتي

ریاست  انتخابات  بر  "نظارت  مي کند:  تصریح  ریاست جمهوري  انتخابات  قانون  اصل 8 
جمهوري به عهده شوراي نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط 
به انتخابات جاري است". طبق این اصل، شوراي نگهبان مي تواند بر صالحیت معتمدین محل 
نیز نظارت کند. همچنین تبصره 3 ماده 39)مربوط به معتمدین محل( مي نویسد: "معتمدین این 
ماده باید داراي ایمان و التزام عملي به اسالم و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و 
نوشتن بوده و از عوامل موثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه هاي غیرقانوني نباشند". بر 
اساس این تبصره، روشن است که نظارت شوراي نگهبان در انتخاب معتمدین محل باید وجود 
داشته باشد. رهبري در این راستا  مي فرمایند: »آنچه مهم است، این است که ما به آن مأموران زیِر 
دستمان نگاه کنیم. شما در مدیریتی که اعمال خواهید کرد - همه ی طرف های قضیه را عرض 
می کنم - باید به دقت مراقب کارهای کسانی باشید که زیر نظر و زیر دست شما کار می کنند؛ این 
اساس صحت کار است. شما خوبید؛ اما این کافی نیست؛ باید مأموران شما هم از خوبي های 
شما، از صفای شما، از صمیمیت شما بهره مند باشند. دقت کنید، و حقیقتاً در این کاری که به 

مردم ارتباط پیدا می کند، هیچ اغماضی نکنید و از هیچ تخلفی نگذرید«3.

1- بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمان،  1384/02/11.
2- بیانات در دیدار وزیر و مسؤوالن  وزارت  کشور و استانداران، 27 /1370/09.
3- بیانات  در دیدار وزیر و مسؤوالن  وزارت  کشور و استانداران، 27 /1370/09.
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مقام رهبري در مقام مسئول اصلي جامعه اسالمي در راه برگزاري سالم انتخابات حتي به 
شوراي نگهبان هم تذکر مي دهد، و عملکرد این شورا را به عنوان مهمترین عامل در جلوگیري 
براي  تأمین  و  نقطه تضمین  نگهبان  یادآور مي شود و مي فرماید: »شوراي  آنها  به  انحراف  از 
نظام اسالمي است. این امر بسیار مهّمي است. من در دوره قبل نسبت به اهمیت کار شوراي 
محترم نگهبان تذکر دادم؛ شوراي نگهبان درمجموعه تشکیالت نظام جمهوري اسالمي، مثل 
بقیه دستگاه ها نیست که بگوییم ارگان ها وتشکیالت مختلفي هستند؛ بعضي مهمترند، بعضي 
کم اهمیت ترند؛ این هم یکي از آنها؛ نه. شوراي نگهبان مثل بعضي از پدیده هاي یک نظام - مانند 
قانون اساسي - وضع ویژه اي دارد. شوراي نگهبان تشکیالتي است که اگر خوب باشد و درست 
کار کند، این نظام دیگرخطر انحراف از دین نخواهد داشت. ده ها سال این کشور خسارت دید؛ 
به خاطر این که از اصول دیني انحراف حاصل شد. با این که اساس مشروطیت بر پایه دین بنا 
شده بود؛ اما رعایت نشد و آن قضیه طراز اّول مورد توجه قرار نگرفت. بعد هم با دین مخالفت 
شد و پدیده هاي دیني آن نظام از بین رفت؛ اما غیردیني هایش تقویت گردید و آن چیزي شد که 
شما دیدید. یک کشور و یک ملت چه خسارتي را در طول این چند ده ساِل دوران مشروطه تا 
پیروزي انقالب اسالمي متحمل شد. یکي از بزرگترین خسارت هایش حکومت خاندان پهلوي 
بود؛ تسّلط آن دیکتاتوري عجیب و حقیقتاً کم نظیر در تاریخ. شما این را بدانید که وقتي یک 

نظام، تضمین بقا بر روال دیني نداشته باشد، این چیزها در انتظارش است«1.
مظهر  مردم،  حضور  تجلي  »انتخابات،  مي دهند:  هشدار  اسالمي  انقالب  رهبر  نهایت  در 
مردم ساالري دیني و ذخیره و پشتوانه امنیت کشور است و باید مراقب بود که این پشتوانه 
بزرگ، به چالشي براي امنیت کشور تبدیل نشود«. شاید این مهم ترین فراز از سخنان رهبر 
انقالب در نماز عید سعید فطر بود. سخناني هشدار گونه در خصوص سوء  استفاده دشمنان از 
انتخابات که اینگونه ادامه یافت: آحاد مردم، مسئوالن مختلف، منبرداران و فعاالن سیاسي و همه 
کساني که مي توانند با مردم حرف بزنند، باید از انتخابات به عنوان نعمتي الهي پاسداري کنند و 

هوشیارانه، مراقب چالش هاي ضد امنیتي و تالش هاي دشمنان باشند«2.
3- مجلس شوراي اسالمي

مجلس به تعبیر رهبري، نماد مردم ساالري و انتخابات مجلس از باالترین اهمیت برخوردار 
است. این نهاد با همه اهمیتي که دارد در زمینه دستیابي نظام دیني به الگوي شایسته انتخاباتي 
نقش به سزا دارد. اصالح و تکوین قانون انتخابات بخشي از رسالت مجلس را تشکیل مي دهد. 
با توجه به این معیارها، رهبري عملکرد برخي از دوره هاي مجلس و نیز شماري از نمایندگان 

1- بیانات رهبر معظم  در دیدار اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان ، 1374/11/14.

2- بیانات رهبر معظم  در دیدار اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان ، 1374/04/11.
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را به نقد مي کشند: »اگر شما امروز مي بینید که با تبلیغات و تحریک دشمنان، در هر برهه اي از 
زمان، قواي قانوني کشور مورد تعّرض تبلیغاتي قرار مي گیرند، این دنباله همان دشمني اي است 
که از اّول با اساس نظم و قانون در جمهوري اسالمي وجود داشت و امام مقابل آن ایستاد. ما 
همیشه این را تأکید کرده ایم و باز هم تکرار مي کنیم، وظایفي که در قانون اساسي براي قواي 
سه گانه و مسؤوالن قانوني معیّن شده، معتبر و محترم است و همه باید در مقابل این قانون، 
حالت تسلیم داشته باشند. بي قانوني به شکل هاي مختلفي خود را نشان مي دهد. یکي از آنها 
همین است که علیه اساس و ترتیبات قانون اساسي مبارزه تبلیغاتي شود و لجن پراکني صورت 
گیرد و به مسؤولیت هاي قانوني در هر بخشي از بخش ها بي احترامي گردد. این آن چیزي 
است که از اّوِل انقالب، دشمنان امام و اسالم بر روي آن پافشاري مي کردند و امام در مقابل 
آن ایستاد«1. در نهایت خطاب به مجلس مي فرمایند: »مجلس باید مجلسي باشد که در مقابل 
زورگوئي ها، زیاده خواهي ها، مرعوب کردن ها، و تطمیع کردن هاي قدرتمندان جهاني بایستد 
و مصالح کشور و ملت را محاسبه کند و به دنبال آن برود. بعضي ها  زود مرعوب مي شوند. من 
بارها عرض کرده ام که قدرت هاي استکباري – یعني همین قدرت هاي سلطه گر جهاني- که 
مرتب روي این کشور و آن کشور دست مي اندازند و دولت ها  و ملت ها  را زیر یوغ خودشان 
بر زبان  نیست که  آنقدر  از ترساندن مي گذرد. قدرت واقعي شان  مي کشانند. عمده کارشان 
مي آورند. اینها عمده کارشان را از راه تهدید پیش مي برند، نماینده باید کسي باشد که مرعوب 

نشود، آدمي که دلش به خدا متکي باشد«2.

1- همان.

2- همان.
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نتیجه گیری
در سال هاي  اخیر بزرگترین دغدغه رهبر معظم انقالب نقد و اصالح رویه ها و رفتارهاي 
افراطي و هنجارشکن در عرصه انتخابات بوده است. زمینه ها  و عالئم آسیب ها ي جدي در 
انتخابات  مشاهده شده که همگي موجب گردیده تا رهبر انقالب راسًا  براي رفع این چالش ها 
وارد صحنه شوند. بخش غالب این آسیب ها از آنجا ناشي شده است که موازین قانوني و اخالقي 
از طرف احزاب و جریان هاي سیاسي  مورد بي توجهي قرار گرفته و رقابت بر سر قدرت در 
مواقع بسبار، نتایج مخرب خود را بروز داده است. واکنش هاي صریح و سریع رهبري این نکته 
را گوشزد میکند که اگر  عالئم هشداردهنده درزمینه آسیب هاي انتخاباتي  دیرهنگام درک و فهم 
شوند، به آسیب صعب العالج سیاسي تبدیل مي شوند. در این راستا بود که رهبر انقالب اسالمي 
تالش کردند در بیانات، مناسبت ها  و سخنراني هاي خود بر این نقاط ضعف انگشت گذاشته و 
برای حل آن راهکار هاي راه گشا ارائه کنند. در مجموع از منظر مقام معظم رهبری "انتخابات، 
تجلي حضور مردم، مظهر مردم ساالري دیني و ذخیره و پشتوانه امنیت کشوراست و باید مراقب 

بود که این پشتوانه بزرگ، به چالشي براي امنیت کشور تبدیل نشود".
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بررسی تطبیقی هزینه های انتخاباتی احزاب و اشخاص
با تأکید بر جمهوری اسالمی ایران1

مرتضی نجابت خواه2

چکیده

موضوع تأمین مالی احزاب، خصوصاً در عرصه انتخابات، تنها در سالیان اخیر اهمیت یافته 
است. دلیل این امر، این واقعیت است که نوعی مقررات گذاری بسیار سیستماتیک در رابطه با 
تأمین مالی انتخابات و احزاب از دهه  های 1970 و 1980 آغاز شده است. افزایش قابل توجه 
هزینه های مربوط به فعالیت های حزبی، منجر به آن شده که منابع سنتی تأمین مالی احزاب 
مانند پرداخت حق عضویت کاماًل ناکافی بوده و در نتیجه، تأمین مالی از طریق منابع عمومی 
مطرح شود. وضع مقررات و تأمین مالی احزاب و انتخابات در تمامی کشورها مشابه یکدیگر 
نبوده و در یک زمان نیز شکل نگرفته است. هم چنین وضع مقررات، عالوه بر منابع تأمین مالی، 
شامل تبلیغات تلویزیونی احزاب و کاندیداهای آنها هم می  شود. فقدان مقررات الزام آور در 
قوانین انتخاباتی ایران در خصوص منابع مالی و هزینه  های انتخابات، یکی از چالش های جدی 
انتخابات به حساب می  آید. این مقاله درصدد آن است تا با رویکردی تطبیقی، موضوع تأمین 
مالی احزاب و انتخابات را با تأکید بر جمهوری اسالمی ایران مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. 

واژگان کلیدی

احزاب سیاسی، تأمین مالی احزاب، تأمین مالی انتخابات، وضع مقررات.

 Zdravko patek(2001),“ Comparative Analysis of مقاله  از  ترجمه  ای  بر  است  مبتنی  عمدتاً  مقاله  این   -1
Financing Parties and Elections in Croatia and in Other Countries”,Ppliticka Misoa,Vol:XXXviii
.No,5,pp:18-33,که خالصه ای از آن توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با عنوان »بررسی تطبیقی تامین مالی 

احزاب و انتخابات « ، توسط نویسنده  ترجمه و در اردیبهشت 1389 با شماره مسلسل 10198 به چاپ رسیده است. 
2 - استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.
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الف (روش شناسی تأمین مالی احزاب و مسائل آن
نتیجه  نظام های سیاسی و در  نهادهای مهم و کلیدی  از جمله  اگر چه احزاب سیاسی 
موضوع قابل تأملی برای علمای عرصه سیاست به شمار می  آید، اما مسأله تأمین مالی آنها 
همواره بیش از محققان، توجه عموم افراد جامعه را به خود معطوف ساخته است. ادبیات 
مربوط به این موضوع، از قوت چندانی برخوردار نبوده و تنها شماری از آثار مرتبط با تأمین 
مالی احزاب سیاسی را در بر می گیرد که البته باید گفت این بخش، ضعیف ترین بخش در 
این زمینه به شمار می آید. در نظام حقوقی ایران نیز، مطالعات مربوط به این موضوع از ادبیات 
این  نبوده و پژوهش  هایی که صورت گرفته، بیشتر تکیه بر بررسی  چندان قوی برخوردار 
مسأله در دیگر کشورها دارد. با این توضیح، اولین شخصی که به مطالعه تأمین مالی احزاب 
سیاسی پرداخته است، آرنولد جی. هایدن هایمر1 در سالیان اولیه دهه 19۶0 بوده است. بعدها، 
وی همراه با دو نفر دیگر کتاب مهمی را در حوزة سیاست های عمومی تطبیقی تألیف نمود 
که می  توان آن را  نقطه عطفی در این رابطه به شمار آورد2. پس از وی، مهم ترین نقش در 
تحقیق منابع مالی احزاب از سوی یکی از علمای عرصه سیاست در آمریکا به نام هربرت 
اِی. الکساندر3)1989( ایفا شده که، نخستین مطالعه تطبیقی در خصوص تأمین مالی احزاب 

را انجام داده است. 
نظام های سیاسی و خصوصًا در عرصه  این واقعیت که احزاب، نقش مهمی را در  آیا 
انتخابات ایفا می نمایند، متضمن این معناست که آنها باید درآمدهای خود را به اطالع عموم 
برسانند؟ و آیا احزاب، در راستای باالبردن درآمِد الزم جهت فعالیت ها و اقداماتشان، باید 
به منابع بخش خصوصی تکیه نمایند؟ یکی از علمای سیاسی آلمان، کارل هینز ناسماچر4 
با هم مرتبط  تنگاتنگی  به طور  این دو سؤال  تمامی دموکراسی های غربی،  نویسد: در  می 
می باشند)ناسماچر، 2000، 233(. بنابراین این موضوع به شکل یک مسأله سیاست عمومی 

درآمده است.
1- سرمایه حزبی یا درآمدهای سیاسی 

منابع خصوصی  میان  تقابل  بر  مبتنی  احزاب،  مالی  تأمین  پیرامون  امروزه بحث سیاسی 
در برابر منابع عمومی است. تنوع حمایت های خصوصی به صورت یک هنجار، در تأمین 
درآمدهای حزبی به طور عملی تا اوایل دهه 19۶0 به کار گرفته می شد. اما اولین نمونه از 

1- Arnold J. Heidenheimer.
2- Heidenheimer/Heclo/Adams.
3- Herbert E. Alexander.
4- Karl Heinz Nassmacher.
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تأمین احزاب از منابع عمومی در سال 1954 در کاستاریکا و پس از آن در سال 1955 در 
آرژانتین رخ داد. اولین کشور اروپایی در این رابطه، کشور آلمان در سال 1959 بود. در این 
دوره، دریافت کمک هایی از بودجه عمومی به صورت امری ناگزیر درآمد و در شماری از 
کشورها، مهم ترین منبع درآمدهای حزبی شد. افزایش شدید و ناگهانی تأمین مالی احزاب 
از منابع عمومی، به دنبال یک رشته رسوایی های مربوط به فساد مالی رخ داد که طی آن، 
احزاب به منظور فراهم آوردن شرایط رقابت سیاسی، تالش هایی را برای تامین درآمدهای 

الزم صورت دادند. 
با این همه، رویکرد غالب تمامی نظام های تأمین مالی سیاسی، به سمت تأمین درآمدها 
از منابع خصوصی است. علیرغم این مبنای مشترک، تحوالت سیاسی نیمه دوم قرن بیستم 
به نظام های کاماًل متفاوتی از تأمین درآمدها منتهی شده است. برای مثال، نظام موجود در 
نمی باشد.  مشابه  متحده  ایاالت  در  عملیاتی  سیستم  یا  و  بریتانیا  در  موجود  نظام  با  آلمان 
مطمئنًا ایجاد ممانعت برای الگوهای تأمین مالی انحصاری از طریق منابع خصوصی به معنای 
خاتمه بخشیدن به  فساد مالی در رابطه با تأمین درآمدهای حزبی نیست. برعکس در بریتانیا، 
که نظام تأمین مالی احزاب از طریق منابع خصوصی حفظ شده است، تقریبًا هیچ رسوایی 
از طریق بودجه  آلمان، که در آن احزاب عمدتًا  ندارد؛ در حالی که در  این نوع وجود  از 
عمومی، منابع مالی خود را دریافت می نمایند، رسوایی های مالی به طور بسیار شایعی رخ 
می دهد)پولشویی، سرمایه باقی مانده از فروش اشیاء(. دلیل این امر را احتماالً در این واقعیت 
باید یافت که، بر خالف آلمان، در بریتانیا هیچ گونه مشوق های مالیاتی، یعنی کسر مالیات 
برای موارد کمک به احزاب وجود ندارد. این احتماالً دلیل عمده ای است که رسوایی  های 
مالی آلمان را تأیید می نماید. چنان چه تحوالت اخیر در تأمین مالی احزاب در بریتانیا و آلمان 
را با یکدیگر مقایسه نماییم، به این نتیجه می رسیم که در بریتانیا، مشارکت در درآمدهای 
حزبی حاصل از حق عضویت ها، رفته رفته رو به کاهش می باشد و تأمین کنندگان عمده 
احزاب از طریق منابع خصوصی، بیشتر شرکت ها)خصوصًا در رابطه با حزب محافظه کار( 
و اتحادیه های صنفی و کارگری)خصوصًا برای حزب کارگر( هستند. هم چنین، هیچ گونه 
کسر مالیاتی برای کمک دهندگان بخش خصوصی مطرح نمی باشد. این در حالی است که 
در آلمان، بیشتر درآمدها از راه حق عضویت و دولت تأمین می شود و کمک های صورت 

گرفته از سوی بخش خصوصی مشمول معافیت های مالیاتی است.
2- قلمرو تأمین مالی سیاسی و مقایسه اطالعات موجود

تحقیق در خصوص تأمین مالی سیاسی، در علوم سیاسی معاصر به طور عام و در سیاست 
تطبیقی به طور خاص، فضایی را که باید به عنوان یک پدیده مطلقًا مرتبط با سیاست اشغال 
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برجستگی  از  دلیل  دو  اما  دارد،  وجود  امر  این  برای  زیادی  دالیل  نمی کند.  اشغال  نماید، 
است.  سیاسی  درآمدهای  در خصوص  تئوری صحیح  یک  فقدان  دلیل  اولین  برخوردارند. 
در  بزرگ  محققین  از  یکی  و  بریتانیا  سیاسی  علمای  از  دوشینسکی1)1981(  پینتو-  مایکل 
عرصة درآمدهای سیاسی، غالبًا بر این مطلب تأکید و اصرار داشته است که ضعف شدیدی 
در دانش و اطالعات ما نسبت به وجوه بین المللِی اختصاص یافته به احزاب، فعالیت های 
گروه فشار، درآمدهای سّری، ثروت شخصی واقعی رهبران سیاسی و مواردی از این قبیل 

وجود دارد.
از این رو، مسأله تأمین مالی احزاب و انتخابات، تقریباً همواره توأم با مشکالت قابل مالحظه  ای 
است. با توجه به تجربیات کشورهای غربی در این حوزه، تنها نتیجه ای که می توان گرفت این 
است که، هیچ راه حلّ ساده  ای برای این مشکالت وجود ندارد. هم چنین می توان گفت که 
یک بررسی کامل و صحیح از تأمین درآمدهای حزبی باید، دربرگیرنده تمامی ابعاد افزایش 
درآمدهای احزاب و انتخابات باشد. این بدان معناست که باید شامل درآمدهای حاصل از شعب 
محّلی احزاب سیاسی، درآمدهای مربوط به انتخابات محّلی، انتخابات درون حزبی، درآمدهای 
انجمن های پارلمانی حزبی و موارد مشابه شود. به عبارتی دیگر، حسابرس درآمدهای حزبی 
باید ساختار کامل حزب، نهادهای مرتبط با احزاب )به طور مستقیم و غیرمستقیم( و اشکال 
فعالیت های حزبی نقش مهمی دارند، مورد  این روزها در  مختلف کمک  های جانبی را که 
توجه قرار دهد. اطالعات قابل دسترس برای پژوهشگران در این عرصه عمدتاً به سطح مّلی 
فعالیت های احزاب مربوط می شود، در حالی که اطالعات مربوط به سطوح پایین تر یا فراتر از 

سطح مّلی، غالباً نادیده گرفته شده و غیرقابل استناد هستند.

ب( منابع تأمین مالی احزاب
احزاب به منظور انجام فعالیت های سیاسی و انتخاباتی خود ممکن است از طریق منابع 
بخش عمومی یا منابع بخش خصوصی به تأمین مالی خود مبادرت نمایند. در این جا به 

بررسی هریک از این موارد خواهیم پرداخت.
1- تأمین مالی از طریق منابع عمومی

تأمین مالی احزاب از طریق بودجه عمومی، پدیده ای نسبتًا جدید است )به صورت رسمی 
و اعالم شده(. این موضوع، در دهه 1950 برای اولین بار مطرح شد)جدول شماره1(؛ اما با 
این وجود، خیلی زود به صورت عمده ترین منبع درآمدهای حزبی در بسیاری از کشورهای 
غربی درآمد. البته تأمین مالی احزاب از خزانه های دولتی، پدیده ای معاصر به شمار نمی آید. 

1- Michael Pinto-Duschinsky.
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نمونه هایی از وجوه محرمانه دولتی وجود داشته اند که به احزاب مرتبط با دولت یا روزنامه 
نگاران رشوه گیر یا اعضای دیگر احزاب پرداخت می شدند)دوشینسکی، 1981، 33(. تأمین 
مالی محرمانه احزاب، در دهه 1950 با تأمین مالی رسمی احزاب از بودجه عمومی جایگزین 
گردید. کمک هایی از طریق بودجه، اولین بار از سوی کشورهای کاستاریکا و آرژانتین و 
سپس آلمان و آنگاه طیفی از کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان صورت گرفت. 
در این میان، فهرستی از کشورهایی که یک نظام مبتنی بر تأمین درآمدهای مالی احزاب از 
منابع عمومی را نپذیرفته اند، خیلی کوتاه خواهد بود؛ به عنوان مثال هند، ایرلند، لوکزامبورگ، 

مالزی، هلند و بریتانیا.

جدول شماره 1 : سرآغاز شکل گیری تأمین مالی احزاب سیاسی از منابع عمومی1
سالکشورسالکشور

1971برزیل1954کاستاریکا
1974کانادا1955آرژانتین

1974ایتالیا1959آلمان
197۶ایاالت متحده19۶3اتریش
1977اسپانیا19۶5فرانسه
1978مکزیک19۶۶سوئد
1978ونزوئال19۶7فنالند

1984استرالیا19۶9دانمارک
1970نروژ

در رابطه با تأمین مالی، سه دسته بندی از کمک های مستقیم دولتی می توان ذکر کرد:
دسته بندی اول، کمک هایی که هزینه رقابت های انتخاباتی را پوشش می دهند و کمک هایی 

که برای فعالیت های عاّدی حزبی الزم است،
دسته بندی دوم، کمک هایی برای احزاب سیاسی و کمک هایی برای کاندیداهای مستقل،

دسته بندی سوم، کمک هایی برای دفاتر اصلی احزاب و کمک هایی برای شعب و دفاتر 
منطقه ای و محلی. 

1- Source: Herbert E.Alexander, Money and politics: rethinking a conceptual framework, in: 
Alexander. 1989:14.
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در دسته اول باید میان سه گروه از کشورها قائل به تمییز شد. اولین گروه شامل فرانسه، 
ایتالیا)پس از سال 1993(، کانادا و لهستان می شود. کمک از منابع عمومی به احزاب، در 
این کشورها،  برخالف  پرداخت می شود.  رقابتی  مبنای هزینه های  بر  این کشورها صرفًا 
در گروه دوم، شامل اتریش، برزیل، جمهوری چک، یونان، ایتالیا)از سال 1974 تا 1993(، 
ژاپن، مجارستان، آلمان، پرتغال و سوئد، احزاب برای فعالیت های روزمره شان، وجوهی 
کمک های  از  احزاب  کشورها،  برخی  در  نهایتًا،  می نمایند.  دریافت  عمومی  منابع  از  را 
حاصل از منابع عمومی، هم برای فعالیت های روزمره و هم هزینه های مربوط به رقابت 
تمییزی  مشابه  می گیرد.  جای  گروه  این  در  مکزیک  می باشند.  برخوردار  انتخاباتی  های 
که میان هزینه های عادی و هزینه های انتخاباتی صورت گرفت، در بسیاری از کشورها 
تفاوت وجود دارد.  افراد،  به  پرداختی  به احزاب و کمک های  پرداختی  های  میان کمک 
قانون محدودیت هایی را در رابطه با این دو طبقه از مصرف کنندگان درآمدهای عمومی 
مقرر می دارد. طبیعتًا، احزاب از وضعیت بهتری در این رابطه نسبت به کاندیداهای مستقل 

برخوردارند.
یک  عنوان  به  یافت.  می توان  سوم  بندی  دسته  در  را،  کشورها  میان  اختالف  کمترین 
قاعده، کمک های دولتی معطوف به نهادهای ملی احزاب می شوند و نه شعبات محلی آنها. 
به این ترتیب، رهبران احزاب، قدرت خود در رابطه با نمایندگان محلی حزب را با ایجاد 
نوعی وابستگی تقویت نموده و استحکام می بخشند. با وجود این، استثنائاتی بر این قاعده 
وجود دارد. در سوئد، مراجع محلی از سال 1977 به بعد مستقیمًا به تخصیص پرداختی ها 
این  به  است.  نافذ  در کرواسی هم  قاعده  این  نموده اند.  مبادرت  به شعبات محلی حزب 
معنا که شعبات محلی حزب در کرواسی، از میزان نسبتًا باالیی استقالل مالی برخوردارند 
از  این کشور، اصل اساسًا دموکراتیکی جاری می باشد که در بسیاری  و بدین ترتیب در 
کشورها وجود ندارد. البته، در کشورهای فدرالی هم چون استرالیا، اتریش، کانادا یا ایاالت 
متحده، پرداختی ها)از منابع عمومی( به وسیله واحدهای فدرال صورت می گیرند، اما این 

همواره یک اصل نمی باشد.
در نظام حقوقی ایران، اگرچه تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی، در قوانین بودجه سال 
های 1355 تا 1357، مبلغی از درآمد عمومی کشور به عنوان کمک به حزب رستاخیز پرداخت 
می شد، اما پس از آن، هیچ اشاره رسمی به اختصاص بخشی از بودجه عمومی کشور به فعالیت 
های احزاب، چه به منظور فعالیت های روزمره آنها و چه به خاطر فعالیت های انتخاباتی در 
قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت احزاب نشده است. پس از پیروزی انقالب اسالمی، تنها در 
سال 1380، دولت مبادرت به وضع آیین نامه ای موسوم به  آیین نامه نحوه پرداخت یارانه به 
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احزاب و گروه هاي مشمول » قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن هاي سیاسي و صنفي 
 و انجمن هاي اسالمي یا اقلیت هاي دیني شناخته شده« نمود که به موجب آن »پرداخت هر 
گونه یارانه به احزاب و گروه هاي مشمول قانون فوق الذکر ... به منظور تقویت فعالیت هاي 
گروهي انجام مي پذیرد« و »سهم هر حزب و گروه واجد شرایط از یارانه مساوي است با، 

 مجموع امتیازات کلیه احزاب  مجموعه بودجه × امتیاز حزب«.
2-تأمین مالی از طریق منابع خصوصی

آوری  جمع  برای  روشی  بخش خصوصی،  منابع  از  سنتی  طور  به  احزاب  مالی  تأمین 
و  عضویت  حق  ابتدا،  در  منبع  مهم ترین  است.  بوده  احزاب  اقدامات  جهت  در  درآمدها 
کمک های فعاالن حزبی بود؛ در عین حال منابع قوی تأمین مالی، ثروتمندان و مؤسسات 
مقایسه  در  راست  احزاب  میان  در  از طریق بخش خصوصی  مالی  تأمین  بوده اند.  سیاسی 
برای احزاب راست گرا،  بوده است.  بیشتری برخوردار  اقبال  از عمومیت و  با احزاب چپ، 
همواره مطلوبیت بیشتری داشته که از طریق منابع خصوصی به تأمین مالی بپردازند تا این که 
درآمدهای خود را از راه بودجه های ملی یا محلی تحصیل نمایند. این موضوع، خصوصیت 
متعارف تمامی نظام های حزبی در کشورهای دموکراتیک بوده و تحلیلگران سیاسی هم این 
نوع تأمین مالی را ترجیح داده اند. بزرگترین مزیت تأمین مالی از طریق بخش خصوصی، 
این واقعیت است که این نوع درآمد، مشارکت فعاالنه تر، فعاالن حزبی را فراهم آورده و 
به  اتکا  آن،  مقابل  نقطه  در  می شود.  منتهی  مؤثرتری  حزبی  سازماندهی  یک  به  نتیجه  در 
افزایش داده، مشارکت  از بودجه عمومی، بوروکراتیزه سازی احزاب را  درآمدهای حاصل 
"ساختارهای  شکل گیری  به  کلی،  نگاه  در  و  می دهد  کاهش  را  حزبی  فعاالن  انتخاباتی 

سیاسی متصّلبی" دامن می زند.
با توجه به موارد فوق الذکر، یک آنالیز سیاسی در این رابطه، باید جنبه های منفی تأمین 
اختالفات  با  قرار دهد. در جوامع  نظر  مد  قطعًا  را  از طریق بخش خصوصی  احزاب  مالی 
به کنترل عرصه  با ثروت  های کالن می توانند  از اشخاص  قابل مالحظه، شماری  اقتصادی 
سیاسی بپردازند. عالوه بر این، اتکای شدید به تأمین مالی از طریق بخش خصوصی می تواند 
ابتکارات  در  جانبدارانه  برخوردی  توقع  با  می توانند  سرمایه داران  بیانجامد.  مالی  فساد  به 
تقنینی و قراردادهای سودآور، به تأمین مالی احزاب سیاسی و اشخاص بپردازند. نهایتًا این 
به  موارد  از  بسیاری  در  بخش خصوصی،  کمک  های  است،  ممکن  که  دارد  وجود  مشکل 
سهامدارانی می باشند  غالباً صاحبان شرکت  ها،  باشند.  نداشته  منشاء خصوصی  مطلق  طور 
که احتماالً در رویکردهای سیاسی با هیأت مدیره اتفاق نظر نداشته و تصمیمات آنها مبنی 
بر ارائه حمایت مالی به یک حزب را تأیید نمی نمایند. به همین خاطر است که کارشناسان 
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سیاسی، امروزه ادعا می  کنند که کمک  های خصوصی، منبع مطلوبی برای تأمین مالی احزاب 
نیستند. هم چنین، آنها اعتقاد دارند که چنین کمک هایی باید قانونًا محدود باشند. البته چنان 
چه شرایط الزم محقق شوند، تأمین مالی احزاب از طریق بخش خصوصی به تأمین، از طریق 

بودجه عمومی مرجح می  باشد.
به چند روش صورت می گیرد: حق عضویت،  از طریق  بخش خصوصی  مالی  تأمین 
پرداختی مؤسسات)اتحادیه های صنفی، شرکت ها(، تأمین مالی از طریق سرمایه داران، منافع 
حاصل از فعالیت  های تجاری و اقتصادی احزاب، کمک های گروه های ذی نفع و مواردی از 
این دست. در این جا به بررسی این مطلب می پردازیم که این منابع امروزه از چه اهمیتی 

برخوردار می  باشند و اهمیت این منابع چگونه در طول زمان تغییر یافته است؟
کارت  های  است.  سیاسی  احزاب  مالی  تأمین  منبع  سنّتی ترین  عضویت،  حق  پرداخت 
عضویت در احزاب، به دارندگان آنها وجهه خاصی می دهد و در مقابل، آنها با پرداخت مبلغی 
که به طور ماهانه یا ساالنه مقرر شده، به جبران این امر می پردازند. موریس دوورژه1)2000( 
در تألیف خود راجع به احزاب سیاسی این نکته را متذکر شده است که، این نوع تأمین مالی، 
مشخصه عمده احزاب چپ میانه مانند سوسیال دموکرات  ها، احزاب سوسیالیست و کمونیست 
می باشد. دوورژه ادعا می نماید برخالف آنها، احزاب میانه و راست میانه به میزان بسیار کمتری 
به حق عضویت متکی هستند و بیشتر به مشارکت سرمایه داران جامعه تکیه دارند. مطالعات 
بیشتر در این زمینه بیانگر آن است که، مشارکت در تأمین مالی احزاب از طریق پرداخت حق 
عضویت، بیشتر به کشور بستگی دارد تا به نوع حزب. میزان پایبندی اعضای حزب در برخی 
کشورها به طور قابل توجهی باال است. در این باره آلمان و اتریش مثالی خوب می باشند. در 
این دو کشور مشارکت از طریق پرداخت حق عضویت، صرف نظر از این که احزاب مورد 
بحث از احزاب چپ یا راست باشند، باال است. در کشورهایی که سازمان  های حزبی بسیار 
ضعیف هستند، به طور مثال تمامی احزاب آمریکایی، پرداخت حق عضویت منبع ناچیزی 
برای تأمین مالی به شمار می آیند. دوورژه این وضعیت را به فرانسه، کشوری با تفاوتی عمده 
میان احزاب چپ، که از لحاظ سازمانی به طور قوی تشکیل شده  اند، و احزاب راست که 
بسیار ضعیف هستند)برخی حتی بیشتر یک جنبش به شمار می آیند تا یک حزب(، تعمیم داده 
است. بر این اساس، دوورژه به این نتیجه می رسد که، پرداخت حق عضویت در تأمین مالی 
احزاب چپ از اهمیت بیشتری برخوردار است. نتیجه یک تحقیق علمی جدید دیگر، بیانگر 
آن است که، مشارکت در تأمین مالی احزاب از راه حق عضویت رو به کاهش بوده و در رابطه 

1- Maurice Duverger.
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با آمارهای مالی احزاب، در واقع رقمی قابل توجه نیستند، به طوری که کمتر از یک چهارم کّل 
درآمدهای آنها از مشارکت  های اعضاء حاصل می آید)ناسماچر، 2000، 233(.

شکل دیگر تأمین مالی احزاب از طریق بخش خصوصی، در اصل سرمایه  داری ریشه دارد. 
پلوتوکراسی، به معنای حاکمیت اغنیا، اساسًا نوع غیردموکراتیکی از مشروعیت قدرت سیاسی 
است. بعضی از نظریه پردازان اعتقاد دارند، در اختیار داشتن مقادیر هنگفتی از دارایی های 
مالی توسط اغنیا، امکان کنترل و تأثیر قاطع آنها بر دولت را، علی رغم اصل "هر فرد یک رأی" 
در  را منحصراً  اغنیاء می تواند، ترجیحات جمعی جوامع  تعیین کننده  تأثیر  فراهم می آورد. 
جهت میل اعضای سرمایه  دار تنظیم نماید. به این دلیل، شمار فزاینده ای از مقررات تنظیم 
کنندة این نوع تأمین مالی، به مقررات مرتبط با احزاب و انتخابات افزوده شده اند. در ادامه 
نگاهی مختصر به تمایالت موجود در نوع پلوتوکراتیک تأمین مالی احزاب سیاسی خواهیم 

داشت.
تأمین مالی از طریق سرمایه داران در سال  های پایانی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، 
اوج خود رسید.  به  بریتانیا  ایاالت متحده و  پیشرفته ای هم چون  خصوصًا در کشورهای 
آن  از  پس  بوده اند.  سرمایه دار  اشخاص  حزبی،  درآمدهای  اصلی  منبع  کشورها  این  در 
مؤسسات سرمایه گذار)اتحادیه های صنفی، شرکت ها( به تأمین مالی احزاب روی آوردند 
پلوتوکراتیک  منابع  از سوی  پرداختی  اهمیت وجوه  از  تدریجی  به طور  آن،  نتیجه  در  که 
که،  شد  کاسته  بیشتر  زمانی  سرمایه داران،  از  حاصل  درآمدهای  اهمیت  از  شد.  کاسته 
دولت  ها در دهه های 1950 و 19۶0 به تأمین مالی احزاب روی آوردند. با این همه، کاهش 
سهم درآمدهای حاصل از سرمایه داران، دارای یک روند خطی نبوده است. در نظام های 
توانایی  های  دارای  اشخاص  اهمیت  آسیا(1،  آسیایی)ببرهای  کشورهای  دموکراتیک  شبه 
مالی، در تأمین مالی احزاب سیاسی هم چنان در سطح نسبتًا باالیی است. به طور مشابه، 
برخالف دهه 1950 و 1970، به دنبال "انقالب  های نئولیبرالی2" و مطرح شدن دولت های 
رفاه در بسیاری از دموکراسی  های پیشرفته غربی)زمانی که نقش تأمین مالی از طریق منابع 
عمومی افزایش و نقش بخش خصوصی سرمایه دار در این زمینه کاهش یافته بود(، گروه 
بزرگی از تازه به دوران رسیده ها ظهور یافتند که با اموال شخصی خود، از احزاب حاکم 
حمایت می نمودند. لذا به طور مثال، در بریتانیا به طور فزاینده  ای سخن از نیاز به احیای 
دوباره شکل پلوتوکراتیک تأمین مالی احزاب و کاندیداها شنیده می شود. در همین دوره، 
مبالغ هنگفتی از منابع سرمایه داری در حال انتقال به احزاب چپ میانه)که به طور سنتی 

1- Asian tigers.
2- Neoliberal revolutions.
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همواره از کمک  های افراد سرمایه دار برخوردار بوده اند(، می باشد. نمونه قابل توجهی از 
این نوع، حزب کارگر در بریتانیا است.

یا  احزاب  کننده  تنظیم  قوانین  متحده،  ایاالت  غربی خصوصًا  کشورهای  از  بسیاری  در 
تمامی  می سازند.  دقیق  مقرراتی  تابع  را  سرمایه دار  افراد  طریق  از  مالی  تأمین  انتخابات، 
کمک  های دریافتی متجاوز از یک مبلغ مشخص باید به طور علنی اعالم شود؛ به گونه ای که 
امکانپذیر نیست به کاندیدایی، بدون وجود سابقه ای عمومی، قانونًا کمکی اعطا شود. با این 
وجود، روش های متعددی از تقّلب در رابطه با چنین مقررات قانونی وجود دارند. خرد کردن 
کمک های بزرگ به کمک های کوچکتری که در نتیجه، الزامی به گزارش آنها وجود ندارد، 
وام دادن پول به احزاب در قالب قرض، پرداخت پول به حساب های شخصی سیاست مداران 

و نه بودجه های حزبی، از این نوع به شمار می آیند.
با  سنتی  طور  به  های خصوصی،  شرکت  یا  صنفی  اتحادیه های  از  دریافتی  کمک  های 
منافع روشن و صریح مترتّب بر تصمیمات دولتی)مرتبط با این سازمان ها( توأم بوده اند. به 
عنوان یک قاعده، اتحادیه های صنفی، احزاب سوسیال دموکرات و کمونیست را تأمین مالی 
می کنند. زیرا این احزاب تالش دارند تا از طریق قوه مقننه، برخی قوانین مربوط به مسائل 
کارگری مانند حداقل مزد و مسائل مشابه را به تصویب برسانند. حال آن که رؤسای هیأت 
عنوان  به  دنبال می کنند،  را  مخفیانه  منافعی  تضمین  جایگاه خود،  برای حفظ  که  مدیره ها 
مالیات ها،  کاهش  که خواهان  کرده اند  لیبرال حمایت  و  محافظه کار  احزاب  از  قاعده  یک 
مقررات زدایی از مشاغل آزاد و . . . بوده  اند. هر دو گروه تالش دارند تا، به تأمین مالی احزابی 
پیامد این واقعیت  آنها را بیشتر تأمین خواهد نمود. این نوع تأمین مالی  بپردازند که منافع 
است که، جامعه به دو طبقه جدا از هم تقسیم می شود. طبقة سرمایه داران و متوسط از یک 
طرف)حامیان احزاب محافظه کار و لیبرال( و طبقه کارگر)حامی احزاب سوسیال- دموکرات، 
سوسیالیست و کمونیست( از طرف دیگر. کشوری که این نوع تأمین مالی احزاب به طور 
سنتی در آن غالب بوده، کشور بریتانیا است. با این وجود، در گذار تدریجی از جامعه صنعتی 
به جامعة پساصنعتی، اهمیت چنین تقسیمی از میان رفته است. در پایان قرن بیستم، دیگر 
تعارضات سیاسی، چندان حول چنین تقسیماتی نچرخید و اهمیت موضوع تأمین مالی، از 

طریق نهادها و مؤسسات را تضعیف نمود.
در نظام حقوقی ایران، با تصریح این مطلب که منابع مالی احزاب، باید در مرام نامه آن ها 
مشخص باشد1، در ماده 18  قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن هاي سیاسي و صنفي

1- بند )و( تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایي قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها،  انجمن هاي سیاسي و صنفي و انجمن هاي 
اسالمي و اقلیت هاي دیني مصوب 30/3/13۶1
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طور  به   )13۶0 سال  شده)مصوب  شناخته  دیني  هاي  اقلیت  یا  اسالمي  هاي  انجمن  و 
ضمنی، تأمین مالی از طریق منابع خصوصی پذیرفته شده و تنها با این شرط توأم شده است 
که »بودجه ی گروه ها باید از طریق مشروع و قانوني تأمین و به شکل مشروع و قانوني صرف 
گردد«. بر همین اساس، طبق تبصره ماده مزبور، »درآمد و هزینه گروه  هاي پروانه دار باید در 
دفاتر قانوني ثبت شود و در پایان سال مالي براي بررسي در اختیار کمیسیون ماده )10( قرار 
گیرد«. البته در بند)ی( ماده 139 قانون مالیات های مستقیم )اصالحی 1380( به شیوه هایی 
هم چون »کمک ها و هدایاي دریافتي نقدي و غیرنقدي و هم چنین حق عضویت اعضاء« 
احزاب و »وجوهي که به موجب قانون و مقررات مربوطه، از درآمد یا حق الزحمه اعضاء 
آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز  مي شود«، اشاره شده است. در این باره نباید شرط 
مذکور در بند )ج( ماده 1۶ قانون فعالیت احزاب فراموش شود که، »دریافت هر گونه کمک 

مالي و تدارکاتي از بیگانگان« با ممنوعیت و مجازات قانونی همراه است.
3- فساد مالی و تأمین مالی غیرقانونی

تأمین مالی احزاب سیاسی و انتخابات به صورت غیرقانونی، معضل حاد تمامی نظام های 
سیاسی بوده و اخیراً، این موضوع مورد توجه جدی پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از 
مهم ترین تحقیقات در خصوص این پدیده، توسط یکی از دانشمندان علوم سیاسی آمریکا به نام 
سوزان رز- آکرمن1)1999( صورت گرفته است. او در کتاب خود با عنوان "فساد و دولت: علل، 
پیامدها و اصالحات2" به بررسی هنجار جهانی در رابطه با تأمین مالی احزاب سیاسی پرداخته 
است. بر اساس این چشم انداز، نظام های سیاسی دموکراتیک می بایست، روشی را برای تأمین 
مالی احزاب سیاسی و رقابت  های سیاسی بیابند که در آن، سیاست مداران ترغیب نشوند خود 
را به کمک دهندگان و تهیه کنندگان درآمدهای حزبی بفروشند. به نظر وی، قوانین موجود 
داده اند که،  را شکل  دقیق  بسیار  قانونی  های  برخی مکانیسم  پیشرفته غربی،  در دموکراسی 
فرصت های تأمین مالی احزاب سیاسی را مقررات گذاری و قاعده مند می نمایند. اشکال قانونی 
کمک  ها و اشکال متفاوتی که دقیقاً قانونی نیستند، از سوی عموم مردم و قوه قضاییه کنترل 
می شوند. چرا چنین کنترلی؟ پاسخ را در این واقعیت ساده می توان یافت که، روش تأمین مالی 
احزاب سیاسی می تواند عمیقاً بر نهادهای دموکراتیک تأثیرگذار باشد. چنان چه منافع گروه ها 
یا افراد مختلف، مغایر با منافع عموم جامعه باشد، چه بسا ارزش های دموکراتیک زیر پا گذاشته 
شوند. در این قضیه، فرآیند انتخابات به عنوان ابزاری برای سیاست مداران نقش ایفا می کند تا 
منافع نهاد انتخاباتی خود را توسعه دهند. هم چنین رأی دهندگان می توانند سیاست مداران یا 

1- Susan Rose - Ackerman. 
2- Corruption and Government : Causes, Consequences and Reform.
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احزاب را تنبیه نمایند. خصوصاً سیاست مداران یا احزابی را که به نظر می رسد به گونه ای جدی 
با منافع گروه های ذی نفع خاصی پیوند خورده اند. با این وجود، شرط کلیدی برای این امر آن 
است که رأی دهندگان برخی مطالب را دربارة رفتار نمایندگان شان و این که چه کسی منابع 
مالی آنها را تأمین می کند، بدانند. لذا به این نتیجه نهایی می توان رسید که، فساد مالی وجود 
خواهد داشت حتی، اگر کمک ها قانوناً مجاز باشند؛ در صورتی که، روش هایی که از طریق آن، 

این کمک  ها بدست می آیند، برای عموم مردم شفاف سازی نشوند.
اثر خود، نمونه  های بدیهی متعددی از موارد تخصیص ناصحیح  سوزان رز- آکرمن، در 
کارولینای شمالی،  در  در سال 1977  فهرست می نماید.  را  سیاسی  اهداف  برای  مالی  منابع 
یک شرکت ساختمان سازی که منافع مورد توقع خود از کمک در قالب قراردادهای خدمات 
عمومی را بدست نیاورده بود، خواستار استرداد مبالغی شد که در رقابت انتخاباتی فرماندار آن 
ایالت سرمایه  گذاری کرده بود. هم چنین، تحقیق صورت گرفته از سوی برخی دانشمندان علوم 
سیاسی و اجتماعی ژاپن نشان می دهد که، سیاست مداران با کمک به شرکت های محلی برای 
انعقاد قرارداد، درصدی از ارزش قرارداد را به عنوان جبران تالش هایشان مطالبه می نمودند. در 
دهه 1990 در اسپانیا یک رشته رسوایی  ها در رابطه با تالش برخی سیاست مداران برای تأمین 
مالی احزاب خود از طریق بانک ها و مشاغل خصوصی)با قرار دادن آنها در فهرست خدمات 
مشاوره  ای صوری( منتشر شد. نهایتاً، بدنام ترین دعوای حیف و میل اموال خصوصی با اهداف 
سیاسی در دهه گذشته در ایتالیا در رقابت موسوم به "دستان پاک1" رخ داد. رهبران حزب، 
مقامات شبه حزبی را در پست هایی منصوب نمودند که در آن رشوه خواری به صورت امری 
عادی درآمده بود. در این رابطه، صنعت ساختمان سازی به عنوان منبع درآمدی بود که به طور 
خاصی پرمنفعت به شمار می آمد. "جمع آورندگان وجوه2" به دریافت رشوه و انعقاد قرارداد 
برای خدمات عمومی غیرموجود می پرداختند. اگر چه به طور رسمی این افراد سیاست مدار 
نبوده اند، اما به صورت دو فاکتو، آنها را می توان سیاست مدار دانست؛ چرا که آنها به عنوان 
افراد برخوردار از اعتماد خاّص رهبران حزبی، واسطه هایی بوده اند میان کارفرمایان و مقامات 

دولتی در تأمین مشاغلی که با درآمد عمومی تأمین مالی می شد. 
در ایران با توجه به اهمیت نظارت مالی بر فعالیت های احزاب، قانون گذار در ماده 18 
قانون فعالیت احزاب )مصوب 13۶0( بر شفافیت درآمدها و هزینه های آنها تأکید نموده و به 
کمیسیون ماده 10 قانون احزاب این مأموریت را داده تا در پایان سال مالی دفاتر قانونی احزاب 
را مورد بررسی قرار دهد. با همین رویکرد، دولت نیز در  ماده 8 آیین نامه نحوه پرداخت یارانه به 

1- Clean hands.
2- Money Collectors.
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احزاب و گروه هاي مشمول “ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن هاي سیاسي و صنفي 
 و انجمن هاي اسالمي یا اقلیت هاي دیني شناخته شده” مصوب 1380 و تبصره آن مقرر داشته 
است: »کلیه تشکل ها و گروه هاي مشمول دریافت یارانه موظفند وجوه دریافتي را در جهت 
اهداف و برنامه هاي گروه بکار برده و در پایان سال مالي  گزارش آن را جهت بررسي کمیسیون 

ماده )10( قانون یاد شده به وزارت کشور ارسال نمایند.
 تبصره: گروه هایي که فاقد گزارش مالي باشند، در دوره هاي بعد، از دریافت یارانه محروم خواهند 
شد. دریافت مجدد یارانه، منوط به ارایه گزارش مالي و  تأیید آن توسط وزارت کشور خواهد بود«.

بند سوم-  کمک های غیرنقدی و حمایت غیرمستقیم

1- دسترسی به رسانه ها
و  حزب  یک  موفقیت  برای  تلویزیونی  پوشش  اهمیت  با  رابطه  در  متعددی  مطالعات 
کاندیداهای آن صورت گرفته است. با این وجود، باید خاطر نشان نمود که، توزیع منصفانه 
وقت تلویزیون میان تمامی احزاب سیاسی و کاندیداها، یکی از ابعاد مهم تنظیم تأمین مالی 
غیرمستقیم  کمک  های  نمونه های  ترین  مهم  از  یکی  می باشد.  جهان  سرتاسر  در  سیاسی 
دسترسی آزادانه به رسانه ها، تلویزیون می باشد. استثنایی بر این قاعده، ایاالت متحده می باشد 
که در آن پوشش تلویزیونی باید خریداری شود و در نتیجه، هیچ محدودیت زمانی بر آن 
مترتب نیست. این تلقی وجود دارد که این امر یکی از دالیل عمده برای رشد شدید هزینه 

رقابت های انتخاباتی در ایاالت متحده است.
سؤاالت بی پاسخ متعددی راجع به دسترسی آزادانه به تلویزیون وجود دارد. اولین مسأله، 
و  احزاب  تبلیغ  جهت  وسیع،  زمانی  ارائه  به  تلویزیون  تهیه کنندگان  احتمالی  بی عالقگی 
کاندیداها است. به عقیده نظریه پردازان عرصه رسانه، دلیل بنیادین برای این امر، این واقعیت 
که  آن جا  از  لذا  کنند.  نمی  به خود جلب  را  زیادی  برنامه هایی، مخاطبان  که چنین  است 
اولویت اصلی تهیه کنندگان تلویزیون کسب باالترین رتبه بندی احتمالی می  باشد، آنها مایل به 
این نیستند که، فضای زیادی را به رقابت های انتخاباتی اختصاص دهند. مشکل عمده دیگر، 
توزیع منصفانه فرجه های تلویزیونی به احزاب مختلف می باشد. این مسأله، مسأله حساسی 
است. اگر توزیع، مبتنی بر نتایج انتخابات اخیر باشد، احزاب تازه شکل گرفته و احزابی که 
محبوبیت آنها در دوران پس از انتخابات افزایش یافته، محروم خواهند ماند. از سوی دیگر، 
چنان چه زمان تلویزیون بین تمام احزاب به طور برابر تقسیم شود، احزاب سیاسی اقلیت و 
رادیکال فرصت  هایی برای ارائه عمومی دریافت می نمایند که، کاماًل با نفوذ و تاثیرگذاری 
سیاسی واقعی آنها متناسب نیست. به رغم همه این مشکالت، باید اذعان داشت که، توزیع 
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منصفانه زمان تلویزیون و پوشش تلویزیونِی رقابت های انتخاباتی در رسانه های الکترونیکی، 
سهم عمده ای را در دموکراتیزه سازی فرآیند سیاسی برعهده دارند.

در نظام حقوقی ایران، طبق بند )الف( ماده 55  قانون خط مشي کلي و اصول برنامه هاي 
سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران، »تالش، جهت برگزاري بحث هاي آزاد و 
آموزنده میان احزاب و سازمان هاي سیاسي قانوني کشور، که در درجه اول به روشن شدن 
و  ها  گروه  این  میان  سیاسي  تفاهم  به  بعد  درجه  در  و  سیاسي-اسالمي  اصیل  بینش هاي  
برخورد سالم آنها با یکدیگر کمک کند«، از وظایف این سازمان قلمداد شده است. در این 
باره، قانون گذار هیچ اشاره ای به میزان و نحوه دسترسی احزاب به امکانات صدا و سیما، 
در راستای فعالیت های حزبی و گروهی خود، خصوصًا در ایام انتخابات ننموده است. با 
این حال، با توجه به ماده 58 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی)مصوب 13۶2( که: 
»انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتي از تاریخ اعالم رسمي اسامي نامزدها له یا علیه نامزدهاي 
نمایندگي مجلس از رادیو و تلویزیون«را ممنوع دانسته، به نظر می رسد، نظر قانون گذار بر 
آن بوده است تا، به منظور جلوگیری از سوء استفاده از تریبون های عمومی و پرمخاطب، 
با  انتخابات  زمان  مدت  در  سیما  و  صدا  طریق  از  احزاب  انتخاباتی  فعالیت های  انجام 
محدودیت مواجه شود. جدای از آن، ظاهراً عدم توسعه فرهنگ حزبی در عرصه انتخابات، 
تبلیغات  نیز تنها بر  انتخابات ریاست جمهوری  با  قانون گذار را بر آن داشته تا در رابطه 
اسالمی  جمهوری  ریاست  انتخابات  قانون   ۶5 ماده  در  و  داشته  نظر  اشخاص  انتخاباتی 
توسط  آنان  که صالحیت  جمهوري  ریاست  »نامزدهاي  دارد:  مقرر   )13۶4 ایران)مصوب 
شوراي نگهبان تأیید و اسامي آنها از طرف وزارت کشور اعالم مي گردد، هر یک حق  دارند 
ایران براي معرفي و ارائه برنامه هاي  به طور مساوي از صدا و سیماي جمهوري اسالمي 
خود استفاده نمایند.  ترتیب و تنظیم برنامه  های تبلیغات نامزدهاي انتخاباتي از طریق صدا 

و سیما به عهده کمیسیون بررسي تبلیغات مي باشد«.
2- حمایت مالی غیرمستقیم

مالی  تأمین های  نقش  ارزیابی  بدون  انتخابات،  و  سیاسی  احزاب  مالی  تأمین  بررسی 
غیرمستقیم، خواه از طریق بخش خصوصی و خواه عمومی کامل نخواهد بود. اشکال متعددی 
دفاتر حزب  اجاره  به  رایگان، کمک  مانند سهمیه کاغذ، سوخت  مالی غیرمستقیم  تأمین  از 
"درآمدهای  با  اینها، در رابطه  کنار  اما در  دارند.  ... وجود  نامزدها و  انتخاباتی  یا ستادهای 
عمومی" یعنی در فضای کمک های مالی بخش عمومی، به طور خاص، احزاب ممکن است 
از آن  نمونه ای  مالیاتی، که  یارانه  های  مالیات و  از  امتیاز برخوردار شوند: کسر  نوع  از دو 
در آلمان وجود دارد. در این کشور، چنان چه شما مبلغی بالغ بر 3000 یورو به یک حزب 



75 فصلنامه سیاست کالن، سال پنجم، شماره هفتم، پاییز 1395

سیاسی کمک نمایید، از آن جا که این مبلغ از درآمد کّلی شما کاسته می شود، مبنای مالیاتی 
شما پایین آورده می شود1. نوع دوم از تأمین غیرمستقیم، یارانه  های مالی است. این یارانه ها 
در آلمان )برای کمک هایی به میزان 1500 یورو به ازای هر شخص( و در برخی کشورهای 
دیگر وجود دارد. به طور مثال در کانادا، سیستم ذیل مشاهده می شود : 75 درصد یارانه به 
ازاء یکصد دالر کمک اهدا شده، سپس 50 درصد یارانه برای کمک های بین 100 و 550 
دالر و 33 درصد یارانه برای کمک های بین 550 و 1150 دالر. این، صرفًا بدین معناست 
که، شخصی که یکصد دالر به یک حزب سیاسی کمک می کند، تنها 25 دالر می پردازد و 
بقیه از بودجه ملی پرداخت می  شود. پیامد مستقیم چنین شکلی از تأمین مالی، اتکای تأمین 
مالی سیاسی به کمک های کوچک و در نتیجه کاسته شدن از نقش کمک دهندگان بزرگ 
می باشد. به عبارتی دیگر، منابع مالی حزبی به صورت پراکنده درآمده و احتمال فساد مالی 
را کاهش می دهد. این امر باعث می شود که تأمین مالی احزاب سیاسی و انتخابات با جوهره 

تصمیم سازی دموکراتیک)هر فرد یک رأی( هم سو گردد.
شکل دیگری از تأمین غیرمستقیم، موسوم به "مالیات های حزبی2" است. صاحب نظران 
برای  قلمداد می کنند که، رهبران حزبی  مزایایی  از  را یکی  این رویه  علوم سیاسی معاصر 
حامیان خود فراهم می آورند)پس از این که به قدرت دست یافتند(. غالبًا این امر، شکِل یافتن 
مشاغلی برای حامیان آنها و برخورد تبعیض آمیز به نفع شرکت های کمک  کننده را به خود 
می گیرد. از مقامات حزبی پس از این که از قدرت برخوردار شدند، توقع می رود که، بخشی 
از حقوق شان را به صندوق حزب خود برگردانند. برای مثال، در ایاالت متحده، افرادی که 
شغلی را در خدمات عمومی بدست می آورند)علی رغم شرایط ناکافی شان(، متعهد هستند 

که بخشی از حقوقشان را به دستگاه حزبی متبوع خود بازگردانند.
چه  اگر  آنها  هستند.  سیاسی  نهادهای  غیرمستقیم،  تأمین  از  دیگری  عمدة  شکل  نهایتًا، 
اگرچه  نهادها  این  هستند.  وابسته  سیاسی  احزاب  به  اما  مستقل می باشند،  لحاظ شکلی  از 
نمی توانند در انتخابات به طور مستقیم مشارکت نمایند، اما به طور غیرمستقیم این کار را با 
سازماندهی و آموزش سیاسی اعضای احزاب و فعاالن آنها، نظرسنجی ها و آنالیزهای پیش از 

انتخابات و کمک به شعبات احزاب در خارج از کشور به انجام می رسانند.

1- در نظام حقوقی ایران نیز به موجب بند )ی( ماده 139 قانون مالیات های مستقیم )اصالحی 1380( مقرر شده است: 
»کمک ها و هدایاي دریافتي نقدي و غیرنقدي و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه اي، احزاب و انجمن ها 
و تشکل هاي غیر دولتي که داراي  مجوز از مراجع ذي ربط باشند و وجوهي که به موجب قانون و مقررات مربوط از 

درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز  مي شود، از پرداخت مالیات معاف است«.
2- Party taxes.
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بند چهارم- کنترل عمومی درآمدهای حزبی و مقررات گذاری آنها 
از مهم ترین موضوعات در حوزه درآمدهای  امروزه  تأمین مالی احزاب،  مقررات گذاری 
سیاسی یا سرمایه حزبی به شمار می آید. در دموکراسی های غربی، مقررات گذاری در این 
اندازه زیادی مفصل و پیچیده شده است. اصول عام مربوط به منابع تأمین مالی  تا  حوزه، 
از  که  روشی  دربارة  دقیق  بسیار  مقرراتی  با  انتخابات،  در  مستقل  کاندیداهای  یا  و  احزاب 
طریق آن، وجوه حزبی باید استفاده شوند، جایگزین شده  اند )صرف نظر از این که از منابع 
از  زیادی  شمار  حزبی،  درآمدهای  مقررات گذاری  آمده اند(.  بدست  عمومی  یا  خصوصی 
موضوعات مربوط به روش جمع آوری و توزیع "درآمدهای سیاسی" را در بر می گیرد. در 

ادامه این موارد مورد بررسی قرار می گیرد.
1-  محدودیت هایی بر درآمدها و هزینه ها

محدودیت های وارد بر هزینه، عمدتاً معطوف به فعالیت های انتخاباتی احزاب است. به 
عنوان یک قاعده، تأمین مالی فعالیت های روزمره حزبی تابع هیچ گونه محدودیتی نیست. با 
این وجود، این مسأله مطرح است که آیا امکان پذیر است که به طور صحیحی میان فعالیت های 
حزبی روزمره و فعالیت های انتخاباتی قائل به تمییز شویم؟ مسأله مهم دوم، کمک  های غیرنقدی 
بر  مؤثری  نظارت  آیا  می نمایند.  دریافت  انتخاباتی  های  رقابت  در  غالباً  احزاب  که  است، 
هزینه های حزبی، در مواقعی که احزاب، هزینه یک رشته از خدمات )مواد تبلیغاتی، هزینه های 
چاپ، حمل و نقل و . . .( را نه به صورت نقدی، بلکه جنسی می پردازند، امکان پذیر است؟ 
فارغ از عدم توافق نظر در رابطه با این که چنین مواردی را باید در هزینه واقعی جای داد یا 
خیر، در بسیاری از کشورها، محدودیت های وارد بر هزینه های رقابتی، از طریق قانون تنظیم 
می شوند. در بریتانیا، اگرچه محدودیت هایی نسبت به کاندیداهای مستقل اعمال می شود، اما 
این محدودیت ها بر اداره مرکزی احزاب کشور اعمال نمی شوند. از سوی دیگر، در ایاالت 
متحده، محدودیت هایی بر هزینه رقابت انتخاباتی کاندیداهایی وجود دارد که از کمک  های منابع 
عمومی برخوردار شده اند. در کانادا، محدودیت های مشخصی بر هزینه رقابت های آینده نسبت 

به تمامی احزاب سیاسی )نه صرفاً کاندیداهای مستقل( اعمال می شود.
این وضِع محدودیت بر هزینه های مالی، باید توأم با مجموعه ای از قواعد اداری باشد که 
این محدودیت ها را کنترل نمایند. قبل از همه، الزم است که یک مکانیسم نظارتی تعبیه شود 
تا از طریق آن، مبالغ مربوط به هزینه ها، از قبل مورد تصویب قرار گیرند. به منظور تضمین 
عدم تجاوز از محدودیت های مقرر، باید مجازات  هایی)همراه با مکانیسم  هایی برای اعمال این 
قواعد( در این زمینه پیش  بینی شود. در بریتانیا، کاندیداهای پارلمان ملی که از محدودیت های 
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مالی مجاز تجاوز نمایند، می بایست استعفا دهند و نامزدی خود برای کرسی پارلمان را رها کنند. 
به خاطر این نقض محدودیت ها، مخالفان سیاسی آنها از این حق برخوردارند که در دادگاه های 
عادی به اقامه دعوای علیه آنها بپردازند. در استرالیا، کانادا و ایاالت متحده، چنین دعاویی را 
در دادگاه های عادی نمی توان اقامه نمود، بلکه این دعاوی را باید در ادارة تخصصی انتخابات 
مطرح کرد. در ایاالت متحده، این مسئولیت بر عهده کمیسیون فدرال انتخاباتی می باشد)به عنوان 
یک نهاد از لحاظ مالی مستقل(. این نهاد، از نظر سازمانی از ساختاری برخوردار است که به طور 

مستقل می تواند رعایت محدودیت های مالی را مورد نظارت قرار دهد.
هدف از وضع محدودیت هایی بر درآمد، کاستن از احتمال خطر وابستگی شدید احزاب 
اعمال  به شیوه های مختلفی  ها  این محدودیت  به کمک دهندگان بزرگ است.  یا کاندیداها 
می شوند، که گاهی اوقات متوجه احزاب و گاهی متوجه کاندیداها است. برای مثال، در ایتالیا، 
هیچ محدودیتی در رابطه با احزاب سیاسی وجود ندارد، بلکه محدودیت هایی بر کاندیداهای 

مستقل اعمال می شود. 
روش تعیین این محدودیت ها متغیر است. آنها ممکن است در قالب مبلغ مشخصی وجه 
مثل حقوق  مقیاس مشخصی  بر  مبتنی  یا  کننده،  اهدا  دارایی های  یا  درآمد  از  نقد، درصدی 
میانگین، تبیین شوند. از جمله کشورهایی که در آنها، محدودیت ها به درآمد بستگی دارند، 
برزیل، فرانسه، هند، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، ایاالت متحده، اسپانیا، تایوان و ترکیه هستند. 
باید خاطر نشان نمود که، محدودیت  ها در بسیاری از کشورها تنها نسبت به گروه های خاصی 
از کمک دهندگان اعمال می شود. در هند این محدودیت ها نسبت به شرکت ها و در مکزیک 
نسبت به سازمان  های غیرانتفاعی اعمال می شوند. از سویی دیگر، در بسیاری از کشورها چنین 
محدودیت هایی اصاًل وجود ندارند مانند استرالیا، جمهوری چک، یونان، کانادا، هلند، آلمان، 

سوئد و بریتانیا.
افراد می توانند به  ایاالت متحده،  ارقام این محدودیت ها، بسیار جالب توجه هستند. در 
کاندیدای شرکت کننده در انتخابات فدرال به میزان یک هزار دالر، به یک کمیته حزبی برای 
فعالیت های سیاسی 5000 دالر در سال و به یک کمیته ملی حزبی 25000 دالر در سال کمک 
نمایند. در ایتالیا، محدودیت حمایت مالی از هر منبع، 20 میلیون لیره، در فرانسه 50 هزار فرانک 
قوانین و  این رابطه،  برای کاندیداهای مستقل است. در  برای یک حزب و 30 هزار فرانک 
مقررات موجود در نظام حقوقی ایران، حاکی از اعمال محدودیت هایی از این دست نمی باشد. 
به موجب مواد 1۶ و 18 قانون احزاب، تنها محدودیت آن است که درآمدها از منابع خارجی 

تحصیل نشده و به طور مشروع و قانونی به دست آمده باشد.
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2- حسابرسی عمومی نسبت به تأمین مالی حزبی
جوهرة مسئولیت در رابطه با تأمین مالی حزبی، تالش برای تقویت پاسخ گویی نسبت به 
نحوه استفاده از درآمدهای سیاسی و پیشگیری از فساد مالی است. روشی که احزاب در رابطه با 
اموال شان از طریق آن تحت نظارت قرار می گیرند، از کشوری به کشور دیگر، به شدت متفاوت 
است. این امکان وجود دارد که مؤلفه هایی را بتوان انتخاب نمود، اما این مؤلفه ها در کشورهای 

متفاوت به صورت گزینشی اعمال می شوند.
قبل از همه، می توان تعهد بر افشای هزینه ها را از تعهد بر افشای درآمدها، منفک نمود. 
در بریتانیا، کاندیداهای پارلمان متعهد هستند که نسبت به هزینه های شان تحت نظارت باشند، 
اما این امر در رابطه با درآمدهاشان صادق نیست. اختالفات عمده ای در قلمرو اعالن عمومی 
درآمدهای سیاسی وجود دارد. در بسیاری از کشورها تنها کّل مبالغ و بندهای اصلی درآمدها 
و هزینه ها باید گزارش شوند. با این وجود، در برخی کشورها، ارائه گزارش های کاملی در 
خصوص تمامی درآمدها و هزینه ها به صورت یک هنجار وجود دارد. مؤلفه تمییز دهنده دیگر، 
تفاوت در نحوة برخورد با احزاب سیاسی و کاندیداهای مستقل است. برای مثال، در بریتانیا، 
تنها درآمدهای کاندیداها باید گزارش شود و حال آن که در آلمان، این درآمدهای احزاب است 
که باید منتشر شود. به طور مشابه، برخی کشورها قائل به تفاوت میان وجوه مورد استفاده برای 
رقابت ها و وجوه مورد استفاده برای فعالیت های روزمره احزاب شده اند. به طور مثال، در 
آلمان اطالعات مربوط به تمامی درآمدها و هزینه های حزبی به طور منظم منتشر می شوند و 

هزینه های رقابت ها به طور مجزا لیست نمی  شوند. مشابه این مطلب در سوئد اعمال می شود.
دو مسأله به طور خاص و حساس در این جا عبارتند از این که: چه شخصی موظف به 
انتشار گزارش های مالی آنها می باشد؟ و این گزارش ها باید خطاب به چه شخصی باشد؟ در 
این رابطه، باید بین سیستم مبتنی بر تکلیف کمک دهندگان به اعالن کمک هایشان و سیستمی 
که دریافت کننده کمک  ها- حزب سیاسی یا کاندیدا- را مکلف به اعالن کمک ها می  کند، 
قائل به تمییز شد. در بریتانیا کمک دهندگان موظفند، درباره کمک های خود به ارائه گزارش 
بپردازند، حال آن که در بسیاری از کشورهای اروپایی، این مسئولیت بر دوش دریافت کنندگان 
اعتقاد عمومی  این  نیست.  ارائه درآمدهای سیاسی چندان آشکار  نحوة  نهایتاً،  کمک هاست. 
وجود دارد که افشای عمومی درآمدهای حزبی، شامل اطالع رسانی به عموم، از طریق رسانه ها 
می شود. با وجود این، در برخی کشورها، تکلیف بر افشاء برای عموم مردم وجود نداشته و تنها 

باید به نهادهای خاص حسابرسی که بر درآمدهای سیاسی نظارت دارند، گزارش دهی شود1.
1- در تبصره ماده 18 قانون فعالیصت احزاب)مصوب 1360( در این باره مقرر شده است: »درآمد و هزینه 
گروه هاي پروانه دار باید در دفاتر قانوني ثبت شود و در پایان سال مالي براي بررسي در اختیار کمیسیون 
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لذا روش حسابرسی عمومی درآمدهای احزاب یا کاندیداهای مستقل، به نظام مقررات گذاری 
و تأمین مالی احزاب و انتخابات بستگی دارد. تنها مطلب غیراختالفی این است که، تکلیف بر 
اعالن عمومی تأمین مالی سیاسی عموماً مؤلفه مهمی از موارد اصالحات آنها به شمار می آید. 
یکی از پژوهشگران بزرگ در عرصة تأمین مالی سیاسی، هربرت الکساندر1 اظهار می دارد : »ادعا 
این است که یک نظام مؤثر گزارش دهی عمومی، باید مسئولیت مالی را در پی داشته، اعتماد 
عمومی به فرآیند انتخاباتی را افزایش داده و از تجاوز و سوء استفاده ها)با افزایش خطرات 
سیاسی نسبت به کسانی که در رویه های رقابتی غیرمنصفانه یا غیرقانونی شرکت می کنند( 

جلوگیری نماید«.
جمع بندی نهایی: آسیب شناسی هزینه  های انتخاباتی احزاب و کاندیداها و راه کارهای پیشنهادی
با توجه به آن چه که گفته شد، هزینه فعالیت های انتخاباتی احزاب و هم چنین کاندیداها 
چه از منابع مالی عمومی و چه منابع خصوصی تأمین شوند، در هر حال با این آسیب جدی 
مواجه خواهند بود که، میزان دقیق این منابع و درآمدها و طرز هزینه کرد آنها آشکار نیست و لذا 
احزاب و کاندیداها ممکن است در فعالیت  های انتخاباتی خود یا دست خوش وابستگی شدید 
به دولت و یا در معرض فساد و رسوایی مالی و دریافت رشوه از سرمایه  داران و شرکت  های 
بزرگ و در نتیجه انحراف از رقابت انتخاباتی سالم و حتی عدول از اهداف اصیل حزبی خود 
قرار گیرند. برای رفع این معضل، باید احزاب پاسخ گویی و شفافیت را حداقل در برابر اعضای 
خود سرلوحه کار خویش قرار دهند و البته بهتر آن است که با زمان بندی مشخص و به طور 
جامع و قابل فهم برای عموم، اطالعات مالی خود را و حداقل هزینه  های انتخاباتی خود را به 
مردم اطالع رسانی نمایند تا بدین وسیله اعتماد بیشتر دولت، برای کمک بیشتر به احزاب و هم 

چنین مشارکت مردم برای این امر را فراهم آورند. 
آسیب جدی دیگری که می  تواند اعتماد دولت یا مردم را در کمک به احزاب و کاندیداها 
تحت تأثیر خود قرار دهد، عدم وجود نهادی به منظور نظارت و حسابرسی بر درآمدها و 
هزینه  های احزاب و کاندیداها در عرصه انتخابات است. قانون گذار باید عالوه بر شکل دهی 
چنین نهادی، استقالل عمل و کارآمدی آن را خصوصًا از طریق امکان دسترسی این نهاد به 
اسناد و اطالعات مالی احزاب و تعیین ضمانت اجراهای مؤثر و کافی برای الزام احزاب به 
انتخاباتی از امکان  نظارت پذیری مالی فراهم آورد. به طور نمونه، در انگلستان، کمیسیون 
نظارت بر هرگونه اسناد مالی احزاب به جز وام  هایی که آنها تحصیل نموده  اند، برخوردار 
است؛ اگرچه در اسپانیا و پرتغال، ناظران تنها می  توانند اسناد و اطالعاتی را مورد نظارت و 

ماده )10( قرار گیرد«.
1- Alexander.
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کنترل قرار دهند که احزاب، خود در اختیار آنها قرار می  دهند. در رابطه با ترکیب این نهاد 
و نقش آن در حفظ استقالل و کارآمدی آن نیز باید اشاره کرد که در فرانسه، ترکیب چنین 
نهادی به گونه  ای پیش  بینی شده است که، در آن پارلمان و دولت که ممکن است دغدغه  های 
حزبی داشته باشند، دخالتی نداشته باشند؛ اعضای این کمیسیون از شورای دولتی، دیوان عالی 
کشور و دیوان محاسبات انتخاب می  شوند و این در حالی است که در فدراسیون روسیه، 
از اعضای دو مجلس  بلژیک  از دستگاه های مختلف دولتی و در  نهاد  این  ترکیب اعضای 

نمایندگان و سنا تشکیل می  شود.1
مورد دیگری که تأمین مالی هزینه  های انتخاباتی توسط دولت یا مردم را تهدید می  کند، 
کاندیداهای  بتواند احزاب و  بازدارنده  ای است که  مناسب و  اجراهای مؤثر،  فقدان ضمانت 
انتخاباتی را از هرگونه نقض قوانین و مقررات یا تخلف از آنها بازدارد. الزمه پاسخ گویی و 
شفافیت در هزینه کرد احزاب و کاندیداها در عرصه انتخابات، تنها وجود مقررات قانونی و 
نظارت و حسابرسی نیست، بلکه باید ضمانت  اجراهای قوی و مؤثری نیز در کنار موارد مذکور 
مالی، توقیف و مصادره  این ضمانت اجراها می  تواند شامل جریمه  های  باشد.  وجود داشته 
درآمدهای غیرقانونی، قطع کمک  های عمومی، عدم بازپرداخت هزینه  های انتخاباتی، از دست 
دادن کرسی  های پارلمانی، محرومیت از صالحیت شرکت در انتخابات بعدی، حبس، انحالل 

حزب و ابطال نتایج انتخابات باشد.
در نهایت، جدای از مواردی که به آنها اشاره شد، در نظام حقوقی ایران، آن چه که بیش 
انتخاباتی خودنمایی می  کند،  از همه به عنوان یک آسیب جدی در تأمین مالی فعالیت  های 
عدم رشد فرهنگ تحزب و فقدان تکاپوی سیاسی قوی و جدی احزاب در فضای اجتماعی 
کشور و حتی میل بیشتر افراد به اظهار عدم وابستگی حزبی در فرآیند انتخابات و عالوه بر 
اینها، شکل گیری خلق الساعه برخی تشکل  های موقتی است که تنها در مدت برگزاری یک 
انتخابات بروز و ظهور دارند و پس از آن رو به محاق می  روند. این تشکل  ها هیچ اساسنامه و 
چارچوب حزبی قوی ندارند و لذا نمی  توان آنها را در قالب یک حزب جای داد. هزینه  هایی 
انجام  مورد حمایت خود  کاندیداهای  یا  کاندیدا  یک  نفع  به  انتخابات  در  تشکل  ها  این  که 
می  دهند و چگونگی جمع  آوری منابع مالی آنها از نکات ابهام در فضای فعالیت  های انتخاباتی 
در ایران است که باید به طور جدی سازماندهی شوند. تجربیات کشورهایی که تالش آنها برای 
ممانعت از ایجاد فساد ناشی از امکانات قدرت سیاسی و هم چنین پرهیز از وابستگی نمایندگان 
احزاب به اشخاص ثروتمند به دالیل نیازهای مالی می تواند برای ساماندهی تامین منابع مالی 

 1-Biezen. Ingrid van, Financing political parties and election campaigns – guidelines, Council 
of Europe publishing, December 2003, p. 65- 66; in: www.coe.int.
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فعالیت های تشکل های سیاسی به طور کلی و هم چنین در شرایط رقابت های انتخاباتی مورد 
بهره برداری قرار گیرد.
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آیین نامه اجرایي قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها،  انجمن هاي سیاسي و صنفي و انجمن هاي اسالمي - 

و اقلیت هاي دیني مصوب 30/3/13۶1 .
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تحلیل وضعیت موجود انتخابات در جمهوری اسالمی ایران
کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی1

چکیده

از مقدمات ورود به سیاست گذاری درباره هر مسئله  ای شناخت وضعیت موجود و بررسی 
یا عدم  به وجود  نیازسنجی نسبت  از سوی دیگر،  شرایط زمانی و مکانی آن مسئله است. 
وجود یک سیاست کلی، مقتضی شناخت وضع موجود و سپس بررسی و تحلیل آسیب  ها و 

چالش  هایی است که بر سر راه رسیدن به وضعیت مطلوب وجود دارد.
انتخابات به عنوان اصلی ترین مسئله هر حکومتی که مبتنی بر آراء عمومی است، از این 
قاعده مستثنی نیست. لذا برای سیاست گذاری در باب انتخابات اولین گام، بررسی وضعیت 

موجود و احصاء آسیب ها  و چالش های فراروی حکومت و مردم است.  
انتخاباتي، حوزه بندي  نظام هاي  و  قوانین  تحول  به  مهم  این  بررسی  مقام  در  مقاله  این 
انتخابات، آمار انتخابات برگزار شده، شرایط موجود رأي دهندگان، از قبیل تابعیت و سن، 
نحوه نظارت بر انتخابات، تبلیغات انتخاباتي، جرایم انتخاباتي و زمان بندی انتخابات در نظام 
جمهوری اسالمی ایران پرداخته است. در انتها و در گام آخر آسیب ها و چالش های وضع 
موجود انتخابات احصاء شده است تا بدین وسیله گامی بلند، برای سیاست گذاری و پیشنهاد 

راه کارهای رسیدن به وضعیت مطلوب، برداشته باشیم. 

کلید واژگان
انتخابات، تبلیغات، نظارت، آسیب شناسی، قانون گذاری

 1-تهیه و تنظیم: دکتر زینی وند کارشناس کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی.
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مقدمه

در جمهوری اسالمی، انتخابات در سطوح مختلفی برگزار می گردد؛ انتخاب رهبر توسط 
نمایندگان مجلس  انتخاب  مردم2،  مستقیم  رأی  با  رییس جمهور  انتخاب  مجلس خبرگان1، 
شورای اسالمی به طور مستقیم و با رأی مخفی مردم3 و انتخابات شوراهای اسالمی محله، 
انتخابات از اهمیت ویژه ای  روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان4.  در این میان سه مورد 
دولت)ریاست  رئیس  انتخابات  رهبری،  خبرگان  انتخابات  از:  عبارتند  که  برخوردارند؛ 
جمهوری( و انتخاب نمایندگان مجلس قانون گذاری. اهمیت این سه نوع انتخابات، به لحاظ 
ویژگي خاص سیاسی آنها است که  هر فرد به عنوان شهروند، ضمن رأی دادن، در واقع 
سرنوشت جامعه را رقم می زند. از سوي دیگر ابزار انتخابات در سطوح جغرافیایی گوناگون 
و  مشاوران  تعیین  برای  روستاها  و  شهرها  استان ها،  شهرستان ها،  بخش ها،  محله ها،  مانند 
کارگزاران محلی به کار می رود و برقراری این گونه انتخابات به عنوان نشانه وسعت میدان 
دمکراسی تلقی می شود. در ادامه به تحوالت و اصالحات اعمال شده در قانون انتخابات اشاره 

مي گردد.

1- سیر بررسی تحول قانون انتخابات در جمهوری اسالمی ایران بعنوان یک چالش5

1-1-قانون مصوب شورای انقالب 

فصل ششم قانون اساسی)اصول ۶2 تا 99( به قوه مقننه اختصاص داده شده است. مطابق 
اصل شصت و دوم قانون اساسی »مجلس شورای اسالمی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم 
و با رأی مخفی انتخاب می شوند، تشکیل می شود. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان 
و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد«. پس از پیروزي انقالب، شورای انقالب، اولین 
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی را تصویب و اولین انتخابات مجلس شورای اسالمی بر 
اساس این قانون انجام شد. در این بررسی مختصر، به سیر دوره های مجلس شورای اسالمی 
و تحوالت و تطورات قانون انتخابات در این ادوار می پردازیم. پس از تصویب اولین قانون 
انتخابات مجلس شورای ملی توسط شورای انقالب، شش بار دیگر قانون انتخابات توسط این 

شورا اصالح شد.

1- اصول 107، 108 و 109 قانون اساسی.
2- اصل 114 قانون اساسی.
3- اصل ۶2 قانون اساسی.

4- اصل 100 قانون اساسی.
5- این قسمت برگرفته از: احمدی، علی، انتخابات در ایران، نشر میزان، 1389 است.
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قوانین و اصالحیه های قانونی مصوب شورای انقالب

شرحتاریخردیف

قانون انتخابات مجلس شورای ملی مشتمل بر ۶1 ماده و پانزده تبصره.110/11/1358

الیحه قانوني) ماده واحده( راجع به تأمین هزینه هاي برگزاري انتخابات مجلس شوراي ملي الزم است.217/11/1358

316/12/1358

الیحه قانوني) ماده واحده( الحاق یک تبصره به الیحه قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 
.1358.11.17

نامزدهاي  اجتماعي و جو فکري عضویت  احوال  اوضاع و  بر حسب  مناطقي که  در   – تبصره 
انتخابات شوراهاي انجمن شهر در رژیم گذشته داراي مفهوم  وابستگي نبوده باشد اعضاي سابق 
مورد  در  است  همچنین  و  شوند  ملي  شوراي  مجلس  انتخابات  نامزد  مي توانند  انجمن ها  این 

اقلیت هاي مذهبي.

الیحه قانوني) ماده واحده( پرداخت تعهدات راجع به انتخابات از محل مانده اعتبارات مربوطه.418/12/1358

524/01/1359

الیحه اصالح الیحه قانون انتخابات مجلس شوراي ملي جمهوري اسالمي ایران.
با رأي مخفي  نمایندگان  انتخاب  انتخابات به طور مستقیم و عمومي است و   ماده 4 اصالحي: 
مي باشد. انتخاب نماینده در دور اول منوط به کسب  اکثریت مطلق و در دور دوم با کسب اکثریت 

نسبي خواهدبود.

 ماده ۶ اصالحي: اخذ رأي در سراسر کشور در یک روز انجام مي شود و مدت آن حداقل 10 ساعت 
است.

  تبصره اصالحي: مالک محاسبه سن رأي دهندگان و انتخاب شوندگان تاریخ روز اخذ رأي دور اول 
خواهد بود بنابراین افرادي که تا تاریخ فوق به سن 1۶ سال تمام نرسیده باشند هرچند که در فاصله 
زماني بین دور اول و دوم به سن قانوني برسند حق رأي در دور دوم انتخابات را نخواهند داشت.

4 – به ماده 23 دو تبصره به شرح ذیل اضافه مي گردد: 
تبصره 1 – در مواردي که وزارت کشور براي حسن انجام انتخابات در برگزاري دور دوم ضروري 

بداند، دستور تجدید انتخاب اعضاي انجمن نظارت  مرکزي حوزه انتخابیه را صادر خواهد کرد.
 تبصره 2 – در مواردي که انجمن نظارت مرکزي ضروري تشخیص بدهد براي تجدید انتخاب 
اعضاي انجمن هاي فرعي و شعب اخذ رأي تصمیم الزم را  اتخاذ و مراتب را از طریق فرماندار 
یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه فرعي اعالم مي دارد.  فرماندار 
یا بخشدار حوزه مکلف است نظر انجمن نظارت مرکزي را از طریق هیأت اجرایي حوزه فرعي 

به مورد اجرا بگذارد.

 ماده 48 اصالحي: اعتبارنامه منتخبین حوزه هاي انتخابیه با مهر و امضاي هیأت اجرایي و اعضاي 
انجمن نظارت مرکزي و مهر و امضاي فرماندار یا  بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در چهار نسخه 

تنظیم و صادر مي شود.
 ماده واحده ترتیب اخذ رأي و قرائت و استخراج آراء و اعالم نتیجه در حوزه انتخابیه تهران از 

طرف وزارت کشور تعیین و بر اساس دستورالعمل خاص  اعالم خواهد شد.



تحلیل وضعیت موجود انتخابات در جمهوری اسالمی ایران86

615/02/1359

الیحه قانوني الحاق چهار تبصره به الیحه قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 58.11.17.
 تبصره 2 الحاقی به ماده)8(- در دور دوم انتخابات هیچ کس حق ندارد به جز در حوزه انتخابیه 

که در دور اول رأي داده است شرکت نماید 
اول  دوره  در  که  کساني  از  نفر  چند  یا  یک  انصراف  در صورت  ماده)7(:  به  الحاقی   4  تبصره 
انتخابات با به دست آوردن اکثریت نسبي به دور دوم راه یافته اند تا سه روز قبل  از اخذ رأي از 
نفرات بعدي به ترتیب تعداد آراء براي شرکت در دور دوم دعوت خواهد شد و بعد از پایان 

مهلت، استعفا پذیرفته نشده و انتخابات تا  حصول نتیجه ادامه مي یابد.
 تبصره 2 – الحاقی به ماده )45(: در صورت استعفاء یا فوت و یا برکناري هریک از نمایندگان 
منتخب دور دوم انتخابات مجلس شوراي ملي جمهوري اسالمي ایران قبل از  صدور اعتبارنامه 

انتخابات دور دوم حوزه تجدید مي گردد.
نمایندگان  از  برکناري هریک  یا  یا فوت  استعفاء  ماده )45(: در صورت  به  الحاقی   –  تبصره 3 
منتخب پس از صدور اعتبارنامه براي انتخاب جانشین وي در صورتي که بیش از  دو سال به پایان 

دوره مجلس باقي باشد انتخابات میاندوره اي انجام خواهد شد.

712/04/1359

الیحه قانوني اصالح برخي از مواد الیحه قانوني انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 58.11.17/ 
در رابطه با تجدید انتخابات در حوزه هاي انتخابیه اي که انتخابات آنها به عللي متوقف و یا باطل 
اعالم گردیده است.  تبصره اصالحی تبصره ذیل ماده)8(- مالک محاسبه سن رأي دهندگان روز 

اخذ رأي دور اول انتخابات)انتخابات میاندوره اي( خواهد بود. 
تبصره 1 – الحاقی به ماده)9(: مالک محاسبه سن انتخاب شوندگان زمان رسیدگي به صالحیت 

داوطلبان به وسیله هیأت اجرایي خواهد بود.)حداقل سن 25 سال تمام و حداکثر 75 سال(.
تبصره – الحاقی به ماده)15(: در صورتي که اعضاي هیأت اجرایي در تصمیم گیري خود رعایت 

بینظري و بیطرفي را ننمایند.
ماده 14 – )اصالحی(: داوطلبان نمایندگي مجلس شوراي ملي باید ظرف 7 روز از تاریخ اعالم 
وزارت کشور)مدت قبول برگ اعالم داوطلبي( با مراجعه به فرمانداري یا بخشداري معرفي نامه 
یا  و پرسشنامه مخصوص اعالم داوطلبي را دریافت و پرسشنامه مزبور را در حضور فرماندار 
باامضاء 20 نفر از  بخشدار)یا سرپرست فرمانداري یا بخشداري( تکمیل و متعاقبًا معرفینامه را 
معتمدین حوزه انتخابیه که آنان را معرفي نموده باشند به فرمانداري یا بخشداري اعاده و آمادگي 

خود را براي شرکت در انتخابات اعالم نمایند.

2-1-مجلس اول)1359-1363(
در اسفندماه سال 1358 انتخابات مجلس شورای اسالمی طی دو مرحله به انجام رسید. 
مرحله اول انتخابات در 24 اسفند 1358 در 193 حوزه انتخابیه، جهت برگزیدن 270 نماینده 
مجلس انجام شد. در تهران انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از هفت نفر، مسئولیت این کار 
را به عهده داشتند. نخستین مجلس در نظام جمهوری اسالمی تحت عنوان »مجلس شورای 
ملی« در 7 خرداد 1359 گشایش یافت. این عنوان در جلسه 31 تیر 1359 با تصویب نمایندگان 
به »مجلس شورای اسالمی« تغییر یافت. در این دوره از انتخابات 10 میلیون و 871 هزار و 
۶45  نفر رأی دادند. امام خمینی)ره( در روز افتتاح مجلس، پیامی را خطاب به نمایندگان 
می شود:  اشاره  ایشان  فرمایشات  مهم  محورهای  از  به خالصه ای  که  نمودند  اظهار  مجلس 
»شما دوستان محترم، نماینده ملتی هستند که جز به اسالم بزرگ و عدالت الهی اسالمی فکر 
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نمی کنید، و انتخاب شما برای پیاده نمودن عدالت اسالمی است. امید آن است که رسیدگی به 
حال مستضعفین و مستمندان کشور، که قسمت اعظم ملت مظلوم را در بر می گیرد، در رأس 
برنامه ها قرار گیرد. مجلس شورای اسالمی، همانسان که در خدمت مسلمین است و برای رفاه 
آنان فعالیت می کند، برای رفاه و آسایش اقلیت های مذهبی که در اسالم احترام خاصی دارند 

اقدام و فعالیت نمایند«.
با توجه به شرایط انقالبی جامعه ایران این دوره از مجلس، به دلیل اختالف نظر شدید 
نمایندگان که از طیف ها و گروه های مختلف سیاسی بودند، به تغییر قوانین قدیمی و تصویب 
قوانین جدید معطوف گردید. البته وقوع جنگ در سال 1359 و معضالت و مسایل آن، سال های 
پایانی دوره اول مجلس را به خود اختصاص داد. در این دوره، قانون انتخابات هشت بار، اصالح 

و یک بار نیز به طور کامل مشتمل بر 98 ماده و51 تبصره، تصویب شد.
قوانین و اصالحیه های قانونی مصوب دور اول مجلس شورای اسالمی

شرحتاریخردیف

5 - الیحه قانوني الحاق چهار تبصره به الیحه قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب  115/02/135958.11.17

قانون الحاق یک ماده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 1358.11.17 شوراي انقالب.225/11/1360

316/01/1360

قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي/ ماده واحده – از تاریخ تصویب 
این ماده واحده تا تاریخ ششم خردادماه یک هزار و سیصد و شصت و یک شمسي قانون نظارت 
شوراي نگهبان بر  انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب سوم مهرماه یک هزار و سیصد و پنجاه 

و نه شمسي کمیسیون امور داخلي مجلس به طور آزمایشي قابل  اجراء است.

405/03/1360

مجلس  دوره  اولین  انتخابات  قانون   45 ماده  به  الحاقي    3 تبصره  اصالح  واحده(  قانون) ماده   - ۶
شوراي اسالمي.

 تبصره 3 – الحاقی به ماده 45)مصوب شورای انقالب( در صورتي که بیش از شش ماه به پایان 
دوره مجلس باقي باشد انتخابات میان  دوره اي در حوزه هاي فاقد نماینده انجام خواهد شد چنانچه 
 تعداد نمایندگان مجلس کمتر از  200 نفر گردد تا خاتمه دوره قانوني مجلس انتخابات میان دوره اي 

برگزار خواهد شد.

505/03/1361

قانون راجع به تمدید مدت اعتبار اجراي قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي، ماده واحده – از تاریخ تصویب این ماده واحده به مدت چهار سال قانون نظارت شوراي 
نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب سوم  مهرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه 

شمسي کمیسیون امور داخلي مجلس به طور آزمایشي قابل اجرا است.

610/04/1360

قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوري/ قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و 
سه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در  کمیسیون امور داخلي تصویب و شوراي 
صورت  به  تصویب  تاریخ  از  سال  دو  مدت  براي  و  است  نموده  تأیید  را  آن  نگهبان  محترم 

آزمایشي قابل اجرا  است.
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76/07/1360

قانون اصالح قانون انتخابات میان  دوره اي مجلس شوراي اسالمي/  ماده واحده – سن رأي دهندگان 
در انتخابات مجلس شوراي اسالمي مطابق انتخابات ریاست جمهوري 15  سال تمام منظور گردد. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در  کمیسیون امور داخلي 
مجلس شوراي اسالمي تصویب و به تأیید شوراي محترم نگهبان رسیده و براي سه سال از تاریخ 

تصویب به صورت آزمایشي  قابل اجرا است.

89/12/1362

قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي/  مشتمل  بر 89 ماده و 51 تبصره، از تاریخ تصویب این قانون 
کلیه قوانین مغایر لغو مي گردد و قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس، مصوب1359.7.3 
 کمیسیون داخلي مجلس که به موجب ماده واحده مصوب 13۶1.3.5  مجلس تمدید شده، به قوت 

خود باقي است.

920/12/1362

 قانون اصالح یک تبصره و الحاق چند تبصره به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي.

از  کمتر  یا  مساوي  باقیمانده  نامزدهاي  تعداد  اگر  مي شود:  اصالح  زیر  شرح  به   9 ماده   1 تبصره 
انتخابات مرحله  اول  انجام نخواهد شد و مالک  انتخابات مرحله دوم  باشد،  نیاز  نمایندگان مورد 

خواهد بود.

الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 31 . مهلت مقرر در تبصره 1 ماده فوق براي اولین مرحله 
دوره دوم مجلس یک ماه قبل از روز اخذ رأي مي باشد.

الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2  به ماده 47 .کاندیداهاي مجلس مي توانند فرم داوطلبي را از 
وزارت کشور دریافت و پس از تکمیل به وزارت کشور ارجاع نمایند. 

قانون اصالح انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوبه  1011/02/136313۶2.12.9

3-1- مجلس دوم )1367- 1363(
گردید.  برگزار   13۶3 ماه  فروردین  ششم  و  بیست  در  مجلس  دوره  دومین  انتخابات 
نیروهای  توسط  مرزی کشور  مناظق  از  بخش هایی  تصرف  با  دوره  این  انتخابات  برگزاری 
عراق مصادف بود، اما انتخابات حوزه های جنگ زده جهت اخذ رأی  مهاجرین آن شهرها 
در حوزه های مجاور برگزار شد. در این دوره 15 میلیون و 822 هزار و 70 نفردر انتخابات 
شرکت نمودند. فعالیت مجلس در این برهه شدیداً تحت الشعاع جنگ قرار داشت. در این 

دوره قانون انتخابات هفت بار اصالح شد.
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قوانین و اصالحیه های قانونی مصوب دوره دوم مجلس شورای اسالمی

شرحتاریخردیف

114/04/1363

در  نماینده  انتخابات  اسالمي:  13۶2.12.9 مجلس شوراي  انتخابات مصوب  قانون  قانون اصالح 
مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک سوم کل آراء و در مرحله دوم با کسب اکثریت 
نسبي به هر میزان است و هر  جا در قانون انتخابات در مرحله اول اکثریت مطلق وجود دارد، به 

اکثریت نسبي تبدیل مي شود.

قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوري اسالمي ایران.24/04/1364

قانون انتخابات ریاست جمهوري اسالمي ایران.35/04/1364

49/05/1365
قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي. قانون فوق مشتمل بر شانزده 

ماده و پنج تبصره است.

525/08/1365

قانون اصالح ماده 37  قانون انتخابات ریاست جمهوري مصوب 13۶4.4.5 مجلس شوراي اسالمي
 ماده واحده - ماده 37 – کلیه افرادي که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوري به 
صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتي مي توانند داوطلب شوند که  قبل از ثبت نام از سمت 

خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.

630/01/1366

قانون تعیین محدوده حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي.
 ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون محدوده حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي با 
رعایت اصل  ۶4  قانون اساسي به شرح جدول زیر  شامل 19۶ حوزه انتخابیه با دویست و هفتاد 

نفر نماینده خواهد بود.
تبصره - حوزه هاي انتخاباتي همواره از هر نوع انتزاع و الحاق که بر اساس قانون تعاریف و ضوابط 

و تقسیمات کشوري در حد روستا و دهستان  انجام مي شود تبعیت خواهندکرد.

725/11/1366

قانون اصالح پاره اي از مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي.
تبصره 2 ماده 2 حذف شد. ماده 2 - ماده 4 به صورت زیر اصالح مي گردد: در صورتي که بیش 
از یکسال به پایان دوره مجلس باقي باشد انتخابات میاندوره اي در حوزه هاي فاقد نماینده انجام 
خواهد شد. چنانچه تعداد  نمایندگان مجلس کمتر از 200  نفر گردد و ۶  ماه به پایان دوره مجلس 

باقي باشد انتخابات میاندوره اي برگزار خواهد شد.
با هماهنگي شوراي  به شرح زیر اصالح مي گردد: وزارت کشور مکلف است  ماده 8  تبصره 2 
نگهبان در حوزه هایي که انتخابات آنها متوقف و یا باطل اعالم شده و یا فاقد نماینده باشد  ظرف 
نگهبان  شوراي  توسط  نتیجه  اعالم  و  انتخابیه  حوزه هاي  آخرین  وضعیت  تعیین  از  پس  ماه  سه 

انتخابات مجدد را برگزار نماید.
ماده 1۶ و تبصره هاي آن به شرح زیر اصالح مي گردد: ماده 1۶ – انتخابات مجلس در حوزه هاي 
عادي  شرایط  ایجاد  تا  دهلران  و  مهران  قصرشیرین،  آزادگان،  دشت  خرمشهر،  آبادان،  انتخابیه 
انتخاباتي و  استقرار مجدد مهاجرین به مرکزیت حوزه هاي مذکور به وسیله فرمانداران و بخشداران 

در سراسر کشور انجام خواهد شد.
 تبصره 1 – انتخابات حوزه هاي انتخابیه دیگري که در اثر اضطرار ناشي از جنگ، وضعیتي مشابه به 
وضعیت حوزه هاي انتخابیه مذکور در ماده فوق را  داشته باشند به تشخیص و پیشنهاد وزیر کشور 

و تأیید شوراي عالي دفاع طبق ماده فوق برگزار خواهد شد.
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4-1-  مجلس سوم )1371- 1367(

در نوزدهم فروردین ماه سال 13۶7 که آخرین سال جنگ تحمیلی بود؛ 1۶ میلیون و 714 
هزار و 281 نفر به پای صندوق های رأی رفتند تا نمایندگان مجلس سوم را انتخاب کنند. 
بازسازي  بود.  نیز  امام خمینی )ره(  رحلت حضرت  شاهد  دوره  این  پایان جنگ،  بر  عالوه 
ویرانه های جنگ مهمترین مساله اي بود که ذهن مجلسیان را به خود معطوف نموده بود. در 

این دوره قانون انتخابات هفت بار اصالح شد.
قوانین و اصالحیه های قانونی مصوب دوره سوم مجلس شورای اسالمی

شرحتاریخردیف

16/05/1370

قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات.

 ماده واحده – استفاده از هرگونه پالکارد، تراکت، دیوارنویسي و کاروان هاي تبلیغاتي و استفاده 
از بلندگوهاي سیار در خارج از محیط سخنراني و  امثال اینها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم، 
و  اسالمي  انتخاباتي مجلس شوراي  نامزدهاي  از طرف  پاسخ  و  پرسش  و  و جزوه و سخنراني 
ریاست جمهوري و شوراهاي اسالمي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد. متخلفین از این قانون از سه 

تا سي روز زندان محکوم مي گردند.

 تبصره – اعالم نظر شخصیت ها در تأیید کاندیداها به شرطي مجاز است که بدون ذکر عنوان و 
مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبي مربوط به امضاءآنان تسلیم هیأت اجرایي انتخابات شده باشد.

228/08/1370

 قانون اصالح مواد 53  و  5۶  قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي.

 از متن ماده 53  عبارت “ فهرست اسامي نامزدهاي تأییدشده” و کلمه “ آگهي” حذف و کلمه “ نظر 
) تأیید یا رد(” و عبارت “ به داوطلبان ابالغ” جایگزین آنها  مي گردد، همچنین درتبصره 1 این ماده 
کلمه “ انتشار آگهي” حذف و کلمه “ ابالغ به داوطلب” جایگزین و در تبصره 2 کلمه “ نهایي” حذف 

و کلمه “ عمومي” جایگزین مي گردد.

کلیه  براي  انتخاباتي  تبلیغات  فعالیت  مدت  مي گردد:  اصالح  زیر  شرح  به  فوق  قانون   5۶ ماده 
داوطلبین تأییدشده موضوع ماده 52  و تبصره هاي 1 و 2 ماده 53  این قانون یکسان بوده و  8  
ادامه  از روز اخذ رأي  تا 24 ساعت قبل  از روز اخذ رأي) مرحله اول و دوم( آغاز و  روز  قبل 

خواهد داشت.

قانون و بر  به  باید مستند  نمایندگي مجلس شوراي اسالمي  – رد صالحیت داوطلبان   تبصره 1 
اساس مدارک و اسناد معتبر باشد.

317/10/1370

قانون میزان تأثیر تغییرات در تقسیمات کشوري در محدوده حوزه هاي انتخاباتي.

 ماده واحده – وزارت کشور مکلف است بدون تغییر جغرافیایي در محدوده حوزه هاي انتخابیه 
جز در چهار چوب مفاد تبصره ذیل قانون تعیین  حوزه هاي انتخاباتي مصوب  13۶۶.1.30  مجلس 
شوراي اسالمي تغییرات دیگري که بر اساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري به وجود 

 آمده یا مي آید را در محدوده حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي اعمال نماید.
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410/11/1370

قانون اصالح مواد 34،33،32،31،15 و۶9 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي و الحاق یک ماده 
به آن.

در ماده 15 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي جمله “ با هماهنگي شوراي سرپرستي صدا و 
سیما” حذف مي گردد.

دربندهاي 1 و 2 ماده 31 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي اصالحات زیر صورت مي پذیرد 
و یک تبصره به عنوان تبصره 4  به آن  الحاق مي گردد:

 الف – اشخاص و مقامات زیر به لیست اشخاص و مقامات مقرر شده در بند 1 ماده 31 اضافه 
مي گردد و نخست وزیر و اعضاي شوراي عالي قضایي مقرر شده در  آن حذف مي گردد:

ب – اشخاص و مقامات زیر به لیست اشخاص و مقامات مقرر شده در بند 2 ماده 31 اضافه 
مي گردد:

این ماده استثنائًا در  بندهاي  به  به ماده 31 اشخاص و مقامات اضافه شده  الحاقی   تبصره 4 – 
انتخابات سراسري چهارمین دوره مجلس موظفند حداقل یک ماه قبل از تاریخ  ثبت نام از سمت 

خود استعفاء نمایند.

عبارت زیر به عنوان بند)10( به ماده 32  قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي الحاق مي گردد:

10 – وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضاء انجمن هاي شهر و رؤسا و هیأت رئیسه کانون هاي 
حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضاء فعال آنها،  نمایندگان مجلسین سنا و شوراي ملي 

سابق.

 تبصره 2 – )الحاقی به ماده 33(: انتخاب و تأیید صالحیت سي نفر معتمد موضوع ماده 34 قانون 
و نیز دعوت از آنها جهت انتخاب اعضاء هیأت اجرایي حوزه انتخابیه  مربوطه بر عهده فرماندار 
یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه مربوطه خواهد بود و هیأت نظارت شوراي نگهبان طبق ضوابط بر 

اجراء آن نظارت خواهد  داشت.

 تبصره 5 – )الحاقی به ماده34( عضویت آن عده از افرادي که در انتخابات گذشته رسمًا) کتبًا( 
در  و  مشارالیهم  باشند  نموده  اعالم موضع  نمایندگي مجلس  نامزد  یا چند  از یک  به طرفداري 
انتخابات جاري کاندیدا شده باشند، در هیأت اجرایي و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه انتخابیه 

مربوطه ممنوع مي باشد.

 تبصره – )الحاقی به ماده۶9(: ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با 
اسناد و مدارک معتبر و با رأي اکثریت مطلق اعضاي شوراي نگهبان  مي باشد.

 ماده 7 – عبارت ذیل به انتهاي بند 7  ماده واحده مصوب 13۶3.2.11  اضافه مي شود:

 حضور نمایندگان هریک از کاندیداها تا پایان اخذ رأي و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه 
است.  بالمانع 

تفسیر قانوني در خصوص ماده)5۶(  اصالحي قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي)فعالیت های 529/11/1370
تبلیغاتی( تفسیر قانون فوق.
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621/12/1370

قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 1370.5.۶

 موضوع استفسار)فعالیت تبلیغاتی( تفسیر قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز 
چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شوراي اسالمي  تصویب و 

در تاریخ  1370.12.18  به تأیید شوراي نگهبان رسیده است.

24 - قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي.

 ماده واحده – ممنوع بودن تبلیغات توسط صدا و سیما و جراید شامل پخش مستقیم مذاکرات 
مجلس شوراي اسالمي و درج آن در جرائد  نمي شود. 

قانون اصالح ماده واحده الحاقي به قانون انتخابات مصوب  1370.5.۶  مجلس شوراي اسالمي 727/12/1370
تبلیغاتی( )فعالیت 

 5-1-مجلس چهارم )1375- 1371(

انتخابات این دوره در 21 فروردین 1371 برگزار شد و 18 میلیون و 7۶7 هزار و 47 
نفر)حدود ۶0 درصد واجدین شرایط رأی دادن( در انتخابات شرکت نمودند. تداوم سازندگی 
قانون  دوره  این  در  بود.  دوره  این  در  نمایندگان مجلس  کارهای  در رأس دستور  همچنان 

انتخابات دو بار اصالح شد.

قوانین و اصالحیه های قانونی مصوب دور چهارم مجلس شورای اسالمی

شرحتاریخردیف

12/12/1371
قانون اصالح ماده شانزده قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب  13۶2.12.9  و حذف 

تبصره هاي آن.

قانون اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي/  قانون فوق مشتمل بر 2۶ ماده است.24/05/1374



93 فصلنامه سیاست کالن، سال پنجم، شماره هفتم، پاییز 1395

6-1- مجلس پنجم)1379- 1375(

پنجمین دوره انتخابات مجلس در هجدهم اسفندماه 1374 با حضور 24 میلیون و 717 
هزار و 88 نفر )حدود 70 درصد واجدان شرایط رأی دادن( برگزار شد. عطف توجه به مسایل 
اعمال تحریم های  از  به ویژه پس  اروپا،  آمریکا و  افزایش فشارهای  نظیر  سیاست خارجی 
آمریکا علیه ایران، مهم ترین دغدغه مجلس پنجم بود.در این دوره قانون انتخابات شش بار 
اصالح،  ویک بار قانون انتخابات بطور کامل مشتمل بر 94 ماده وهفتاد وپنج تبصره تصویب 

شد.
قوانین و اصالحیههای قانونی مصوب دور پنجم مجلس شورای اسالمی

شرحتاریخردیف

127/12/1376

قانون الحاق دو تبصره به ماده )8( قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي

 تبصره 4 – انتخابات میاندوره اي مجلس شوراي اسالمي یک مرحله اي و با اکثریت نسبي انجام 
خواهد گرفت و هر نماینده که اکثریت آراء را از بین  داوطلبان بیاورد نماینده مردم خواهد بود.

 تبصره 5 – این قانون پس از تصویب بالفاصله الزم  االجرا مي باشد و شامل انتخابات برگزار شده 
در تاریخ 137۶.12.22 نیز خواهد بود.

قانون لزوم رسیدگي دقیق به شکایات داوطلبین رد صالحیت شده در انتخابات مختلف/ تاریخ 220/07/1378
تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1378.8.22

307/09/1378
انتخابات مجلس شوراي اسالمي/ قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و هفتاد و پنج  قانون 

تبصره است.

413/10/1378
31 - قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
اسالمي  شوراي  مجلس  انتخابات  قانون   )20( ماده  به  تبصره  الحاق  یک  و   13۶5.5.9 مصوب 

مصوب 1378.9.7

513/10/1378

32 - قانون اصالح موادي از قانونان تخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 1378

 ماده واحده - مواد )8(، )9(، )57(، )58(، )۶1( و )۶3( قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
مصوب 1378.9.7 به شرح ذیل اصالح  مي گردد: از جمله – در مواد )8( و )9( عبارت “ حداقل 

یک سوم” به “ حداقل یک چهارم” تبدیل مي گردد.

629/10/1378
33 - قانون تفسیر بند )2( قانون اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 
1378.10.13 موضوع استفسار منظور از تراکت و زندگي نامه و جزوه در ماده )57( قانون اصالح 

موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 1378.10.13 چیست؟

704/11/1378
34- قانون اصالح ماده )4( قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي مصوب 13۶5.5.9 و الحاق یک تبصره به ماده )20( قانون انتخابات مجلس 

شوراي اسالمي مصوب 1378.
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7-1-مجلس ششم)1383- 1379(

انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسالمی در بهمن ماه 1378 با حضور حدود 27 
این دوره،  برگزار شد. مجلس در  نفر)حدود 70 درصد واجدان شرایط رأی دادن(  میلیون 
توسعه سیاسی در عرصه داخلی و تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی را در دستور کار 

خود قرار داد. در این دوره قانون انتخابات 4 بار اصالح شد.
قوانین و اصالحیه های قانونی مصوب دور ششم مجلس شورای اسالمی

شرحتاریخردیف

125/08/1379

اعضاي  تغییر عنوان  قانون  انتخابات مجلس شوراي اسالمي و اصالح  قانون  قانون اصالح   - 35
ماده   )3( و   )2( تبصره هاي  در   – الف  تبدیل شده اند.  به شهر  اسالمي روستاهایي  که  شوراهاي 
)8( قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 1378.9.7 مهلت پنج ماه به هفت ماه افزایش 

مي یابد.

ریاست  دوره  هشتمین  انتخابات  با  همزمان  ششم  مجلس  میاندوره اي  انتخابات  اولین   – تبصره 
جمهوري سال 1380 برگزار خواهد شد. تبصره 2 – ماده 10: شناسنامه رأي دهنده ممهور مي گردد.

تبصره )3( ذیل ماده )10( قانون انتخابات مجلس  شوراي اسالمي حذف و بجاي آن عبارت  » و 
در صورت ضرورت قابل تمدید مي باشد« جایگزین مي گردد. دربند )2( ماده )27( قانون انتخابات 

مجلس شوراي اسالمي سن راي دهندگان از شانزده سال تمام به پانزده سال تمام کاهش مي یابد.

 ماده 4 - ماده )29( مهلت هاي مقرر براي استعفاء مقامات مشمول بندهاي ) الف( و )ب( از سه ماه 
به دو ماه تقلیل مي یابد.

 قانون فوق مشتمل بر پنج ماده است.

29/03/1380

قانون استفساریه مواد )11( و )13( قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوري و 
مجلس شوراي اسالمي  و ماده )19( قانون انتخابات ریاست جمهوري، موضوع استفساریه، منظور 
از مفاد ماده )19( قانون انتخابات ریاست جمهوري ناظر به شناسنامه عکس دار و ماده )11( قانون 
نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوري و با توجه به ماده )13( قانون نظارت شوراي 
نگهبان بر انتخابات  مجلس شوراي اسالمي آیا منظور از امضاء ناظران صرفًا اعالم حضور ناظر 
در طول برگزاري انتخابات است یا امضاء ناظران به معني تأیید روند اخذ رأي  در شعبه مربوطه 

تلقي مي شود؟

37/02/1383

قانون الحاق یک تبصره به ماده )9( قانون  انتخابات مجلس شوراي اسالمي/  ماده واحده – تبصره 
ذیل به عنوان تبصره )۶( به ماده )9( قانون انتخابات مجلس  شوراي اسالمي مصوب 1378.9.7 
اسالمشهر  در  و  شمیرانات  ري،  تهران،  انتخابیه  حوزه  دوم  مرحله  انتخابات  مي گردد:  الحاق 
هفتمین دوره مجلس شوراي اسالمي همزمان با انتخابات نهمین دوره ریاست  جمهوري  انجام 

خواهد پذیرفت.

415/02/1383

قانون استفساریه ماده )۶( قانون انتخابات  مجلس شوراي اسالمي.

با عنایت به مفاد ماده )۶( قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي، مصوب 1378.9.7 – به ویژه 
تبصره آن،» سنوات نمایندگي در مجلس شوراي اسالمي«  در کدام یک از صور ذیل جزو سابقه 

خدمت دولتي قابل احتساب مي باشد.
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8-1- مجلس هفتم )1387- 1383(

انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسالمی در اسفند 1382 با حضور حدود 23 میلیون 
و 438 هزار و 30 نفر)حدود 50 درصد واجدان شرایط رأی دادن( برگزار گردید. مقابله با 
سازمان  به  پیوستن  برای  تالش  الحاقی،  پروتکل  تصویب  اجتماعی،  و  اقتصادی  مشکالت 
تجارت جهانی ... از مهمترین موضوعاتی بود که پس از شروع به کار این دوره از مجلس، در 

دستور کار نمایندگان قرار گرفت. در این دوره، قانون انتخابات 4 بار اصالح شد.

قوانین و اصالحیه های قانونی مصوب دور هفتم مجلس شورای اسالمی

شرحتاریخردیف

126/12/1383

- قانون  الحاق  یک  تبصره  به  ماده  )8( قانون  انتخابات  مجلس  شوراي  اسالمي.

قانون  انتخابات  مجلس  شوراي  اسالمي  مصوب    )8( به ماده    )4( تبصره  ذیل  به  عنوان  تبصره  
7/9/1378 و اصالحات  بعدي  آن  الحاق  و شماره  تبصره هاي  بعدي. 

212/10/1385

ماده واحده - بند)2( ماده )27( قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي و بند)2( ماده )3۶( قانون 
انتخابات ریاست جمهوري اسالمي ایران به شرح ذیل اصالح مي شود: 

2- هجده سال تمام.

313/10/1385

قانون اصالح بند)4( و تبصره )2( ماده )28( قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 1378.

ماده واحده – بند )4( و تبصره )2( ماده )28( قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 
1378 به  شرح ذیل اصالح  گردید: داشتن مدرک تحصیلي کارشناسي ارشد یا معادل آن.

تبصره2- مدرک تحصیلي لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرائي.

426/01/1386

قانون اصالح قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي.

از جمله: انتخابات میاندوره اي مجلس شوراي اسالمي در حوزه هاي فاقد نماینده همزمان با یکي 
از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران انجام خواهد شد. 

نوین سازي  به  نسبت  قانون  این  تصویب  زمان  از  ماه  ظرف شش  است  موظف  کشور  وزارت 
شیوه هاي أخذ رأي و شمارش آراء به  منظور دقت، سالمت و نظارت بهتر در أخذ، شمارش و 
اعالم نتایج و همینطور استاندارد سازي صندوق هاي أخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس 

از تأیید شوراي نگهبان اقدام نماید.
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از سال 1358، یعنی تصویب اولین قانون انتخابات توسط شورای انقالب تا سال 1387، به 
طور کلی، سه قانون جامع تصویب و این قوانین 49 بار اصالح شده است. جالب اینکه تمام 
دوره های مجلس بدون استثناء به اصالح قانون انتخابات پرداخته است، با این وجه ممیزه که 

تعداد اصالحات قانون انتخابات در هر دوره متفاوت است.
2- روند انتخابات و تأثیر آن بر کارآمدی مجلس شورای اسالمی

انتخابات مجلس شورای اسالمی در شرایط کنونی منتج به نتایجی شده است که اهم   
آنها به قرار ذیل ارزیابی می گردد:

از حیث کارآیی مجلس در امر قانون گذاری- 1
• درگیر بودن نمایندگان در امور محلی، ماهیت قوانین مجلس را به سمت اموری برده 	

که معتنابه مناطق  خاصی از کشور است. بویژه در مواردی که نمایندگان یک استان، 
قدرت اجماع آفرینی بیشتری نسبت به دیگر نمایندگان داشته اند. این مسأله باعث انبوه 
شدن قوانین به بیش از 80 جلد قانون مصوب شده که اجرای آن   در عمل ناممکن 

شده است.
• ادبیات قانون  گذاری مجلس به دلیل فقدان تخصص بسیاری از نمایندگان به نسبت 	

ادوار گذشته تنزل قابل مشاهده ای یافته است.
2- از حیث کارآیی مجلس در پی گیری امور

• نظارت که یکی از مهترین وظایف مجلس است به دلیل وابستگی نمایندگان به امور 	
محلی و اقتضائات ناشی از آن و سایر دالئل، عماًل در بند و بست ها و معامالت میان 
نمایندگان و وزراء و دیگر کارگزاران اجرای امور به محاق رفته است. حتی بسیاری از 
پرونده های تحقیق و تفحص به سرانجام و نتایج ملموس و عملی منتج نگردیده است.

3- از حیث قواعد تفکیک و موازنه قوا
• به 	 محلی  امور  پیگیری  برای  نمایندگان  وابستگی  و  نمایندگان  میان  اجماع  فقدان 

دولت، به افزایش سلطه قوه مجریه و مجریان امور بر مجلس و نمایندگان شده است. 
پدیده ای که برای آینده مردم ساالری دینی اصل تفکیک و توازن قوا خطرناک است. 
منتقدان اصلی و فعال مجلس عمدتًا جزء نمایندگان تهران بوده اند که وابستگی کمتری 

به امور محلی و تخصص علمی و اجرایی بیشتری دارند.
4- از حیث پاسخ گویی نمایندگان به موکالن خود

• استان ها،  	 اسالمی شهر و روستا، در  بعضی شوراهای  فقدان عملکرد رضایت بخش 
پیگیری بسیاری از امور محلی را متوجه نمایندگان ساخته است. به همین دلیل نمایندگان 
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شهرستان ها، ارتباط چهره  به چهره و نزدیک تری با بسیاری از موکالن خود دارند که به 
مردم ساالری واقعی نزدیک تر است. عالوه بر این فعالیت ادوار مختلف مجلس نشان  
می دهد که نمایندگان شهرستان ها در پیشنهاد طرح ها و پیگیری لوایح، سؤال و ... نسبت 
منتقد  در کسوت  بیشتر  آنها  از  معدودی  مجوع  در  که  فعال ترند  تهران  نمایندگان  به 

برنامه های دولت ظاهر شده اند و اکثر آنها، اظهار وجودی در مجلس ندارند.

5- اگر روند گسترش استان ها ادامه یابد بعید نسبت که در آینده با حدود 50 استان روبرو 
باشیم و با توجه به اینکه برای عملی شدن برنامه های سند چشم انداز و ... نیازمند تقسیم کار 
منطقه ای در کشور خواهیم شد، کارکردهای ساختاری اساسی کشور نیز باید متناسب با این 
تغییرات هماهنگ شود به همین دلیل تغییر در وظایف و نحوه انتخاب نمایندگان مجلس نیز 

باید در تغییرات قوانین انتخابات ملحوظ گردد.

3- حوزه بندي انتخابات 
در باب حوزه بندي مناطق نیز قانون انتخابات، تقسیمات کشوري را مالک قرار داده است 

و به مرور زمان تعداد حوزه هاي انتخابیه افزایش یافته است.
به هر صورت آنچه در مورد حوزه هاي انتخابیه مي توان گفت این است که دو الگوي 
جمع گزیني و تک گزیني و در مجموع 280 حوزه انتخابیه بر اساس قوانین موجود انتخابات 
وجود دارد. 158 حوزه  انتخابیه به صورت تک گزینه  اي انتخابات برگزار می  شود و کاندیداها 
در 22 حوزه براي کسب دو کرسي، در یک حوزه برای کسب چهار کرسی، در دو حوزه برای 
کسب پنج کرسی و در حوزه تهران برای کسب 30 کرسی با یکدیگر به رقابت می  پردازند. 
البته براي اقلیت هاي مذهبي نیز حوزه خاصي وجود ندارد و هر کدام بنا به وابستگي مذهبي 

مي  توانند به یک کاندیدا رأي دهند.
تعداد حوزه هاي جمع گزیني و تک گزیني در ایران

اقلیت هاي دینيجمع گزینيتک  گزینينوع

کلیمانارامنه  شمالارامنه  جنوبآشوریانزرتشتیان12345630تعدادکرسی

169228121111111حوزه

با این وجود ایرادات زیر به نحوه تقسیم بندي حوزه هاي انتخابیه وارد است: 
وضعیت حوزه هاي انتخابیه دقیقا مشخص نیست. حوزه ها نه به صورت تک کرسي ( 1

است و نه به صورت چندکرسي، بلکه ترکیبي از دو صورت فوق است که مشکالت 
زیادي ایجاد مي کند.

این وضعیت شائبه اعمال تبعیض بین رأي دهندگان را افزایش مي دهد. مثاًل یک نفر در ( 2
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حوزه اي که یک نماینده دارد تنها یک حق انتخاب دارد. در صورتیکه یک نفر مثاًل در 
تهران حق انتخاب 30 مورد را دارد. این امر موجب تضییع حقوق شهروندي از طریق 

تبعیض قائل شدن بین انتخاب کنندگان در کشور مي شود.
هزینه هاي انتخابات، بویژه در زمان شمارش آراء را در حوزه هاي چندگزیني را افزایش ( 3

مي دهد و بسیاري از دستگاه ها را مشغول امر شمارش آراء مي نماید و همچنین مسائلي 
از قبیل صحت و سقم انتخابات و اعتراض نامزد ها را موجب مي شود. 

4- انتخابات برگزار شده
با عنایت ویژه حضرت امام خمینی)ره( به مردمی بودن انقالب و تأثیر حضورآحاد مردم در 
صحنه و مشارکت ایشان در اداره امور کشور که همگان در مراحل گوناگون و شرایط سخت 
پیش آمده برای انقالب شاهد برکات ان بوده  ایم؛ از پیروزی انقالب اسالمی تا کنون با احتساب 
مرحله دوم اتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری به عنوان یک دوره، شاهد برگزاری 33 دوره 
انتخابات در کشور بوده  ایم که این آمار در نوع خود بی نظیر است. البته از سویی آسیب هایی را 
هم در پی  داشته است که می بایست به رفع آن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت این تاریخچه 

همت  گمارد. می  توان آمار و اطالعات مختصر آن را به صورت زیر ارائه نمود:
لف( تغییر رژیم و قانون اساسی

کرسیحوزهداوطلبدرصدتعداد شرکت کنندهواجدین شرایطتاریخ برگزاريانتخابات

-1-1020/857/39120/440/10898/00و58/1/11همه  پرسی تغییر رژیم

58/5/1220/857/39110/784/93251/714282473خبرگان بررسي نهایي قانون اساسي

-1-1120/857/39115/690/14275/23و58/9/12همه  پرسی تأیید قانون اساسي

-1-68/5/630/139/59816/428/97654/51همه  پرسی بازنگري قانون اساسي

ب( مجلس خبرگان تعیین رهبری

تعداد کرسیتعداد حوزهتعداد داوطلبدرصدتعداد شرکت کنندهواجدین شرایطتاریخ برگزاريانتخابات

اولین دروه 
61/9/1923/277/87118/013/06177/381682482

69/7/1631/280/08411/602/61337/091802483دومین دوره

77/8/138/550/59717/857/86946/323962886سومین دوره 

85/9/2446/549/04228/321/27061/004932886چهارمین دوره
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ج( شوراهای اسالمی
تعداد داوطلبدرصدتعداد شرکت کنندهواجدین شرایطتاریخ برگزاريانتخابات

اولین دوره 
77/12/736/739/98223/668/73964/42336138

81/12/941/127/54720/235/89849/2218957دومین دوره 

85/9/2443/500/00028/199/90366/83247759سومین دوره 
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د( ریاست جمهوری
تعداد داوطلبدرصدتعداد شرکت کنندهواجدین شرایطتاریخ برگزاريانتخابات

58/11/520/993/64314/152/88767/42124اولین دروه

60/5/222/687/01714/573/80364/2471دومین دوره

60/7/1022/687/01716/847/71774/2646سومین دوره

64/5/2525/993/80214/238/58754/7850چهارمین دوره

68/5/630/139/59816/452/67754/5979پنجمین دوره

72/3/2133/156/05516/796/78750/66128ششمین دوره

76/3/236/466/48729/145/75479/93238هفتمین دوره

80/3/1842/170/23028/081/93066/59814هشمین دوره

84/3/2746/786/41829/400/85762/841014نهمین دوره )مرحله1(

84/4/346/786/41827/958/93159/763نهمین دوره )مرحله2(

88/3/2246/199/99739/371/21484/83476دهمین دوره
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هـ( مجلس شورای اسالمی
تعداد کرسیتعداد حوزهتعداد داوطلبدرصدتعداد شرکت کنندهواجدین شرایطتاریخ برگزاريانتخابات

58/12/2420/857/39110/875/96952/143694193270اولین دوره

63/1/2624/143/49815/607/30664/641592193270دومین دوره

67/1/1927/986/73616/714/28159/721999193270سومین دوره

71/1/2132/465/55818/767/04257/813233196270چهارمین دوره

74/12/1834/716/00024/682/38671/108365196270پنجمین دوره

78/11/2938/726/43126/082/15767/356853207290ششمین دوره

82/12/146/351/03223/734/67751/218172207290هفتمین دوره

86/12/2443/824/25424/279/71755/407600207290هشتمین دوره

90/12/1248/288/79930/905/60564/005283207290نهمین دوره
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5- شرایط انتخاب شوندگان در قوانین انتخاباتی

5-1- خبرگان
اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگي اخالقي،( 1
اجتهاد در حدي که قدرت استنباط بعض مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولّي فقیه ( 2

واجد شرایط رهبري، را تشخیص دهد،
بینش سیاسي و اجتماعي و آشنایي با مسائل روز،( 3
معتقد بودن به نظام جمهوري اسالمي ایران،( 4
نداشتن سوابق سوء سیاسي و اجتماعي،( 5

تبصره1- مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهاي شوراي نگهبان مي باشند.
تبصره2- کساني که رهبر معظم انقالب- صریحًا و یا ضمنًا- اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، 

از نظر علمي نیاز به تشخیص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت.
تبصره3- ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.

5-2- ریاست جمهوری
1(از رجال مذهبي، سیاسي،

2(ایراني االصل،
3(تابعیت جمهوري اسالمي ایران،

4(مدیر و مدبر،
5(داراي حسن سابقه و امانت و تقوي،

۶(مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسالمي ایران و مذهب رسمي آن.
5-3- مجلس

1(اعتقاد و التزام عملی به اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران،
2(تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران،

3(ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی والیت مطلقه فقیه،
4(داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن،

5(نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه،
۶(سالمت جسمی درحد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی،

7(حداقل سن30سال تمام و حداکثر 75سال.
تبصره3- هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای 

شرکت در انتخابات محسوب می شود.
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5-4- شوراهای اسالمی
1(تابعیت کشور جمهوري اسالمي ایران،

2(حداقل سن 25 سال تمام،
3(اعتقاد و التزام عملي به اسالم و والیت مطلقه فقیه،

4(ابراز وفاداري به قانون اساسي، 
تا دویست خانوار و داشتن  براي شوراي روستاهاي  5(دارابودن سواد خواندن و نوشتن 
مدرک دیپلم براي شوراي روستاهاي باالي دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم 
مدرک  حداقل  داشتن  جمعیت،  نفر  هزار  بیست   تا  شهرهاي  شوراي  براي  آن  معادل  یا 

لیسانس یا معادل آن براي شوراي شهرهاي باالي بیست  هزار نفر،
۶(دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت براي مردان.

تبصره2- اعضاء شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر 
محل سکونت هریک از اعضاء شورا از محدوده  حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب 

عضویت خواهدشد.
6-شرایط رأي  دهندگان؛ تابعیت و سن

   در مورد شرایط رأي دهندگان داشتن تابعیت ایران، داشتن 1۶ سال تمام و عدم محجوریت 
ً  تغییر یافته است و  ذکر شده است. الزم به یادآوري است که شرط سني رأي دهندگان مکررا
دائمًا بین 15 و 1۶ سال در حال نوسان بوده است. با این حال به نظر مي رسد با وجود اهمیت 

میزان مشارکت مردمي در انتخابات سن 15 سال تمام از اشکاالتي برخوردار است:
1- در کشور ما وظایف شهروندي )مثل سن سربازي و ..( 18 سال تمام تعیین شد، اما 
حقوق شهروندي )مثل انتخاب کردن( 15 سال تمام است که چندان تناسبي با هم ندارند. 

2- سن 15 سال سن مطلوبي جهت رأي دادن نبوده و نوجوانان در این سن به دلیل عاطفي بودن 
به راحتي تحت تأثیر قرار مي گیرند و با شناخت و بینش رأي خود را به صندوق نمي اندازند. 

3- از نقطه نظر مسائل شرعي نیز 15 سال صحیح نمي باشد، چرا که دختران در سن 9 
سالگي بالغ مي شوند و اینکه سن پسران مبناي حق شرکت در انتخابات قرار دهیم چندان 

صحیح به نظر نمي رسد. 
این مطلب زماني بیشتر آشکار مي شود که وضعیت موجود را با وضعیت دیگر کشورها 
نیز مقایسه کنیم. در اکثر کشورهاي دنیا حداقل سن رأي  دهندگان 18سال است. به سخن 
دیگر کیفیت مشارکت  کنندگان و رأي  دهندگان در اکثر کشورها از اهمیتي بیشتر از کمیت و 
تعداد رأي دهندگان برخوردار است. جدول زیر شرط سني شرکت کنندگان را در انتخابات 

کشورهاي مختلف نشان مي دهد.
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شرط سني شرکت کنندگان را در انتخابات کشورهاي مختلف

سن  رأي  دهنده نام کشورها تعداد کشور

15 سال ایران) اکنون 18سال( و کوبا 3

1۶ سال باهاماس، نیکاراگوئه 2

17 سال اندونزي، کره شمالي 2

18 سال

بلیز، بنگالدش، بلژیک، بلغارستان،  تانزانیا، پرتغال، پرو، گینه  نو، پاراگوئه، بنین، 
 برزیل، برمه، انگلستان، ایرلند، ایسلند،  ایتالیا، السالوادور، آمریکا، الجزایر، آفریقاي 
 جنوي، استرالیا، اروگوئه،  اسپانیا، آنگوال، آلمان، آرژانتین، آلباني، یونان، هندوراس،
 یمن، هلند، هند، ونزوئال، نروژ، نامبیا، مکزیک، میانمار، کویت، مجارستان، اتیوپي،
عراق، چین، ماداگاسکار، لوکزامبورگ، لهستان، کانادا، فرانسه، روماني، پاکستان

51

19 سال اتریش، اردن 2

20سال تایلند، ترکیه، لیختن اشتاین، سوئیس، ژاپن، تونس ۶

21 سال سیرالئون، سنگال، سامواي غربي 3

روند گسترش شمول تعداد افرادی که بواسطه شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

زمان استعفاءافرادقانون
13

58
ل 

وسا دولت  کارمندان  سایر  آنها،  معاونان  و  وزرا  نخست وزیر،   رئیس  جمهور، 
 موسسات وابسته به دولت، مدیر عامل و اعضاء شرکتهای تعاونی ادارات دولتی
 و موسسات وابسته به آنها و همچنین کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش

تآیید از   بعد 
اعتبارنامه

13
62

ل 
سا

آنها، مشاورین  و  معاونان  وزرا،  نخست وزیر،  وی،  مشاورین  و   رئیس  جمهور 
 اعضاء شورای  نگهبان، اعضاء شورای عالی قضائی، رئیس دیوان عدالت اداری،

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شاغلین نیروهای مسلح

 دو ماه قبل از
 ثبت نام )همه

حوزه  ها(
و مشاورین  و  استانداران  قضات،  دادیارها،  دادستان ها،  دائمی،  جمعه   ائمه 
بخشداران، فرمانداران،   کل،  ادارات  سرپرستان  و  کل  مدیران   معاونین  آنان، 
و کشور  سراسر  سازندگی  جهاد  و  اسالمی  تبلیغات  دفاترسازمان   سرپرستان 

مدیران صدا و سیمای جمهوری اسالمی

 دو ماه قبل از
 ثبت نام )محل

خدمت(
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13
78

ل 
سا

اضافه بر موارد فوق: معاونین رئیس جمهور، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و معاونین وی، مشاورین معاونین رئیس جمهور، روسای دفاتر سران سه 
قوه، سرپرستان وزارتخانه ها، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه ها و 
مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا، اعضای هیأت مرکزی نظارت، 
معاونین و مشاورین رئیس قوه قضائیه، معاونین و مشاورین رئیس دیوانعالی 
دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی، معاونین و مشاورین  کشور، 
رئیس دیوان عدالت اداری، معاونین و مشاورین رئیس سازمان بازرسی، روسا 
و سرپرستان سازمان ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح 
رئیس  وی،  معاونین  و  سیما  و  صدا  سازمان  رئیس  معاونین،  و  جانشینان  و 
آنان،  مشاورین  و  معاونین  استانداران،  وی،  معاونین  و  احمر  هالل  جمعیت 
فرمانداران، بخشداران، شهرداران و روسای مناطق شهرداری، روسا و سرپرستان 
سازمان های دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، اعضای هیأت مدیره و مدیران 
عامل بانک ها، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های دولتی و وابسته 
به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد، رئیس 
کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی، روسا و سرپرستان بنیادهای 
) مستضعفان، شهید، 15 خرداد، مسکن(، کمیته امداد امام خمینی) ره(، نهضت 
سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسالمی،  دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس 
سازمان تعزیرات حکومتی و روسای اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و 

تعاون، معاونین و مشاورین آنان، شاغلین در وزارت اطالعات.

 سه ماه قبل
از ثبت نام

 ) همه
حوزه  ها(

 اضافه بر موارد فوق:روسا و سرپرستان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
 اعم از دولتی و غیر دولتی و روسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.،  اعضای
 هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های دولتی و وابسته به دولت در استان
و شهرستان، سرپرستان مناطق و روسای شعب بانک ها در استان و شهرستان

قبل ماه   سه 
نام ثبت   از 
 )حوزه محل

خدمت(
13

86
ل 

 عالوه بر موارد فوق: اعضاء شوراهای اسالمی شهر و روستا، قضات شاغل درسا
 شش  ماه قبلامر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان ها و استان ها

از  ثبت  نام

8- نظارت بر انتخابات 
در قانون اساسي مطابق اصل نود و نه وظیفه نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان 
است. شوراي نگهبان  نظارت  بر انتخابات  مجلس  خبرگان  رهبري ، ریاست  جمهوري، مجلس  
شوراي اسالمي  و مراجعه  به  آراي  عمومي  و همه پرسي  را برعهده  دارد. در تفسیر اصل نود و 
نهم )نظریه شمارة 1234 مورخ 1370/3/1( شوراي نگهبان آورده است که: نظارت مذکور 
در اصل نود و نهم قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرایي انتخابات از 
جمله تأیید و رد صالحیت کاندیداها مي  شود. در اولین انتخابات مطابق اصل 118، مجلس و 
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ریاست جمهوري به دلیل عدم تشکیل شوراي نگهبان وظیفه نظارت به انجمن نظارت محول 
گردید.

9- تبلیغات انتخاباتي 
در باب تبلیغات نیز در کلیه قوانین انتخاباتي محدودیت ها و شروطي تعیین شده است. 
ً  بندهایي بر آن افزوده  روند قوانین ناظر بر تبلیغات نیز روندي تکاملي داشته است و کرارا
شده است و با وجود اینکه قانون انتخابات در فصل مربوط به تبلیغات مدت فعالیت تبلیغات 
فعالیت های  در  رعایت  به  الزامی  موارد  و  می شود  محسوب  تخلف  که  مواردی  انتخاباتی، 
تبلیغاتی را معین نموده است ولی همچنان عدم شفافیت شیوه  ها و هزینه  های تبلیغاتی در 
انتخاب  در  ویژه  به  نمایندگی  داوطلبان  کثرت  دیگر  سوی  از  می  شود.  مالحظه  انتخابات 
شوراها امر شناخت صحیح داوطلبان را برای رأی دهندگان دشوار می سازد و نیز رواج جنگ 
پوسترها که با اسراف و تبذیر فوق العاده و هدر رفتن بخشی از سرمایه های ملی همراه است، 

موجب نگرانی به حق بسیاری گردیده است.
10- جرایم انتخاباتي 

در باب جرایم انتخاباتي نیز باید گفت که قوانین انتخاباتي به این موضوع توجه شده است 
نمي  توان  البته  است.  نکرده  بیني  پیش  را  انتخاباتي مجازات خاصي  برخي جرایم  براي  اما 
انکار کرد که در تحول قوانین انتخاباتي نسبت به جرایم انتخاباتي نیز نوعي روند تکاملي و 
رو به رشد احساس می  شود. مجازات هاي تعیین شده نیز در قوانین جدید از تنوع بیشتري 
برخوردار گردیده است. اساساً  در قوانین انتخاباتي دنیا در رابطه با جرایم انتخاباتي دو رهیافت 
وجود دارد. در رهیافت اول کلیه جرایمي که ممکن است در انتخابات به وقوع بپیوندد به 
صورت تفصیلي اشاره مي  شود و براي هر کدام مجازاتي تعیین مي  شود و مقام رسیدگي  کننده 
به آن نیز از پیش معلوم است اما در رهیافت دوم دادگاهي در نظر گرفته مي  شود تا رفتارهاي 

مجرمانه را تشخیص دهد و متناسب با آن مجازاتي را تعیین نماید.
11- زمانبندی انتخابات

فرآیندهای اصلی پس از ثبت نام تا تأیید یا رد نهایی صالحیت داوطلبان و اعالم اسامی 
در انتخابات کشور به شرح ذیل می باشد:



107 فصلنامه سیاست کالن، سال پنجم، شماره هفتم، پاییز 1395

فرایندهای اصلی پس از ثبت نام تا تایید یا رد نهایی صالحیت داوطلبان و اعالم اسامی

10/03 الی یک هفتهثبت نام داوطلبان
10/09

10/03 الی ۶ روزفرصت تشکیل هیأت های اجریی)ماده31 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی(
10/08

فرصت بررسی و پاسخگویی در مراجع چهارگانه)ماده 48 قانون انتخابات 
مجلس شورای اسالمی(

از هر  5 روز 
استعالم

10/04 الی 
10/14

بررسی صالحیت ها در جلسه هیأت اجرایی )مرحله اول()ماده 50 قانون 
انتخابات مجلس شورای اسالمی(

10 روز
10/10 الی 10/19

اعالم مراتب رد یا عدم احراز صالحیت در هیأت اجرایی به داوطلبین)ماده 
51 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی(

1 روز
1390/10/20

فرصت شکایت از نتایج بررسی های هیأت اجرایی)ماده 51 قانون انتخابات 
مجلس شورای اسالمی(

10/21 الی 4 روز
10/24

بررسی شکایات و صالحیت ها در هیأت نظارت استان با کسب نظر هیأت 
مرکزی نظارت)مرحله دوم( )ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی(

10/25 الی 7 روز
11/01

آغاز فرصت تغییر حوزه انتخابیه)ویژه داوطلبان تایید صالحیت شده( در 
مرحله دوم

تا 15 روز قبل 
از  رای گیری

11/01 الی 
11/26

بررسی شکایات و صالحیت ها در شورای نگهبان)مرحله سوم()تبصره 3 
ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی(

20 روز
11/02 الی 11/21

ماده 52  فرصت شکایات ویژه رد صالحیت شده های موضوع تبصره 3 
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی

11/22 الی 3 روز
11/24

بررسی شکایات مشمولین تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای 
اسالمی)مرحله چهارم(

11/25 الی 7 روز
12/01

اجرایی  آئین نامه  ماده 135   3 مراکز حوزه )تبصره  به  اسامی  قطعی  اعالم 
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی(

1 روز
1390/12/02

انتشار آگهی اسامی توسط فرمانداری های مرکز حوزه انتخابیه)ماده 3۶ 
آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی(

1 روز
1390/12/03

12/04 الی 7 روزتبلیغات
12/10

11390/12/12 روزبرگزاری انتخابات
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جمع  بندی
در نهایت وقتی شرایط موجود در انتخابات جمهوری اسالمی ایران مورد بررسی و تحلیل 
واقع می شود آسیب  ها و چالش  های زیر در حوزه های مختلف به چشم می خورد. علی رغم 
محاسن فراوان موجود و ابتناء حقیقی نظام بر مردم ساالری دینی. اما همیشه نگاه به وضعیت بهتر 

و مطلوب باعث پیشرفت و ارتقاء جایگاه نظام جمهوری اسالمی ایران می گردد.

الف( آسیب  ها و چالش های موجود در حوزه  ی اجرا: نظام مند و ثابت نبودن روش ها، 
رویکردها، ضوابط و مقررات مربوط به نهادهای متولی انتخابات، اختالافات ناشی از ادغام یا 
جدایی برخی حوزه های انتخاباتی، درهم آمیختگی اختیارات )تداخل وظایف( نهاد اجرایی 
و نظارت، سنتی بودن سیستم رأی  گیری و شمارش آراء و عدم برخورداری یا استفاده از 

فناوری های روزآمد.
ب( آسیب  ها و چالش های موجود در دیگر محورها: عدم ثبات و انسجام در قوانین انتخاباتی 
کشور، مشخص نبودن نظام انتخاباتی )فقدان نظام انتخاباتی جامع و الگوی انتخاباتی بومی(، 
عدم شفافیت موارد غیرمجاز هزینه  های تبلیغاتی در انتخابات، شعارهای نامناسب رقبای 
انتخاباتی و هواداران آنها، مشخص نبودن جایگاه احزاب و تشکل  های سیاسی در انتخابات 

و کوتاه بودن مدت زمان الزم جهت بررسی صالحیت ها از سوی مرجع نظارت.
حال پس از احصاء آسیب ها و چالش ها گام بعدی برای سیاست گذاری، پیشنهاد 
راهکارها و بندهای سیاستی متناظر با هر چالش برای رسیدن به وضعیت مطلوب 

در انتخابات است. 

منابع و مأخذ
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.- 
قانون انتخابات ریاست جمهوري اسالمي.- 
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري.- 
قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي.- 
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور.- 
سایت رسمی مرکز آمار.- 
سایت رسمی وزارت کشور.- 
سایت رسمی شورای نگهبان قانون اساسی.- 
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راهبردی. -  مطالعات  پژوهشکده  انتخاباتی.  نظام های  دانشنامه  ابوذر.  رفیعی،  ترجمه  رینولدز.  آندرو، 
تهران.1389.

احمدی، علی. انتخابات در ایران. بنیاد حقوقی میزان، تهران، 1389.- 
پیشگاهی فرد، زهراء. جغرافیای انتخابات پارلمانی. مرکز پژوهش های مجلس. تهران. 138۶.- 
قانون جدید انتخابات مجلس شورای ملی مصوب سال 1350.- 
قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب شورای انقالب مصوب سال 1358.- 
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب سال 1359.- 
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال 13۶8.- 
قانون اصالح انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی مصوب سال 13۶8.- 
قانون اصالح ماده 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال 13۶4.- 
قانون میزان تأثیر تغییرات در تقسیمات کشوری در محدوده حوزه های انتخاباتی مصوب سال 1370.- 
قانون اصالح ماده 1۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و حذف تبصره های آن مصوب سال 13۶2.- 
قانون اصالح قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب سال 1374.- 
قانون الحاق دو تبصره به ماده)8( قانون انتخابات مجلس مصوب سال 137۶.- 
قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صالحیت شده تصویب مجمع تشخیص مصلحت - 

نظام سال 1378.
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب سال 1378.- 
مجموعه نظرات شورای نگهبان)1381(، تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی، ج چهارم، - 

1380-1359 مرکز تحقیقات شورای نگهبان.
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الگوهای دولتی، مستقل و ترکیبی

مهدی باقری فارسانی 1        دانیال طاهری فدافن2
چکیده

در بررسی مسأله انتخابات، جدای از نوع نظام انتخاباتی، شیوه برگزاری انتخابات نقش ویژه 
و تعیین کننده ای ایفا می نماید. موضوع انتخابات و نظام مدیریت اجرایی انتخابات به عنوان یک 
ساز و کار پیش بینی شده در قوانین اساسی، قوانین موضوعه و عرف های اساسی کشورهای 
مختلف برای برگزاری یک انتخابات دقیق و سالم مورد اشاره قرار گرفته  است. اهمیتی که نظام 
مدیریت اجرایی انتخابات در برگزاری یک انتخابات مدبّرانه ایفا می نماید در نسبت مستقیمی با 
سالمت، شفافیت و صّحت جریان انتخابات قرار می گیرد. در رویه عملی کشورها، تاکنون سه 
الگوی: مستقل، دولتی و مختلط یا ترکیبی برای نهاد مدیریت انتخابات به رسمیت شناخته شده 
است و از این زاویه می توان با طبقه بندی کشورهایی که از این الگوها تبعیت می کنند، پرداخت. 
در واقع هدف اساسی از ایجاد نهادهای متولی برگزاری انتخابات بر مبنای الگوهای مذکور، 
تضمین حداکثری صیانت از آراء شهروندان و در نهایت برگزاری یک انتخابات عادالنه می باشد. 
اگرچه با توجه به برخی شاخص ها می توان مدیریت اجرایی انتخابات را به چند الگو تقسیم 
نمود اما در نهایت نمی توان قاطعانه ادعا نمود که فرایند برگزاری انتخابات در چند کشور با یک 
الگو، بصورت یکسان اجرا می گردد. بدین معنا که نوع مدل نهاد مدیریت انتخابات بطور قطعی 
نمی تواند مبیّن نوع فرایند برگزاری انتخابات در یک کشور با تجربه تاریخی و اجتماعی ویژه 
خود  باشد. با این وجود با مطالعه تطبیقی مابین سه الگوی نظام انتخاباتی می  توان به نقاط قوت 
و ضعف هر یک پی برد و از قابلیت  های هریک در نظام انتخاباتی داخلی سود جست. مقاله 

پیش رو از این زاویه به بررسی مدیریت اجرایی انتخابات پرداخته است.

واژگان کلیدی
انتخابات، الگوی دولتی، الگوی مستقل، الگوی ترکیبی، مدیریت اجرایی انتخابات

مقدمه
انتخابات در کشورهایی که روش  ها و ساز و کارهای دموکراتیک را پذیرفته اند،  به انحاء 

1-کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران)مسئول مقاله(. 

2- دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران. 
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محسوب  مردم  ساالری  حیاتی  شریان  عنوان  به  انتخابات  که  چرا  می شود.  برگزار  گوناگون 
می شود. در نظام های مردم  ساالر دولت  ها متعهد به برگزاری انتخاباتی عادالنه، همگانی و با 
مدیریت صحیح می  باشند. رعایت اصولی چون شفافیت، پاسخگویی، بی طرفی و قانونگرایی از 

جمله ضابطه های مدیریت مطلوب اانتخابات است.
علی رغم همه چاره اندیشی  ها جهت اجرای مطلوب انتخابات، کمتر نظام انتخاباتی وجود 
از معضل  انتخابات عاری  به  دارد که در آن رفتار رأی دهی و دیگر ساز و کارهای مربوط 
باشد. بنابراین از جمله مسائل مهم در اکثر نظام  های مردم  ساالر، چگونگی برگزاری و ساز و 
کارهای اجرایی انتخابات است. کم هزینه بودن، صیانت از آراء مردم و انطباق با قانون، از جمله 
حساسیت  های موجود در این گونه نظام ها می  باشد. بررسی های صورت گرفته در کشورهای 
مختلف، بدون توجه به نوع الگوی نهاد مدیریت اجرایی انتخابات، نشان می  دهد که کارکردهای 
مجریان در هر کشور مختص به خود آن کشور بوده، صرفاً عرف های سیاسی و قوانین مصوب 
در این زمینه راهنمای اجرای انتخابات می باشد. اگرچه با توجه به برخی شاخص ها می توان 
مدیریت اجرایی انتخابات را به چند الگو یا مدل تقسیم نمود، اما در نهایت نمی توان به طور 
قاطع ادعا نمود که فرایند برگزاری انتخابات در چند کشور با یک الگو و به صورت یکسان اجرا 
می گردد. در نظام جمهوری اسالمی انتخابات  بدون وقفه حتی در وضعیت انقالب و جنگ 
برگزار شده است. ارزیابی  های صورت گرفته نشان می دهد که نظام انتخابات ایران با ایده ها 
و مفروضات مطلوب فاصله دارد. در نظام هایی که در آن انتخابات عمومی و گسترده برگزار 
می شود، آگاهی از ساز و کارها و الگوهای اجرایی انتخابات در سایر نظام ها، می تواند برای 
آشنایی مجریان و قانون گذاران برای مواجهه با معضالت اجرایی انتخابات و حل و فصل آن 

مفید باشد.
کمیسیون انتخابات یکی از ساز و کارهای اجرای انتخابات در اغلب نظام  های مردم ساالر 
است. در نظام جمهوری اسالمی ایران اولین بار ایده کمیسیون انتخابات در زمان اصالح قانون 
انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسالمی مطرح گردید؛ اما در قانون مربوطه به 
تصویب نرسید. انتشار سیاست های نوین انتخابات فرصتی دوباره برای ارزیابی این ساز و کارها 

و بهره گیری از تجربیات موجود در جهت برگزاری مطلوب انتخابات است.
چنین ساختاری در اکثر نظام های انتخاباتی کشورهای جهان البته با اسامی و وظایف مختلف 
اجرای  عهده دار  انتخابات  کمیسیون  کشور   9۶ در  جهان  کشورهای  مجموع  از  دارد.  وجود 
انتخابات است. 10کشور دارای کمیته برگزاری انتخابات بوده و در 7 کشور شورای مرکزی یا 
ملی انتخابات، مدیریت انتخابات را بر عهده دارد. در 2 کشور پارلمان و در 20 کشور انتخابات 
توسط وزارت کشور و در 10 کشور توسط وزارت دادگستری برگزار می  شود. در 3۶ کشور نیز 
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دپارتمان و هیئت و دفتر و ... مسئولیت اجرای انتخابات را بر عهده دارند. 
این مقاله به بررسی تجربه برگزاری کمیسیونی انتخابات در سه کشور آمریکا، کانادا و فرانسه 
می  پردازد. پژوهش حاضر بر محور این پرسش  است که اصوالٌ مدیریت اجرایی انتخابات بر 
اساس چه الگوهایی و با چه نقاط ضعف و قوتی در سطح کشورهای مختلف عمل می  نماید و 
در این بین کمیسیون  های مختلف انتخاباتی تحت چه ساز و کارهایی مشغول و نحوه گزینش 

اعضاء کمیسیون انتخابات، وظایف و ویژگی  های هر یک چگونه می  باشد.؟
از اینرو با نگاهی تطبیقی به مدیریت اجرایی انتخابات در سه کشور آمریکا، کانادا و فرانسه  
به بررسی قابلیت  های هر یک از الگوهای مدیریت اجرایی انتخابات و کمیسیون  ها و نهادهای 
مسئول در آن ها می پردازد؛ تجربیاتی که برای برگزاری انتخابات در ایران نیز می تواند مفید باشد. 

1- الگوهای مدیریت اجرایی انتخابات
هرچند که فرایندهای انتخابات بازتاب اصولی ناب برای یک انتخابات دموکراتیک باشد، 
اما هیچ انتخاباتی نمی تواند بدون در نظر داشتن شرایط سیاسی، فرهنگی و تاریخی یک کشور 
برگزار گردد)Declaration of Principles for International Election Observation, 2005,p1(.معماری 
فرایند انتخابات ممکن است در قانون اساسی، قوانین انتخاباتی و دیگر قوانین و مقرراتی که 
ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم اجرای انتخابات را تحت الشعاع قرار دهد مشخص و تنظیم 
گردد)Rajas Ingham, Sakuntala, Kadirgamar, 2005,p4(. بر این مبنا چارچوب حقوقی که در قوانین 
برای اجرای انتخابات تعیین می شود می  بایست واضح و غیرمبهم بوده و تمام عوامل و عناصر 

اصلی مرتبط با این فرایند را در خود جای داده باشد.
همانگونه که در ادامه اشاره خواهد شد نهاد مجری انتخابات می تواند هم دارای کارکرد 
خاص و هم دارای اختیارات تام در فرایند برگزاری انتخابات یا همه پرسی باشد. به این منظور 
در بررسی مسألة انتخابات جدای از نوع نظام انتخاباتی )اکثریتی - تناسبی(، شیوه برگزاری 
ایجاد  از  منظور  واقع  در  ایفا می نماید.  بین  این  در  را  تعیین  کننده  ای  و  ویژه  نقش  انتخابات 
نهادهای متولی برگزاری انتخابات، تضمین صیانت آراء شهروندان و در نهایت تقویت مبانی 
مشروعیت حکومت می  باشد. فرایند برگزاری انتخابات اعم است از اجرا و نظارت. بدین معنا 
که نهاد مدیریت انتخابات با توجه به ساختار و چارچوب قانونی خود ممکن است تنها مجری 
باشد. همچنین ساختار  دار  توأمان عهده  را  نظارت  اجرا و  اینکه وظیفه  یا  باشد و  برگزاری 
سازمانی نهاد مجری انتخابات نقش قابل توجهی هم در فرایند انتخابات و هم در نتیجة انتخابات 
مدل  های  اساس  این  بر   .).Elklit, Jorgen and Reynolds, Andrew, ,2000.p۶(باشد داشته  می تواند 
مختلفی از این گونه نهادها در کشورهای دنیا با توجه به ساختار سیاسی و قانونی شان وجود 
دارد. در رویه عملی کشورها تاکنون سه الگو برای نهاد مدیریت انتخابات به رسمیت شناخته 
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شده است و تمام کشورهایی که از گونه  ای نظام انتخاباتی برخوردار هستند از یکی از الگوهای 
مستقل1 ، الگوی دولتی2 و الگوی مختلط یا ترکیبی3 جهت سامان بخشی به نظام انتخاباتی خود 
بهره می  گیرند که به بررسی این سه الگو با معرفی نقاط قوت و ضعف هر یک پرداخته می شود.

1-1- الگوی مستقل

الگوی مستقل مدیریت انتخابات در کشورهایی وجود دارد که فرایند انتخابات به صورت 
کامل صرفًا توسط یک نهاد برگزار و سازماندهی می شود که از لحاظ ساختاری مستقل از 
قوه مجریه می باشد و از نظر بودجه و مسائل مالی مستقل است. بر اساس این الگو، یک نهاد 
مدیریت در مقابل یک بخش یا وزارتخانه دولتی مسئول نمی باشد. اما ممکن است در مقابل 
قوه مقننه، قضاییه و یا رئیس کشور مسئول و پاسخگو باشد. نهادهای مستقل مدیریت درجات 
مختلفی از استقالل مالی و پاسخگویی را دارند، همچنین ممکن است در برابر وظایف خود 
تا اندازة خاصی پاسخگو باشند. اعضای این نهادها از بین افراد خارج از قوه مجریه انتخاب 
می شوند و مادامی که در عضویت این نهاد به  سر می برند حق انجام فعالیت در قوه مجریه را 
ندارند. در برخی از کشورها که تجربة دموکراسی را دارند یا در راستای دموکراسی سازی در 
کشور خود تالش می  کنند از الگوی مستقل مدیریت انتخابات بهره می  گیرند مانند ارمنستان، 
استرالیا، بوسنی و هرزگوین، بورکینافاسو، کانادا، کاستاریکا، استونی، هند، اندونزی، نیجریه، 

آفریقای جنوبی، تایلند، اروگوئه، لهستان و لیبریا.
الف: مزایای الگوی مستقل

1- فراهم نمودن محیط مناسب برای توسعة وحدت عملکرد اعضا و نهاد انتخابات،
2- تمرکز بر فعالیت های انتخاباتی که می تواند منتج به برنامه ریزی بهتر و تقویت بیشتر 

وظایف گردد،
3- تسلط بر بودجه و هزینه ها توسط این نهاد و اجرای فعالیت های انتخاباتی بصورت مستقل،
4- ادارة انتخابات تحت کنترل یک مدیریت واحد حتی اگر افراد یا گروه هایی که در این 

زمینه خدمات ارائه می دهند متکثر و مختلف باشند،
توسط  آن  کنترل  عدم  و  بی طرفی  که  به  صورتی  مدیریت  نهاد  مشروعیت  ارتقای   -5

(Ibid,p21).گرایش های سیاسی مشخص می  باشد
ب: معایب الگوی مستقل

1 – امکان دور افتادن از چارچوب تصمیم گیری های سیاسی و انتخاباتی،
1- Independent Model of Electoral Management.
2- Government Model of Electoral Management.
3- Mixed Model of Electoral Management.
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2- عدم امکان نفوذ و تأثیر گذاری کافی برای دریافت بودجه،
3- تغییر و تبدیل اعضا ممکن است موجب کاهش انتقال تجربیات و حافظة سازمانی گردد،
با هزینه های زیاد و عدم جذب  از قوه مجریه ممکن است  به دلیل داشتن استقالل   -4

نیروهای جدید مواجه شوند.
1-2- الگوی دولتی

این الگو در آن دسته از کشورهایی وجود دارد که انتخابات توسط قوه مجریه و از طریق 
یک وزارتخانه – عمدتًا وزارت کشور- برگزار می شود. این نوع از نهادهای دولتی در مقابل 
کابینه یا به عبارت دیگر، قوه مجریه پاسخگو و مسئول می باشند. اعضای آنها اکثراً همان 
اعضای قوه مجریه هستند و بودجة آنها نیز در دیف بودجه وزارتخانة مربوطه جای دارد. 
کشورهای دانمارک، نیوزلند، سنگاپور، سوئیس، تونس و ایاالت متحده از این الگو در زمینة 

(Ibid,p21).برگزاری انتخابات بهره می  گیرند

الف: مزایای الگوی دولتی 
1-توانایی انتقال تجربیات و حافظة کاری به دیگر اعضا،

2- همکاری با دیگر دستگاه های دولتی برای ارائة خدمات بهتر،
3- داشتن بودجه کافی،

4- داشتن قدرت و اختیارات کافی به دلیل متصل بودن به قوه مجریه.

ب: معایب الگوی دولتی 
1-ممکن است اعتبار انتخابات به دلیل نفوذ قوه مجریه و نیروهای سیاسی با تردید مواجه شود،
2- بودجه آن ممکن است تحت تأثیر تصمیمات سازمان های دولتی یا مقامات محلی قرار گیرد،

3- ممکن است اعضای آن از تخصص و مهارت الزم برخوردار نباشند،
4- نظام بروکراتیک این الگو ممکن است متناسب با نیازهای مدیریتی برای انتخابات نباشد،
5- ادارة انتخابات ممکن است بین بخش های مختلف قوه مجریه تقسیم شود و موجب 

.)Ibid, p21(پراکندگی تصمیمات و عدم هماهنگی در ادارة انتخابات گردد

1-3- الگوی ترکیبی

مدیریت انتخابات در الگوی ترکیبی معموالً دارای دو جزء می باشد و نظام انتخابات در 
آن ساختار دوگانه  ای دارد؛ یک نهاد سیاست گذار و ناظر که مستقل از قوه مجریه می باشد و 
یک نهاد اجرایی که در درون یک سازمان یا وزارتخانه دولتی وجود دارد. بر اساس این الگو، 
انتخابات توسط دو قسمت برگزار می گردد، به عبارت دیگر ترکیب ناقص الگوی مستقل و 
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دولتی را می توان در الگوی مختلط مشاهده کرد. این الگو در کشورهای ایران، فرانسه، ژاپن، 
اسپانیا و تعدادی از مستعمرات سابق فرانسه بخصوص در غرب آفریقا مانند مالی، سنگال و 

.)Ibid, p8(توگو مورد استفاده قرار می  گیرد

اختیارات، وظایف و توانایی های هر دو ترکیب این الگو در نمونه های مختلف آن متفاوت 
می باشد و طبقه بندی کشورها از منظر بکارگیری این الگو نمی تواند چندان شفاف باشد. در 
برخی از موارد، بخش مستقل این الگو دارای نقش نظارتی و تنفیذ کنندة وظایف بخش اجرایی 
می باشد مانند الگویی که در کشور ماداگاسکار وجود دارد. ارتباط بین هر دو ترکیب در این الگو 
در نظام حقوقی یا تفاسیر ارائه شده توسط مقامات قانونی انتخابات واضح و آشکار نیست و در 
این زمینه اختالف نظرهای فاحشی وجود دارد. برای مثال در انتخابات 1999 گینة کوناکری که از 
الگوی ترکیبی مدیریت انتخابات بهره می گرفت، نمایندگان حزب اکثریت و نمایندگان مخالفین 
در بخش مستقل نهاد مدیریت، در مورد نقش نظارتی و تنفیذی آن اختالفات شدیدی داشتند که 

متعاقب آن کارایی نهاد مدیریت بسیار تضعیف گردید. 

الف: مزایای الگوی ترکیبی

1- اعتبار باالی اعضای بخش مستقل می تواند موجب ارتقای مشروعیت این نهاد گردد،
2- همکاری بخش اجرایی و دولتی این نهاد برای بهره گیری از خدمات دیگر دستگاه های حکومتی،
3- بخش مستقل آن بر مصرف بودجه و همچنین راهبردهای مدیریتی و اجرایی نظارت دارد،
4- ساختار دوگانة آن موجب ممانعت از نظارت افراد یا گروه های خارج از مجموعه می  شود.

ب: معایب الگوی ترکیبی
1- عدم تفکیک وظایف ممکن است موجب بروز اختالف در صالحیت گردد،

نهاد ممکن است موجب عدم جذب بودجه و  این  2- مستقل بودن بخش سیاست گذار 
امکانات مالی کافی گردد،

3- بخش اجرایی آن ممکن است مورد دخالت های بی  مورد قوه مجریه قرار گیرد،
4- تخصیص وظایف بین بخش اجرایی وابسته به قوه مجریه و همچنین بخش مستقل می 

.)Ibid,p21(تواند موجب سردرگمی در انجام و پیشبرد وظایف گردد

2- مدیریت اجرایی انتخابات در ایاالت متحده آمریکا )الگوی دولتی(
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2-1- مقامات محلی1
اولین انتخابات در آمریکا، زمانی که انگلیسی ها در اواخر قرن هفدهم در آن ساکن شدند؛ 
برگزار گردید. در این کشور سازمان ملی خاصی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد. اولین 
از  انتخابات توسط کنگره در سال 2002، یعنی بیش از 200 سال پس  بار قانون مدیریت 
تصویب قانون اساسی این کشور به تصویب رسید. در ایاالت متحده آمریکا، اداره انتخابات 
بصورت نامتمرکز، یعنی از طریق مسئوالن محلی صورت می  گیرد. بنابر یک قاعدة خاص 
تحت عنوان »اصل تفویض اختیار تصمیم  گیری2«، در برگزاری انتخابات این کشور دولت 
مرکزی کمتر دخالت داشته و این امر به خود ایاالت و مناطق واگذار گردیده است؛ به گونه ای 
که بیش از سیزده هزار واحد مجزا در سطح مناطق ایاالت متحده در فرایند انتخابت مسئولیت 
و نقش مستقیم دارند و در هریک از پنجاه ایالت این کشور انتخابات بطور مستقل برگزار 
می  شود)Streb, Matthew J, 2008, pp 1۶7-170(. در قانون اساسی 1787 آمریکا، هیأت های 
انتخاب  کنندگان3به عنوان واسطه بین رأی  دهندگان و انتخاب  کنندگان نهایی رئیس جمهور 

و معاون او تعبیه شده است. 
مختصری  بسیار  توضیح  انتخابات،  اجرایی  مدیریت  زمینه  در  کشور  این  اساسی  قانون 
انتخاب  کنندگان  می دهد، بجز این که اعالم می دارد که ایاالت، متولی تعیین اعضای هیأت 
می  باشند. در گذر زمان، خود ایاالت روش های  برگزاری انتخابات در سطح ایالت و مناطق 
را توسعه دادند. به این دلیل که اغلب انتخاباتی که برگزار می شود  مربوط به نهادهای محلی 
است و مقامات خود شهرستان ها و شهرداری  ها، رأی  دهندگان را ثبت  نام، تعرفه های رأی را 
طراحی و فرایند رأی  گیری را اجرا می  نمایند؛ و نیز آموزش مسئوالن متولی این امر را  برعهده 
دارند. تا پایان قرن نوزدهم عمده ابزارهای اساسی رأی  گیری، تعرفه های رأی بودند که از 

طرف احزاب سیاسی به افراد داده می شد و در این تعرفه ها تمامی نامزدان معرفی می شدند.

2-2- چارچوب قانونی
قانون کمک به رأی  گیری آمریکا4 که در سال 2002 به تصویب رسید، تنها قانونی است 
که در زمینه فرایند برگزاری انتخابات در این کشور وضع گردیده است. تا قبل از تصویب 
ارایه  مالی  ایالتی و محلی کمک  به مسئوالن  انتخابات  اجرای  در  مرکزی  قانون دولت  این 
نمی کرد. اما پس از تصویب این قانون وضعیت تغییر کرد. به موجب این قانون کمیسیونی 

1- Local Authorities.

3- Electoral Colleges.
4- Help America Vote Act of 2002 (HAVA).
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به نام کمیسیون همیاری1 انتخابات تشکیل گردیده است که شیوه های برگزاری انتخابات در 
این کشور را مشخص و وضعیت ایاالت را در مسائل مالی مربوط به ابزارهای مورد نیاز برای 
برگزاری انتخابات مشخص می کند. کمیسیون متشکل از 4 عضو می باشد که دو نفر از طرف 

حزب جمهوری خواه و دو نفر از طرف حزب دموکرات انتخاب می گردند.

2-3- اختیارات و وظایف کمیسیون همیاری انتخابات و مسئوالن محلی ایاالت
عمل  انتخاباتی  اطالعات  پاالیش  و  ارائه  مرکز  عنوان  به  انتخابات  همیاری  کمیسیون 
می نماید؛ و از طریق کنترل کیفیت ابزارها و لوازم کاربردی مورد نیاز برای برگزاری انتخابات 
انجام  به  را  وظیفه خود  انتخابات،  در  راهنمای شرکت  دستورالعمل های  انتشار  و همچنین 
می رساند. اختیارات کمیسیون در صدور دستورالعمل و آیین نامه محدود است و نمی تواند 
کنگرة  مقابل  در  کمیسیون  این  نماید.  تحمیل  کند، وضع  ایاالت  بر  تکلیفی  که  را  مقرراتی 
ایاالت متحده، قوه مجریه و قوه قضائیه مسئول و پاسخگو است. مسئوالن محلی و مناطق نیز 
در درجة اول در مقابل مردم و در مرحلة بعد در برابر مقامات ایالتی و قوه قضائیه مسئولند.

2-4- کمیسیون فدرال انتخابات2
در فرایند برگزاری انتخابات در آمریکا نهاد دیگری به نام کمیسیون فدرال انتخابات تاسیس 
شده است. الزم به ذکر است که این کمیسیون مسئول سازماندهی انتخابات نیست و همانگونه 
که اشاره شد متولیان اصلی برگزاری انتخابات در این کشور، مقامات و مسئوالن محلی می باشند. 
این کمیسیون متشکل از وزیر امور خارجه و منشی مجلس نمایندگان یا افراد منتخب آن ها 
می باشد که به اعتبار سمت و بدون حق رأی در کمیسیون حاضر می شوند و نیز ۶ عضو منتخب 
از طرف رئیس جمهور که پس از مشورت با مجلس سنا منصوب می گردند، دیگر اعضاي این 

کمیسیون را تشکیل مي دهند. 
اعضای کمیسیون برای یک دوره ۶ ساله به این سمت منصوب می شوند و اعضا بر اساس 
اعضاي  می  شوند.  انتخاب  شایسته،  قضاوت  به  شهرت  و حسن  بی طرفی  تجربه، صداقت، 
کمیسیون به جزء دبیر سنا و سخنگوی مجلس نمایندگان، افرادی هستند که در زمان انتصاب 
جزو کارمندان دولت فدرال نیستند. این افراد 90 روز قبل از انتخاب شدن به این سمت، از هر 

شغل و حرفه ای که دارند استعفا خواهند داد.

2-5- وظایف کمیسیون انتخابات فدرال

1- Election Assistance Commission (EAC).
2- Federal Election Commission.
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 Federal انتخاباتی)  قانون رقابت های  1- مهیا نمودن زمینه های الزم جهت اجرای صحیح 
،)1971 ,)Election CampaignAct, )FECA

2- صدور دستورالعمل و توصیه نامه برای تمام افرادی که به موجب قانون مذکور مسئول 
ثبت و ضبط گزارشات انتخاباتی هستند؛ به منظور یکپارچه سازی گزارشات،

3- طراحی یک سیستم بایگانی به همراه کدگذاری های خاص و فهرست نویسی متناسب 
با اهداف قانون مذکور،

4- بررسی و نگهداری گزارشات انتخاباتی،
5- ارسال گزارشات مربوط به انتخابات به کنگره،

۶- تدوین مقررات مربوط به میزان وجوه دریافتی و هزینه شده توسط نامزدان و احزاب 
سیاسی در سطح فدرال)این وظیفه در سطح ایاالت بر عهده مسئوالن ایالت می باشد(،

7- تعیین نمودن میزان کمک های مالی دولتی که در سطح فدرال در اختیار نامزدان قرار 
می گیرد)کمک های مالی دولتی با این هدف صورت می گیرد تا نهادهای غیر دولتی نتوانند 
کمک مالی به نامزدان و احزاب نموده و از این طریق در نتیجة انتخابات نقش داشته باشند(،
 Federal Election)8- انتشار اطالعات و گزارشات مربوط به انتخابات از طریق شبکة اینترنت

.(54 ,Campaign Law, P

بر اساس قانون رقابت های انتخاباتی که در سال 1971 تصویب شده است؛ تمامی نامزدان 
انتخابات می بایست میزان و مبلغ پول های دریافتی و هزینه شده در رقابت های انتخاباتی را 

به طور کامل و دقیق گزارش نمایند.

2-6- فرایند اخذ رأي
فرایند اخذ رأی در ایاالت متحده  به این ترتیب صورت می پذیرد: فرد رأی دهنده شخصًا 
به یکی از مراکز اخذ رأی مراجعه نموده و پس از ثبت نام، رأی خود را به صندوق می اندازد. 
این شیوه به رأی  دهی منطقه ای معروف است. به موجب قانون کمک به رأی  گیری، افرادی 
نیست،  انتخاباتی مشخصی  افراد واجد شرایط رأی دهی در یک حوزه  لیست  نامشان در  که 
می توانند در هر حوزه انتخاباتی رأی دهند. البته این رأی موقتی بوده و می بایست اعتبار آن 
به تأیید مراجع قانوني برسد. آراء را می توان قبل از روز انتخابات، بر اساس سیستم رأی  دهی 
اولیه یا به صورت غیابی به صندوق انداخت. تفاوت رأی  دهی اولیه با رأی  دهی غیابی در این 
است که در سیستم رأی  دهی اولیه، افراد می توانند به یکی از دفاتر یا باجه  های انتخاباتی مراجعه 
نموده و رأی خود را به صندوق بیاندازند. این فرایند پیش از روز رأی  گیری اصلی اتفاق می افتد 
و البته فرد رأی  دهنده الزامی برای ارائه دلیل عدم حضور در روز رأی  گیری نخواهد داشت. 
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در سیستم رأی  دهی غیابی، افراد از طریق پست الکترونیک و قبل از برگزاری انتخابات اقدام 
به رأی  دهی می کنند. این شیوه با تفاوت هایی تقریباً در تمامی ایاالت وجود دارد. در برخی از 
ایاالت رأی غیابی بدون الزام به ذکر دلیل انجام می پذیرد. به این صورت که افرادی که برای 
شرکت در انتخابات ثبت نام نموده  اند بدون اینکه نیازی به ارائه دلیل برای این شیوه رأی  دهی 
وجود داشته باشد، اقدام به دادن رأی می  کنند. در برخی دیگر از ایاالت افراد تنها تحت شرایط 

خاصی می توانند بصورت غیابی اقدام به دادن رأی نمایند.
یکی دیگر از روش  های رأی  گیری، به صورت اینترنتی و از طریق استفاده از پست الکترونیکی 
می باشد. در این روش افراد فرم های خود را از طریق پست الکترونیکی دریافت نموده و از همین 
طریق نیز رأی می دهند)Scott, Greg and Mullen, Gary,2005, p۶3(. اخیراً در این کشور مراکزی با 
عنوان مراکز رأی  گیری ایجاد شده که افراد می توانند صرف نظر از اینکه در کدام حوزه انتخابیه 
ثبت نام نموده  اند، اقدام به دادن رأی خود کنند. به این معنا که هر فرد که برای شرکت در 
انتخابات ثبت نام کرده است، جدای از منطقه ای که در آن ثبت نام نموده، می  تواند در محدوده 
وجود  که  است  ذکر  به  الزم  بیاندازد.  صندوق  در  را  خود  رأی  انتخابات،  برگزاری  سیاسی 
این مراکز امکان کاهش مکان های رأی گیری را به مسئوالن انتخاباتی می دهد و به این ترتیب 
مدیریت حوزه  های انتخاباتی تسهیل گردیده و نیز موجب راحتی کار افراد رأی  دهنده می گردد، 
که این امر می  تواند موجب حضور حداکثری افراد پای صندوق های رأی شود)Ibid, p70(. برای 
افرادی که خارج از کشور به سر می  برند و همچنین نظامیان، قانون رأی دهی نظامیان و افراد 
خارج از کشور که در سال 198۶ به تصویب کنگره رسیده است این امکان را فراهم آورده که 

این افراد نیز بتوانند رأی خود را در صندوق های رأی اندازند.
الزم به ذکر است که مرجع رسیدگي به شکایت از اقدامات کمیسیون هاي انتخاباتي ابتدا، 

دادگاه هاي ایالتي و در مرحلة نهایي دیوان عالي ایاالت متحده آمریکا مي باشد.

3- مدیریت اجرایی انتخابات در کانادا)الگوی مستقل(

3-1- مسئول کل انتخابات1
کشور کانادا که از مستعمرات پیشین انگلیس به شمار می آید دارای نظام پارلمانی می  باشد. 
پارلمان فدرال کانادا متشکل است از فرماندار کل، مجلس سنا و مجلس عوام. قدرت در این 
کشور از سوی مردم و از طریق گزینش نمایندگان مجلس عوام و سنا، و تشکیل دولت تحت 
نظارت پارلمان اعمال می گردد. نظام انتخاباتی کانادا مبتنی بر نظام اکثریتی ساده می باشد که به 
 موجب آن هر نامزدی که بیشترین آراء را در حوزه انتخابیه کسب نماید به عنوان یک عضو 
1-ChiefElectoralOfficer.
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پارلمان انتخاب خواهد شد. 
الگوی پذیرفته شده برای مدیریت اجرایی انتخابات، الگویی مستقل بوده که توسط نهادی 
به نام مسئول کل انتخابات اعمال می گردد. این نهاد در سال 1920 توسط قانون انتخابات کانادا 
تأسیس گردید. مسئوالن این نهاد توسط مجلس عوام این کشور برگزیده می  شوند. مسئوالنی 
که در رأس این نهاد قرار می گیرند باید از نظر سیاسی بی طرف باشند و کلیه کارکنان این نهاد 
بایستی سوگند وفاداری نسبت به حسن انجام وظایفشان و پاسداری از حقوق شهروندان ادا 

.)Mebs and et.all, 2012,pp20-21(نمایند
3-2- افراد واجد صالحیت برای شرکت در انتخابات

هر فردی که تبعة کانادا بوده و در روز رأی  گیری 18 سال یا بیشتر داشته باشد، واجد شرایط 
رأی دادن و انتخاب کردن می باشد. قانون تنها سرپرست کل حوزة انتخابی، دستیار کل و مسئول 
انتخاباتی حوزه انتخابیه و افرادی که در کانون های اصالح و تربیت محکوم به گذراندن مدت 

دو سال حبس یا بیشتر هستند را مستثنی نموده است.
قانون گذار کانادا در معرفی شرایط افراد ذی صالح جهت نامزد شدن در انتخابات، تنها با 
برشمردن افراد فاقد شرایط انتخاب  شدن، اصل را بر شرکت همگانی در انتخابات گذارده است. 
به تعبیر دیگر با عدم شمول برخی شرایط، و طی نمودن تشریفات شرکت در نامزدی انتخابات، 

یک تبعة کانادایی مي  تواند خود را به عنوان نامزد انتخابات این کشور معرفی نماید.
3-3- فرایند برگزاری انتخابات 

انتخابات در کانادا با فرمان فرماندار کل آغاز می  گردد. البته مسئولیت برگزاری انتخابات بر 
عهدة یک سازمان مستقل انتخاباتی می  باشد که در رأس این سازمان یک مسئول کل انتخابات 
قرار دارد. قانون انتخابات این کشور به تشریح مقامات مسئول در فرآیند برگزاری و شرح 
وظایف تک تک آنها پرداخته است )ibid,p7(. براین اساس در هر انتخابات یک مسئول کل 
انتخابات وجود خواهد داشت که با تصمیم مجلس عوام به منظور بر عهده گرفتن مسئولیت 
اجراي انتخابات منصوب خواهد شد. وي ممکن است توسط فرماندار کل و با دستور کتبي 
سنا و مجلس عوام عزل شود. مسئول کل انتخابات تا رسیدن به سن ۶5 سالگي عهده دار این 
سمت خواهد بود. در صورت فوت، ناتواني و یا سهل انگاري مسئول کل انتخابات، و در 
صورت عدم اجالس مجلس عوام برای تعیین مسئول جدید، جانشین وي به در خواست 
وزیر و با حکم رئیس دیوان عالي کانادا و یا قاضي ارشد دیوان عالي کانادا در غیاب رئیس، 
منصوب و تعیین خواهد شد. جانشین مسئول کل انتخابات، حق دریافت حقوق تعیین شده 
Electoral Systems and Processes,UNDP,2004,(و مقرر به وسیله فرماندار کل را خواهد داشت
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.pp,112-14(. مسئول کل انتخابات هم شأن قائم مقام وزیر بوده و تمام اختیارات یک قائم مقام 
وزیر را خواهد داشت. وي وظایف مربوط به مسئولیت خود را به صورت تمام وقت انجام 
با  برابر  انتخابات،  نخواهد گرفت. حقوق مسئول کل  بر عهده  را  دیگري  داده و مسئولیت 
حقوق قاضي دادگاه فدرال خواهد بود. وي حق دریافت هزینه ها و مخارج معقول و متعارف 
زندگي و سفر را هنگام دور بودن از محل اقامت عادي و دائمي خود جهت انجام وظایف، 
خواهد داشت. مسئول کل انتخابات می تواند فرایند رأي گیري الکترونیکي را به منظور استفاده 
در انتخابات سراسري یا انتخابات میان دوره ای به اجرا درآورد. الزم به ذکر است که استفاده 
از سیستم رأی  گیری الکترونیک نمي تواند بدون تصویب قبلي کمیته هاي مجلسین سنا و عوام 

.)Lausen, Marcia,2007,pp 44-48(مورد استفاده قرار گیرد

3-4- اختیارات و وظایف سازمان انتخابات کانادا
انتخابات،  اجرای  فرایند  بر  کامل  نظارت  و  مدیریت  شامل  سازمان  این  وظایف  عمده 
نظارت بر حسن انجام وظایف توسط مسئوالن و مأموران انتخاباتی و صدور دستورالعمل هاي 
الزم به منظور اجراي صحیح قانون انتخابات می باشد. در طول دورة انتخابات، در صورتي که 
شرایط اضطراري، غیر معمول و پیش  یني نشده ای حادث گردد، مسئول کل انتخابات مي  تواند 
هرگونه مقررات الزم را در رابطه با مسألة انتخابات وضع و اتخاذ نماید، خصوصًا مي تواند 
کل  مسئول  دهد.  افزایش  را  رأي گیري  پایگاه هاي  و  انتخابات  مسئوالن  و  مأموران  تعداد 
انتخابات مي تواند برنامه  هاي آموزشي و اطالع رساني عمومي را به منظور آشنایي بهتر مردم 
با فرآیند انتخابات به اجرا درآورد و نیز مي تواند با استفاده از هر گونه وسیله ارتباط جمعي 
و رسانه ها که مناسب تشخیص دهد براي مردم در داخل و خارج کانادا، اطالعات مربوط به 

.)Wall, Alan and others,200۶, pp,55-58(فرآیند انتخابات را تشریح کند
3-5- دیگر مسئوالن انتخاباتي

به استثنای مسئول کل انتخابات که به عنوان هستة مرکزی سازمان انتخابات کانادا به انجام 
وظیفه مشغول است، مسئوالن و مقام های دیگری نیز در امر انتخابات مشارکت دارند که شامل: 
سرپرستان حوزه  هاي انتخابیه، معاون اول و معاون دوم سرپرست حوزة انتخابیه، اشخاص 
قائم  انتخابات،  قانون  براي اجراي تکالیف مقرر در  انتخاباتي  از طرف مسئول حوزه  مجاز 
مقام مسئول حوزه انتخاباتي، منشي حوزه رأي گیري، مأموران ثبت نام، مأموران اطالع رساني، 
مسئوالن حافظ نظم در مراکز رأي گیري، اشخاص منصوب شده براي جمع آوري صندوق هاي 
رأي، سرپرستان حوزه  های انتخابیه، اشخاص مجاز از طرف مسئول حوزه  های انتخاباتی برای 
اجرای برخی تکالیف تفویض شده از سوی سرپرست حوزه بدان ها، ناظران حوزه رأی  گیری 
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که از سوی سرپرست حوزه تعیین می شوند؛ می  باشند.
بدین ترتیب در رأس متولیان برگزاری انتخابات در کانادا مسئول کل قرار می  گیرد که از 
سوی مجلس نمایندگان این کشور برگزیده گردیده و مدیریت و نظارت کامل بر انتخابات را 
برعهده دارد)Ethical and Professional Observation of Elections,1997, p109(. در کنار مسئول کل، 
سرپرستان حوزه های انتخابیه قرار دارد که این سرپرستان از سوی فرمانداران تعیین می  گردند. 
سرپرستان به نوبه خود، به منظور انجام فرآیند برگزاری انتخابات اقدام به تعیین و یا نصب 
برخی از مسئولین انتخاباتی چون مأمور اطالع  رسانی، مسئوالن حافظ نظم، معاون سرپرست 
حوزه، قائم مقام حوزه و منشی حوزه رأی گیری، مأمور ثبت نام و دیگر مسئوالن می نمایند. 
تمامی نامزدان انتخابات نیز می توانند در روز رأی  گیری در محل های رأی گیری و همچنین 

در زمان و مکان شمارش آراء نمایندگانی برای نظارت بر این فرایندها قرار دهند. 
3-6- رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی 

براساس قانون جامع انتخابات کانادا هر فردی که با قصد به تأخیر انداختن یا ممانعت از 
فرآیند اجرای انتخابات، قانون انتخابات این کشور را نقض نماید، مرتکب جرم شده است. 
در این راستا قانون انتخابات کانادا به تعیین تخلفات و جرایم انتخاباتی در هر بخش از فرایند 
برگزاری انتخابات اعم از حقوق انتخاباتی، مأموران انتخاباتی، رأی  گیری، نامزدی و ... پرداخته 
است و با تعیین مصادیق جرایم و تخلفات به تشریح هر یک اقدام نموده است)Petit,p112( است. 
به منظور تضمین رعایت و اجرای قانون انتخابات، مسئول کل انتخابات، کمیسر عالی انتخابات 
را انتخاب و تعیین می  نماید. در واقع کمیسر انتخابات در مقام دادستان ایفای نقش خواهد نمود 
و چنانچه مسئول کل انتخابات براساس دالیل معقول و متعارف، اطمینان حاصل کند که یک 
مأمور انتخابات احتماالً جرمی در راستای انجام وظایفش مرتکب گردیده است، کمیسر عالی 
را ملزم به تحقیق و بررسی در مورد موضوع نموده و کمیسر عالی نیز باید اقدام به تحقیق و 
تفحص نماید. چنانچه کمیسر عالی براساس دالیل مستدل و محکم متقاعد شود که جرمی واقع 
گردیده است، می  تواند پس از درخواست مسئول کل انتخابات یا بعد از دریافت شکایت کتبی 
دال بر ارتکاب جرم و یا از جانب خود، علیه مجرم اقامه دعوا نماید یا موجبات آن را فراهم 
آورد. بنابراین کمیسر عالی به عنوان دادستان انتخابات این کشور بر فرایند برگزاری انتخابات 
این کشور نظارت می نماید و چنانچه جرم یا تخلفی را براساس قانون انتخابات مشاهده نماید؛ 
پس از تحقیق و بررسی به منظور صدور حکم، پرونده تخلف انتخاباتی را به دادگاه عمومی 

 .)Elklit, Jorgen and Reynolds, Andrew, 2000,p78(ذی صالح ارسال می کند



مدیریت اجرایی انتخابات در کشورهای آمریکا، کانادا و فرانسه124

4- مدیریت اجرایی انتخابات در فرانسه )الگوی ترکیبی(
4-1-  ادارۀ انتخابات وزارت کشور و شورای قانون اساسی1

کشور فرانسه دارای نظام جمهوری می باشد. جمهوری در فرانسه از نوع جمهوری نیمه 
ریاستی- نیمه پارلمانی می  باشد. از این رو برخالف رژیم های پارلمانی که در آن انتخابات 
پارلمان اهمیت فراواني دارد، انتخابات ریاست جمهوری به لحاظ اهمیت، در کنار انتخابات 
اشکال  به  انتخابات  فرانسه،  در  می گیرد.  قرار  سنا(   مجلس  و  نمایندگان  )مجلس  پارلمان 
مختلف برگزار می شود، انتخابات ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان، مجلس سنا، شورای 
شهر و شوراهای مناطق،  از جمله انتخابات در فرانسه می باشند. براساس قانون اساسی فرانسه، 
حاکمیت ملی متعلق به مردم است که آن را توسط نمایندگانش از طریق همه  پرسی اعمال 
می نمایند )Constitution of October, 1958, Article 3(. رأی گیری می تواند به صورت مستقیم یا 
غیرمستقیم، با شرایط مقرر در قانون اساسی انجام پذیرد. رأی  گیری، همیشه سراسری، با حق 

.)Ibid( رأی برابر برای همگان و مخفی می  باشد
نظام اجرایی انتخابات در فرانسه از نوع ترکیبی است، بدین معنا که در فرآیند برگزاری 
انتخابات در این کشور، قوه مجریه درکنار برخی نهادهای دیگر به ویژه شورای قانون اساسی 
قانونی  بر  فرانسه  اساسی  قانون  شورای  می گیرند.  برعهده  را  انتخابات  برگزاری  مدیریت 
بودن انتخابات نمایندگان و سناتورها نظارت می نماید)Ibid, Article 59(. شورای قانون اساسی 
کامل  نظارت  ریاست جمهوری  و  همه پرسی  به  مربوط  اقدامات  بودن  قانونی  بر  همچنین 
دارد)Ibid, Article ۶0(. وزارت کشور مسئولیت خود در اجرای انتخابات در استان ها و مناطق 
را از طریق شهرداری ها انجام می دهد. به عبارت دیگر شهرداری ها مسئول اصلی برگزاری 
انتخابات در مناطق می باشند. همچنین در فرایند برگزاری انتخابات در فرانسه، کمیسیون های 
متعددی ایفای نقش می نمایند که به تشریح هر یک براساس مقررات عمومی قانون انتخابات 

فرانسه مي  پردازیم.
الف. کمیسیون مسئول تضمین ارسال و توزیع اسناد تبلیغات انتخاباتی: این کمیسیون 
بیست روز پیش از تاریخ انتخابات ایجاد می  گردد. ترکیب و شرایط مأموریت کمیسیون 
این کمیسیون را  با بخشنامة شورای دولتی مشخص می شود. دولت هزینه  های  فعالیت 

برعهده دارد.
ب.کمیسیون تبلیغات: این کمیسیون که به دستور استانداری و از آغاز رقابت های انتخاباتی 
تأسیس می گردد، مرکب از یک صاحب منصب قضایی، منتخب رئیس شعبه اول دادگاه 
1 - Ministry of Interior – Bureau of Elections, Constitutional Council.
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منصوب  مأمور  یک  استاندار،  توسط  منصوب  مأمور  یک  رئیس،  عنوان  به  تجدیدنظر، 
توسط خزانه  دار کل، یک مأمور منصوب توسط رئیس دپارتمان ادارات پست و ارتباطات 
راه دور و یک منشی مورد اعتماد،  منتخب توسط مأمور منصوب استاندار می باشد. این 
برای  نامزدان  فهرست  یا  نامزدان  از  یک  هر  اطالعات  انتشار  انجام  به  موظف  کمیسیون 
است.  انتخاباتی  حوزة  شهرداری  های  به  نامزدان  مشخصات  ارسال  و  شهروندان  آگاهی 

.)electoral law of French, section 5(

و  ایجاد می گردد  در محل وزارت کشور  این کمیسیون  بر رسانه:  نظارت  پ.کمیسیون 
مرکب از اعضای ذیل می باشد:  یک عضو شاغل یا بازنشسته وزارت کشور که حداقل دارای 
رتبة مشاور باشد به عنوان رئیس، یک نماینده از طرف وزیر کشور، یک نماینده از طرف 
وزیر اطالعات. این افراد با فرمان نخست  وزیر منصوب می  شوند. احزاب یا گروه هایی که 
تمایل به استفاده از برنامه های تبلیغاتی رسانه  ای دارند، باید در این خصوص درخواست 
خود را به رئیس ارائه نمایند. کمیسیون پس از بررسی تقاضاها، حداکثر تا پانزده روز پیش 
از نخستین دور رأی  گیری، توسط رئیس کمیسیون فهرست نهایی متقاضیان را به رئیس 

شورای عالی سمعی- بصری ابالغ خواهد کرد.
ج.کمیسیون ملی هزینه های رقابت انتخاباتی: این کمیسیون بر صرف هزینه های تبلیغاتی 
و انتخاباتی توسط نامزدان نظارت دارد. کمیسیون مزبور شامل 9 عضو می باشد که به مدت 
5 سال به فعالیت در این کمیسیون مشغول می باشند و اعضای آن شامل: سه عضو از طرف 
هیأت دولت، سه عضو از طرف دیوان عالی کشور که به پیشنهاد رئیس شعبه اول دیوان 
مذکور، انتخاب می  شوند و سه عضو از طرف دیوان محاسبات،   به پیشنهاد رئیس شعبه 
اول دیوان مذکور که پس از رأی روسای شعب انتخاب می  گردند. رئیس کمیسیون، توسط 
اعضا برگزیده خواهد شد. این کمیسیون براساس آیین دادرسی خود، حساب رقابت های 
یا رد می  کند)Ibid, section 8(. کمیسیون ظرف  تأیید، اصالح  انتخاباتی را برحسب مورد، 
مدت شش ماه پس از انتخابات در مورد حساب ها اظهار نظر می  کند. پس از اتمام مهلت 
می  گردند.  تأیید شده محسوب  کمیسیون، حساب ها  نظر  اظهار  در صورت عدم  مذکور 
احزاب این کشور موظف هستند تمامی کمک های مالی که از طرف سازمان های مختلف 
برای احزاب  به ذکر است که  نمایند. الزم  این کمیسیون اعالم  به  اعطا می شود  به آن ها 

محدودیتی در زمینة دریافت کمک مالی وجود ندارد.
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4-2- شرایط واجدین شرکت در انتخابات 
تمام  سال  هیجده  سن  به  که  فرانسوي  مردان  و  زنان  فرانسه،  انتخابات  قانون  براساس 
می رسند از حق اعمال تمامی حقوق مدنی و سیاسی خود بهره  مند بوده و در صورتی که 
مطابق قوانین جزایی و دیگر قوانین کشور عدم اهلیت آنان محرز نشده باشد؛ می  توانند در 
اختصاص  منطقه جغرافیایی  به یک  ادارات رأی  گیری  از  نمایند. هر یک  انتخابات شرکت 
دارد. فهرست انتخاباتی برای هر اداره رأی  گیری توسط کمیسیون موسوم به کمیسیون اداری 
تنظیم می شود که برای هر یک از ادارات – مناطق رأی  گیری – تشکیل شده و مرکب از 
شهردار یا نماینده وی، نماینده اداری منصوب استاندار یا معاون وی و نماینده منصوب رئیس 
دادگاه عالی استیناف می باشد)Ibid, Article 17(. در شهرها و حوزه  هایی که بیش از ده هزار 
نفر جمعیت داشته باشد، نماینده اداری توسط استاندار و خارج از اعضای شورای شهر آنجا 
انتخاب می  شوند. این کمیسیون حداکثر در اولین روز از دومین ماه قبل از انتخابات عمومی 

تشکیل می گردد.
4-3- فرایند برگزاری انتخابات 

براساس قانون انتخابات فرانسه، مبارزات انتخاباتی در این کشور از بیستمین روز پیش از 
روز رأی گیری، آغاز می شود. شورای دولتی فرانسه طی مصوبه  ای تعداد و ابعاد آگهی  های 
تبلیغاتی برای هر نامزد را مشخص می نماید. بیست روز پیش از انتخابات هر حوزه،  کمیسیونی 
کلیه  است.  انتخاباتی  تبلیغات  اسناد  تمامی  توزیع  و  ارسال  به  که موظف  می  گردد  تشکیل 
نامزدان می  توانند یک وکیل در این کمیسیون با حق رأی مشورتی داشته باشند. شمارش کلی 
آراء، برای هر حوزه انتخاباتی در مرکز استان، دوشنبه پس از رأی  گیری با حضور نمایندگان 
دستورالعمل شورای  در  آن  وظایف  و  ترکیب  که  می  شود  انجام  کمیسیونی  توسط  نامزدان 
دولتی تعیین می شود. پس از شمارش آراء هر حوزه تحت نظر کمیسیون مزبور، وزیر کشور یا 
وزیر مسئول مناطق ماورای بحار، فوراً اسامی اشخاصی را که به عنوان منتخب اعالم شده  اند 
به مجلس ملی اعالم می  نماید. شورای قانون اساسی فرانسه، برای قضاوت در مواردی که 
به او ارجاع می شود،  صالحیت دارد که در تمام ابعاد موضوع وارد شده و نظر خود را اعالم 

.)electoral law of French, section ۶(نماید

5- وضعیت اجرای انتخابات در  نظام انتخاباتی ایران
بی  گمان اثرپذیری نظام انتخاباتی یک کشور از میان الگوهای سه  گانه دولتی، مستقل و 
ترکیبی بسته به شرایط و تجربه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی آن نسبت به سایر کشورها متغیر 
می  گردد. در واقع همچنان که این الگوها در کشورهای آمریکا، کانادا و فرانسه از دل فضای 
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ویژه هر یک از این کشورها در طول زمان و به تجربه نهادینه گشته و به ادبیات حقوقی راه 
یافته است؛ با الگوبرداری کپی  گونه از یک کشور نمی  توان با اطمینان نسخه نظام انتخاباتی 

کشوری را از روی تجربه کشور دیگر تجویز نمود. 
از  این واقعیت است که برخالف کشورهایی که  تطبیقی گویای  این وجود مطالعات  با 
پیشینه بیشتری در زمینه انتخابات و فضای سیاسی مردم  ساالر برخوردار هستند؛ درکشورهایی 
انتخاباتی و  که تجربه کمتری در این زمینه  دارند، تمایل بیشتری به سمت الگوی مستقل 
به جهت  الگو  این  اساس  بر  انتخابات خود  نظام  و چینش  الگو  این  مزایای  از  بهره  گیری 
از  مردم  بیشتر  اعتماد  و جلب  انتخابات  اجرایی  نهاد  بی  طرفی  و  استقالل  باالبردن ضریب 
صحت فرایند انتخاباتی هستند) گودوین گیل: 1379: 59-55(. تجربه دو کشور افغانستان و 
عراق که دارای دو نظام سیاسی نوپای مردم  ساالر هستند؛ در روی  آوری به الگوی مستقل با 

ایجاد کمیسیون مستقل انتخاباتی شاهدی بر این امر می  باشد. 
پس از انقالب اسالمی در ایران با دگرگونی فضای سیاسی کشور و مشارکت حداکثری مردم 
در حوزه  های مختلف، نظام انتخاباتی نیز متاثر از همین فضا مهندسی می  شود. با مشاهده تفکیک 
ساختاری بعد نظارتی از اجرایی در انتخابات در قانون اساسی، نظام انتخاباتی فعلی کشور را 
می  توان همراستا با الگوی ترکیبی تعریف نمود. ایفای نقش شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات 
و وزارت کشور به عنوان مجری برگزاری انتخابات، نظام انتخاباتی ایران را ذیل نظام  های ترکیبی 
قرار می  دهد. تجربه بیش از سه دهه از استقرار نظام انتخاباتی کشور تجربه خاص و ذی قیمت 
در حراست از حقوق مردم و اعمال مشارکت سیاسی در عرصه های مهم و متنوع آن در نظام 
جمهوری اسالمی است، با این وجود برگزاری انتخابات در کشور همواره با چالش هایی همراه 
بوده است. چالش هایی که  برای رفع معضالت آن، گرایش به ایجاد کمیسیون انتخابات را بتدریج 
در میان قانونگذاران و مجریان شکل داده است. شکل ناقصی از این ایده را می  توان در اصالحیه 
قانون انتخابات ریاست جمهوری مورخ 1391/10/2۶ مشاهده نمود که قانونگذار با تشکیل هیات 
اجرایی مرکزی انتخابات با وجود آنکه طبق ماده 31 قانون مزبور وزارت کشور را مجری برگزاری 
انتخابات را زیر نظر هیأت اجرایی  انتخابات معرفی می  نماید نقش وزارت کشور در اجرای 
مرکزی انتخابات تعیین می  کند و با معرفی وزیرکشور)به عنوان رئیس هیأت(، یکی از اعضای 
هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی با انتخاب مجلس )بدون حق رأی(، دادستان کل کشور، وزیر 
اطالعات و تعداد هفت نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان 
مردمی به نوعی بر لزوم فراگیری اعضای هیات اجرایی انتخابات کشور و خارج نمودن کنترل 

مطلق دولت از مدیریت اجرای انتخابات صحه می  گذارد.
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نتیجه گیری
کشورهای مختلف با توجه به سابقة تاریخی و همچنین فرهنگ سیاسی جامعة خود هر 
یک نوع خاصی از سبک  های مدیریت انتخابات را مورد بهره برداری قرار می  دهند. فرایند 
برگزاری انتخابات در کشورهای مختلف با توجه به ساختارهای سیاسی، تجربة تاریخی و 
متمرکز یا فدرال بودن حکومت متفاوت می باشد. بطور کلي مدیریت اجرایی انتخابات در 
کشورهای جهان از سه الگو یا مدل پیروی می کند: الگوی مستقل، الگوی دولتی و الگوی 
الگو، درجة دخالت و عدم دخالت دولت در  نهاد ها به سه  این  ترکیبی. معیار تقسیم بندی 

فرایند برگزاری انتخابات می باشد.
از  ناشی  انتخابات،  مدیریت  نهاد  برای  ویژه  و  تخصصی  مهارت  های  داشتن  ضرورتِ 
هدف  یک  دارای  نهاد  این  می  باشد.  انتخابات  برگزاری  فرایند  در  نهاد  این  بودن  مسئول 
مشخص می  باشد و آن اجرای صحیح، منصفانه و بی  طرفانه انتخابات است. انتخاب یک مدل 
برای نهاد مدیریت اجرایی در هرکشور ارتباط نزدیکی با تجربة تاریخی و فرهنگ سیاسی 
آن جامعه دارد. در کشوری مانند آمریکا که از الگوی دولتی تبعیت می کند، مسئوالن اصلی 
برگزاری انتخابات، مقامات محلی ایاالت می باشند که در گسترة وسیع ایاالت متحده اقدام به 
برگزاری انتخابات می کنند. کمیسیون های انتخاباتی که در این کشور وجود دارند - کمیسیون 
همیاری انتخابات و کمیسیون انتخابات فدرال – نقش اجرایی در فرایند برگزاری انتخابات 
نداشته و می توان گفت که این کمیسیون ها بیشتر نقش پشتیبانی این فرایند را دارند. هرچند 
که کمیسیون های مذکور نقش محوری در برگزاری انتخابات را ندارند؛ اما  کمیسیون همیاری 

انتخابات در مقابل قوای مقننه، مجریه و قضائیه پاسخگو و مسئول می باشد.
به  نهادی که وابستگی  انتخابات توسط  الگوی مستقل هستند،  دارای  در کشورهایی که 
هیچ قوه  ای ندارد، برگزار می شود. به عنوان مثال در کانادا اعضای نهاد مذکور توسط مجلس 
عوام انتخاب می شوند، اما از نظر عملکرد مستقل از آن هستند. سابقة نهاد مدیریت اجرایی 
انتخابات با عنوان مقام کل انتخابات در کانادا به سال 1920 باز می گردد. از آن سال تاکنون 
انتخابات این کشور توسط همین نهاد برگزار می شود. سازمان انتخابات کانادا مسئولیت کل 
فرایند انتخابات را برعهده دارد و حتی در صورت وقوع تخلف انتخاباتی، مقامی به نام کمیسر 

عالی انتخابات را موظف به رسیدگی به مسأله حادث شده می نماید.
را  انتخابات  برگزاری  فرایند  اساسی،  قانون  شورای  همراه  به  کشور  وزارت  فرانسه  در 
برگزاری  قانونی  روند  بر  اساسی  قانون  شورای  که  معنا  بدین  مي  نمایند.  اجرا  و  مدیریت 
انتخابات و همه پرسی توسط وزارت کشور نظارت می کند. در مجموعة وزارت کشور فرانسه 
کمیسیون های متعددی از جمله کمیسیون تبلیغات، کمیسیون نظارت بر رسانه و کمیسیون ملی 
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هزینه های رقابت های انتخاباتی در این زمینه فعالیت دارند. این کمیسیون ها به عنوان بازوهای 
اجرایی وزارت کشور در اجرای انتخابات فعالیت می کنند.
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نتایج مطالعات تطبیقی در زمینه تجربیات انتخابات در جهان

کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی1
چکیده

انتخابات پایه نظام  های مردم ساالر و در نظام جمهوری اسالمی ایران، نماد مردم ساالری 
دینی است. از آنجا که مراجعه به آراء عمومی برای اداره امور ملی و محلی در جهان سابقه بسیار 
طوالنی دارد، استفاده از تجربیات دیگر کشورها در نحوه برگزاری و اجراء انتخابات می تواند 
بسیار راه گشا باشد. اگر چه مشکالت یکسان ممکن است در مناطق گوناگون دارای راه حل  های 
گوناگون باشد، اما بی شک پیدا کردن بهترین راه حل برای گذار از شرایط نامطلوب و رسیدن 
به کمال تأثیرگذاری مردم در سرنوشت خویش، سیاست گذاران را ناگزیر به بررسی و مطالعه 

تطبیقی انتخابات در کشورهای مختلف جهان می نماید.
در این مقاله نظام هاي انتخاباتي جهان، صالحیت و ثبت نام کاندیداها در نظام انتخاباتی 
کشورهای مختلف، روش های کنترل و بررسی صالحیت کاندیداها، مطالعة تطبیقی تبلیغات در 
انتخابات، مدل های مختلف کمیسیون ملی انتخابات در دنیا، قوانین مالی انتخاباتی در کشورهای 
مختلف در حوزه منابع، هزینه  ها و کمک  های دولتی و غیردولتی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژگان
انتخابات، مطالعه تطبیقی، تبلیغات، سیاست  گذاری

1- نظام هاي انتخاباتي جهان
1- تهیه و تنظیم؛ احمد خالقیان)کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق)ع(
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1- تعریف نظام انتخاباتي
مباحث حقوقي، سیاسي،  از  اعم  است،  انتخابات مطرح  در  که  مجموعة موضوعاتي 

مدیریتي، اجرایي و ... را نظام انتخاباتی گویند.
2- انواع نظام هاي انتخاباتي جهان و ویژگي هاي آنها 

بین  نسبتي  به چه  پارلمان  این است که، کرسي هاي  پارلماني  انتخابات  مسأله اصلي در 
نمایندگان تقسیم گردد. به همین جهت در انتخابات پارلماني، نظام انتخاباتي و ویژگي هاي 
آن بسیار مهم است. چرا که با تغییر در نظام انتخابات، ممکن است ساختار سیاسي کشور 
نیز دچار تغییرات شود. حدود 10 نظام انتخاباتي مطرح در دنیا وجود دارد که پنج الگوي آن 

خاص و محدود است و پنج الگوي دیگر رواج بیشتري دارند.
الف( انواع نظام هاي انتخاباتي

آن چه نظام هاي انتخاباتي را از هم متمایز مي کند، فرمول انتخاباتي به کار رفته در تخصیص 
کرسي ها و تعداد انتخاب شوندگان یک حوزه مي باشد. نظام هاي انتخاباتي موجود در جهان را 

مي توان در سه دسته کلي تقسیم بندي نمود که در شکل زیر نمایش داده شده است:
خانواده نظام هاي کثرتي- اکثریتي که اختصاراً PMS خوانده مي شود،- 1
خانواده نظام هاي نیمه تناسبي که اختصاراً SPR خوانده مي شود،- 2
خانواده نظام هاي تناسبي که اختصاراً PRS خوانده مي شود. - 3

1- نظام کثرتي - اکثریتي

تعبیر  به  مي باشد.  اصلي  انتخاباتي  نظام  چهار  شامل  اکثریتي  کثرتي–  نظام  خانواده هاي 
نظام هاي  زیرمجموعه  دیگر  نظام  دو  و  کثرتي  نظام هاي  زیرمجموعه  اول  نظام  دو  دقیق تر، 

اکثریتي مي باشند، که عبارتند از: 
1-1- نظام نخست نفري که اختصاراً FPTP خوانده مي شود،

2-1- نظام جمع گزیني که اختصاراً BVS خوانده مي شود) نظام دیگري که تحت نام 
نظام جمع گزیني حزبي شناخته مي شود از زیرمجموعه هاي این نظام مي باشد که با نام 

اختصاري PBV اشاره مي شود(،
3-1- نظام جاي گزیني که اختصاراً با نام AVS شناخته مي شود،
4-1- نظام دو دوري که اختصاراً با نام TRS شناخته مي شود.

2- نظام نیمه تناسبي

خانواده نظام هاي نیمه تناسبي شامل دو نظام انتخاباتي مي گردد که عبارتند از:
1-2- نظام کم گزیني که اختصاراً SNTV خوانده مي شود،

2-2- نظام تلفیقي که اختصاراً PLS خوانده مي شود.
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3- نظام تناسبي

خانواده نظام هاي تناسبي شامل سه نظام انتخاباتي زیر مي گردد:
1-3- نظام لیستي که اختصاراً LPS خوانده مي شود،

2-3- نظام ترکیبي که اختصاراً MMP خوانده مي شود،
3-3- نظام انتقالي که اختصاراً STV خوانده مي شود. 

الزم به ذکر است که هر کدام از این نظام هاي اصلي، خود به نظام هاي فرعي دیگري قابل 
تقسیم مي باشد که از ذکر آنها در اینجا صرف نظر مي گردد. 

ب( مالك هاي ارزیابي نظام هاي انتخاباتي
در یک جمع بندي کلي مي توان معیارهاي زیر را در ارزیابي نظام هاي انتخاباتي مطرح نمود 

و بر اساس آن به ارزیابي نهایي نظام هاي انتخاباتي پرداخت. 
• حضور نمایندگان اقلیت در مجلس تضمین گردد،	
• دولت ها از ثبات نسبي برخوردار باشند، 	
• فعالیت هاي حزبي تقویت گردد، 	
• احزاب به سمت گستردگي و در برداشتن طیف وسیع تري از مردم حرکت کنند، 	
• احزاب به ائتالف و ایجاد توافق  با یکدیگر سوق داده شوند،	
• نمایندگان منتخب در برابر رأي دهندگان پاسخگو باشند،	
• شیوه انتخابات ساده، آسان و کم هزینه باشد،	
• به رقابت هاي درون حزبي دامن زده نشود،	
• امکان انتخاب شدن نمایندگان مستقل از بین نرود، 	
• بیشترین حق انتخاب، براي رأي دهندگان فراهم گردد، 	
• از قدرتمند شدن بیش از حد احزاب کوچک و یا حذف آنها جلوگیري شود، 	
• زمینه حضور احزاب افراطي و تندرو در مجلس فراهم نشود.	

ج( نظام هاي انتخاب ریاست جمهوري

)FPTP( 1- نظام انتخاباتي نخست نفري

این نظام انتخاباتي در حوزه هاي انتخاباتي کوچک که تنها یک نماینده از هر حوزه انتخاب 
مي شود، مورد استفاده قرار مي گیرد. هر کاندیدا که اکثریت ساده )یا نسبي( آراء در حوزه 
مربوطه را به خود اختصاص دهد، به عنوان نماینده انتخاب مي شود. در این نظام انتخاباتي 
حتي اگر یک کاندیدا تنها 30 درصد آراء را به خود اختصاص دهد، در صورتي که آراء وي 
بیشتر از رقباي خود باشد، به عنوان نماینده انتخاب مي شود. مثال اگر در یک حوزه انتخابیه 
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نماینده  عنوان  به  الف  کاندیداي  شده،  اخذ  رأي صحیح   100001 مجموع  از  نماینده  یک 
انتخاب مي شود، اگرچه از رقیب خود، تنها یک رأي بیشتر دارد. 

الف( 30001 رأي         ب( 30000 رأي          ج( 25000 رأي          د(15000 رأي
)تا سال  نیوزلند  هند،  کانادا،  بریتانیا،  سابق  مستعمرات  و  بریتانیا  در  انتخاباتي  نظام  این 
آفریقایي مورد  مالزي و 18 کشور  نپال،  بنگالدش،  پاکستان،  آمریکا،  ایاالت متحده   ،)1993

استفاده قرار مي گیرد.
 FPTP ویژگي هاي نظام

• این نظام انتخاباتي از کلیه نظام هاي دیگر ساده تر مي باشد. لذا اجراي آن در جوامعي که 	
از سطح سواد پاییني برخوردار هستند امکان پذیرتر مي باشد،

• دهندگان 	 رأي  قبال  در  بیشتري  تعهد  احساس  انتخاباتي  نظام  این  در  منتخب  نماینده 
خواهد کرد. مردم به فرد شناخته شده )و نه حزب( رأي مي دهند و در صورت عدم 

رضایت از عملکرد وي از انتخاب مجدد وي سر باز مي زنند، 
• کاندیداهاي مستقل شناخته شده نیز، مجال ظهور و بروز مي یابند و از شانس انتخاب شدن 	

بهره مند مي گردند، 
• نظام دو حزبي و ائتالف احزاب کوچکتر به دور دو حزب بزرگ، آنها را تقویت مي کند 	

و به ضرر احزاب سوم، میانه و وابسته مي باشد، 
• حزبي که اکثریت را دارد، حزب پیروز مجلس و حزبي که اقلیت را دارد، حزب مخالف 	

و در عین حال، قدرتمند و منتقد دولت خواهد بود، 
• دولت ها 	 مي گردد،  بهره مند  اضافي  کرسي هاي  امتیاز  از  بزرگ ترین حزب  که  آنجا  از 

عمومًا غیرائتالفي خواهند بود، 
• به دلیل غیرائتالفي بودن، چانه زني و امتیازگیري از حزب پیروز توسط احزاب کوچکتر 	

به وقوع نخواهد پیوست، 
• از آنجا که این نظام انتخاباتي، نظام دوحزبي را تقویت مي کند، احزاب تمایل به جامعیت 	

و گستردگي در برداشتن اقلیت هاي قومي و نژادي خواهند داشت. از این رو شکاف هاي 
قومي و نژادي توسط نظام حزبي تشدید نخواهد شد، 

• گونه 	 این  معموالً  زیرا  یافت.  نخواهند  راه  مجلس  به  افراطي  و  تندرو  اقلیت  احزاب 
احزاب نمي توانند مقبولیت عام پیدا کنند و به صورت احزاب بزرگ و گسترده درآیند، 

• احزاب اقلیت را، از داشتن نماینده متناسب با وزن اجتماعي آنها محروم مي کند. یعني 	
ممکن است حزبي 10 درصد آراء را کسب کند اما تنها 3 درصد کرسي هاي مجلس 
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نصیب او شود، 
• از آنجا که رأي دهندگان اقلیت، در یک منطقه نمي توانند کاندیدای مورد نظر خود را به 	

پیروزي رسانند، ممکن است از نظام انتخابات روگردان شوند که این امري ضدمشارکتي 
و مخالف با توسعة سیاسي مي باشد، 

• شدن 	 انتخاب  در  کمتري  مقبولیت  از  مردان  با  مقایسه  در  زنان  عمومًا  که  آنجا  از 
کمتري  زنان  مي رود،  کار  به  انتخاباتي  نظا م هاي  این  که  کشورهایي  در  برخوردارند، 

شانس حضور در مجلس و پارلمان را بدست مي آورند، 
• در این نظام انتخاباتي، مقداري از آراء هدر رفته که به انتخاب هیچ نماینده اي منتهي 	

نمي گردد وجود خواهد داشت، 
• این نظام انتخاباتي نمي تواند تغییرات در آراء عمومي را منعکس نماید، در نتیجه ممکن 	

است که اکثریت حامي یک حزب تضعیف شود، اما کماکان به عنوان حزب پیروز در 
انتخابات شناخته شود، 

• در کلیه نظام هاي انتخاباتي که از حوزه هاي تک نماینده استفاده مي کند، خطر تغییر مرز و 	
حوزه بندي به نفع برخي کاندیداها وجود دارد. مي توان حوزه ها را طوري تعیین کرد که، 
کاندید یک گروه، نژاد و یا قوم خاصی در آن منطقه از حمایت بیشتري برخوردار باشد. 

2- نظام انتخاباتي دودوري
این نظام انتخاباتي، تحت نام هاي دیگري نظیر، نظام دوبار رأي و یا نظام برترین برنده 
اهمیت  کاندیدایي حائز  انتخابات،  اول  این روش چنانچه در دور  در  نیز شناخته می شود. 
کشیده  دوم  دور  به  انتخابات  این صورت  غیر  در  و  انتخاب،  نماینده  عنوان  به  گردد،  آراء 
اکراین که حوزه ها تک  برگزار مي گردد. در  به اشکال مختلف  انتخابات  مي شود. دور دوم 
نماینده هستند، تنها دو کاندیدایي که بیشترین رأي را در دور اول به خود اختصاص داده اند، 
به دور دوم راه مي یابند، با این تمهید که انتخابات دور دوم، قطعًا اکثریت مطلق را در پي 
به  از 12/5 درصد آراء رأي دهندگان را  نامزدهایي که بیش  خواهد داشت. در فرانسه کلیه 
خود اختصاص دهند، مي توانند به دور دوم راه یابند. مالک انتخابات دور دوم اکثریت نسبي 

خواهد بود. 
مستعمره  سابقًا  که  کشورهایي  و  فرانسه  در  جهان،  پارلمان   30 در  انتخاباتي  نظام  این 
فرانسه بوده اند، و همچنین در ایران، کوبا، هائیتي، مالي، توگو و کشورهاي اقماري شوروي 
سابق نظیر بالروس، قرقیزستان، مقدونیه، مولداوي، تاجیکستان، اوکراین، و ازبکستان استفاده 
مي شود. این نظام انتخاباتي از حیث کثرت کاربرد، سومین نظام انتخاباتي مي باشد. این نظام 

انتخاباتي سالهاست که در ایران اجرا مي شود.
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ویژگي هاي این نظام انتخاباتي  دو دوري
• اصالح 	 را  کاندیداها  مورد  در  نظرشان  که،  دارد  رأي دهندگان وجود  براي  امکان  این 

نمایند و یا به تأیید مجدد آنها بپردازند، 
• این نظام انتخاباتي، گروه هاي ذي نفع را تشویق مي کند تا براي دور دوم انتخابات به 	

رایزني و ائتالف و کسب توافقات بپردازند، 
• احزاب و کاندیداها فرصت مي یابند، با توجه به نتایج دور اول و تغییرات اوضاع سیاسي 	

در فاصله دو انتخابات عکس العمل مناسب را از خود نشان دهند، 
• در این نظام انتخاباتي مشکل شکسته شدن رأي، کاهش مي یابد، 	
• شیوه رأي دهي در این نظام انتخاباتي، ساده بوده و به راحتي قابل اجرا در کشورهاي 	

سطح پایین سواد مي باشد،
• اجرا و برگزاري دو انتخابات در پي هم، هزینه و فشار زیادي بر مدیران انتخابات و 	

احزاب و کاندیداها وارد مي کند، 
• این نظام مستلزم شرکت مجدد رأي دهندگان است. از این رو بسیاري از رأي دهندگان 	

در دور دوم انتخابات شرکت نمي کنند. 
 )PRS( نکاتي در مورد نظام هاي تناسبي

مزایا و معایب نظام هاي تناسبي 

همان طور که نشان داده شد، مهمترین ایرادي که به نظام هاي انتخاباتي پیش گفته، وارد 
مي شود آن است که، نمي تواند مجلسي متناسب با وزن اجتماعي گروه ها و احزاب مختلف 
نظام ها مي باشند.  آن  از ویژگي هاي  رفته  آراء هدر  و  اضافي  کند. کسب کرسي هاي  ایجاد 
نظام هاي تناسبي، روش هایي براي پاسخ به معضل ایفاي حق اقلیت متناسب با وزن اجتماعي 
آن هستند. مهمترین نقص نظام هاي تناسبي در آن است که، دولت هاي ناپایدار ائتالفي را بر 
سر کار مي آورد. همچنین، نمایندگاني که از طریق نظام تناسبي انتخاب مي شوند، ارتباط کمتر 

و احساس تعهد و پاسخگویي نازلتري در قبال رأي دهندگان احساس مي کنند. 
یک سطحي یا دوسطحي بودن نظام هاي تناسبي 

تقسیم بندي  و  کرسي ها  تخصیص  که  این  اساس  بر  را  تناسبي  نظام هاي  انواع  مي توان 
حوزه ها در آن یک سطحي یا دو سطحي باشد و یا لیست هاي ارائه شده در آنها باز، بسته یا 

آزاد باشد نیز تقسیم بندي نمود. 
انتخابات آن است که، آیا کرسي هایي که به  منظور از یک سطحي و دو سطحي بودن 
احزاب دو سطحی نظام هاي تناسبي تعلق مي گیرد، تنها از یک نوع از حوزه ها بدست آمده 
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است )فقط حوزه هاي ملي یا منطقه اي( و یا این که حوزه هاي ملي در کنار حوزه هاي منطقه اي 
و تک نماینده اي وجود دارد و کرسي هاي احزاب، از دو نوع حوزه کسب شده است. 

نظام مناسب براي الگو گرفتن ایران، نظام انتخاباتي آلمان است. حسن این نظام در این 
است که شرکت کنندگان هم به حزب و هم به فرد به صورت هم زمان مي توانند رأي دهند. در 

حوزه  انتخابیه به فرد و در سطح کشور به حزب، اما تأثیرگذار همیشه احزاب بوده اند. 
2- صالحیت و ثبت نام کاندیداهادر نظام انتخاباتی کشورهای مختلف

کشورهای مورد بررسی: انگلیس- فرانسه- آمریکا- هندوستان- ارمنستان- مصر- ژاپن- 
هلند- آفریقای جنوبی- بلژیک- کویت- میانمار)برمه(- نامیبیا- تووالو- اروگوئه– توگو- 

رومانی- زیمباوه
با  متناسب  کدام  هر  و  دارند  متنوعی  گونه های  در کشورهای جهان  انتخاباتی  نظام های 
از  برخی  در  می بندند.  کار  به  کاندیداها  گزینش  در  را  سیاسی روش خاصی  نظام  ساختار 
سیستم ها، روش ها پیچیده تر و در برخی، فقط به گرفتن سپرده های مالی برای کنترل و تصفیه 
کاندیداها اکتفاء می شود. اما در برخی دیگر روش های ترکیبی از جمله، معرفی توسط احزاب 
یا شهروندان همراه با اخذ سپرده مورد استفاده می باشد. ذیاًل روش های برخی از کشورهایی 

که دارای نظام انتخاباتی هستند مورد بررسی قرار می گیرند.
انگلیس

برای شرکت در انتخابات مجلس عوام انگلیس، کاندیداهای واجد شرایط باید مبلغ یکصد 
و پنجاه پوند به امانت بسپارند تا هرگاه آرایی که به او داده می شود از یک هشتم مجموع آرا 
حوزه انتخابیه که به صندوق ریخته شده کمتر باشد، به نفع دولت ضبط  شود، و اال به او مسترد 
جلوگیری  ندارند،  چندانی  طرفداران  که  کسانی  شدن  داوطلب  از  ترتیب  این  به  می گردد. 

می شود و آرای انتخاب کنندگان با تفرقه و تشتت مواجه نمی گردد.
انتخابات  انگلستان،  در  عمومی  انتخابات  می شود:  برگزار  انتخابات  نوع   5 انگلستان  در 

مجالس و پارلمان های ملی و منطقه ای و انتخابات شهرداری ها. 
انتخابات معموالًً در روز پنج شنبه برگزار می شود. انتخابات ملی زمان مشخصی ندارد، ولی 
به طور معمول پنج سال پس از آغاز به کار مجلس و پس از آخرین انتخابات برگزار می شود. 
شهروندان انگلیسی، جمهوری ایرلند و هر کشور عضو مشترک المنافع، که قانونًا مقیم بریتانیا 
انتخابات شرکت کند و در لیست رأی دهندگان  بوده و سن او 18 سال است، می تواند در 
نام نویسی قرار گیرد. این برگه حاوی اطالعاتی مشتمل بر شماره رأی دهنده، نام و آدرس،  

تاریخ تولد، محلی برای متقاضیانی که خواهان رأی پستی باشند، است. 
افرادی که عضو مجلس لردها هستند و کسانی که به خاطر ارتکاب اقدامات جنایی زندانی 
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هستند، و همچنین معلوالن ذهنی، ورشکستگان اقتصادی، محکومان به فساد مالی و کسانی که 
مرتکب اقدامات غیرقانونی مرتبط با هر یک از انتخاباتی که در طی پنج سال گذشته برگزار 
انتخابات اروپایی،  نام محروم اند. اعضای مجلس لردها در مجالس محلی،  از ثبت  شده اند، 
پارلمان اسکاتلند و مجلس ملی ولز می توانند رأی دهند. شهروندان اتحادیه اروپا که مقیم 
انگلستانند می توانند در انتخابات ولز، اسکاتلند، انتخابات اروپایی و محلی شرکت کنند. در 
انتخابات عمومی، کشور به ۶4۶ حوزه که هر کدام یک نماینده برای مجلس عوام انتخاب 
حوزه   59 انگلستان،  در  حوزه   529 است:  چنین  حوزه ها  تقسم  می شوند.  تقسیم  می کنند، 
در اسکاتلند، 40 حوزه در ولز و 18 حوزه در ایرلندشمالی که جمعیت این حوزه ها تقریبًا 
مساوی است. با این حال تعداد نمایندگان ولز در پارلمان بیشتر است. از زمان تأسیس پارلمان 
اسکاتلند، تعداد نمایندگان آن در مجالس عوام کم شده است. برخی از حوزه های روستایی 

نیز جمعیت کمتر از عرف معمول دارند.
از 1918 تا 1985 کاندیداهای پارلمان می بایست مبلغ 150 پوند به عنوان سپرده بپردازند 
و در صورتی که حداقل 1/8 یا 12/5 درصد آراء را کسب می کردند، مبلغ فوق به آنها مسترد 
می شد. در سال 1985 این مبلغ به 500 پوند افزایش یافت، ولی میزان رأی اکتسابی برای 
استرداد وجه به  1/20 یا 5 درصد آرا کاهش یافت. دولت انگلستان مبلغ ثبت نام را به منظور 
جلوگیری و تصفیه کاندیداهای تندرو به فرآیند انتخابات افزایش داد، اما در این میان احزاب 
آنها  کاندیداهای  از  کمی  تعداد  سپرده های  زمان،  آن  از  که  چرا  بودند  اصلی  برنده  عمده 

پرداخت نمی شود.
فرانسه

در نظام انتخاباتی فرانسه، شرایط انتخاب شوندگان کّمی است و از شروط کیفی پرهیز 
شده است. وجود چهار شرط برای صدور اعالمیه نامزدی ضروری است:

• حداقل سن 23 سال تمام شمسی،	
• اعالمیه 	 زمان صدور  در  که  فرانسوی  قاعده هر شهروند  این  پایه  بر  فرانسوی:  تابعیت 

نامزدی واجد تابعیت فرانسوی باشد اعم از اصلی، اکتسابی و تبعی، صالحیت نامزدی 
دارند)برای  تبعی  به صورت  را  فرانسوی  تابعیت  که  اتباعی  با  ارتباط  در  فقط  دارد.  را 
با مرد فرانسوی کسب کرده اند و ممکن است در  مثال از باب عقد نکاح زن خارجی 
خالل دوره ریاست جمهوری به واسطه فسخ این امر از تابعیت فرانسوی خارج شوند( 
محدودیت هایی لحاظ شده است، و در غیر این صورت هر شهروند فرانسوی در صورتی 
که در زمان صدور اعالمیه نامزدی واجد تابعیت فرانسوی باشد، صالحیت نامزدی را 

می یابد،
• علت 	 به  انتخابات  زمان  در  که  اشخاصی  انتخابات:  زمان  در  حق رأی  از  برخورداری 
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محکومیت های قضایی یا محجوریت از حق رأی محروم هستند و نام آنها در فهرست 
انتخاباتی رأی دهندگان درج نشده است، صالحیت نامزدی ندارند،

• کسب معرفی نامه از سوی حداقل 500 شهروند فرانسوی که واجد وضعیت نمایندگی 	
منتخب باشند. بدین ترتیب اشخاص معروف باید پیشاپیش خود در یک انتخابات رسمی 
شورای  یا  مناطق  شورای  شهرداری ها،  سنا(،  یا  ملی  پارلمانی)مجمع  انتخابات  شامل 
اقتصادی و اجتماعی در چارچوب ضوابط قانونی، انتخاب شده باشند و در زمان معرفی 
نامزد در وضعیت نمایندگی باشند. این 500 نفر باید حداقل از 30 حوزه انتخابیه متفاوت 
نامزد معرفی شده صالحیت الزم را احراز کند.  تا  باشند  یا سرزمین های ماورای بحار 
البته نباید 50 معرف یا امضا کننده از یک شهرستان باشند. شورای قانون اساسی فرم های 
انتخابات به چاپ می رساند و از طریق مجاری رسمی و  از  مشخص و معین را پیش  
به تعداد کافی در اختیار افراد واجد صالحیت برای معرفی نامزدهای ریاست جمهوری 
قرار می دهد. معرف، فرم چاپی که مفاد آن حاکی از اعالم رضایت مندی کامل او برای 
معرفی یک نامزد است را تکمیل کرده و شخصًا آن را امضا می کند. در برخی از موارد 
امضای معرف باید توسط مرجعی که در آن، معرف عنوان نمایندگی دارد، تأیید شود. هر 
معرف فقط حق معرفی یک نامزد را دارد. نام و سمت معرف باید در برگه معرفی قید 
شود. معرف باید برگه معرفی نامه خود را حداکثر 15 روز پیش از چاپ فرمان فراخوان 
به دبیرخانه  با رسید  با پست سفارشی همراه  انتخابات،  برای شرکت در  رأی دهندگان 

شورای قانون اساسی ارسال کند.
شورای قانون اساسی بررسی الزم را در زمینه صالحیت معرف ها در امر معرفی یک نامزد، 
صحت صدور معرفی نامه  و رضایت مندی کامل معرف ها به عمل می آورد. اگر معرفی نامه از 
جانب افراد فاقد صالحیت پر شده باشد یا بر روی فرم ها مخصص در ج نشده باشد یا پس از 
مهلت قانونی تسلیم شود، معتبر نخواهد بود. در صورتی که یکی از افراد صالحیت دار به دو نفر 

معرفی نامه دهد. شورای قانون اساسی فقط اولی را می پذیرد.
نامزد ریاست جمهوری به محض حصول یقین از کسب حداقل 500 امضا با واریز ده هزار 
فرانک به حساب خزانه داری کل، با ارسال یک نامه به ضمیمه فیش پرداخت، به شورای قانون 
از  یقین  از حصول  قانون اساسی پس  نامزدی خود را صادر می کند. شورای  اعالمیه  اساسی، 
ضابطه مند بودن معرفی نامه ها و اعالمیه  نامزدی، فهرست  نامزدها را به تصویب می رساند. این 
به  از دور اول رأی گیری در روزنامه رسمی  باید حداکثر در شانزدهمین روز پیش  فهرست 
چاپ برسد. در نظام انتخاباتی فرانسه شورای قانون اساسی به عنوان یک مرجع دولتی رأساً در 
تشخیص صالحیت  نامزدها مداخله نمی کند و مالک تشخیص صالحیت نیز مبتنی بر متغیرهای 
کمی است. با فرض اینکه انتخابات در واقع فرصتی است به ملت ارزیابی و ارائه نظر نسبت 
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به گروه حاکم قبلی و تعیین گروه حاکم در دوره جدید، حتی االمکان سعی می شود از مداخله 
عوامل مستقیم گروه حاکم قبلی برای تأثیرگذاری در رأی و نظر ملت جلوگیری شود. بر این 
پایه، شورای قانون اساسی که مرجع دولتی برخاسته از گروه حاکم در انتخابات قبلی است، 
اماکن مداخله در تشخیص صالحیت نامزدها را ندارد. البته ترکیب اعضای شورای قانون اساسی 
به نحوی است که سعی شده تعادل الزم میان قوه مقننه و مجریه برقرار باشد. اعضای شورا دو 
دسته هستند. دسته اول اعضای منصوب هستند که 9 نفرند و برای 9 سال منصوب می شوند. 
رئیس جمهور، رئیس  مجلس ملی و رئیس سنا هر یک سه نفر را به اختیار خود برای عضویت 
در این شورا منصوب می کنند. هر سه سال یک بار یک سوم این اعضا جایگزین می شوند. دسته 

دوم رؤسای جمهور سابق فرانسه هستند که هنوز در قید حیاتند.
آمریکا

آمریکا نظام انتخاباتی بسیار پیچیده ای دارد و فرآیندی که در طی آن کاندیدای ریاست 
جمهوری مشخص می شود، فرآیندی بسیار پیچیده و طوالنی است. به طوری که به دو شیوه 
مستقیم و غیرمستقیم مردم در معرفی کاندیدای ریاست جمهوری و انتخاب کردن رئیس جمهور 
ایالتی  انتخابات  در  شرکت  با  ایالت  هر  مردم  آمریکا  اساسی  قانون  طبق  بر  دارند.  دخالت 
رأی دهندگان ویژه یا الکترال را انتخاب می کنند که تعداد آنها با تعداد نمایندگان و سناتورهای 
هر ایالت درکنگره برابر است. کاندیدای این انتخابات که به انتخاب اولیه شهرت دارد توسط 
احزاب دمکرات و جمهوری خواه مشخص می شوند. هنگامی که مردم به پای صندوق رأی 
می روند به رأی دهندگان ویژه ای که توسط حزب مورد عالقه شان نامزد شده اند، رأی می دهند. 
در این انتخابات اولیه، نامزدهای ریاست جمهوری و معاون وی انتخاب نمی شوند، بلکه بعد 
از این که انتخابات محلی در کلیه ایالت ها انجام شد، انتخاب می شوند. در گردهمایی ملی، 
نمایندگان منتخب هر حزب که از سراسر ایالت ها به آن گردهمایی می آیند، نامزدهای ریاست 
نامزد  به  مردم  عمومی  انتخابات  مرحله  در  و  می کنند،  انتخاب  را  وی  معاون  و  جمهوری 
مورد عالقه خودشان رأی می دهند و آن را برای ریاست جمهوری انتخاب می کنند، البته در 
این مرحله نیز، مردم در واقع به نامزدهای نمایندگی ویژه حزب مطبوعشان رأی می دهند و 
این نامزدهای نمایندگی ویژه، رئیس جمهور را انتخاب می کنند. نامزدهای ریاست جمهوری 
آمریکا که توسط احزاب دمکرات و جمهوری خواه در گردهمایی ملی این احزاب انتخاب 
می شوند، باید شرایط ویژه ای را نیز دارا باشند. اصل دوم قانون اساسی آمریکا شرایط انتخاب 

رئیس جمهور را این گونه مشخص می کند که:
• شهروند تولد یافته در آمریکا باشند،	
• دست کم 35 سال سن داشته باشند،	
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• حداقل 14سال در آمریکا زندگی کرده باشند.	
در نظام انتخاباتی آمریکا احزاب سیاسی همه شرایط کیفی نامزدهای انتخاباتی را مشخص 
می کنند و در برابر این انتخاب خود نیز مسئول هستند. این، بلوغ ساختار حزبی را در آمریکا 
به خوبی نشان می دهد. هر چند این شیوه انتخاباتی نواقص بسیار زیادی دارد که این نواقص 
فعالً  مد نظر ما نیست و گاه باعث می شود در همین ساختار پیچیده حزبی رئیس جمهوری با 
رأی اقلیت وارد کاخ سفید شود، اما در زمینه شرایط انتخاب شوندگان برای کشورهایی که 
از یک نظام حزبی پیشرفته ای برخوردار هستند، می تواند تجربیات خوبی را داشته باشد. الزم 
به ذکر است که شرایط سه گانه مشخص شده کّمی بوده و نیاز به بررسی صالحیت چندانی 

ندارد، بلکه به خوبی روشن و واضح است.
هندوستان

انتخابات این کشور عمدتًا پارلمانی است. هندوستان دارای سه مجلس در سطح ملی، 
یا  سفلی  مجلس   )House of the people  (Lok sabha انتخابات  در  است.  محلی  و  ایالتی 
برگزار می شود.  به صورت مستقیم  پنج سال  ایالت، هر  قانون گذاری هر  ایالتی و مجلس 
ذهنی  معلول  باشد،  25سال  او  سن  و  باشد  داشته  رأی دادن  حق  که  هندی  شهروند  هر 
کاندیدا شود.  ایالتی  یا مجلس  ملی  انتخابات  در  نباشد، می تواند  و  مجرم  ویا ورشکسته 
برای انتخابات Raiya Sabha، مجلس اعال یا پارلمان هند سن کاندیدا باید 30 سال باشد. 
کاندیداهای مجلس ایالتی و Vidhan Sabha یا مجلس قانون گذاری محلی که اعضای آن 

نماینده مستقیم هر ایالت به طور خاص هستند، باید ساکن همان ایالت باشند.
برای  ایالتی و 5000 روپیه  انتخابات مجلس  برای  مبلغ 10/000 روپیه  باید  هر کاندیدا 
پارلمان هند و مجلس محلی بپردازد)کاندیداهای برخی  کاست ها و قبایل خاص نصف این 
مبلغ را می پردازند(. مبالغ مذکور درصورتی که کاندیدا 1⁄۶   کل آرای معتبر را بدست آورد، 
شرایط  واجد  شهروندان  از  نفر  یک  الاقل  مورد حمایت  بایستی  نامزد  هر  می شود.  مسترد 
ثبت نام شده (Registered elector)  آن ایالت باشد و یا توسط یک حزب ثبت نام شده، 
به  فقط  صبحا  ویدان  و  ایالتی  مجلس  کرسی های  از  برخی  باشد)اسپانسر(.  شده  حمایت 
کاندیداهای قبایل و کاست های خاص اختصاص می یابد و شمار کرسی ها بر اساس جمعیت 

این کاست ها و قبایل تعیین می شود.
ارمنستان

تا  دارند  حق  رسمی،  احزاب  و  کشور  این  شهروندان  جمهوری،  ریاست  انتخابات  در 
کاندیدای ریاست جمهوری شوند. هر حزبی می تواند فردی را برای کاندیداتوری ریاست 
جمهوری معرفی کند. و در مواقعی که احزاب مختلف از یک فرد حمایت می کنند، احزاب 
می توانند ائتالف کنند. شهروندانی می توانند به عنوان کاندیدای  ریاست جمهوری در نظر 
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گرفته شوند که 35000  نفر از نامزدی او اوراق رسمی مختص حمایت از کاندیداها را به 
نفع او  امضاء کنند. الاقل 100 نفر از شهروندان ارمنستان  برای معرفی کاندیداهای ریاست 

جمهوری می توانند تشکیل گروه)گروه اولیه( بدهند.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، باید مبلغی را به حساب کمیسیون مرکزی انتخابات 
نزد بانک مرکزی ارمنستان که حدود 5000 برابر حداقل حقوقی که توسط مجلس ارمنستان 
تعیین شده، واریز نمایند. در صورتی که کاندیداهای مذکور پنج درصد یا بیشتر آراء را کسب 
کنند، مبلغ سپرده  ظرف مدت ۶0 روز از اعالم نتایج عودت می شود. در غیر این صورت مبلغ 
مذکور به نفع دولت ضبط می شود. صالحیت کاندیداهای ریاست جمهوری توسط کمیسیون 

مرکزی انتخابات بررسی می شود. صالحیت کاندیداها در مواردی که:
کاندیدا مشمول محدودیت های قانون اساسی ارمنستان شود،. 1
شمار امضاهای معتبر کمتر از 35000 امضاء باشد،. 2
مدارک ثبت نام دارای اشکال باشد،. 3
مذکور صالحیت . 4 کاندیدای  باشد.  دار  خدشه  کاندیدا  یک  نام  ثبت  که  موردی  در 

ورود به عرصه انتخابات را ندارد. در مواردی که مدارک کاندیدایی خدشه دار باشد، 
موضوع در کمیسیون  به رأی گذاشته می شود،

ثبت نام )صالحیت( کاندیداهای ریاست جمهوری، با آرای 2⁄3  کل اعضای کمیسیون 
مرکزی انتخابات امکان پذیر است،

در صورتی که ثبت نام کاندیدا تأیید نشود، مبلغ ثبت نام به او پرداخت می شود. در این 
گونه موارد کاندیدا می تواند ظرف 3 روز به دادگاه عالی شکایت ببرد. در صورتی که دادگاه 
عالی به نفع کاندیدا رأی دهد، او به عنوان کاندیدای ثبت نام شده یا دوباره ثبت نام شده، 

کاندیدای ریاست جمهوری خواهد بود.
انصراف کاندیدا

در صورتی که در دور دوم، کاندیدایی بخواهد انصراف دهد و رأی او شامل اکثریت آراء دور 
اول باشد نمی توانند انصراف دهد.

مصر
ریاست دولت مصر با رئیس جمهوری است که باید مصری بوده و سن او نباید کمتر از 40 
سال باشد. همچنین از حقوق کامل سیاسی و مدنی برخوردار باشد. تا قبل از اصالح ماده)7۶( 
قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال 2005 تنها یک نامزد توسط پارلمان مصر به مردم 
معرفی می شد، چنانچه این شخص درصد معینی از آرای ملت را کسب می کرد، به عنوان 
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انتخابات  در  می توانند  مختلفی  افراد   )7۶( ماده  اصالح  با  ولی  تعیین می شد.  رئیس جمهور 
بیان  انتخابات ریاست جمهوری  نامزدی در  شرکت کنند. این ماده شرایط جدیدی را برای 
کرده است. از جمله این شروط این است که کاندیدای ریاست جمهوری باید عضو شورای 
رهبری یکی از احزاب سیاسی کشور بوده و از تأسیس حزب هم مدت زیادی گذشته باشد. 
عالوه بر آن حزب یاد شده باید از سابقه قابل توجه ای در زمینه فعالیت های سیاسی برخوردار 
باشد. همچنین نامزدهای انتخاب ریاست جمهوری باید تعداد چشم گیری امضای مردمی در 
اختیار داشته باشند و بتوانند تأیید درصد معینی از اعضای مجالس منتخب از قبیل پارلمان و 

مجالس محلی را کسب کرده باشند.
بعد از اصالح این ماده قانون انتخابات، برای انتخاب 7 سپتامبر 2005 تعداد 30 نفر در 
انتخابات ثبت نام کردند که 20 نفر آنها توسط کمیسیون عالی انتخابات مصر رد صالحیت 
شده و 10 نفر نتوانستند به مرحله نهایی انتخابات برسند. در مصر دادگاه عالی قانون اساسی 
وجود دارد که شبیه شورای نگهبان در جمهوری اسالمی ایران عمل می کند و مسئولیت تطبیق 
قوانین و لوایح را با قانون اساسی و همچنین مسئولیت تفسیر قوانین را بر عهده دارد و اعضای 

آن قابل عزل نیستند.
ژاپن

هر یک از کاندیداهای مجلس نمایندگان باید مبلغ 2/000/000 ین به عنوان سپرده پرداخت 
نمایند. در صورتی که هر یک از نامزدها نتواند حداقل 1⁄5 آراء حاصله از تقسیم مجموع آرای 
معتبر بر تعداد کرسی ها در حوزه انتخابیه مورد نظر را کسب نماید، مبلغ مذکور مسترد نمی گردد.
کاندیداهای مجلس مشاوران در صورتی که در حوزه های انتخابیه محلی برای انتخابات 
نامزد  یا گروه سیاسی  از طرف هر حزب  مبلغ 2/000/000 ین و چنان چه  نمایند،  مبارزه 
شوند، مبلغ 4/000/000 ین ضرب در تعداد کاندیداهای ثبت نام شده در لیست  انتخاباتی 
تحت سیستم نمایندگی نسبی، باید به عنوان سپرده پرداخت نمایند. در مورد اخیر چنان چه 
کاندیدا حداقل 1⁄8   تعداد آرای حاصله از تقسیم کل آرای معتبر بر تعداد کرسی ها در حوزه  
انتخابیه مورد نظر را کسب نماید، مبلغ مذکور باز پرداخت می گردد. در مورد اخیر چنان چه 
نتیجه به دست آمده از ضریب تعداد افراد انتخاب شده، از گروه و حزبی که فهرست اسامی 
کاندیداها را ارائه می نمایند، حداقل برابر با تعداد کاندیداها در همین لیست مشابه باشد، مبلغ 

بازپرداخت می گردد.

هلند
لیست کاندیداها در هر حوزه انتخابیه باید حداقل به وسیله 25 رأی دهنده تأیید شود. 
25 نفر معرفی کننده مذکور می توانند نماینده ای را که اختیار دارد لیست مربوط به خود را با 
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سایر لیست ها در سطح ملی  که گروه لیست ها نامیده می شود، مرتبط سازد، انتخاب نمایند. 
با پرداخت مبلغ  باید  ارائه نگردیده اند،  معرفی لیست های حزبی که قبالً  در دومین مجلس 
1000 گیلور به عنوان سپرده همراه باشد. در صورتی که تعداد آرای به دست آمده حزب 
سیاسی کمتر از 70 درصد از سهمیه انتخاباتی تعیین شده باشد، مبلغ مذکور مسترد نمی گردد.

آفریقای جنوبی
کاندیداهای معرفی شده باید به وسیله دو رأی دهنده )پیشنهاد دهنده و تأیید کننده( از 
حوزه های مربوطه حمایت شوند. نامزدی کاندیداهای احزاب سیاسی تنها در صورتی مورد 
قبول واقع می گردد که این احزاب، کاندیداهای رسمی بوده و برای هر کاندیدا مبلغ 500 راند 
به عنوان سپرده  بپردازند. چنان چه آرای اکتسابی این کاندیدا از یک پنجم آرای اخذ شده به 

وسیله کاندیدای برنده در حوزه وی کمتر باشد، مبلغ مذکور ضبط می گردد.
بلژیک

در 4 ژوئیه 1989، قانونی جهت محدود نمودن کنترل مخارج مبارزات انتخاباتی و مخارج 
احزاب سیاسی اعالم گردید که در اول ژانویه 1989 به مورد اجرا گذاشته شد.

کویت
نامزدی خود  از  کاندیدا  بپردازند و در صورتی که  دینار سپرده  مبلغ 50  باید  کاندیداها 
انصراف دهد و نتواند حداقل یک دهم آرای معتبر حوزه انتخابیه خود را کسب نماید، سپرده 

مذکور به مؤسسه خیریه پرداخت می گردد.

میانمار )برمه( 
هر یک از کاندیداها موظف اند مبلغ 10/000 کیاتس به عنوان سپرده پرداخت نمایند، در 
انتخابیه را  صورتی که کاندیدای مذکور بتواند حداقل 1⁄8  از مجموع آرای معتبر در حوزه 

کسب نماید، مبلغ مذکور به وی مسترد می شود.
نامیبیا

هر حزب باید حداقل به وسیله 2000 رأی دهنده حمایت  شود.

تووالو
هریک از شهروندان تووالو که به وسیله 3 رأی دهنده معرفی شده باشند، برای نمایندگی 

مجلس می توانند کاندیدا شوند و پرداخت هیچ گونه سپرده مالی ضرورت ندارد.
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اروگوئه
در این کشور دوره خاصی برای مبارزه انتخاباتی مقرر نشده است، حداقل 21 روز قبل از 
رأی گیری لیستی از کاندیداها به ترتیب حروف الفبا منتشر می گردد، لیست مذکور حاوی نام، 

شغل و سن هر کاندیدا به عالوه نام سه نفر از معرفی کنندگان وی می باشد.

زیمباوه
هر یک از کاندیداها باید مبلغ 100 دالر زیمباوه به عنوان سپرده پرداخت کنند و به وسیله 
10 الی 20 رأی دهنده در همان حوزه انتخابیه تأیید شوند. در صورتی که کاندیدای مذکور 
در انتخابات پیروز شود یا حداقل یک پنجم تعداد آرای کاندیدای برنده  شده را کسب نماید، 

سپرده فوق مسترد می شود.

رومانی
می شوند.  تعیین  سیاسی  گروه های  سایر  یا  قانونی  احزاب  وسیله  به  پارلمان  کاندیداهای 
کاندیداهای مستقل در صورتی که به وسیله حداقل 251 رأی دهنده از حوزه های انتخابیه خود 

تأیید  شوند، می توانند به عنوان کاندیدای پارلمان ثبت نام نمایند. 
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3- روش های کنترل و تصفیه کاندیداها 

ور
شرح روشکش

سه
ران

ف

کاندیدای ریاست جمهوری باید اقدامات ذیل را انجام دهد: 
	:ارائه معرفی نامه از سوی حداقل 500 شهروند فرانسوی که واجد شرایط ذیل باشند
قبالً  در یکی از انتخابات پارلمانی رسمی)مجمع ملی یا سنا(، شهرداری ها، شوراهای مناطق، . 1

... نامزد شده باشند،
از 30 حوزه انتخابیه متفاوت یا سرزمین های ماورای بحار باشند،. 2
50 نفر از آنها از یک شهرستان نباشند،. 3
هر معرف فقط یک کاندیدا را معرفی کند،. 4
در . 5 شرکت  برای  دهندگان  رأی  فراخوان  اعالم  از  پیش  15روز  حداکثر  باید  معرفی نامه 

انتخابات با پست سفارشی به دبیرخانه شورای قانون اساسی ارسال شود.
	 واریز 10 هزار فرانک به حساب خزانه داری کل، همراه با ارسال یک نامه به ضمیمه فیش

پرداختی به شورای قانون اساسی، و صدور اعالمیه نامزدی پس از اخذ امضاء ها.

ان
ست

رمن
ا

	،کاندیدای ریاست جمهوری باید تأیید 35000 نفر را برای ثبت نام در انتخابات داشته باشد
	،حداقل 100 نفر از شهروندان ارمنستان می توانند گروه اولیه معرفی کاندیدا را تشکیل دهند
	 نامزدها باید مبلغی که 5000 برابر حداقل حقوق قانونی که توسط مجلس ارمنستان تعیین

می شود را در حسابی نزد بانک مرکزی ارمنستان به عنوان سپرده واریز کنند،
	 انتخابات و کسب 2/3 آرای کل اعضای تأیید صالحیت کاندیدا توسط کمیسیون مرکزی 

کمیسیون،
	 تأیید صالحیت کاندیدا، انصراف کاندیدا، کسب حداقل پنج درصد از کل استرداد: عدم 

آرای انتخاب کنندگان.
ان

ست
گل

ان

	 .افرادی که عضو مجلس لردها و کسانی که به خاطر ارتکاب اقدامات جنایی زندانی هستند
همچنین معلوالن ذهنی، ورشکستان اقتصادی، محکومان به فساد مالی و کسانی که مرتکب 
اقدامات غیرقانونی مرتبط با هر یک از انتخاباتی که در طی پنج سال گذشته برگزار شده اند، 

از ثبت نام محرومند،
	 پرداخت مجلس عوام  کاندیداتوری  برای  پوند   500 مبلغ  باید  کاندیدا  عنوان  به  سایرین 

نمایند،
	.استرداد: کسب 1/20 آراء حوزه انتخابیه

ند
ه

	 پرداخت مبلغ 10/000 روپیه برای انتخابات مجلس ایالتی، پرداخت مبلغ 5000 روپیه برای
مجالس ایالتی و مجلس قانون  گذاری در ایالت،

	 :حمایت الاقل یک رأی  دهنده برای هر کاندیدا/ حمایت توسط یک حزب رسمی/ استرداد
کسب 1/6  از کل آرای معتبر.
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پن
ژا

	 مجلس نمایندگان: پرداخت مبلغ 2/000/000 ین سپرده، استرداد: در صورت کسب حداقل
1/5آراء،

	 4/000/000 مجلس مشاوران: پرداخت مبلغ 2/000/000 ین برای حوزه های محلی و مبلغ
ین برای نمایندگان حزبی، استرداد: کسب1/8آراء

ند
هل

	 ،تأیید لیست کاندیداها در هر حوزه انتخابیه به وسیله 25رأی دهنده
	 لیست های حزبی که در مجلس قبلی ارائه نگردیده، باید با پرداخت مبلغ 1000 گیلور سپرده

همراه باشد،
	.استرداد: کسب 70  درصد آراء

بی
جنو

ی 
یقا

کاندیدا باید توسط دو رأی  دهنده )پیشنهاد دهنده و تأیید کننده( از حوزه مربوطه حمایت 	آفر
شود،
	،کاندیداهای احزاب رسمی،  برای هر کاندیدا باید مبلغ 500 راند به عنوان سپرده بپردازند
	.استرداد: آرای کاندیدا باید بیش از 1/5 آرای کاندیدای برنده باشد

ت
کوی

	،پرداخت مبلغ 50 دینار کویت
	.استرداد: کسب 1/10 آراء

4- مطالعة تطبیقی تبلیغات در انتخابات

فرانسه
چون در فرانسه احزاب سابقه طوالنی دارند، ائتالف و انضباط حزبی نقش مهمی در برقراری 
معترضینی  فرانسه  در  انتخابات  نوع  این   197۶ سال  از  دارد.  انتخابی  مبارزات  و  انتخابات 
طبق  بر  می شود.  انتخابات  در  کوچک  گروه های  محرومیت  باعث  می گویند،  و  کرده  پیدا 
به عنوان  باید 10 هزار فرانک  انتخابات هر کاندیدا  از شروع  انتخابات 20 روز قبل  قانون 
ضمانت بپردازد تا بتواند در مبارزه انتخاباتی شرکت کند. در صورتی که داوطلب در دوره 
اول یا دوم بیش از پنج درصد آرا ثبت شده در لیست انتخابات را بیاورد مبلغ تودیع شده به 
او مستمر می گردد، تبلیغات شفاهی، کتبی، به وسیله رادیو و تلویزیون در چهارچوب قانون 
انجام می گیرد و این تبلیغات محدود و کنترل شده و مجانی است و کمیسیونی مسئول کنترل 
می باشد. هر حزب یا گروه سیاسی می تواند به مدت سه ساعت در دو نوبت از تلویزیون 
برای گروه های کوچک 75 دقیقه است. در دور دوم مدت های  این مدت  نماید و  استفاده 

مذکور به نصف تقلیل پیدا می کند.
انگلیس

امانت  به  مبلغ 150پوند  باید  کاندیداهای واجد شرایط  انگلیس  انتخابات مجلس عوام  در 
بسپارند تا هرگاه آرایی که به او داده می شود از یک هشتم مجموع آراء حوز انتخابیه که به 
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صندوق ریخته شده کمتر باشد، به نفع دولت ضبط می شود و اال به او مسترد می گردد. به 
این ترتیب از داوطلب شدن کسانی که طرفداران چندانی ندارند جلوگیری می شود و آرای 

انتخاب کنندگان با تفرقه و تشتت مواجه نمی گردد.
بلژیک

در 4 ژوئیه 1989، قانونی جهت محدود نمودن و کنترل مخارج مبارزات انتخاباتی و مخارج 
احزاب سیاسی اعالم گردید که در اول ژانویه 1989 به مورد اجرا گذاشته شد.

ژاپن
هر یک از کاندیداهای مجلس نمایندگان باید مبلغ 2/000/000 ین به عنوان سپرده پرداخت 
نماید. اگر حداقل 1⁄5   تعداد حاصله از تقسیم مجموع آرای معتبر بر تعداد کرسی ها در حوزه 
انتخابیه مورد نظر را کسب نماید، مبلغ مذکور مسترد نمی گردد. کاندیداهای مجلس مشاوران 
انتخابات مبارزه نمایند مبلغ 2/000/000  انتخابیه محلی برای  در صورتی که در حوزه های 
ین و چنان چه از طرف هر حزب یا گروه سیاسی مبارزه نمایند مبلغ 4/000/000 ین ضرب 
در تعداد کاندیداهای ثبت نام شده در لیست آن تحت سیستم نمایندگی نسبی باید به عنوان 
سپرده پرداخت نماید. در مورد اخیر چنان چه کاندیدا حداقل 1⁄8   تعداد حاصله از تقسیم 
آرای معتبر بر تعداد کرسی ها در حوزه  انتخابیه مورد نظر را کسب نماید مبلغ مذکور پرداخت 
می گردد. در مورد اخیر چنانچه نتیجه به دست آمده از ضریب تعداد افراد انتخاب شده از 
با تعداد کاندیداها در همین  برابر  ارائه می نمایند حداقل  گروه و حزبی که فهرست اسامی 

لیست مشابه باشد مبلغ بازپرداخت می گردد.
کویت

کاندیداها باید مبلغ 50 دینار سپرده بپردازند. در صورتی که کاندیدا از نامزدی خود انصراف 
دهد و یا نتواند حداقل یک دهم آرای معتبر حوزه انتخابیه خود را کسب نماید سپرده مذکور 

به مؤسسه خیریه پرداخت می گردد.
میانمار )برمه(

در  نمایند،  پرداخت  عنوان سپرده  به  کیاتس  مبلغ 10/000  موظف اند  کاندیداها  از  هر یک 
صورتی که کاندیدای مذکور می توانست حداقل 1⁄8  از مجموع آرای معتبر در حوزه انتخابیه 

را کسب نماید، مبلغ مذکور به وی مسترد می شد.
نامبیا

هر حزب باید حداقل به وسیله 2000 رأی دهنده حمایت  شود.
هلند

لیست کاندیداها در هر حوزه انتخابیه باید حداقل به وسیله 25 رأی دهنده تأیید شود. 25 نفر 
معرفی کننده مذکور می توانند نماینده ای را که اختیار دارد لیست مربوط به خود را با سایر 
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لیست ها در سطح ملی که گروه لیست ها نامیده می شود مرتبط سازد، انتخاب نمایند. معرفی 
مبلغ 1000  پرداخت  با  باید  نگردیده اند،  ارائه  دومین مجلس  در  قبالً   که  لیست های حزبی 
گیلور به عنوان سپرده همراه باشد. در صورتی که تعداد آرای به دست آمده حزب سیاسی 

کمتر از 70 درصد از سهمیه انتخاباتی تعیین شده باشد، مبلغ مذکور مسترد نمی گردد.
تووالو

مجلس  نمایندگان  برای  باشند،  شده  معرفی  دهنده  رأی   3 وسیله  به  که  تووالو  شهروندان 
می توانند کاندیدا شوند. پرداخت هیچ گونه سپرده مالی ضرورت ندارد.

اروگوئه 
دوره خاصی برای مبارزه انتخاباتی مقرر نشده است، حداقل 21 روز قبل از رأی گیری لیستی 
از کاندیداها به ترتیب حروف الفبا منتشر می گردد، لیست مذکور حاوی نام، شغل و سن هر 

کاندیدا به عالوه نام سه نفر از معرفی کنندگان وی می باشد.
زیمباوه

هر یک از کاندیداها باید مبلغ 100 دالر زیمباوه به عنوان سپرده پرداخت کند و به وسیله 
10 الی 20 رأی دهنده در همان حوزه انتخابیه تأیید شود. در صورتی که کاندیدای مذکور 
در انتخابات پیروز شود یا حداقل یک پنجم تعداد آرای کاندیدای برنده شده را کسب نماید، 

سپرده فوق مسترد می شود.
رومانی

کاندیداهای معرفی شده باید به وسیله دو رأی دهنده )پیشنهاد دهنده و تأیید کننده( از حوزه 
مربوط حمایت شوند. نامزدی کاندیداهای احزاب سیاسی تنها در صورتی مورد قبول واقع 
می گردد که این افراد کاندیداهای رسمی بوده و برای هر کاندیدا مبلغ 500 راند به عنوان 
سپرده بپردازند. چنان چه آرای اکتسابی این کاندیدا، از یک پنجم آرای اخذ شده به وسیله 
کاندیدای برنده در حوزه های انتخابیه خود تأیید  شود، می تواند کاندیدای انتخابات پارلمان 

شود.
آفریقای جنوبی

کاندیداهای معرفی شده باید به وسیله دو رأی دهنده )پیشنهاد دهنده و تأیید کننده( از حوزه 
مربوط حمایت شوند. نامزدی کاندیداهای احزاب سیاسی تنها در صورتی مورد قبول واقع 
می گردند که این افراد کاندیداهای رسمی بوده و برای هر کاندیدا مبلغ 500 راند به عنوان 
سپرده بپردازند. چنان چه آرای اکتسابی این کاندیدا از یک پنجم آرای اخذ شده به وسیله 

کاندیدای برنده در حوزه وی کمتر باشد، مبلغ مذکور ضبط می گردد.
توگو

بپردازد  از کاندیداها موظف است مبلغ 50/000 فرانک سی اف ای به عنوان سپرده  هر یک 
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و در صورتی که بتواند حداقل ده درصد از آرا را کسب نماید مبلغ مذکور مسترد می گردد.

5- مدل های مختلف کمیسیون ملی انتخابات در دنیا

1- از میان حدود 140 کشور مورد بررسی:
الف: در 20 کشور مدیریت انتخابات توسط یک وزارتخانه انجام می شود،

ب: در بیش از 120 کشور، مدیریت انتخابات توسط  کمیسیون، کمیته و یا شورا با 
پسوندهای عالی، مرکزی، مستقل و با ترکیب های مختلف انجام می گیرد.

2- کشورهایی که انتخابات در آنها توسط کمیسیون، شورا و یا کمیته انجام می گیرد، دو 
وظیفه مهم نظارت و اجرا را به طور مداوم انجام می دهند.

3- ترکیب کمیسیون انتخابات در کشورهای مختلف: 
الف : انتخاب توسط ترکیبی از قوا)روسیه، ترکیه، پاکستان، اوکراین(
ب :  انتخاب توسط قوه مجریه)هندوستان، فیلیپین، غنا، افغانستان(

ج :   انتخاب توسط پارلمان)بولیوی، کاستاریکا، برزیل( 
د  :   انتخاب توسط سیستم قضایی)انگلستان، آفریقای جنوبی(

ه :   سایر موارد)عراق، چین، اروگوئه( 

الف( انتخاب توسط ترکیبی از قوا

ترکیب و شرایط کشور

کمیسیون انتخابات 15 نفر عضو دارد: پنج نفر توسط دوما و پنج نفر توسط مجلس 
قانون گذاری منطقه ای  و پنج  نفر توسط رئیس جمهور و به مدت چهار سال انتخاب 

می شوند.  

سیه
رو

کمیسیون انتخابات 11 عضو دارد. هفت عضو اصلی و چهار عضو علی البدل: شش 
قاضی از میان اعضای دادگاه استیناف توسط این شورا با اکثریت مطلق آراء، پنج عضو 
از میان شورای عالی دولت و توسط این شورا با اکثریت مطلق آراء، رئیس و نایب 
رئیس از میان اعضا با رای اکثریت مطلق و مخفی انتخاب می شوند. دو عضو از هر 

طرف و توسط خود آنها با رای مخفی به عنوان علی البدل انتخاب می شوند. 

کیه
تر
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کمیسیون انتخابات پنج عضو دارد. یک رئیس که  توسط رئیس جمهور از میان افرادی 
که جزء قضات دیوان عالی باشند یا جزء قضات دادگاه عالی که قابلیت عضویت در 
دیوان را داشته باشند و چهار عضو از میان قضات بازنشسته دیوان عالی هر یک از 
استانها، پس از مشورت رئیس جمهور با رئیس دادگاه عالی به مدت سه سال)چهار 

عضو بایستی به تصویب پارلمان برسد که مدت آن سه سال می باشد (  

ان
ست

پاک

برای مدت هفت سال  باشد: هر عضو  بر 15 عضو می  انتخابات مشتمل  کمیسیون 
انتخاب می شود. پارلمان اوکراین به وسیله رایزنی و مشورت با رئیس جمهوری افراد 

مورد نظر را انتخاب می کند.  ین
کرا

او

ب(  انتخاب توسط قوه مجریه

ترکیب و شرایط کشور

در هندوستان اعضای کمیسیون انتخابات سه نفر است. یک کمیسیونر اصلی)رئیس( 
و دو کمیسیونر دیگر که توسط رئیس جمهور منصوب می شوند. دوره زمانی آنها 

شش سال است یا سن ۶5 سال هر کدام زودتر فرا برسد. ان
ست

دو
هن

کمیسیون انتخابات مشتمل بر هفت عضو می باشد. رئیس جمهور هر هفت عضو 
را معرفی می نماید . ین

لیپ
فی

کمیسیون انتخابات مشتمل بر هفت عضو می باشد. یک رئیس، دو نائب رئیس، 
چهار عضو دیگر که بایستی رئیس جمهور معرفی شان کند. غنا

توسط  که  می باشد  نفر  نه  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای 
این کمیسیون دارای هفت کمیته کاری است. رئیس جمهور معرفی می گردند.  ان

ست
غان

اف
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د(  انتخاب توسط سیستم قضایی

ترکیب و شرایط کشور

عالی  دیوان  کنگره،  سوی  از  منتخب  عضو  شش  از  متشکل  انتخابات  ملی  دادگاه 
انتخاب  سال  چهار  مدت  برای  سیاسی  احزاب  نیز  و  جمهور  رئیس  و  دادگستری 

می گردد. وی
ولی

ب

دیوان عالی انتخابات متشکل از سه قاضی ثابت و شش قاضی علی البدل می باشد که 
باید 35 سال سن داشته باشند و حداقل 10 سال سابقه داشته باشند که به مدت شش 

سال برای این سمت انتخاب می شوند. کا
اری

ست
کا

دادگاه عالی انتخابات متشکل از هفت عضو می باشد، سه قاضی از میان اعضای دیوان 
عالی فدرال، دو قاضی از میان دادگاه عالی دادگستری و دو قاضی از طرف ریاست 
جمهوری از میان شش وکیل برجسته، با سابقه خوب که توسط شورای عالی معرفی 

می شوند برای مدت دو سال منصوب می شوند.

یل
رز

ب
ج(   انتخاب توسط پارلمان

ترکیب و شرایط کشور

تعداد اعضای این کمیسیون نباید از پنج عضو کمتر و از نه عضو بیشتر باشد. دوره 
تصدی حد اکثر 10 سال می باشد. توسط ملکه انگلستان پس از تایید پارلمان منصوب 

می شوند. ان
ست

گل
ان

کمیسیون انتخابات شامل پنج عضو می باشد. اعضاء از سوی رئیس جمهور پیشنهاد 
برای  این کمیسیون  تعیین می کند.  را  افراد  اساسی  قانون  بر طبق  پارلمان  می شود و 
مدت هفت سال تعیین می شوند مگر این که رئیس جمهور، به توصیه شورای ملی، این 

دوره را برای یک دوره دیگر تمدید کند.  بی
جنو

ی 
یقا

آفر
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هـ(   سایر موارد 

ترکیب و شرایط کشور

کمیسیون مستقل انتخابات عراق مشتمل بر یک هیات رئیسه و یک بخش اداری است، 
هیات رئیسه شامل نه عضو ثابت و یک رئیس می باشد که باید تابعیت عراقی داشته 
باشد و سن آنها باید کمتر از 35 سال نباشد و مدرک تحصیلی آنها کمتر از فوق دیپلم 
نباشد، دارای تجربه کار اداری باشند و از نظر سیاسی مستقل باشند و مرتکب جرائم 
عمومی و غیره نشده باشند. اعضا توسط مجلس عراق انتخاب می شوند  دو تن از این 
اعضا زن هستند، دو تن از کمیسیونرها باید وکیل باشند و رئیس کمیسیون حق رای 

ندارد. 

اق
عر

نفر می باشد و  الی 19  بین 11  آن  اعضای  تعداد  دائمی کنگره خلق چین که  کمیته 
انتخابات را در تمام سطوح برگزار می کند.  ین

چ

نایب رئیس جمهور، حزب ملی، حزب  نه عضو می باشد که توسط رئیس جمهور، 
کلورادو و سایر احزاب به مدت چهار سال انتخاب می گردند.  وئه

وگ
ار
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جدول تطبیقی قوانین مالی 16 کشور در بخش کمک های مالی به احزاب و افراد در انتخابات  بر اساس کشور( 4

ور
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جمع  بندی
قوانین مالی 1۶ کشور در بخش مالی انتخابات را می توان به صورت زیر جمع بندی کرد: 

الف( درآمدها: برخی کشورها هیچ محدودیتی درباره منابع درآمدی ندارند مانند: سوئد، 
ایجاد کرده  اند، مانند:  هند و آفریقای جنوبی. برخی برای کمک های خارجی ممنوعیت 
روسیه، برزیل، کانادا، آمریکا، ژاپن و فرانسه. برخی برای شرکت ها ممنوعیت دارند، مانند: 
مجارستان، روسیه، برزیل، کانادا، آمریکا و فرانسه. برخی برای کمک پیمانکارهای دولتی 
ممنوعیت قائل اند مانند: مجارستان، برزیل، آمریکا و فرانسه. برخی برای کمک افراد ناشناس 
ممنوعیت قائل اند، مانند: مجارستان، روسیه، کانادا، انگلستان، ژاپن، آلمان و استرالیا. برخی 
کشورها  برخی  فرانسه.  و  کانادا  مانند:  دارند،  ممنوعیت  اتحادیه ها  کمک  برای  کشورها 
مانند: ژاپن،  تعیین کرده اند،  افراد، سقف  از سوی  به کاندیداها  برای پرداخت کمک  نیز 
آمریکا)1000دالر(، ایتالیا)20میلیون لیره(، روسیه)فرد:150 برابر حقوق، مؤسسات: 2000 

برابر حداقل دستمزد(، فرانسه)فرد4۶00 یورو- درکل20 درصد سقف مخارج(.
شایان ذکر است همه کشورها برای کل منابع درآمد حزب یا کاندیدا سقفی تعیین نکرده اند بلکه 
برای هزینه های انتخابات این محدودیت اعمال شده است و از سوی دیگر ملزم به افشاء نحوه 
هزینه  کرد شده اند. البته برخی فقط برای احزاب مانند: مجارستان، آمریکا، انگلیس)دریافتی  های 
باالتر از 5000پوند(، هند)از شرکت ها و مقامات دولتی(، ژاپن، استرالیا، فرانسه، آلمان و برخی 

هم برای احزاب و هم برای کاندیداهای مستقل مانند: ایتالیا، کانادا، برزیل، روسیه.
ب( هزینه  ها: درباره قوانین مالی کشورهای مختلف در باب هزینه های انتخاباتی برخی 
قائل به قرار دادن سقف، شده اند. مانند: )روسیه: 250هزار برابر حداقل حقوق(، کانادا)به 
ازای هر رأی دهنده: 0,۶2 دالر(، انگلستان)بر اساس تعداد کاندیدای معرفی شده(، فرانسه)به 
مانند  از کشورها  برخی دیگر  بر خالف  یورو(،  از 38000  ازای هر رأی دهنده و کمتر 
مجارستان، آفریقای جنوبی، آمریکا، هند، ژاپن، استرالیا، آلمان، سوئد، ایتالیا. در باب الزام 
به افشا نیز می توان کشورها را به همین دو دسته تقسیم نمود. البته در اغلب کشورهای دنیا 

احزاب و کاندیداها ملزم به افشاء هزینه های انتخاباتی خود هستند.
ج( کمک  های دولتی: در برخی کشورها دولت به طور مستقیم به هزینه های انتخاباتی 
کانادا،  استرالیا،  اتریش،  مانند:  آراء،  میزان  اساس  بر  احزاب  به  یا  حال  می کند.  کمک 
اسپانیا،  مکزیک،  یونان،  ونزوئال،  ترکیه،  ژاپن،   انگلستان،  جنوبی،  آفریقای  مجارستان، 
ایتالیا، کانادا یا به احزاب بر اساس تعداد کرسی مانند: دانمارک، فنالند، نروژ و یا ترکیبی 
از هر دو فرانسه و سوئد. در برخی کشورها هم به احزاب و هم به نامزدهای مستقل کمک 

مالی صورت می گیرد، مانند: استرالیا، کانادا، فرانسه و ژاپن.
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اما درباره کمک های غیرمستقیم دولت ها دسته بندی زیر را می توان عرضه کرد: تخفیف 
مالیاتی برای احزاب)فرانسه، مجارستان، برزیل(، تخفیف مالیاتی برای کمک  کنندگان)کانادا، 
هند،  انگلستان،  تخفیف)استرالیا،  عدم  آلمان(،  )ژاپن،  هردو  برای  مالیاتی  تخفیف  ایتالیا(، 
آمریکا، آفریقای جنوبی، سوئد(، حمل و نقل رایگان و تخفیف هزینه پست)روسیه و ایتالیا(، 
دسترسی رایگان به رسانه  های جمعی)همه کشورها بجز: استرالیا و آمریکا. انگلستان )به شرط 
کسب بیش از یک ششم( روسیه)به شرط نداشتن بدهی(، فرانسه )بر اساس تعداد نماینده((.
   درباره تجربه جهان در برگزاری انتخابات شاهد تفاوت های بسیار عمیق و گسترده ای 
هستیم. پس از بررسی ساختار حکومت در کشورهای مختلف جهان، از سویی شاهد اختالف 
انحاء مشروعیت  دولتی مختلف و از سوی دیگر نظام های پارلمانی و ریاستی را در کشورهای 
مختلف و بعضًا ترکیبی از این دو را شاهدیم که خود، اقتضاء نحوه خاصی از برگزاری و 
نظارت انتخابات را دارد. از سویی نظام های مختلف تناسبی، اکثریتی و .. را شاهدیم و از 
سویی نحوه و جایگاه احزاب در کشورهای مختلف را نظاره گریم. در پایان همه این مسائل، 
به نظر می رسد  لذا  تاریخی و اجتماعی و هویتی خاص، شکل گرفته است.  در یک بستر 
نمی توان نسخه واحدی به عنوان »انتخابات مطلوب« برای همه کشورها از جمله جمهوری 
اسالمی ایران، ریخت. به نظر می رسد در هر زیرشاخه  ای از مباحث انتخابات باید به دنبال 
را  راه حل های جهانی  باشیم، و  آن  اقتضائات خاص  با  برای کشور خود  راه  مطلوب ترین 

بومی سازی و سپس پیاده نمائیم.

منابع و مأخذ
پژوهشکده -  انتخاباتی،  نظام های  دانشنامه  رفیعی)1389(،  ابوذر  ترجمه  رینولدز،  آندرو، 

مطالعات راهبردی، تهران.
پایان نامه -  جهان،  کشور   110 انتخابات  قانون  تطبیقی  بررسی  سعید)1374(،  صمدی، 

کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
و -  انتخابات  سالمت  باب  در  تطبیقي  مطالعات  مجلس)1381(،  پژوهش های  مرکز   

صالحیت انتخاب شوندگان.
 مرکز پژوهش های مجلس)1381(، قانون انتخابات و روند اصالح آن؛ نگاهي به تجربه - 

جهان و ایران.
کشورهای -  در  انتخابات  و  رأی گیری  فرآیند  مجلس)1381(،  پژوهش های  مرکز   

مختلف)مجارستان، آفریقای جنوبی، روسیه، برزیل، کانادا، امریکا، انگلیس، هند، چین، ژاپن، 
استرالیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و سوئد(.







حوزه  بندی انتخابات در نظام جمهوری اسالمی ایران1

علی احمدی  

چکیده
یکی از مهم ترین مسائل انتخابات، تعیین حدود حوزه های انتخابیه است. تقسیم سرزمین 
و جمعیت کشور به حوزه های انتخاباتی، نخستین گام به منظور تسهیل کار انتخابات و فراهم 
آوردن تناسب عادالنه بین شمار نمایندگان و جمعیت کشور است. در بسیاری از کشورها، 
حوزه های انتخابی با واحدهای متعارف تقسیمات کشوری مانند بخش و شهرستان و استان که 
تشکیل دهنده مرزهای سیاسی و اداری کشور هستند، متفاوت و دو مقوله جدا از هم  اند که هر 

کدام، قانون و مقررات ویژه خود را دارند و لزوماً بر یکدیگر منطق نیستند. 

از سوی دیگر، تعیین محدوده حوزه انتخابی، بسته به نوع انتخابات تفاوت می کند. در تعین 
حوزه بندی انتخابات قوانین اساسی برخی کشورها به تعداد کرسی  های پارلمانی اشاراتی دارند و 
مقرر می دارند که هر نماینده باید منتخب از سوی جمعیتی باشد. در برخی کشورها این موضوع 
به قوانین عادی محول شده است. یکی از معضالت نظام انتخاباتی در نظام جمهوری اسالمی 
ایران مشخص نبودن تعریف دقیق و معیارهای حوزه بندی انتخابات است. در این مقاله ضمن 

بررسی تاریخی تحوالت حوزه بندی انتخابات، مسائل این حوزه مورد بررسی قرار می  گیرد.

واژگان کلیدی
انتخابات، حوزه  های انتخابی، حوزه  بندی انتخابات

مقدمه
1- این مقاله برگرفته از کتاب »انتخابات در ایران« نوشته علی احمدی)1389(، نشر میزان، صفحه  های 203-145 می  باشد.



حوزه  بندی انتخابات در نظام جمهوری اسالمی ایران164

حوزه انتخابی عبارت است از محدوده جغرافیایی شناخته شده قانونی با جمعیتی مشخص 
و تعداد معینی نماینده که به آن تعلق می گیرد. در بسیاری از کشورها، حوزه های انتخابی با 
واحدهای متعارف تقسیمات کشوری مانند بخش و شهرستان و استان که تشکیل دهنده مرزهای 
سیاسی و اداری کشور هستند، متفاوت و دو مقوله جدا از هم  اند که هرکدام، قانون و مقررات 
ویژه خود را دارند و لزوماً بر یکدیگر منطق نیستند. از سوی دیگر، تعیین محدوده حوزه انتخابی، 
بسته به نوع انتخابات تفاوت می کند. چنان چه انتخابات برای تعیین رئیس جمهور، یا رفراندوم 
باشد، تمام وسعت جغرافیایی کشور به صورت یک حوزه انتخاباتی در می آید، اما اگر برای 
تعیین نمایندگان پارلمان )مجلس( و شوراها باشد حوزه انتخابیه به صورت یک پارچه و ملی 

معنا پیدا نمی کند.
برخی از کشورها در تعیین حوزه  های انتخابی به عامل جمعیت اهمیت فراوان می دهند. 
شورای قانون اساسی فرانسه در سال198۶، معیارهای تعیین حوزه های انتخاباتی را  متضمن این 
اصل دانست که تفاوت جمعیت در هر حوزه نباید از 20 درصد میانگین حوزه ها بیشتر باشد. 
در انگلستان، کمیسرهای مرزی ملزم به معین ساختن هر حوزه انتخاباتی هستند به نحوی که تا 

حد ممکن سهمیة متوسط منطقه ای لحاظ شود.1

الف( عوامل تعیین کننده حوزه انتخابی 
نظام  و  عوامل جغرافیایی، جمعیت  انتخابی  تعیین حوزه  های  برای  بنیادهایی  استقرار  در 

انتخاباتی نسبت به سایر عوامل برجستگی خاصی دارند.

نمایندگی جغرافیایی
در یک نظام، یعنی نظام جغرافیایی، به هر یک از نواحی)بخش  ها، شهرستان  ها، ایالت  ها( 

تعداد معینی از نمایندگان انتخابی تعلق می گیرد. معیارهای جغرافیایی دو دسته اند:

معیارهای مربوط به مرز جغرافیایی: در برخی از کشورها که بنا به دالیلی معیارهای جمعیتی ( 1
نمی تواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد، حوزه های انتخابیه بر حسب مرزهای طبیعی نظیر 
رودخانه ها، رشته کوه ها و مانند آن، یا بر حسب مرزهای اداری تعیین شده، مشخص می شوند.

اندازه جغرافیایی: برخی کشورها بر اساس عواملی چون ( 2 معیارهای مربوط به شکل و 
پراکندگی جغرافیایی،  دور افتاده بودن مناطق، دسترسی جغرافیایی و مانند آن، حوزه های 
انتخابی را تعیین می کنند. از این معیار در سرزمین های وسیعی که پراکندگی جمعیت در آنها 
مشهود است  نظیر کانادا، استرالیا یا سرزمین هایی که دارای جزایر متعددند، استفاده می شود.

1- مصوب 1358/11/10 فصل اول، ماده چهار تبصره یک- تبصره دو- در صورتی که در موارد خاص و یا به علل گوناگون 
نماینده هر یک از حوزه  های انتخابیه تعیین نگردید، وزارت کشور مکلف است در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید 

انتخابات در حوزه انتخابیه مربوط اقدام نماید.
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تعیین حوزه های انتخابیه بر حسب جمعیت های ذی نفع

برخی از کشورها حوزه های انتخابیه را بر اساس جمعیت های نژادی، مذهبی، زبانی و مانند 
آن، با منافع مشترک مشخص می کنند. این اشتراک منافع ممکن است شامل پیشینه نژادی و 
قومی، تاریخ یا فرهنگ مشترک، مذهب یا زبان مشترک یا موقعیت اقتصادی و اجتماعی مشترک 
باشد. در ایران این مالک در مورد اقلیت های مذهبی اعمال می شود. نمایندگی جغرافیایی از 
نقیصه، خاصی برخوردار است که در هر دموکراسی هم بسیار متداول است و هم بسیار خطیر. 
جوهره این نقیصه دخل و تصرف در شکل نواحی جغرافیایی است، به نحوی که نمایندگی 
حقیقی و متعادل در آن نواحی امکان پذیر نباشد. نواحی انتخاباتی با جمعیتی نزدیک به صفر 
و »دغل بازی در حوزه های انتخاباتی« که هنوز هم گه گاه در برخی کشورها مشاهده می شود، 

نمونه هایی از تحریف  شکل عمدی به شمار می آیند. 
تعداد  تغییر  است.  دشوار  بسیار  انتخاباتی  نواحی  شکل  تعریف  برای  مناسب  راه  یافتن 
نمایندگان در مجلس یا تناسب تعداد نمایندگان از نواحی مختلف، معموالًً شدنی نیست. تنها 
راهی که باقی می ماند، ترسیم مجدد محدوده های نواحی انتخاباتی است روی نقشه محل، و کار 
طاقت فرسای تجدید سهم بندی نمایندگان در مجلس است. حتی وقتی که نیاز به تجدید تناسب 
تعداد نمایندگان از هر سو به شدت احساس شود، به اجرا در آوردن این طرح کاری فوق العاده 
دشوار است. یک نظام نمایندگی، همین که به اجرا درآید، عادی و مستقر می شود. به عالوه، 
کار سهم بندی مجدد طبعاً بر عهده خود نمایندگان قرار می گیرد، و اینان احتماالً خواستار تغییر 
نظامی نخواهند بود که بر طبق آن به رهبری برگزیده شده اند و منافع زیادی در حفظ آن دارند. 

تعیین حوزه های انتخابیه در راستای منافع خاص 

این اصطالح جدا از پیشینه تاریخی آن، به سوء استفاده هایی اتالق می شود که با تغییر حدود 
حوزه های انتخابی، منافع فرد، افراد یا گروه  خاصی را تأمین می کند. در کشورهایی که دارای 
احزاب قوی و جاافتاده ای هستند، این سوءاستفاده ممکن است توسط حزب حاکم که قدرت 
تعیین حدود حوزه های انتخابیه را دارد، انجام گیرد. برای مثال در آمریکا، در فاصله سال های 
194۶ تا 19۶4، حزب حاکم بواسطه قدرتی که در این زمینه نسبت به سایر احزاب داشت، 
توانست با تعیین مجدد حوزه های انتخابی، تعداد بیشتری از کرسی ها را در انتخابات کنگره به 
دست آورد. سوءاستفاده های دیگری که انجام می گیرد شامل تعیین حدود حوزه های انتخابیه 
تعیین  در  است.  قوم خاص  یا  و  نژاد  دین،  نفع  به  و  قومی  نژادی،  مذهبی،  اقلیت های  علیه 
این حوزه ها گه گاه فرد، افراد یا گروه خاصی برای حفظ منافع خود و بر اساس »معیارهای 
جانب دار«، حوزه های انتخابی را تعیین می کنند. در نظام های انتخاباتی اکثریت مطلق نسبی، این 
نوع سوءاستفاده به سهولت صورت می گیرد و در عین حال، پیامدهای آن بسیار خطرناک تر از 
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سایر نظام های انتخاباتی است.

واقعیت این است که در بسیاری از موارد سوءاستفاده به نحو بسیار ظریفی انجام می شود. 
بنابراین، باید هرگونه تعیین مجدد حدود حوزه های انتخابیه را با وسواس بیشتری دنبال کرد و 

پیامدهای سیاسی و حقوقی آن را مورد ارزیابی و سنجش کارشناسانه قرار داد.

حوزه بندی انتخابات بر اساس  کرسی های پارلمان

قوانین اساسی برخی کشورها به تعداد کرسی  های پارلمانی اشاراتی دارند و مقرر می دارند 
که هر نماینده باید منتخب از سوی جمعیتی باشد.1 در برخی کشورها این موضوع به قوانین 
عادی محول شده است. قانون اساسی مشروطیت در اصل چهارم: "عده انتخاب شوندگان به 
موجب انتخاب نامه علیحده برای تهران و ایاالت، یک صد و شصت و دو نفر معین شده است و 
بر حسب ضرورت، عده مزبور تزاید تواند یافت الی دویست نفر." بر اساس نظام نامه انتخابات 
اصنافی، عده انتخاب شدگان براي مجلس شوراي ملي در تمام ممالک محروسه ایران، بیش از 
دویست نفر نمي تواند باشد.2  عده انتخاب  شدگان ملت در بالد ایران متناسب با جمعیت سکنه 
آن بلد است و از هر ایالتي شش یا 12 نفر موافق صورت ذیل باید انتخاب شود مگر تهران که 
عده انتخاب شدگان آن به موجب تفصیل ذیل سی و دو نفر است.3 درنظام نامه انتخابات دو 

درجه ماده1 تعداد نمایندگان مجلس 120 نفر تعیین شد.

بر اساس قانون مصوب سال 1290 و اصالحات بعد از آن، عده نمایندگان ملت براي مجلس 
شوراي ملي در مملکت ایران 13۶ نفر است.4  با اصالح قانون اساسی و متمم آن در سال 133۶، 
عده نمایندگان طبق آمار رسمی کشور به نسبت هر یکصد هزار نفر جمعیت، یک نفر اضافه 
می  شود. در نتیجه، نمایندگان از 13۶ نفر به 200 نفر افزایش یافت. و بر اساس مصوبه مجلس 
1- برای مثال، اصل 34 قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی مصوب 193۶، درخصوص)شورای اتحاد جماهیر شوروی(  مقرر 
کرده است »اعضای شورای اتحاد، توسط شهروندان اتحاد جماهیر شوروی انتخاب می  شوند. شهروندان اتحاد جماهیر شوروی، 
در حوزه های انتخاباتی، به تناسب یک نماینده بابت سیصد  هزار نفر از ساکنین تقسیم می  شوند.« یا اینکه در اصل شصت  و چهارم 
قانون اساسی جمهوری اسالمی می خوانیم: »عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر سال در 

صورت زیاد شدن جمعیت، در هر حوزه انتخاباتی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر، یک نماینده اضافه می  شود«.
2-  نظام نامه انتخابات اصنافی،  ماده هشتم 

3- نظام نامه انتخابات اصنافی، ماده شش: در تهران شاهزادگان و قاجاریه چهار نفر، علما و طالب چهار نفر، تجار ده نفر، مالکین و 
فالحین ده نفر، اصناف از هر صنفي یک نفر جمعاً سي و دو نفر مي شوند. در سایر ایاالت و والیات از قرار تفصیل است: آذربایجان 
دوازده نفر، خراسان و سیستان و تربت و ترشیز و قوچان و بجنورد و شاهرود و بسطام 12 نفر، گیالن و طالش شش نفر، مازندران 
و تنکابن و استرآباد و فیروز کوه و دماوند ۶ نفر، خمسه و قزوین و سمنان و دامغان ۶ نفر، کرمان و بلوچستان ۶ نفر، فارس و 
بنادر 12 نفر،  عربستان، لرستان و بروجرد۶ نفر، کرمانشاهان و گروس ۶ نفر، کردستان و همدان ۶ نفر، اصفهان و یزد و کاشان و 

قم و ساوه 12 نفر، عراق و مالیر و تویسرکان و نهاوند و کمره و گلپایگان و خوانسار ۶ نفر.
4- قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب سال 1290ماده یک و مصوبه 12 شهریور ماه و اصالحات مصوبه 5 و 12 مهر ماه 1304 .
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شورای ملی، دهم تیرماه 134۶ قانون افزایش تعداد نمایندگان به 2۶8 کرسی تصویب شد. در 
قانون مصوب سال 1350 نیز تعداد 2۶8 نماینده مورد تایید قرار گرفت، ولی حوزه  های انتخابی 

اصالح شد.

در نظام  نامه انتخابات دو درجه و اصالحات بعدی آن، تقسیم نمایندگان ملت نسبت به 
جمعیت تخمیني والیات از قرار شرح جدولي است که به آخر قانون منضم شده است.1  در 
اصالحات بعدی قانون، انتخابات از حالت انتخاب محدود به طبقات خاص خارج شد. تساوی 
کرسی  ها بین شش و دوازده نفر، از بین رفت و در برخی حوزه  های انتخابی، یک کرسی و در 
برخی دیگر، چند کرسی تعیین شد. به عالوه ایالت عمده موافق حوزه بندي انتخابات، هر کدام 
یک نماینده مستقیماً به عضویت مجلس شوراي ملي مي فرستند و سایر ایالت که اسم  آنها برده 

نشده، در جزو هر حوزه که هستند، رأي خواهند داد.7

قانون اساسی جمهوری اسالمی، در اصل ۶4، اشعار می  دارد که: "عده نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی 270 نفر است.2 پس از هر ده سال، در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر 
حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر، یک نماینده اضافه می شود. در بازنگری 
قانون اساسی در سال  13۶8، ذیل این اصل از قانون اساسی بدین گونه اصالح شد. "از تاریخ 
همه  پرسی سال 13۶8، پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی 
تعداد  "محدوده جغرافیایی و  نماینده می  تواند اضافه شود.  نفر  بیست  آنها، حداکثر  نظایر  و 
نمایندگان را قانون معین می  کند.  تقسیم آن )نسبت نمایندگان به جمعیت( بر اساس جدول 
ضمیمه این قانون مي باشد.3 براساس قانون انتخابات، مصوب سال 13۶2 "از تاریخ رسمیت 
یافتن دوره اول مجلس شوراي اسالمي، هر ده سال یک  بار بر اساس آمار سرشماري کشور، 
در هر حوزه انتخابیه به  نسبت هر 150 هزار نفر اضافي، یک نماینده اضافه مي شود.4 درقانون 
انتخابات، مصوب سال 1378تعیین شد که: "عده نمایندگان مجلس شوراي اسالمي 290 نفر 

است و افزایش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم قانون اساسي خواهد بود."5

از تعداد کل نمایندگان، پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیت  هاي مذهبي است. زرتشتیان 
و کلیمیان، هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوري و کلداني، مجموعاً یک نماینده و مسیحیان 

1-  قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب سال 1290ماده دو و مصوبه 12 شهریور ماه و اصالحات. 
2- اصل شصت و چهارم قانون اساسي. 

3- مصوب 1358,11,10  فصل اول، ماده دو قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي، سه شنبه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و 
شصت و دو. 

4-  قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي، سه شنبه نهم اسفند ماه یک 13۶2، ماده دو  تبصره 3 .
5- هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت،  ماده 2.
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زمینه  این  برخی کشورها، در  اساسی  قوانین  نماینده.1  ارمني جنوب و شمال، هر کدام یک 
یا ساکت  اند یا این که چنین تکلیفی را بر عهده قوانین انتخابات می  گذارند.2 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران به جز در  مورد تعداد نمایندگان مجلس، تعداد اعضای شورای اسالمی 
روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان و شورای عالی استان ها را به قوانین عادی محول نموده 
است، یا تعداد اعضای مجلس خبرگان رهبری، پس از شکل گیری، دوره اول را به تصمیم خود 

خبرگان موکول نموده است. 

در نظام نامه انتخابات اصنافی، دوره نمایندگی دوسال است. این ماده از قانون در قوانین 
و اصالحیه  های بعدی تا مجلس نوزدهم تکرار شد. براساس مصوبه سال 133۶و اصالحیه 
قانون اساسی، مدت نمایندگی مجلس شورای ملی از دوسال به چهار سال افزایش پیدا کرد. در 
جمهوری اسالمی ایران، دوره نمایندگي مجلس شوراي اسالمی چهار سال است.3 دولت موظف 
است در برگزاري انتخابات ترتیبي اتخاذ نماید  که پیش از پایان دوره قبل انتخابات را برگزار 
کند، به طوري که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.4 در جمهوری اسالمی ایران، مجلس 
شورای اسالمی از نمایندگان ملت به طور مستقیم و با رأي مخفي انتخاب می  شوند، تشکیل 
می  گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین می  کند.5

حوزه  بندی انتخابات بر ا ساس جمعیت 

یکی از مهم ترین معیارهایی که اغلب کشورها آن را پذیرفته اند، معیارهای جمعیتی است. 
به عبارت دیگر، بر حسب میزان جمعیت که اغلب به صراحت در قوانین انتخاباتی آمده است، 
حوزه های انتخابیه تعیین می شوند. با این حال، حوزه های انتخاباتی، نه از حیث تعداد، نه از حیث 
ابعاد و نه از حیث جمعیت، امری ثابت نیستند. در ایران، اولین قانون انتخابات به نام نظام نامه 
انتخابات اصنافی در دوره مشروطیت، حوزه  های انتخابی با انتخاب جمعی)هر ایالت شش یا 
دوازده نفر(تعیین شده بود.۶  در  شهرهای  جزو هر  ایالتی، هر  طبقه، علیحده جمع شده یک 
نفر را انتخابات نموده به کرسی ایالت می  فرستند. انتخاب شدگان جزو ایاالت در کرسی ایالت 
1-  مصوب 1358,11,10 فصل اول، ماده دو تبصره و  قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي، سه شنبه نهم اسفند ماه یک هزار و 

سیصد و شصت و دو. 
2- طبق اصل 25 قانون اساسی 1958 فرانسه، تعیین شمار نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنا به یک قانون ارگانیک حوالت شده است.

3- اصل شصت و سوم قانون اساسی و ماده سوم  مصوب0 1358,11,1
4-  قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي، سه شنبه نهم اسفند ماه 13۶2  ماده 1 تبصره.

5- اصل شصت و دو قانون اساسی.
۶- ماده  هشتم  نظام نامه انتخابات اصنافی.
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جمع شده به عده  ای که در  صورت فوق برای هر ایالت معین شده، برای مجلس شورای ملی 
اعضاء انتخاب می  کنند. مطابق ماده شش، عده انتخاب شدگان در بالد ایران متناسب جمعیت 

سکنه است و از هر ایالتی، شش یا12نفر و در تهران ۶0 نفر می باشد."

در سایر قوانین انتخابات، بعد از نظامنامه انتخابات اصنافی، درکلیه قوانین انتخاباتی، ترکیبی 
از هر دو حوزه انتخابی فردی)تک کرسی(وجمعی)چند کرسی( تعیین شد. مطابق قانون مصوب 
سال 1290 و  قانون مصوب سال 1304 و قانون سال 1322، تقسیم نمایندگان  ملت نسبت 
به جمعیت تخمینی والیات مطابق جدولی که به آخر قانون منظم شده است، می  باشد.1 در 
این جدول، تساوی نمایندگان ایالت  ها بین ۶ و 12 نفر برداشته شده است. حوزه  های انتخابی 
بر مبنای جمعیت تعریف شده است. این وضعیت در رابطه با تعریف کرسی  های حوزه  های 
انتخابات، حق  تقسیم  موافق  ادامه داشت. در محل  های  اسالمی  انقالب  پیروزی  تا  انتخابی، 
انتخاب یک نماینده وجود دارد، انتخاب فردی عمل می  شود و در محل هایی که بیش از یک 

نفر نماینده باید انتخاب شود، انتخاب جمعی خواهد بود.
توضیح: مراد از انتخاب  جمعی آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در برگه رأی به 
تعداد  مجموع انتخاب شوندگان آن محل، اسامی اشخاص را می  نویسد و مراد از انتخاب فردی 

آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در برگه ای، اسم یک شخص را  می نویسند.2

حوزه  بندی انتخابات و نظام انتخاباتی

تعداد حوزه های انتخابی، عالوه بر شمار کرسی  های پارلمانی و شمار کل جمعیت کشور، به 
نظام انتخاباتی نیز بستگی دارد. در هر صورت، در کشورهای مختلف و همین طور در انتخابات 
مختلف، تعداد کرسی  های حوزه انتخابات متفاوت است. در یک سر طیف، کشورهایی مثل 
آمریکا و انگلستان قرار دارند که دارای نظام انتخابات اکثریتی و حوزه های انتخابی تک کرسی 
هستند. بنابراین، به تعداد کرسی های پارلمان، حوزه های انتخابیه وجود دارد. در سر دیگر طیف، 
کشورهایی مثل رژیم اشغالگر صهیونیستی، نامیبیا و عراق)اولین انتخابات پس از سقوط رژیم 
بعثی( قرار دارند که در آنها، اساساً حوزه انتخابیه وجود ندارد و کل کشور به عنوان یک حوزه 
انتخابی تلقی می شود. ناگفته پیداست که در این کشورها، نظام انتخاباتی به صورت تناسبی و 

لیست بسته است.

بین دو انتهای این پیوستار، کشورهای دیگری هستند که نه همه کشور را به صورت یک حوزه 
واحد در نظر گرفته  اند که هر کس در هرجایی که اقامت دارد، بتواند به تعداد کل نمایندگان رأی 

1- قانون مصوب سال 1290و ماده 2 قانون مصوب سال 1304 و ماده 2 قانون سال 1322.
2- ماده14 قانون مصوب 1290 و ماده شش  قانون مصوب 1304.
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بدهد و نه حوزه  های انتخاباتی تک کرسی ایجاد نموده  اند. بنابراین، عمل حوزه بندی انتخابات 
که از ضروریات انتخابات است، اهمیت بیشتری دارد. حوزه بندی انتخابات در این کشورها با 
دو الگوی یاد شده متفاوت است. در نتیجه، حوزه  های انتخاباتی به نسبت نظام  های انتخاباتی 
متنوع هستند. در بسیاری موارد، نظام  های انتخاباتی نتیجه آگاهانه قوه مقننه نیست، بلکه محصول 
عوامل و ویژگی های تاریخی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی موجود در هر کشوری است. چگونگی 
حوزه  بندی انتخابات در این گونه موارد نیز  به نظام  های انتخاباتی بستگی دارد. در مصر، نیمی 
از 444 نماینده انتخاب شده باید از میان گارگران یا کشاورزان باشند. در لبنان، رای دهندگان، 
نمایندگان را از میان فهرست  هایی انتخاب می  کنند که توزیع کرسی  ها را میان جوامع مذهبی 
مختلف مطمع نظر قرار داده است. در رومانی، سازمان  های قانونی متشکل از شهروندان متعلق 
به یک اقلیت قومی و ملی، که در انتخابات دست کم دارای یک نماینده یا سناتور نشده  اند، حق 
دارند یک کرسی نمایندگی داشته باشند، به شرط آنکه در کل کشور، حداقل5 درصد متوسط 

تعداد آرای معتبر را کسب کرده باشند.
انتخاباتی جایگزینی،  انتخابی جمع گزینی، جمع گزینی حزبی، کم گزینی، نظام  نظام  های 
ترکیبی و تلفیقی از جمله روش  های انتخاباتی هستند که میان دو انتهای این پیوستار کاربرد 
دارند. این گونه نظام  های انتخاباتی، غالباً دارای حوزه  های انتخابی نسبتا بزرگ و چند کرسی 
هستند. در برخی کشورها، با نظام انتخاباتی اکثریتی مانند ایران، حوزه  های انتخابی کوچک و 
بزرگ به صورت تک کرسی و چند کرسی تعریف شده است. نظام انتخاباتی جمهوری اسالمی 
ایران متناسب با نظام های اکثریتی در چارچوب نظام های اکثریتی مطلق و نسبی است و تاکنون 
عماًل معیارهای جمعیتی، مالک تعیین حدود حوزه های انتخابیه آن بوده است. افزون بر آن، باید 
توجه داشت در نظام های انتخاباتی اکثریتی، هر چه وسعت حوزه و تعداد کرسی های آن بیشتر 
باشد تقسیم  کرسی ها بر حسب تناسب آرا و درجه نمایندگی کاهش می یابد. باید توجه داشت 
که در حوزه  های انتخابی کشور، حوزه  ای و منطقه  ای، انحصار حزبی وجود دارد، و در نظام  های 

گذشته، اگرچه حزب بسیار موثر است ولی انتخابات منحصر به لیست حزب نیست.

تعیین محدوده حوزه های انتخابی با توجه به سه عامل جمعیت، تعداد کرسی های پارلمان و نظام انتخاباتی

نظام انتخاباتیحوزه های انتخابیردیف

1
تناسبی، لیست بسته حزبیکشورحوزه  ای)هلند،...(
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2
حوزه  های چندکرسی: منطقه  ای، استانی

) بلژیک، عراق و ...(

تناسبی، لیست بسته حزبی، لیست باز حزبی

3
حوزه  های تک  کرسی

)امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان(

اکثریت نسبی. 1

اکثریت مطلق دو دوری. 2

اکثریت مطلق، جایگزینی– ترجیحی. 3

ترکیبی)رای اضافی یا نماینده اضافی( . 4
تک گزینی و لیست بسته

ب( حوزه انتخابی در ایران
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است: در صورت زیاد شدن جمعیت کشور 
در هر حوزه انتخابی، به نسبت هر یک صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می شود.1« هر 
چند در اصالحات قانون اساسی مصوب سال 13۶8، صراحت معیار جمعیتی برداشته شد. اما 
معموالً و در عمل این معیار در اصالح حدود حوزه انتخابی اعمال می شود. تقسیم حوزه  های 
انتخابی به حوزه  های تک کرسی و چند کرسی)یک نفر نماینده و بیش از یک نفر( در قوانین 
انتخابات قبل از پیروزی انقالب اسالمی، با اندکی کم و زیاد در کرسی نمایندگی حوزه  های 
انتخابی نیز، به همان شکل سابق پس از پیروزی انقالب اسالمی، استمرار پیدا کرد و مبنای 
حوزه  بندی انتخابات، پس از پیروزی انقالب اسالمی، همان حوزه  بندی سال 1350 می  باشد.

در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا، شیوه انتخاب، جمع گزینی است. بدین معنا 
که جمعیت ساکن در روستا، یا شهر در برگ رأی خود اسم چند نفر را می  نویسند، اما در 
انتخابات ریاست جمهوري و برای نماینده اقلیت  های مذهبی در مجلس شورای اسالمی، کل 
کشور یک حوزه انتخابیه تلقي مي شود)کشور حوزه  ای( و از میان نامزدهاي که صالحیت آنها 
احراز شده، رأي دهندگان به یک نامزد رأي مي دهند. بنابراین، شیوه تک گزیني براي ریاست 
جمهوري و همین طور نماینده اقلیت  های مذهبی در مجلس، هم اکنون مرسوم و معمول 
است، اما در دو انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری، ترکیبی از دو 
شیوه جمع گزینی و تک گزینی مورد استفاده قرار می  گیرد. برای انتخابات خبرگان رهبری، 
سی حوزه انتخابات وجود دارد. به عبارت دیگر، تعداد حوزه  های انتخابات خبرگان رهبری 
به تعداد استان های کشور است و با کم یا زیاد شدن استان  های کشور، حوزه  های انتخابی 
تعداد  استان ها  جمعیتی  تفاوت  های  سبب  به  لیکن  می کند.  پیدا  تغییر  هم  رهبری  خبرگان 

نمایندگان آنها متفاوت است.
1- اصل شصت و چهار قانون اساسی قبل از بازنگری سال یک هزارو سیصد وشصت وهشت.
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 درقانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي، برای مجلس دوره اول تا سوم، کشور به 193 
حوزه انتخابی و برای مجلس چهارم و بعد، کشور به 19۶حوزه انتخابی و از سال 1378، 
کشور به 207 حوزه انتخابیه تقسیم شده است. مالک حوزه بندي، بر اساس تراکم جمعیتي و 

همچنین اقلیت هاي به رسمیت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي  ایران است.
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1- حوزه  بندی انتخابات در نظام  نامه انتخابات اصنافی سال 1285

تعداد حوزه انتخابیهردیف
مالحظهنماینده

ماده ششم- عده انتخاب شدگان ملت در بالد ایران 32 نفرتهران1
هر  از  و  است  بلد  آن  سکنه  جمعیت  با  متناسب 
ایالتي شش یا دوازده نفر موافق صورت ذیل باید 
 انتخاب شود مگر تهران که عده انتخاب شدگان آن 
به موجب تفصیل ذیل است:  شاهزادگان و قاجاریه 
نفر  ده  تجار  نفر  چهار  طالب  و  علما  نفر  چهار 
مالکین و فالحین ده نفر اصناف از هر صنفي یک 

نفر جمعًا سي و دو نفر مي شوند.

صاحب  انتخاب کنندگان  از  یک  هر  هفتم-   ماده 
یک رأي مي باشند و فقط در یک طبقه مي توانند 

انتخاب کنند.

مجلس  براي  انتخاب شدگان  عده  هشتم-   ماده 
شوراي ملي در تمام ممالک محروسه ایران بیش از 

دویست نفر نمي تواند باشد.

علیحده -  طبقه  هر  هر ایالتي  جزء  شهرهاي  در 
به کرسي  نموده  انتخاب  را  نفر  جمع شده یک 
در  باید  انتخاب شدگان  این  مي فرستند  ایالت 
همان شهري که انتخاب مي شوند و یا  در محال 

آن شهر سکني داشته باشند

در -  ایاالت  جزء  شهرهاي  در  انتخاب شدگان 
در  که  عده اي  به  شده  جمع  ایالت  کرسي 
ایالتي معین شده از براي  صورت فوق براي هر 
تا  مي کند  انتخاب  اعضاء  ملي  شوراي  مجلس 
رسانیده  به هم  ملي حضور  در مجلس شوراي 
که  تکلیف خود  و  به وظیفه  مأموریت  در مدت 
نمایند  عمل  است  ملت  و  دولت  حقوق  حفظ 
انتخاب کنندگان مجبور نیستند که حتمًا از صنف 

و طبقه خودشان انتخاب کنند.

 12 نفرآذربایجان2

3

خراسان، سیستان ،تربت، ترشیز، 
قوچان، بجنورد و بسطام

12 نفر

۶ نفرگیالن و طالش4

5
مازندران، تنکابن، استرآباد، فیروز 

کوه و دماوند
۶ نفر

۶
۶ نفر خمسه، قزوین، سمنان و دامغان

۶ نفر کرمان و بلوچستان7

12 نفر فارس و بنادر8

۶ نفر عربستان، لرستان و بروجرد9

۶ نفر کرمانشاهان و گروس10

۶ نفر کردستان و همدان11

12
12 نفراصفهان، یزد، کاشان، قم و ساوه

13
 عراق، مالیر، تویسرکان، نهاوند، 

کمره، گلپایگان و خوانسار
۶ نفر
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حدود حوزه  های انتخابی در نظام  نامه انتخابات اصنافی به تناسب جمعیت کشور و تعداد 
نمایندگان به صورت چندکرسی و به طور مساوی بین شش و دوازده کرسی تعیین شد.

2- حوزه بندی انتخابات در نظام نامه انتخابات دودرجه سال 1288

حوزه انتخابیهردیف

تعداد 
منتخبان

)درجه اول(

تعداد 

نمایندگان
مالحظه

4515تهران1

ماده15: انتخاب در کلیه ممالک ایران به طرز 
دو درجه خواهد بود.

 توضیح اول: مراد از انتخاب دو درجه آن است 
که ابتدا در محله هاي یک  شهر یا در شهرهاي 
انتخاب  را  معیني  عدد  انتخابیه  حوزه  یک 
بعد  و  مي شوند  نامیده  منتخب  که  مي نمایند 
این انتخاب شدگان درجه اول در مرکز حوزه 
مطلوبه  عده  میان خود  از  شده   انتخاب جمع 
شدگان  انتخاب   این  و  مي کنند  انتخاب  ثانیًا 

درجه ثاني نماینده خوانده مي شوند.

 توضیح دوم: مراد از  حوزه انتخابیه آن قسمتي 
از مملکت است که موافق تقسیم نظام نامه یک 
مستقیمًا  کرده  انتخاب  مشترکًا  را  نفر  چند  یا 
به عضویت مجلس شوراي ملي مي فرستد اعم 
چند  یا  یک  تحت  در  قسمت  آن  که  این  از 
است  نقطه اي  آن  حوزه  مرکز  باشد  حکومت 
واقع  آنجا  در  حوزه  ثاني  درجه  انتخاب  که 

مي شود.

 ماده1۶: انتخاب درجه اول و ثاني کلیه به طرز 
انتخاب جمعي خواهد بود مگر در محل هائي 
نفر  یک  از  بیش  نظام نامه  تقسیم  موافق  که 
حق انتخاب  ندارند در این صورت به انتخاب 

فردي عمل مي شود.

5719آذربایجان2

3311خراسان3

31سیستان و قائنات4

5
فارس

24
8

۶2بنادر و جزایر۶

155کرمان7

8
بلوچستان، بم و نرمانشیر

3
1

31استرآباد9

93اصفهان10

۶بروجرد11

12خمسه و طارم12

۶ساوه و زرند13

31سمنان و دامغان14

31شاهرود و بسطام15

۶2عراق)اراک(1۶

93عربستان)خوزستان(17
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حوزه انتخابیهردیف
تعداد منتخبان

)درجه اول(

تعداد 

نمایندگان
مالحظه

31فیروزکوه و دماوند18

ماده17: انتخاب درجه اول به اکثریت نسبي و 
انتخاب درجه ثاني به اکثریت تام خواهد بود.

 توضیح: مراد از اکثریت تام آن است که بیشتر 
از نصف رأي دهندگان درباره کسي رأي داده 

باشند.

انتخاب جمعي آن است که   توضیح: مراد از 
به  رأي  ورقه  در  انتخاب کنندگان  از  یک  هر 
محل  آن  انتخاب شوندگان  مجموع  عهده 
انتخاب  از  مراد  مي نویسند  اشخاص   اسامي 
فردي آن است که هر یک از انتخاب کنندگان 
در ورقه رأي اسم یک شخص را مي نویسند.

که  اشخاصي  اول  درجه  انتخاب  در  ماده18: 
حوزه  انتخاب کنندگان  کلیه  عده  به  نسبت 

انتخابیه اکثریت تام حاصل کنند.

که  اشخاصي  اول  درجه  انتخاب  در  ماده18: 
حوزه  انتخاب کنندگان  کلیه  عده  به  نسبت 

انتخابیه اکثریت تام حاصل کنند .

که  اشخاصي  اول  درجه  انتخاب  در  ماده18: 
حوزه  انتخاب کنندگان  کلیه  عده  به  نسبت 

انتخابیه اکثریت تام حاصل کنند .

۶2قزوین19

31قم20

۶2کاشان، نطنز، جوشقان21

93کردستان22

93کرمانشاه23

31گروس24

25
گلپایگان، خوانسار و محالت

۶2

155گیالن و طوالش2۶

۶2لرستان27

124مازندران، تنکابن و سوادکوه28

29
مالیر، نهاوند و تویسرکان

۶2

۶2همدان و اسدآباد30

31
9یزد و توابع

3

11ارامنه32

11کلدانی33

11زردشتی34

11کلیمی35
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حوزه انتخابیهردیف
تعداد منتخبان

)درجه اول(

تعداد 

نمایندگان
مالحظه

1به تعیین وزارت داخلهشاهسون آذربایجان3۶
جه  ر د ب  نتخا ا ز  ا مستغني 
مجلس  عضویت   ثاني بوده به سمت 

شوراي ملي قبول مي شوند.

اگر  ثاني  انتخاب درجه  ماده19: در 
دفعه اول و دوم درباره کسي اکثریت 
همان  سوم  دفعه  نشد  حاصل  تام 
منتخب  نسبي  اکثریت  به  شخص 

خواهد  بود.

1به تعیین وزارت داخلهقشقایی37

1به تعیین وزارت داخلهایالت خمسه38

1به تعیین وزارت داخلهترکمان39

1به تعیین وزارت داخلهبختیاری40

3۶0120جمع نمایندگان

بر پایه نظام  نامه انتخابات دو درجه، تغییراتی در حوزه  های انتخابی ایجاد شد:
حوزه  چهل  به  اصنافی  نظام  نامه  قانون  در  حوزه  سیزده  از  انتخابی  حوزه  های  1(تعداد 

انتخابی درنظام  نامه دو درجه افزایش پیدا کرد.
انتخابی حذف شد و   2(تساوی تعداد نمایندگان بین شش و دوازده نفر در حوزه  های 
حوزه  های انتخابی که در نظام  نامه انتخابات اصنافی، چند کرسی بودند، حذف و به 
ترکیبی از یک کرسی و چند کرسی تغییر یافت. 17 حوزه انتخابی به صورت تک کرسی 

و بیست و سه حوزه انتخابی به صورت چند کرسی)بین دو تا نوزده نفر( تعیین شد.
3(برای اولین بار عشایر و اقلیت  های مذهبی دارای سهم نمایندگی در مجلس شدند.

4(در توضیح دوم از ماده پانزدهم، حوزه انتخابی تعریف شد.
5(این مدل از حوزه  بندی انتخابات، پایه و مبنای حوزه  بندی انتخابات در ایران تا کنون 

شده است.
نفر  دویست  حداکثر  مجلس  نمایندگان  تعداد   ،8 ماده  در  اصنافی  انتخابات  درنظام  نامه 
و تقسیم حوزه  های انتخابی بر اساس جمعیت تخمینی سیزده حوزه و با 15۶ نمایند انجام 
گرفت. در نظام  نامه انتخابات دو درجه ماده1 تعداد نمایندگان یک صد و بیست نفر تعیین 
قانون  در  شد.  تعیین  حوزه  تخمینی چهل  جمعیت  اساس  بر  انتخابی  حوزه  های  و  گردید 
مجلس شورای ملی مصوب سال یک هزار و دویست و نود ماده 1، تعداد نمایندگان یک صد 
و سی و شش نفر حوزه  های انتخابی با تغیر جزعی انجام گرفت. این قانون و تعیین حدود 
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حوزه  های انتخابی و تعداد نمایندگان با اصالحات کمی مبنای انتخابات در کشور قرار گرفت 
تا این که بعد از اصالحات قانون اساسی و افزایش جمعیت در سال یک هزار و سیصد و 
پنجاه آخرین اصالحات در تعین حدود حوزه  های انتخابی و تعداد نمایندگان صورت گرفت. 
 قانون، جدول جدید انتخابات مجلس شوراي ملي، که  روز یکشنبه 1350,3,2  به تصویب 
مجلس شوراي ملي و روز شنبه 1350,3,15 توسط مجلس سنا به تصویب رسید. از تاریخ 
تصویب این قانون) ماده واحده(، جدول تعیین حدود حوزه  های انتخابی با 178حوزه انتخابی 
و 2۶8 نفري)نماینده( منضم به این قانون به جاي جدول حوزه هاي انتخابیه مصوب خرداد 
ماه 1339 و  جدول اصالحي منضم به قانون تیر ماه 134۶ شد.1 در این قانون تعداد نمایندگان 

بر پایه هر یک صد هزار نفر یک  نماینده، )2۶8( نماینده تعیین گردید. 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر پایه هر یک صد و 
پنجاه هزار نفر یک نماینده، جمع نمایندگان مجلس را 270 نفر را تعیین نمود. شورای انقالب 
در اولین قانون انتخابات ماده2 و جدول ضمیمه قانون با تعیین حدود حوزه  های انتخابی جمع 
حوزه  های انتخابی را 193 حوزه و 270 نماینده تعیین نمود. چون تغییرات و اصالحات قانون 
انتخابات سال 1358 بر پایه جدول حوزه  های انتخابی سال 1350 صورت گرفته است، جدول 
مقایسه  ای این اصالحات و اصالحات بعدی، بیان شفاف تری را از حوزه بندی انتخابات ارایه 
می  دهد. حوزه  بندی قانون 1350 که بر اساس  حروف الفبا تنظیم شده است، پایه اصالحات 

حوزه  بندی قرار گرفته است.

ج( اصالح حوزه  بندی انتخابات در جمهوری اسالمی ایران
یکم: تغیرات حوزه  های انتخابی در قانون سال 1358 به نسبت حوزه  های انتخابی در قانون 

سال1350 به شرح زیر است:
1(تعداد حوزه  های انتخابی از 178 حوزه به 193 حوزه و تعداد نمایندگان از 2۶8 نماینده به 

270 نماینده افزایش پیدا کرد. 
2(حوزه بنادر و جزایر خلیج فارس با پنج حوزه انتخابی و هفت نماینده، به دو استان بوشهر 
با سه حوزه انتخابی، دشتی و تنگستان به بوشهر اضافه شد با سه نماینده و هرمز گان با 

سه حوزه انتخابی و چار نماینده تغییر یافت.
3(اصفهان با دوازده حوزه انتخابی و هفده نماینده به چهارده حوزه انتخابی و هجده نمایند 
تغیر یافت. کاشان از استان مرکزی منتزع و به اصفهان الحاق گردید و کاشان و فالورجان 

به عنوان دو حوزه انتخابیه به اصفهان اضافه شد.
شنبه  روز  جلسه  در  جلسه  در  ملي  شوراي  مجلس  تصویب  از  پس  ضمیمه  جدول  و  ماده  یک  بر  مشتمل  فوق  1-  قانون 
پانزدهم خرداد یک هزار و سیصد و پنجاه شمسي به تصویب مجلس سنا رسید. دوره 22 - جلد 12-  صفحه ۶353 الي ۶380.
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4(خراسان با شانزده حوزه انتخابی و بیست و سه نماینده به هجده حوزه انتخابی و بیست و 
پنج نماینده تغییر یافت)حوزه  های فریمان و طرقبه)چناران( اضافه شد(.

5(خوزستان با دوازده حوزه انتخابی و شانزده نماینده به سیزده حوزه انتخابی و هفده نماینده 
تغییر یافت)حوزه شادگان به آن اضافه شد(.

۶(سیستان و بلوچستان از چهار حوزه انتخابی و شش نماینده به شش حوزه انتخابی و هفت 
نماینده تغییر کرد)حوزه  های خاش و سراوان اضافه شد(.

7(فارس از ده حوزه انتخابی و شانزده نماینده، به چهارده حوزه انتخابی و هفده نماینده تغییر 
یافت)حوزه  های سروستان، مرودشت، اقلید، سپیدان اضافه شد(.

تغییر  نماینده  ده  و  انتخابی  حوزه  نه  به  نماینده،  و هشت  انتخابی  با شش حوزه  8(کرمان 
یافت)شهر بابک، زرند، کهنوج اضافه شد(.

9(گیالن با ده حوزه انتخابی با سیزده نماینده، به یازده حوزه و سیزده تغییریافت)حوزه آستانه 
اشرفیه اضافه شد(.

10(مازندران با دوازده حوزه انتخابی و هجده نماینده، به پانزده حوزه و هفده نماینده تغییر 
یافت)حوزه  های بابلسر، رامیان، علی آباد کتول اضافه شد و دشت گرکان به گنبد کاوس 

تغییر نام پیدا کرد(.
 11(زنجان با پنج حوزه انتخابی و پنج نماینده، به هفت حوزه انتخابی و نه نماینده تغییر 

یافت)قزوین و تاکستان از استان مرکزی جدا و به استان زنجان اضافه شد(.
12(سمنان با سه حوزه انتخابی و سه نماینده، به چهار حوزه و چهار نماینده تغییر یافت)گرمسار 

از مرکزی جدا و به سمنان اضافه گردید(.
13(لرستان با شش حوزه و هفت نماینده، به هفت حوزه و هشت نماینده تغییر یافت)دلفان 

و اشتر اضافه شد(.
14(استان مرکزی با نوزده حوزه انتخابی و پنجاه نماینده، به دو استان مرکزی با هفت حوزه 
و نه نماینده)خمین به حوزه  های انتخابی اضافه شد( و تهران با شش حوزه و بیست و 
پنج نماینده تبدیل شد)قم در دور اول مجلس جزو استان مرکزی بود و برای دوره دوم، 
جزو استان تهران شد(. شهر کاشان به استان اصفهان و گرمسار به استان سمنان و قزوین 
و تاکستان به استان زنجان الحاق شدند. حوزه  های تهران، ری و شمیرانات، که جداگانه 

بودند، به صورت یک حوزه انتخابی تعیین شد. 

دوم: در قانون تعیین حدود حوزه  های انتخابی در مورخ13۶۶/1/30، سه حوزه انتخابی شادگان، 
حوزه  های  تعداد  و  شد  اضافه  انتخابی  حوزه  های  جدول  به  طالقان  و  بالغ  ساوج  المرد، 

انتخابی از 193حوزه به 19۶حوزه افزایش پیدا کرد.
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نمایندگان  تعداد  و  اسالمي  مجلس شوراي  انتخابیه  اصالح جدول حوزه هاي  قانون   سوم: 
شوراي  مجلس  انتخابیه  حوزه هاي  جدول   )1378,8,12 تصویب  واحده-  تاریخ  آنها) ماده 

اسالمي و تعداد نمایندگان آنها به شرح زیر اصالح مي شود:
 الف-استان تهران:1-تعداد نماینده حوزه انتخابیه» کرج« از یک به دو نفر افزایش مي یابد.2-با 
افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه » شهریار و رباط کریم«، این حوزه به دو حوزه انتخابیه 
مستقل زیر تقسیم مي شود:1-2-حوزه انتخابیه » شهریار« 2-2-حوزه انتخابیه » رباط کریم« 
3-با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه »ورامین و پاکدشت«، این حوزه به دو حوزه انتخابیه 

مستقل زیر تقسیم مي شود:1-3-حوزه انتخابیه » ورامین« 2-3-حوزه انتخابیه » پاکدشت«.
ب- استان قم:  تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه » قم« از دو به سه نفر افزایش مي یابد و بخش 
خلجستان از حوزه انتخابیه » تفرش و آشتیان« از استان  مرکزي منتزع و به حوزه انتخابیه 

قم ملحق مي شود.
ج- استان خراسان:1- نام حوزه انتخابیه » طرقبه و چناران« به حوزه انتخابیه » چناران و طرقبه« 
اصالح مي گردد. 2 - یک نماینده به حوزه انتخابیه »بیرجند و نهبندان« افزوده مي شود و 
این حوزه به دو حوزه مستقل زیر تقسیم مي گردد: 1-2- حوزه انتخابیه بیرجند 2- حوزه 

انتخابیه » نهبندان و سربیشه«
  د- استان اصفهان:1- یک نماینده به حوزه انتخابیه »لنجان و مبارکه« افزوده مي شود و این 
حوزه به دو حوزه انتخابیه مستقل زیر تقسیم مي گردد: 1-1- حوزه انتخابیه »لنجان« 1-2- 
حوزه انتخابیه » مبارکه« 2-بخش » نیاسر« از حوزه انتخابیه » نطنز و قمصر« متنزع و به حوزه 

انتخابیه » کاشان« الحاق مي گردد.
ه- استان آذربایجان شرقي:  یک نماینده به حوزه انتخابیه » بناب و ملکان« افزوده مي شود و این 
حوزه به دو حوزه انتخابیه مستقل زیر تقسیم مي گردد: 1- حوزه انتخابیه » بناب« 2- حوزه 

انتخابیه » ملکان«.
 و- استان اردبیل:  یک نماینده به حوزه انتخابیه » گرمي، پارس آباد و بیله سوار« افزوده مي شود 
و این حوزه انتخابیه به دو حوزه انتخابیه مستقل زیر تقسیم مي گردد: 1- حوزه انتخابیه 

» گرمي« 2- حوزه انتخابیه » پارس آباد و بیله سوار« 
 ز- استان خوزستان: 1-یک نماینده به حوزه انتخابیه »اندیمشک و شوش« افزوده مي شود و 
این حوزه به دو حوزه انتخابیه مستقل زیر تقسیم مي گردد: 1-1- حوزه انتخابیه » اندیمشک« 

2-1- حوزه انتخابیه » شوش« 
ح- استان مازندران: 1-بخش هاي بندپي غربي و بندپي شرقي از حوزه انتخابیه » بابلسر« منتزع 
و به حوزه انتخابیه » بابل«  الحاق مي گردد. 2- تعداد نماینده حوزه انتخابیه » بابل« از یک 

به دو نفر افزایش مي یابد.
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ط- استان گلستان: 1- تعداد نماینده حوزه انتخابیه » گرگان« از یک به دو نفر افزایش مي یابد.1
ي- استان فارس: 1- یک نفر به تعداد نمایندگان فعلي حوزه انتخابیه » شیراز« افزوده مي شود 

و تعداد نمایندگان این حوزه از سه نفر به چهار نفر افزایش مي یابد.2
ک- استان کرمان: 1- دهستان راویز از حوزه انتخابیه » شهر بابک و بخش هرات و مروست« 
الحاق مي گردد. 2- بخش » هرات و مروست« از  انتخابیه » رفسنجان«  منتزع و به حوزه 
تابع حوزه  به شهرستان مهریز  بابک و هرات و مروست« منتزع و  انتخابیه » شهر  حوزه 

انتخابیه » بافق و مهریز« تابع استان یزد الحاق مي گردد.
ل- استان هرمزگان:  یک نماینده به حوزه انتخابیه » بندرعباس، قشم، ابوموسي و حاجي آباد« 

افزوده مي شود و تعداد نمایندگان این حوزه از دو به سه نفر افزایش مي یابد.
م- استان سیستان و بلوچستان:  یک نماینده به حوزه انتخابیه »زاهدان« افزوده م ی شود و تعداد 

نمایندگان این حوزه از یک به دو نفر افزایش مي یابد.
ن- استان لرستان: 2- تعداد نماینده حوزه انتخابیه بروجرد از یک به دو نفر افزایش مي یابد.

س- استان یزد: شهرستان میبد از حوزه انتخابیه اردکان جدا و با شهرستان تفت به مرکزیت 
تفت داراي یک حوزه با یک نماینده و بافق و مهریز و ابرکوه به مرکزیت  مهریز نیز داراي 

یک حوزه انتخابیه با یک نماینده مي باشد.
انتخابیه » دشتي، تنگستان، دیر و کنگان«،  نماینده به حوزه  افزایش یک  استان بوشهر: با  ع- 
انتخابیه » دشتي و  انتخابیه مستقل زیر تقسیم مي شود: 1- حوزه  این حوزه به دو حوزه 

تنگستان« 2- حوزه انتخابیه » دیر و کنگان«
ف- استان چهار محال و بختیاري:  با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه » بروجن و لردگان« 
این حوزه به دو حوزه انتخابیه مستقل زیر تقسیم مي گردد: 1- حوزه انتخابیه » بروجن« 

2- حوزه انتخابیه » لردگان« شامل شهر لردگان و بخش هاي مرکزي، فالرد و خان میرزا.
ص- استان ایالم: 1- شهرستان مهران از حوزه انتخابیه » دهلران، مهران، دره شهر و آبدانان« 
منتزع و به حوزه انتخابیه«  ایالم، شیروان چرداول و ایوان« الحاق مي گردد. 2- تعداد نماینده 
حوزه انتخابیه » ایالم، شیروان و چرداول، ایوان و مهران« از یک به دو نفر افزایش مي یابد.

و  » کهکیلویه  انتخابیه  حوزه  به  نماینده  یک  افزایش  احمد:  با  بویر  و  کهکیلویه  استان  ق- 
گچساران«، این حوزه به دو حوزه انتخابیه مستقل زیر تقسیم مي گردد: 1- حوزه انتخابیه 

» کهکیلویه« 2- حوزه انتخابیه » گچساران« 

-2- مناطق تابع حوزه انتخابیه گنبد کاووس به " شهرستان گنبدکاووس به استثناي بخش هاي آزاد شهر و رامیان شامل شهر   1
گنبد کاووس و بخش هاي  مرکزي و داشلي برون" اصالح مي گردد. 3- مناطق تابع حوزه انتخابیه " رامیان و آزاد شهر" به " بخش 

رامیان و بخش آزاد شهر" اصالح مي گردد.
- بخش مشهد مرغاب تابع شهرستان خرم بید از حوزه انتخابیه " مرودشت، ارسنجان و بخش مشهد مرغاب" منتزع و به حوزه   2

انتخابیه " آباده،  بوانات و خرم بید" الحاق مي گردد.
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 به این ترتیب، تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسالمي از دویست و هفتاد نفر به دویست و نود 
نفر و تعداد حوزه هاي انتخابیه از یکصد و نود و شش، به دویست و هفت حوزه افزایش مي یابد.

جدول مقایسه حوزه  های انتخابی و تعداد نمایندگان به تفکیک حوزه  های تک کرسی و چند کرسی

قانون
تعداد 

حوزه 

تعداد 

نماینده
حوزه تک کرسی

حوزه چند 

کرسی

13-13128نظامنامه اصنافی
401201822نظامنامه دو درجه
1782۶814137قانون سال 1350
15۶32+5 حوزه مربوط به اقلیت های مذهبی193270قانون سال 1358
1۶031+5 حوزه مربوط به اقلیت های مذهبی19۶270قانون سال 13۶۶
1۶۶3۶+5 حوزه مربوط به اقلیت های مذهبی207290قانون سال 1378

چهارم: قانون میزان تأثیر تغییرات در تقسیمات کشوري در محدوده حوزه هاي انتخاباتي) ماده 
بدون  است  مکلف  کشور  وزارت  هفتاد(  و  سیصد  و  هزار  یک  ماه  دي  هفدهم  واحده 
قانون  تبصره ذیل  مفاد  انتخابیه جز در چهارچوب  تغییر جغرافیایي در محدوده حوزه هاي 
تعیین حوزه هاي انتخاباتي مصوب 13۶۶,1,30 مجلس شوراي اسالمي، تغییرات دیگري که 
بر اساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري به وجود آمده یا مي آید را در محدوده 

حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي اعمال نماید. 
تبصره- بخش امیدیه در حوزه انتخاباتي بندر ماهشهر قرار مي گیرد و مرکز حوزه انتخابیه 

برخوار و میمه مرکز شهرستان مربوط خواهد بود.
وضعیت موجود کشور در توزیع کرسی های مجلس نشان مي دهد، ازمجموع 207 حوزه 
انتخابي، 1۶۶ حوزه به شیوه تک کرسی و یک نفر را انتخاب می  کنند و 3۶ حوزه انتخابی از 
2 تا 30 کرسی و به شیوه جمع  گزیني غیر حزبی، نمایندگان را انتخاب می  نمایند و 5 حوزه 
انتخابی مربوط به اقلیت  های مذهبی نیز به صورت تک کرسی، اقدام به انتخاب نمایندگان 

خود می نمایند. 



حوزه  بندی انتخابات در نظام جمهوری اسالمی ایران182

حوزه های انتخابی ایران بر اساس قانون اصالح حوزه های انتخابی مصوب 1387/8/12)207 حوزه  و 290 نماینده(

نظام انتخاباتیحوزه هاردیف

جمع گزینی غیر حزبیحوزه  های 30 کرسی )فقط تهران()1(1

جمع گزینی غیر حزبیحوزه  های ۶ کرسی )تبریز()1(2

جمع گزینی غیر حزبیحوزه  های 5 کرسی)مشهد و اصفهان ()2(3

جمع گزینی غیر حزبیحوزه  های 4 کرسی)شیراز()1(4

آبادان، 5 اهواز،  قم،  سه کرسی)اردبیل،  حوزه  های 
جمع گزینی غیر حزبیبندرعباس، رشت، ارومیه و کرمانشاه()9(

جمع گزینی غیر حزبیحوزه  های دو کرسی)22 حوزه(۶

تک گزینی– اکثریتی)مطلق و نسبی(حوزه  های تک کرسی)1۶۶ حوزه(7

وضع موجود حوزه  های انتخابی در ایران، به ویژه در مورد مجلس شورای اسالمی، مورد 
انتقادات گسترده  ای قرارگرفته است وکاستی  ها و نارسایی  های وضع موجود سبب شده است 
که کمتر کسی از وضع موجود دفاع نماید. برخی از این کاستی  ها و نارسایی  های این نوع 
استانی شدن حوزه  های  عنوان ضرورت  به  نمایندگان  در طرح  که  انتخابات  از حوزه  بندی 
انتخابی مطرح شده است عبارتند از: نابرابر بودن فرصت  ها در انتخاب افراد و در حوزه بندی 
انتخابات، افزایش هزینه  های انتخابات و تعداد دواطلبان انتخابات. بی  اثر یا کم  اثر بودن نوع 
حوزه  بندی انتخابات و شیوه انتخاباتی موجود در تمرین و گسترش فرهنگ حزبی. و در نهایت 
این که شیوه  های انتخاباتی و حوزه  های انتخابی موجود تامین کننده وظایف اساسی و بنیادی 

نمایندگان نیست. با این وجود، در ارائه پیشنهادهای جایگزین، اختالف نظر وجود دارد.

د( گزینه  های جایگزین

میان حوزه  های انتخابی)اعم از تک کرسی با شیوه تک گزیني و حوزه انتخابی جمعی با 
شیوه جمع گزینی( با نظام انتخابات، ارتباط وثیقی برقرار است. نظام هاي انتخابات اکثریتي 
تناسب بیشتري با حوزه  های انتخابی تک کرسی دارند. حال آنکه در نظام  هاي تناسبي، الگوي 
انتخابات صرفًا  نیز لیست  ها شکل بسته دارد.  الگوي لیستي است و در اغلب موارد  رایج، 
حزبی است و امکان گزینش چند کاندیدا از میان لیست  هاي متعدد براي رأي  دهندگان مقدور 
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برقرار  نسبتی  رای  دهنده  و جمعیت  پارلمان  کرسی  های  تعداد  بین  دیگر،  از طرف  نیست. 
است. اما خالء نسبت بین نماینده و جمعیت رأی  دهنده در قانون اساسی جمهوری اسالمی 
و حتی قانون عادی مشهود است و معلوم نیست که با وجود 75 میلیون نفر جمعیت کشور 

و290 نماینده، هر نماینده از طرف چه تعداد جمعیت انتخاب می  شود.
حوزه انتخابی چند کرسی 

تعیین حوز  های انتخابی به صورت بیشتر از یک کرسی یا چند کرسی، به دو شکل قابل 
تعریف است. یکی کشورحوزه  ای و دیگری حوزه  های انتخابی استانی.

1-کشور حوزه ای
تعیین  انتخابی  حوزه  یک  صورت  به  کشور  کل  یعنی  کشورحوزه  ای،  انتخابی  حوزه 
نمایندگان  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  برای  شد،  گفته  که  طور  همان  گزینه  این  شود. 
اقلیت  های مذهبی در کشور اجرا می  شود. ولی به سبب جمعیت زیاد کشور و تعداد زیاد 
نمایندگان)290نفر(، انتخاب همه نمایندگان به شیوه جمع  گزینی غیرحزبی امکان پذیر نیست 
انتخابی و نظام  های  و شمارش آرای داوطلبان نیز امکان اجرا ندارد. در مبحث حوزه  های 
انتخاباتی گفته شد که شیوه جمع  گزینی حزبی ونظام  های انتخاباتی تناسبی با شیوه لیست 
بسته با نظام انتخاباتی ایران ، که نظام اکثریتی مطلق و نسبی است، تناسب ندارد و از طرف 
دیگر، نظام  های جمع  گزینی لیستی بر پایه نظام  های سیاسی حزبی است که به لحاظ حقوقی 
است  نپذیرفته  را  انحصار حزبی  که  آن جهت  از  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  با 
"احزاب،  بیان می  دارد  که  اساسی  قانون  اصل 2۶  با  انتخاباتی  نظام  نوع  این  دارد.  مغایرت 
جمعیت  ها، انجمن  های سیاسی و صنفی... آزادند،... هیچ کس را نمی  توان از شرکت در آنها 
منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت" مغایرت دارد. چرا که انتخابات با نظام 
انتخاباتی تناسبی و لیست بسته حزبی به معنای مجبور کردن افراد به انتخاب یکی از احزاب 
است. به عالوه و مهم تر این که، به لحاظ بزرگی وسعت و جمعیت زیاد کشور و تعداد زیاد 

کرسی  های نمایندگی، اجرای این الگو در کشور عماًل غیر ممکن است. 
2- حوزه های انتخابی استانی1

حوزه انتخابی استانی، یعنی حوزه  های انتخابی کشور بر مرزهای اداری استان منطبق شود. 
- طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسالمی نخستین بار در تیرماه سال 1378 توسط برخی از نمایندگان   1
در خرداد 1381  را  آن  محترم مجلس ششم  نمایندگان  از  تعدادی  بار  دومین  برای  و  مطرح شد  پنجم  دوره  محترم مجلس 
تقدیم مجلس کردند. در مقدمه این طرح مهم ترین دالیل ضرورت ارائه آن چنین ذکر شده است: پرداختن نمایندگان مجلس 
به انجام وظایف اصلی قانون  گذاری و نظارت و پرهیز از امور جزیی، تقلیل نامزدهای انتخاباتی، گرایش انتخاب  کنندگان و 
انتخاب شوندگان به سمت جریان های فکری و سیاسی، جلوگیری از بروز اختالف بین شهرهایی که مشترکًا دارای یک نماینده 

هستند، کاهش هزینه های انتخاباتی، حذف رقابت های شدید و خشونت زا مبتنی بر مسائل قومی ، قبیله ای و ...
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در حال حاضر، انتخابات مجلس خبرگان رهبری به این شیوه در کشور اجرا می  شود. هدف 
کاستی  ها  این  است.  انتخابی  درحوزه  های  موجود  وکاستی  های  ایرادات  رفع  این طرح،  از 

بدین صورت مطرح شده است: 
1- پرداختن نمایندگان به وظایف اصلی خود: وظیفه اصلی نمایندگان، قانون  گذاری و 
نظارت است، اما نمایندگان شهرستان مجبورند به امور جزیی و کلی بسیاری از رأی دهندگان 
خود بپردازند و عماًل  از کار اصلی خویش باز می مانند. مثاًل بسیاری از کارها که جزء وظایف 
شوراهاست، نماینده انجام می دهد. شیوه جمع  گزینی مبتنی بر مرزهای استانی باعث می شود 
که نماینده از قید توقعات ایجاد شده در حوزه انتخابیه رها شود، زیرا مجبور نیست که صرفاً  
بدین  و  رأی جمع  کرده اند  او  برای  که  باشد  محدودی  طیف خاص  نماینده خواست های 
از اختیارات و وظایف خود برای کارهایی استفاده کند که در حوزه  وسیله، مجبور نیست 
این درخواست ها،  از  این است که برخی  وظایف و اختیارات »نمایندگی« نمی گنجد. نکته  
هر چند قابل دفاع هستند، اما از زاویه کار نمایندگی بیشتر به مطالبه شبیه اند، مثاًل تهیه کود 

شیمیایی، افزایش سهمیه آرد تعاونی و مانند اینها.
2-برگزیده شدن نمایندگان اصلح و متخصص به جای نمایندگان صرفًا خوش نام و 
»مردم دار«. بسیاری از انتخاب هایی که در محیط کوچک و محدود انجام می شود، مبتنی بر 
تعلقات قومی، مناسبات قبیله ای، خونی و مانند اینها است. در این مناطق، مردم کمتر در مورد 
شعور سیاسی و تخصص داوطلبان چند و چون می کنند. در بسیاری از موارد یک نماینده 
البته به صورت  صرفًا به اعتبار قوم یا شأن تباری خود به مجلس راه یافته است. این امر، 
مجرد امر نکوهیده ای نیست، بلکه هنگامی قابل سرزنش است که کاندیدای اصلح به لحاظ 
تخصص و بینش سیاسی وجود داشته باشد، اما به خاطر نداشتن تعلقات قومی یا منطقه ای 
خاص، از انتخاب شدن باز می ماند. شیوه جمع  گزینی استانی می تواند راهی مناسب برای رفع 

این نقیصه به حساب آید.
3-گسترش فرهنگ حزبی و اندیشه تحزب: استانی شدن، در واقع نوعی تمرین و تمهیدی 
برای گسترش فرهنگ حزبی،  اندیشه تحزب و مشارکت حزبی است. به عبارت دیگر، مردم 
در جریان یک انتخاب فراگیر تر، نحوه رفتارهای جدید انتخاباتی و حزبی می آموزند و این امر 

پایه ای برای ایجاد احزاب مختلف خواهد شد.
4-کاهش هزینه ها و تعداد داوطلبان انتخابات: با شیوه جمع  گزینی یا حوزه های انتخابی 
انجام یک  با  می توان  مختلف  برای حوزه های  انتخاباتی  هزینه های  به جای صرف  استانی، 
تعداد  طرح  این  با  این  بر  افزون  داد.  کاهش  را  انتخابات  برگزاری  هزینه   فراگیر  انتخاب 

نامزدهای انتخاباتی نیز کاهش خواهد یافت.
به  استانی  انتخابی  حوزه  های  با  اختالف  برانگیز:  و  رقابت های خشونت  بار  5-کاهش 
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خاطر فاصله گرفتن از تعلقات قومی، منطقه ای و مانند آن، امکان درگیری و اختالف به طور 
محسوسی کاهش خواهد یافت. در بسیاری از مناطق، نزاع بر سر این است که چرا نماینده 
از فالن منطقه یا فالن قوم برگزیده شده است. در واقع، این تصور غالب وجود دارد که آن 
نماینده، نماینده همه مردم نیست، بلکه نماینده منافع آن منطقه یا طایفه خاص است. بنابراین، 
در جریان انتخابات که گاه شاهد درگیری های خونبار هستیم، در صورتی که استانی شدن 
حوزه های انتخابی به انجام رسد، با توجه به این که تکیه بر تعلقات قومی به حداقل می رسد، 

امکان منازعه و درگیری قومی- منطقه ای نیز کاهش می یابد.
۶-شرایط فعلی نه تنها به گسترش دمکراسی کمک نکرده  است، بلکه دمکراسی را به 
توقعات قومی و محلی تقلیل داده است. به نظر می رسد که استانی شدن حوزه های انتخابیه 
کارآمدتر  دمکراسی  استقرار  برای  مناسب تری  بستر  می تواند  تحزب  برای  بستری  ایجاد  با 

فراهم کند.
ه( امکان  سنجی حوزه  های انتخابی و سرانجام سخن 

انطباق حوزه  های انتخابی مجلس شورای اسالمی بر مرزهای اداری استان، به معنی تقسیم 
چون  است.  کرسی  تک  حوزه  های  حذف  و  چندکرسی  حوزه  های  به  انتخابی  حوزه  های 
»محدوده حوزه های انتخابی و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.1« به لحاظ حقوقی با 
قانون اساسی مغایرت ندارد. به عالوه می  توان ادعا کرد، با توجه به این که »هر نماینده در برابر 
تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند«)اصل 

شصت و چهار قانون اساسی(، این گزینه با ساز و کار پیش  بینی شده در قانون اساسی منطبق است.

از حیث ارتباط حوزه  های انتخابی و نظام انتخابات، این نوع از حوزه  بندی انتخابات با 
دو نظام انتخاباتی، یکی جمع گزینی غیرحزبی، دیگری نظام انتخاباتی تناسبی)لیست بسته یا 
با مشکالت جدی مواجه اند.  ایران  اما هر دو شیوه در  امکان پذیر است.  باز حزبی(،  لیست 
انتخابات با حوزه  بندی استانی و شیوه جمع  گزینی غیرحزبی، به ویژه در حوزه  های بیشتر از 
چهار کرسی، هم برای رای  دهندگان بویژه مناطق روستایی مشکل است و هم برای شمارش 
آرا در این حوزه  ها. درحقیقت، به معنی انتقال مشکالت ناشی از شمارش آرا در تهران)سی 
با نظام  استانی  انتخابی  استان ها است. حوزه  به سایر  از دویست داوطلب(  با بیش  نماینده 
انتخابات تناسبی اعم از لیست بسته و لیست باز همان گونه که قباًل گفته شد نیز، به سبب 

ایجاد انحصار حزبی با قانون اساسی مغایرت دارد. 
که  است  نمایندگان  و  مجلس  کارآمدی  و  انتخابات  بین حوزه  بندی  نسبت  مهم تر  نکته 
در دالیل برتری این گزینه مطرح شده است. همان گونه که گفته شد، حوزه  بندی انتخابات 

1- اصل شصت و چهار قانون اساسی.
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آنکه،  حال  است.  انتخاباتی  نظام  و  کشور  جمعیت  نمایندگان،  تعداد  عامل  سه  اساس  بر 
انتخابی بستگی  کارآمدی مجلس و نمایندگان به عواملی غیر از عوامل موثر بر حوزه  های 
با  نمایندگان  کارآمدی  عدم  یا  و  کارآمدی  بین  معناداری  ارتباط  نمی  توان  بنابراین،  دارد. 
حوزه بندی انتخابات برقرار کرد. ناکارمدی نمایندگان را باید در ظرفیت  ها، صالحیت  های 
تخصصی و نداشتن عقبه کارشناسی و پشتیبانی کارشناسی و حزبی جستجو نمود)حال آنکه، 
از  بسیاری  در  دارد(.  کارمند  تعدادی  هرنماینده  دنیا،  قانون  گذاری  مجالس  از  بسیاری  در 
مجالس قانون گذاری، پشتیبانی کارشناسی برای نمایندگان توسط حزب صورت می  گیرد و 
نمایندگان نیز وفادار به مواضع حزب خود هستند. به عالوه، به هر میزان که حوزه انتخابی 

بزرگتر و دارای جمعیت بیشتر باشد، درجه نمایندگی نیز کاهش می یابد. 

از حیث اجرایی، انطباق حوزه  های انتخابی بر مرزهای استانی، اختالفات مذهبی و قومی 
را با توجه به ترکیب جمعیتی کشور و ترکیب جمعیت استانی افزایش می  دهد و وحدت و 

همبستگی ملی را دچار آسیب جدی خواهد کرد.
انتخابات، اختالف ها و شکاف های قومی و مذهبی در  در حال حاظر، ممکن است در هر 
با  می  شود.  جذب  ملی  همبستگی  در  هم  سریع  و  آید  وجود  به  خرد)شهرستان(  سطحی 
حوزه  بندی استانی انتخابات با نظام انتخابی جمع  گزینی غیرحزبی، این اختالف ها و شکاف ها 
به سطحی باالتر منتقل و عمیق تر خواهد شد. قطعًا جذب آنها در همبستگی ملی نیز سخت-
استان  های  اگر اختالفات مذهبی خرد در سطح شهرستان  های جداگانه در  بود.  تر خواهد 
سیستان و بلوچستان، کردستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و گلستان و اختالفات قومی عرب 
و لر در خوزستان، ترک و کرد در آذربایجان غربی، شیرازی و عشایر در فارس، به سطح 
آسیب  هایی  چه  ایرانی  اسالمی-  همبستگی  نیست  معلوم  شود،  منتقل  استان  یعنی  باالتری 
خواهد دید. بحث اختالفات و شکاف  های قومی و مذهبی و نسبت آنها با همبستگی ملی 
را می  توان به یک تشت آب و قند تشبیه نمود. در یک تشت آب، هرچه حبه  های قند ریزتر 
و یا به صورت شکر درآید جذب آن در آب هم آسان تر و هم زودتر صورت می  گیرد،  ولی  
هرچه قند درشت  تر و یا کله  قند باشد، جذب آن در آب دیرتر و سخت  تر خواهد بود. نسبت 
همبستگی و وحدت ملی و شکاف  های قومی و مذهبی نسبت بین قند و تشت آب است. 

بنابراین، اجرای انتخابات منطبق بر مرز استانی با چالش  های جدی مواجه است.  
و  استان  مراکز  اقتصادی  سیاسی-  شکاف  به  انتخابی  حوزه های  شدن  استانی  عالوه  به 
مراکز  به خواست   است  ناچار  مواقع  از  بسیاری  در  نماینده  زیرا  می زند،  دامن  شهرستان ها 
استان ها)به واسطه حساسیت این مراکز( توجه کند و این امر، توزیع عادالنه امکانات، بودجه 
و فرصت ها در سایر مناطق استان را با تهدید رو به رو می  کند. این شکاف صرفًا اقتصادی و 
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سیاسی نیست، بلکه می تواند نوعی شکاف مفهومی و تصوری هم باشد. بدین معنا که مردم 
تصور می کنند که مراکز استان ها از امکاناتی بهره مندند که آنها از آن محروم هستند. این امر 
می تواند به عالقه برخی شهرستان ها برای تبدیل شدن به مرکز استان، دامن بزند و از زاویه 

دیگر، باعث تنش و اختالف فراگیرتری نسبت به گذشته شود.
انطباق  باشد،  مردم  گسترده  مشارکت  انتخابات ،  شاخص  های  از  یکی  اگر  هم چنین، 
حوزه های انتخابی با مرزهای استانی، کاهش مشارکت سیاسی مردم را در پی خواهد داشت. 
با  توأم  موارد  از  بسیاری  در  شهرستان ها  با  استان  مراکز  سنتی  رابطه  که  است  آن  واقعیت 
اعتراض و تنش بوده است. اینکه نماینده ای، نماینده تمام استان باشد، موجب کاهش انگیزه 
الزم برای مشارکت بسیاری از مردم شهرستان ها، روستاها و مناطق حاشیه ای، دست  کم در 
از مردم مناطق و شهرستان ها را به سمت مشارکت  کوتاه مدت خواهد شد. آنچه بسیاری 
می کشاند، شناخت چهره  به چهره، تعلقات صنفی،  محلی و ملموس است. به نظر می رسد، 
استانی شدن حوزه های انتخابی، مردم شهرهایی را که جمعیتی کم تر از جمعیت مراکز استان ها 
دارند و از لحاظ پراکندگی جغرافیایی در سطح وسیع تری قرار گرفته اند، به نوعی انفعال و 
بی تفاوتی دچار کند. در واقع، همانند تقسیم شهروندان به شهروندان درجه یک و دو،  در اینجا 
هم مناطق به درجه یک)مراکز استان( و درجه دو)شهرستان و ...( تقسیم می شوند و عماًل 

عده ای از مشارکت در سرنوشت سیاسی خود باز می مانند.

آنچه از روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر می آید، وظیفه نماینده، عالوه بر قانون  گذاری و 
نظارت، »نمایندگی« است. هر چند در قانون  گذاری و نظارت نیز مسئله نمایندگی مستتر است. 
بنابراین، این استدالل که وظیفه نماینده صرفاً قانون  گذاری و نظارت است و این قانون گذاری 
اساس  بر  نیست.  مسئله  تمامی  است،  کشور  کالن  و  »ملی«  مسائل  به  معطوف  نظارت  و 
تحقیقات انجام شده،  در اغلب قوانین کشورها، نماینده در برابر حوزه انتخابیه خود مسئول 
است و حتی برخی از محققان »وظیفه نمایندگی« را بر سایر وظایف ارجحیت داده اند. دیوید.
ام.وود)David M.Wood(، که در زمینه رابطه بین قانون  گذاران و حوزه نمایندگی، پژوهش های 
متعددی انجام داده است، خدماتی را که نمایندگان به حوزه های انتخابیه خود ارائه می دهند، 
به دو دسته تقسیم می کند: خدمات ارائه شده به افراد و خانواده آنها و خدمات ارائه شده به 
حوزه  های  انتخابی به صورت کلی. در دسته اول،  وظیفه نماینده ایجاب می کند با استفاده از 
ابزارهای مختلف از جمله استفاده از مراجع محلی،  منطقه ای و ملی، مشکالت و نیازهای افراد 
حوزه انتخابیه را برطرف کند یا دست کم افراد را در جریان سیاست های مختلف قرار دهد 
و اقداماتی را که برای رفع مشکل انجام داده است، به سمع و نظر آنها برساند. در دسته دوم، 
وظیفه نماینده آن است که برای نفع و رفاه هماهنگی مناطق خود با سنجیدن جوانب امر، از 
هیچ کوششی فروگذار نکند. به زعم این نویسنده، در اغلب کشورهای پارلمانی، وظیفه ای با 
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عنوان »وظیفه  نمایندگی« بر عهده نمایندگان گذاشته شده که بر اساس آن، نماینده باید به ارائه 
خدمات  بپردازد. وود می نویسد: »خدمات مربوط به نمایندگی مستلزم تالش قانون  گذار در 
جهت توجه به مشکالت و نیازهای افراد و وابستگان آنها یا گروه های وسیع قومی در حوزه 

انتخابی نماینده است«.
انتخابی محلی را حل  نکته این است که چه کسانی باید مسائل و مشکالت حوزه های 
کنند؟ »پاسخگویی در برابر رأی دهندگان«، در این میان چه وضعیتی پیدا می کند؟ آیا احداث 
پل و جاده و حل کردن بخشی از مشکالت اقتصادی مردم در محدوده »توقعات بیجا« قرار 
دارد یا از جمله حقوق مردم در حوزه های انتخابیه است که می توانند برای استیفای آن از 

نماینده توضیح بخواهند یا در دور آینده به او رأی ندهند.
از حیث قواعد مردم  ساالری و درجه نمایندگی، هر چه مناطق و محدوده های کوچک تر 
و  یافته  بیشتری  عمق  دمکراسی  بگیرند،  تصمیم  خود  سیاسی  سرنوشت  مورد  در  بتوانند 
هرچه فرآیند تصمیم گیری و قانون  گذاری منافع و خواست های الیه های اجتماعی بیشتری 
را پوشش دهد، به دمکراسی آرمانی نزدیکتر شده ایم. نوع ایده آل دمکراسی در نظر بسیاری 
اما  از نظریه پردازان دمکراسی اعم از کالسیک و معاصر،  معموالً  دمکراسی مستقیم است، 
این نوع دمکراسی، امکان عملی ندارد)به جز چند استثنا از جمله کانتون های سوئیس که 
کوشش  باید  می کنند( .  تصمیم گیری  مهم  مسایل  مورد  در  نماینده  و  واسطه  بدون  مردم 
افراد را  از  بیشتری  تعداد  نمایندگی، دیدگاه ها و خواست های  بر  مبتنی  کرد که دمکراسی 
منعکس کند. از سوی دیگر، یکی از پایه های اساسی دموکراسی احترام به حقوق اقلیت ها، 
حاشیه نشین ها، دور افتادگان و مانند آنها است. در این صورت، هر چه  حوزه های نمایندگی 
کم  رنگ  تر  و  کم رمق تر  دمکراسی  بگیریم،  بیشتری  فاصله  قاعده  از  و  بخشیم  وسعت  را 

خواهد شد.
در باره کاهش تعداد نامزدها و مطلوبیت آن چند و چون بسیاری می توان کرد، اما مسأله 
این است که کدام معیار و شاخص نشان می دهد که تعیین حوزه  های انتخابی منطبق بر مرز 
انتخاباتی می شود؟ می دانیم که شرایط داوطلبان  اداری استان باعث کاهش تعداد نامزدهای 
مجلس همانند شرایط داوطلبان ریاست جمهوری به هنگام ثبت نام، شرایط سهلی است )نظیر 
داشتن شرایط سنی و حد خاصی از آموزش(، با این وصف، چه دلیلی وجود دارد که تعداد 
نامزدها کاهش یابند؟ بسیاری از کشورها به خاطر کاهش تعداد نامزدهای انتخاباتی تمهید 
نام  دیگری اندیشیده اند که در مبحث بعدی بررسی خواهد شد. برای مثال، به هنگام ثبت 
دواطلبان، مبلغی از آنها می گیرند تا اگر حد نصاب متعارف رأی را نیاورند)مثاًل یک دهم، یک 
ششم، یک سوم کل آراء( مبلغ امانی به نفع دولت ضبط شود. یا تعدادی از واجدین شرایط 
افرادی که به  تا  تائید کنند. این امر به خاطر آن است  نام  باید هنگام ثبت  فرد داوطلب را 
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منظور مشهور شدن یا دالیلی از این قبیل، به  رغم آنکه می دانند در انتخابات برنده نمی شوند 
داوطلب شوند، از این تصمیم منصرف کنند. متأسفانه این ساز و کارهای اساسی در قوانین 
ایران پیش بینی نشده است و امکان این که افراد بیشتری دواطلب شوند، همیشه وجود دارد، 

نمونه آن در انتخابات ریاست جمهوری مشهود است.

در مورد کاهش هزینه های تبلیغاتی نیز وضعیت به همین گونه است. به عبارت دیگر، هیچ 
معیار و شاخصی وجود ندارد که نشان دهد با جمع  گزینی، هزینه ها کاهش پیدا می کنند. بلکه 
عکس آن صادق است. تصور کنید فردی که در شرایط موجود در یکی از حوزه های انتخابی 
محدوده  در  صرفأ  داوطلب  تبلیغات  می  شود،  نمایندگی  داوطلب  آباده  مثال  فارس،  استان 
جغرافیایی آباده است و هزینه  های تبلیغاتی او نیز به نسبت تبلیغات او در همین شهرستان 
است، اما اگر همین داوطلب بخواهد در سطح استان، یعنی بیست و پنج شهرستان نظیر آباده 
تبلیغ کند، با توجه به گستردگی شهرستان  ها، مسافت بین آنها و گستردگی و پهناوری استان 

قطعاً هزینه  های انتخابات چند برابر خواهد شد.
البته، باید یادآور شد که در قوانین انتخاباتی ایران، بر خالف بسیاری از دیگر کشورها، 
محدودیتی در زمینه هزینه انتخاباتی وجود ندارد و راه صحیح کاهش هزینه های انتخاباتی، 
اصالح قانون انتخابات و ایجاد محدودیت هایی در این زمینه است. نه جمع گزینی و گسترده 

کردن حوزه انتخابی.
نماینده مجلس اساساً دو ویژگی مهم دارد. 1. محلی بودن 2. ملی بودن. این دو ویژگی بر 
حسب اینکه کشور دارای نظام بسیط یا فدرال است، وضعیت متفاوتی پیدا می کند. بر اساس 
انتخابات در واقع وصف  اصول قانونی اساسی، ایران دارای نظام بسیط است. استانی شدن 
محلی بودن را از نماینده می گیرد و مجلس را به نحوی به مجالس به اصطالح سنا نزدیک تر 
می کند. بی  آنکه ساز و کارهای الزم را برای این کار داشته باشد و یا نظام بسیط کشور، اجازه 
این کار را بدهد. مهمتر این که، کسانی می توانند در انتخابات استانی موفق شوند که بتوانند 
امکانات بیشتری را تجمیع و بسیج کنند. کسب این امکانات اغلب در گرو وابسته بودن به 
مراکز قدرت، پول و جناحی خاص است. بی تردید، افرادی که توانایی مالی و جناحی ندارند، 
در این میان بازنده خواهند بود. با این وصف،  افراد مستقل، نمایندگان اقلیت های سیاسی و 

قومی و چهره های نامشهور، عماًل امکان انتخاب شدن را از دست می دهند.

حوزه  های انتخابی تک کرسی 
تک نماینده شدن حوزه انتخابی، بدین معنا است که براي هر یک از حوزه هاي انتخابي، 
نامزدها در هر حوزه، براي تصاحب یک  پارلمان منظور شده باشد و  یکي از کرسي  هاي 
کرسي به رقابت بپردازند و رأي  دهندگان ازمیان نامزدهاي هر حوزه، فقط به یک نفر رأي 
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به  که کشور  ممالکي  در  است.  نیز مشهور  الگوي تک  نام  به  رأي  دهي  الگوي  این  دهند. 
حوزه ها ي کوچک تک نماینده اي تقسیم مي  شود، الگوي تک گزینه اي یا تک  نام رایج است. 
به عنوان مثال، در کشور انگلستان براي اهداف انتخاباتي مجلس عوام، کل کشور به ۶70 
نامزدهاي هر حوزه  از میان  انتخابیه تک عضوي تقسیم مي شود و شرکت کنندگان  حوزه 
منتخب  دهد،  اختصاص  به خود  را  آراء  بیشترین  که  نامزدي  مي کنند.  انتخاب  را  نفر  یک 
شمرده مي شود. در کشور فرانسه نیز در انتخابات ریاست جمهوري، مجالس قانون  گذاري و 

شوراهاي عمومي انتخابات به روش تک گزینه اي انجام مي شود.
مطابق اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسالمی، همه آحاد ملت از حقوق یکسان 
برخوردارند و از جمله این حقوق،  برابری رأی در انتخاب است. لذا این سوال مطرح است 
که، چرا در 1۶8 حوزه انتخابی، مردم هر حوزه صرفأ باید یک نفر را انتخاب کنند ولی مردم 
در 3۶ حوزه انتخابی بیش از دو نفر و مردم تهران بتوانند سی نفر را انتخاب نمایند؟ ممکن 
است پاسخ داده شود معیار تعیین حوزه  های انتخابی جمعیت است و جمعیت شهری مثل 
تهران قابل مقایسه با شهرهای کوچک نیست و اگر نماینده این جمعیت زیاد برابر با تعداد 
نمایندگان حوزه  های انتخابی کوچک باشد، خالف عدالت است. اما باید توجه داشت که 
قانون اساسی "ایجاد امکانات و فرصت عادالنه برای همه درتمام زمینه  های مادی و معنوی 
را از وظایف دولت بر شمرده است.1 از جمله فرصت  های عادالنه، فرصت انتخاب است. 
بر اساس حوزه  های انتخابی موجود، این فرصت به طور عادالنه و یکسان در اختیار همه 
آحاد ملت نیست. برای 1۶8 حوزه انتخابی هر فرد فرصت انتخاب یک نفر را دارد و حال 
فرد است  متعلق حق،  به عالوه  دارد.  را  نفر  انتخاب سی  تهران فرصت  فرد در  آنکه یک 
نه جمعیت. لذا بیشتر بودن جمعیت سبب بیشتر شدن حق افراد نمی  شود. جمعیت بیشتر 
می  توانند نمایندگان بیشتر داشته باشند نه اینکه هر یک از افراد آن جمعیت فرصت و حق 
انتخاب بیشتر را داشته باشند. می  توان جمعیت را به گونه  ای حوزه  بندی نمود تا هم جمعیت 
بیشتر، نمایندگان بیشتری داشته باشند و هم امکانات عادالنه و فرصت یکسان برای آحاد 
ملت در حق رأی برابر برای انتخاب فراهم شود. بر این اساس، تعریف حدود حوزه انتخابی 
براساس مرزهای اداری استان، از حیث ناعادالنه بودن امکانات و فرصت حق رأی با وضع 

موجود تفاوتی ندارد.
1- امکان سنجي حوزه  های انتخابی تک کرسی 

براساس قانون اساسی، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات 
قانون معین خواهد کرد.2 همان گونه که تشریح شد، در مورد مجلس شورای اسالمی  را 

1- اصل سوم قانون اساسی بند نهم.
2-)الف( اصل شصت ودوم قانون اساسی در مورد نمایندگان مجلس )ب(اصل یکصدم قانون اساسي در مورد شوراهای اسالمی 
اشعار می  دارد: شرایط انتخاب  کنندگان و انتخاب  شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخابات و نظارت شوراهاي 
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و مجلس خبرگان رهبری، الگوی ترکیبی انتخاب فردی)تک گزینی(و الگوی جمعی)چند 
گزیني( عمل مي شود. آن چه  مسلم است، تعریف جدید از حوزه  های انتخابی با منع قانونی 
روبرو نیست و مي توان از شیوه هاي مرسوم قانوني)طرح  یا  الیحه( اصالح قانون انتخابات، 

از جمله حوزه  های انتخابی را باز تعریف کرد.
از حیث اجرایی نیز در حال حاضر، انتخابات ریاست جمهوري و در برخي از حوزه هاي 
عمل  گزیني  تک  شیوه  به  رهبري،  خبرگان  و  اسالمي  شوراي  مجلس  به  مربوط  انتخابیه 
مي شود. بنابراین، از نظر اجرایي، شیوه اي ناشناخته و مبهم نیست. آنچه مهم است اجراي این 
الگو نیز مانند هرالگوي دیگر به الزامات و لوازمي نیاز دارد که عالوه بر رفع موانع قانوني، 

فراهم نمودن آنها ضروری است.
طرح اصالح حوزه  های انتخابی به حوزه  های تک گزینی دارای سابقه است. یک بار 
انتخابات جمهوری اسالمی را در دست تدوین  قانون  اولین  انقالب  در زمانی که شورای 
داشت، بحث  های زیادی را برانگیخت)سائلی دهکرده، ده ص278(1. یک بار نیز در مجلس 
شورای اسالمی دوره هفتم، اصالح حوزه  های انتخابی به حوزه  های تک نماینده و با روش 
تک گزینی مطرح شد.2 از ضروریات تک گزینه اي شدن انتخابات، تقسیم حوزه هاي انتخابي 

به حوزه هاي کوچک با تراکم جمعیت مساوي است.
تقسیم کشور به حوزه های انتخاباتی  تک کرسی، موجب می  شود که بین رأی  دهندگان 
و انتخاب  شوندگان )نامزدهای انتخابات( نزدیکی بیشتری احساس شود و هر شهروند بهتر 
بتواند از ابعاد فکری و روش سیاسی و شخصیت داوطلب اطالعاتی کسب کند. مضافًا اینکه، 
پس از انتخابات، رفتار سیاسی نماینده، توسط مردم قابل بازبینی و کنترل است. الگوي تک 
گزیني در مقایسه با چند گزیني این امکان را به رأي  دهنده مي دهد تا با شناخت بهتر از 
نامزدها، نسبت به شایستگي آنها داوري نموده و با تأثیرپذیري کمتري از احزاب، تبلیغات و 

افراد صاحب نفوذ و با آزادي به نامزد شایسته و مورد نظر خود رأي دهد. 
دهندگان  رأي   کافي  نسبتاً  از جمله شناخت  آن،  اقتضائات  دلیل  به  الگوي تک گزیني 

مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملي و تمامیت ارضي و نظام جمهوري اسالمي  ایران و تابعیت 
حکومت مرکزي باشد قانون معین مي کند.« )ج( اصل یکصد و هفتم قانون اساسی تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم 
گذاشته شده است و در اصل یکصد و هشتم، در مورد نحوه انتخاب خبرگان؛ ضوابط و مقررات آن چنین آمده است. »قانون مربوط 
به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات آنها و آیین  نامه داخلي جلسات آنان براي نخستین دوره باید به وسیله فقهاي اولین 
شوراي نگهبانان تهیه و با اکثریت آراي آنان تصویب شود به تصویب نهایي رهبر انقالب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید 

نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صالحیت خود آنان است«.
1-طبق تصمیم شورای انقالب در جلسه یکشنبه هفتم بهمن ماه1358 قرار شد که تهران برای انتخابات مجلس شورای اسالمی به 
مناطق مختلفی تقسیم)24 منطقه( و هر منطقه یک نماینده در مجلس داشته باشد. ولی این تصمیم در جاسه مشترک هیات وزیران 

و شورای انقالب لغو گردید.
2- ر ک مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی، دوره هفتم، سال1385. 
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انتخاباتي شوند  انتخابیه وارد رقابت  نامزدهایي درحوزه هاي  باعث مي شود که  نامزدها،  از 
که آشنا به مسایل محلي بوده و شهروندان از آنها شناخت کافي دارند، پس در آینده بهتر 

مي  تواند به مسائل حوزه انتخابي خود رسیدگي کند.

 2- سامان دهی جامعه رای دهنده1

حوزه بندی انتخابات به صورت تک کرسی، این امکان را می  دهد که به ارزشیابی و تخمین 
نسبتاً دقیق  جامعه  رأی  دهنده در هر حوزه دست یافت و با دقت بیشتری قبل از رأی گیری، 
فهرست جامعی از کسانی که طبق قانون حق رأی دارند، تهیه کرد. بدین وسیله، از جا به جائی 

بی رویه رأی  دهندگان و برخی از تقلبات انتخاباتی جلوگیری کرد.

 برگزاری انتخاباتی منصفانه و عادالنه، الزمه اش دراختیار داشتن آمار صحیح از جمعیت 
اکنون،  هم  است.  تفکیک  به  انتخابی  حوزه  های  از  یک  هر  و  کشور  کل  رأي  دهندگان 
سرشماري هاي عمومي در ایران با فاصله نسبتًا طوالني صورت مي گیرد و آمار دقیقي از تراکم 
جمعیت کشور، مهاجرت  های روستا به شهر وشهرهای کوچک به شهرهای بزرگتر در دست 

نیست. 
حوزه  های انتخابی تک کرسی، الزمه اش در اختیار داشتن آمار جمعیت به صورت دقیق 
میزان  از  روز  به  و  دقیق  اطالعات  آن،  تراکم  و  آمار، جمعیت  از  دقیق  نسبتًا  آگاهي  است. 
مرگ و میر و مهاجرت و ثبت نقل و انتقاالت انسانی، دستگاه  هاي ذی ربط را وادار مي  کند 
که امر سرشماري جمعیت و گردآوري اطالعات الزم را جدي گرفته و به طور مرتب انجام 
دهند. این امر، عالوه بر در اختیار گذاشتن اطالعات الزم براي انتخابات و ساماندهی شعب 

1- در بسیاری از کشورها مانند سویس، نروژ، لوکزامبورک و ایسلند، حوزه انتخاباتی بر اساس برش تقسیمات اداری کشور انجام 
می  گیرد و با آن منطبق است. بویژه هنگامی که در متن قانون اساسی اصول حوزه بندی درج شده باشد. البته این شیوه ای نسبتًا 
مطمئن و غیرقابل دستکاری است. زیرا اختیار را از ید حکومت زمامداران خارج می  کند. لکن از آنجا که به سهولت قابل تغییر 
نیست، نوعی سختی و انعطاف ناپذیری در آن راه  می یابد و چون جمعیت در درون تقسیمات اداری یا بسبب مهاجرت  پذیری 
از نقاط دیگر یا مهاجرفرستی بحوزه های دیگر، افزایش یا کاهش می پذیرد، »برابری نمایندگی« ازمیان می رود و لذا گاهی بزیان 
یک حوزه یا بنفع آن تمام می  شود. به همین علت است که برش های حوزه ای، منظماً مورد تجدید نظر قرار می  گیرند. در ایاالت 
یعنی  بپردازند.  انتخاباتی  نظر در حوزه های  به تجدید  دارند  از هر سرشماری،  صالحیت  بعد  ایاالت،  مقننه  قوه  آمریکا،  متحده 
رئیس جمهوری بعد از انجام سرشماری، گزارشی در خصوص تعداد نمایندگان هر ایالت به کنگره ارسال می  دارد و آنگاه مجالس 
انجام  بریتانیا،  استرالیا، هند و زالندنو،  از کشورها نظیر  ایالتی مقننه درست بکار برش های جدید حوزه ها می  زنند. در تعدادی 
حوزه بندی در صالحیت سازمان  هائی است فنی که هم از مجریه و هم از مقننه مستقل باشد.در آلبانی، بلغارستان، لهستان، چک 
و سلوکی و شوروی، هیات رئیسه و شورای دولت، عمل حوزه بندی انتخابات را دو ماه پیش از تاریخ اجرای انتخابات انجام 
می  دهند. در آلمان فدرال)کمیسیون دائمی حوزه بندی( مرکب از رئیس دفتر فدرال آمار، یک نفر قاضی دادگاه اداری فدرال و پنج 
عضو که توسط رئیس جمهوری معین می  شوند، این مهم را بر عهده دارد. وجود قضات یا کارشناسان فنی، عامل مؤثری برای 

بی  طرفی در امر حوزه بندی است(.
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و حوزه  های اخذ رای، براي اهداف دیگر نیز بسیار مفید است. در برخی کشورها، عالوه بر 
نهادهاي رسمي که آمار دقیق جمعیت و پراکندگي جغرافیایي آن را در اختیار دارند، موسسات 
پژوهشي دیگر نیز وجود دارد که به طور هفتگي، ماهانه، ساالنه، فاکتورهاي مختلف اقتصادي 
و از جمله تغییرات جمعیتي چون مهاجرت، مرگ و میر، جابجایي و غیره را رصد مي  کنند.1 
سرشماري مداوم جمعیت علیرغم محاسن فراواني که دارد، نیازمند برنامه، سازمان و صرف 
هزینه هاي زیاد است. حال آنکه، اطالعات مربوط به جمعیت نه تنها برای انتخابات، بلکه برای 

هرگونه برنامه  ریزی دیگر نیز ضروری است.

3- هزینه های انتخاباتی

کوچک شدن حوزه  هاي انتخابي به تبع حوزه  های انتخابی تک کرسی، باعث مي  شود که هر 
کاندیدا در محدوده مشخصي دست به تبلیغ بزند. بنابراین، اوالً: هزینه  هاي تبلیغات بطور طبیعي 
کاهش مي  یابد. ثانیاً: به دلیل محدود شدن حوزه  فعالیت و تبلیغ هر کاندیدا، امکان وضع قواعد 
براي هزینه  ها، نظارت و رسیدگي به تخلفات تبلیغاتي و دیگر تخلفات انتخاباتي و اجراي آن 

فراهم مي  شود.

نظارت، حفاظت و اجراي انتخابات و همچنین، شمارش آراء و اعالم نتایج آن با سرعت و 
سهولت بیشتري انجام مي  گیرد. برخی معتقدند کوچک شدن حوزه انتخابي، نتیجه  اش افزایش 
تعداد حوزه هاست. به عنوان مثال، در شهري مثل تهران که یک حوزه انتخابي محسوب مي  شود، 
افزایش هزینه هاي نظارت، اجرا و برگزاري  باید به سي حوزه تقسیم شود. و این فرایند به 
انتخابات مي  انجامد. حال آنکه، چنین استداللی با واقعیات منطبق نیست. چرا که هزینه  های 
نظارت و اجرای انتخابات، متوجه شعب اخذ رأی است و شعب اخذ رأی، به نسبت جمعیت 
هر محله شهری یا روستا تعیین می  شود که در هر انتخاباتی، اعم از انتخابات ریاست جمهوری، 
خبرگان رهبری و یا مجلس شورای اسالمی، یکسان است. بنابراین، فقط مدیریت حوزه  های 
کوچک است که تفکیک می  شود و هزینه ناچیز مدیریت انتخابات در این حوزه  ها، به نسبت 

دستاوردهای آن قابل قیاس نیست.

1- موسسه یوروبارومتر یکي از این موسسات است که در کل کشورهاي اروپایي چنین اطالعاتي را که گردآوري مي  کند.
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4- حوزه های انتخابی ترکیبی

تک  ازحوزه  های  است  ترکیبی  ایران  در  انتخابات  حوزه  بندی  حاضر،  حال  در 
کرسی)1۶۶حوزه( و حوزه  های چند کرسی)3۶حوزه(. نارسایی  ها و چالش های حوزه بندی 
در  غیرحزبی  جمعی  و  فردی  انتخاب  با  نفری  نخست  اکثریتی  انتخاباتی  نظام  با  ترکیبی، 
مبحث قبل بیان شد. با اصالح نظام انتخابات به نظام انتخابات ترکیبی)ترکیب تک گزینی 
از  نوع  این  چالش  های  و  کاستی  ها  از  برخی  می  توان  بسته(  حزبی)لیست  گزینی  وجمع 

حوزه  بندی انتخابات را بر طرف کرد.
حوزه  های انتخابی: گزینه  های مناسب

1

سی
کر

ک 
ی ت

 ها
وزه

حوزه ح  3۶ یعنی  کرسی  تک  صورت  به  کشور  در  انتخابی  حوزه  های  حدود  تعیین 
انتخابی چندکرسی موجود به حوزه  های تک کرسی تقسیم شوند و انتخابات با نظام 

انجام گیرد. اکثریتی موجود و تک گزینی  انتخاباتی 

2

تی
خابا

 انت
ظام

ر ن
غیی

ت
تغییر نظام انتخاباتی کشور به نظام انتخاباتی)ترکیبی( که به دو صورت قابل اجرا است:

الف(حوزه های تک  کرسی به شیوه تک  گزینی)اکثریت نسبی( و حوزه  های چند کرسی به 
صورت لیست بسته حزبی.

ب(تقسیم حوزه  های انتخابی در کشور به 145 حوزه انتخابی تک کرسی و دادن اجازه دو 
رایی به مردم، یک رای به افرد داوطلب در هر حوزه و یک رای به لیست حزب)بسته(به 

تعداد کرسی  های آن دو استان.

برای مثال، در استان فارس که 18 نماینده دارد، استان به 9 حوزه انتخابی تقسیم  می  شود، 
مردم هر حوزه انتخابی حق انتخاب یک نفر بعالوه انتخاب 9 نفر لیست بسته احزاب را 
داشته باشد.)وضعیت کشورها در اینگونه از نظام ها در جدول ذیل نشان داده شده است(
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تعداد کرسی کثرتی تعداد کرسی ها تناسبیکشورردیف
اکثریتی

نظام اکثریتی به کار 
گرفته شده

مجموع 
تعدد کرسی 

ها

EPTP130)52درصد(۶8)48درصد(۶2بولیوی1

EPTP353)50درصد(328)50درصد(328آلمان2

TRS38۶)4۶درصد(17۶)54درصد(210مجارستان3

EPTP۶30)75درصد(475)25درصد(155ایتالیا4

EPTP500)۶0درصد(300)40درصد(200مکزیک5

EPTP120)58درصد(۶5)42درصد(55نیوزلند۶

EPTP204)50درصد(102)50درصد(103ونزوئال7

نتیجه گیری

در این مقاله سیر تحول حوزه بندی انتخابات از اولین قانون انتخابات در مشروطیت تا کنون 
مورد بررسی قرار گرفت، که بیانگر تغییر حوزه های انتخاباتی از تناسبی به نظام آشفته ای 
از تک کرسی و جمع گزینی غیر حزبی بوده است، به گونه ای که در حال حاظر حوزه های 
انتخابی شامل 1۶۶ حوزه تک نماینده و 3۶ حوزه چند نماینده )از 2 تا 30 نماینده( است که 

مورد نقد صاحبنظران می باشد.

مبنای حوزه بندی انتخابات برپایه جمعیت، در سال های آخر قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
به ازای هر صد هزار نفر جمعیت یک نماینده و پس از پیروزی انقالب اسالمی به ازای هر 
صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده در بازنگری قانون اساسی در سال 13۶8 برداشته شد و لذا 
در حال حاظر معیار دقیقی برای سازماندهی حوزه های انتخابی وجود ندارد و معلوم نیست 
که از دویست و نود نفر نماینده مجلس هر یک نماینده چه تعداد از جمعیت کشور هستند.

   در این بررسی حوزه های انتخابی بر مبنای سه مولفه ی جمعیت، نظام انتخاباتی و نسبت 
انتخاباتی  کرسی های پارلمان به جمعیت مورد بررسی قرار گرفت. بر این مبنا حوزه بندی 
برپایه حوزه های استانی در چارچوب جمع گزینی حزبی به سبب امکان پذیر نبودن انحصار 
حزبی در قانون اساسی و جمع گزینی غیر حزبی به شکل موجود به سبب مشکالت مربوط به 
انتخاب داوطلبان، افزایش هزینه های انتخاباتی و ابهام در شمارش آراء مفید به نظر نمی رسد 
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و حوزه های انتخاباتی به صورت تک نماینده با توجه به رعایت عدالت و فرصت های برابر 
از  جلوگیری  و  دهندگان  رای  سازماندهی  انتخابات،  هزینه های  کاهش  ملت،  آحاد  برای 
تقلب هایی نظیر جابجایی افراد برای رای و چاپ تعرفه های مازاد و همینطور امکان پذیری 

و انطباق با معیارهای قانون اساسی مناسب تر به نظر می رسد.

در کنار حوزه انتخابی تک نماینده، حوزه انتخابی ترکیبی نیز گزینه مناسبی برای ایران است  و 
حوزه های انتخاباتی ترکیبی، ترکیبی است: از انتخاب افراد به صورت مستقل و انتخاب لیست 
مجارستان،  آلمان،  نظیر  کشورهایی  در  که  انتخابی  حوزه های  همزمان.  صورت  به  احزاب 

ایتالیا، مکزیک و ... وجود دارد



بخش سوم: سیاست های پیشنهادی، ارزیابی و نقد

مقاالت:

1- سیاست های کلی انتخابات؛ رفع معضل یا چارچوبی برای نظام جامع انتخاباتی.
2- مراحل و فرآیند تدوین سیاست های کلی انتخابات در جمهوری اسالمی ایران.
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است.  برخوردار  انتخاباتی  جامع  نظام  برای  کالن  چارچوبی  طراحی  همچنین  و  انتخابات 
سیاست های کلی به عنوان قواعد تصمیم گیری و قانون گذاری در حوزه انتخابات با رعایت 
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می باشد، می تواند مقدمات ارائه چارچوبی کالن، برای نظام جامع انتخاباتی را فراهم کند. در 
این مقاله تالش شده با برشمردن برخی از این مالحظات و متغیرهای جدید، یک چارچوب 
راهنما برای تنظیم نظام جامع انتخاباتی در ایران، که منتهی به تقویت و تثبیت ارزش ها و 

هنجارهای سیاسی مردم ساالری دینی می شود، ارائه گردد.
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یکي از وظایف و ماموریت های مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطابق اصل 110 قانون اساسي 
ارایه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعیین سیاست هاي کلی نظام جمهوری اسالمی ایران 
است. از سال 1377 تا شهریور 1390 مجموعاً 35 عنوان سیاست کلي توسط مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تصویب و تقدیم مقام معظم رهبري شده، که از سوي معظم له ابالغ گردیده 
است. اولین مورد از سیاست های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب و 
توسط مقام معظم رهبری ابالغ گردید. سیاست هاي کلي نظام در بخش شبکه هاي اطالع رساني 
کلی  به سیاست های  مربوط  عنوان   آخرین  و  بود  رایانه اي)ابالغی - مصوب 1377/07/11( 

ابالغی توسط مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت)ابالغی1392/02/30( می باشد1.
یکی از ماموریت های ششمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در پیوست حکم 
انتصاب اعضای جدید در  تاریخ 24 اسفند 1390 از سوي مقام معظم رهبری ابالغ گردیده، 
کلی  سیاست های  تدوین  است. ضرورت  انتخابات  در حوزه  نظام  کلی  سیاست های  تعیین 
انتخابات ناظر به مسائل و معضالتی است که در سه دهه گذشته گریبان گیر قانون انتخابات بوده 
و باعث گردیده که این قانون در مجالس مختلف دست خوش تغییرات و اصالحات فراوانی 
گردد؛ به گونه ای که این قانون بیش از 50 بار مورد بازنگری قرار گرفته است. نکته قابل تامل 
آن که در این تغییرات ،عمدتاً پویش های حزبی- جناحی، و حتی تمایالت و منافع صنفی – 

سیاسی، ذی مدخل بوده است.
بررسی سیاست های کلی انتخابات با توجه به تصریح مقام معظم رهبری در پیوست حکم 
اعضای دوره ششم مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار 

مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. 
جهت تعیین سیاست های کلی انتخابات که مبنایی برای قانون گذاری در حوزه انتخابات و در 
نهایت، ترسیم هندسه "نظام جامع انتخاباتی" در ایران قرار می گیرد، بایستي به سواالت عمده ای 
پاسخ داد که در عین مالحظه معضالت گذشته، به مسائل پیش رو نظر دارند. پرسش های مهم 
و به ظاهر ساده ای نظیر این که، ما از نظام جامع انتخاباتی در ایران چه می خواهیم؟ قرار است 
خروجی این مکانیسم چه باشد؟ آیا قائل به تقویت احزاب و جامعه مدنی در سایه نظام جامع 
انتخاباتی هستیم؟ آیا این مکانیسم در مسیر نوسازی نظام سیاسی که یکی از تاکیدات رهبر معظم 
انقالب است،2 منجر به بسترسازی در مسیر تکوین نظام پارلمانی و یا تقویت نظام ریاستی می 
شود؟ آیا کارگزاران نظام سیاسی که از دل این نظام جامع انتخاباتی برای ریاست جمهوری، 
مجلس شورای اسالمی، مجلس خبرگان و شوراهای اسالمی شهر و روستا گزینش می شوند، 

.http://maslahat.ir  1- پایگاه اطالع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام
2- رهبر معظم انقالب، 1390/07/24.
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تنظیم  و  تعیین  که  دست،  این  از  پرسش هایی  و  دارند؟  دینی  مردم ساالری  با  الزم  تجانس 
سیاست های کلی نظام در حوزه انتخابات مسبوق به پاسخگویی آنهاست.

در این مجال و مجال راقم این سطور بر آن است، برخی از مالحظات عمده و متغیرهای مهم 
را در خصوص تعیین سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم چنین 
پاسخ به برخی پرسش هایی که در این خصوص مطرح است را به قدر بضاعت به رشته تحریر 

درآورد. دقت نظر صاحب نظران در این عرصه می تواند بر غنای آن بیفزاید.
1- جامع نگری در تصویب قانون انتخابات

      از مهم ترین قوانین داخلی در جوامع مختلف قانون انتخابات است، که برخی پژوهشگران 
علوم  سیاسی حتی آن را هم طراز قانون اساسی نیز ارزیابی نموده اند. از این رو یکی از مهم ترین 
مالحظات، در جریان تصویب سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
جامع نگری و مانع اندیشی به خصوص در هنگام تصویب قانون انتخابات در مجلس شورای 
برای  مانع«  قانون »جامع و  بتواند مولد یک  باید  این سیاست های کلی  یعنی  اسالمی است. 
انتخابات باشد. یکی از آسیب های جدی در قانون انتخابات، تغییراتي است که در ادوار مختلف 
مجلس، فارغ از تعامالت کارشناسی و متاثر از منافع شخصی، گروهی و جناحی در ماه های 
منتهی به انتخابات در این قانون اعمال گردیده است، به نحوی که قانون انتخابات در 3 دهه 
گذشته بیش از 50 بار مورد تجدید نظر و اصالح قرار گرفته است. یک نمونه از این تجدیدنظرها 
در ماه های پایانی مجلس هشتم، در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات مجلس، به تصویب 
رسید و در نهایت مورد  تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت. بر اساس اصالح ماده 28 قانون 
در خصوص  که  آن  ،  بعدي  اصالحات  و  "مصوب 1378"  اسالمي  مجلس شوراي  انتخابات 
شرایط کاندیداهاي انتخابات مجلس است، افراد داراي مدرک کارشناسي)لیسانس و پایین تر 
از آن( به  هیچ وجه نمي توانند در انتخابات مجلس نامزد شوند، مگر این که سابقه نمایندگي 
در مجلس شوراي اسالمي را داشته باشند. تصویب طرح اصالح ماده 28 قانون انتخابات و 
اصالحات بعدي آن در چند ماه مانده به انتخابات مجلس صورت گرفت. این امر در آن مقطع به 
معنای تحدید دامنه رقابت های سیاسی بود و منجر به محرومیت بخش کثیري از نخبگانی گردید 
که قرار بود دراین انتخابات شرکت نمایند، اما فاقد مدرک کارشناسی ارشد بودند و البته در این 
فرصت اندک، قادر به اخذ مدرک کارشناسی ارشد نبودند. براساس این قانون، برای رقابت در 
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسالمی دایره محدودی ترسیم شده بود، که تنها دارندگان 
مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر، می توانستند در آن حضور یابند و بخش عظیمی از 
نامزدها از حضور در رقابت محروم ماندند. اصالح قانون در ماه های منتهی به انتخابات مجلس 
نهم و استثنا کردن کسانی که سابقه نمایندگي در مجلس شوراي اسالمي را داشتند، این شائبه 
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را به وجود آورد که برخی نمایندگان به خاطر حذف رقبای خویش در حوزه های انتخابیه 
دست به چنین اقدامی زده اند. نمونه هایي همانند مورد مذکور، در ادوار مختلف مجلس شورای 
اسالمی و همچنین لوایح تنظیمی دولت های مختلف در خصوص قانون انتخابات در 33 سال 
گذشته، به وفور وجود دارد. از این رو به نظر می رسد سیاست های کلی انتخابات توانسته است 
به لحاظ جایگاه باالدستی خود، یک ثبات حداقل 10 ساله را در قانون انتخابات تامین نماید و 
یا محدودیت ها و شرایط خاصی را برای تجدید نظر در قانون انتخابات ترسیم نماید. مثاًل اگر 
طرح و الیحه ای در خصوص اصالح قانون انتخابات مطرح گردید، بر اساس آیین نامه داخلی 

مجلس تنها با تصویب دو سوم نمایندگان مجلس اجازه طرح در صحن علنی را احراز نماید.

2- جایگاه احزاب سیاسی در قانون انتخابات
از مهم ترین خالءهای قانون انتخابات در کشور ما تعریف نقش و جایگاه احزاب سیاسی 
نظام  اساساً  آیا  که،  است  پرسش  این  پاسخ  به  مسبوق  مقوله،  این  البته  است.  انتخابات  در 
جمهوری اسالمی خواهان حضور قوي احزاب در صحنه سیاست است و یا بر آن است تا  از 
قدرت یابی احزاب سیاسی بکاهد تا نقش مردم در فرایند انتخابات کم رنگ نگردد؟ در اغلب 
جوامع مردم ساالر، رابطه مستقیمی میان قوانین انتخابات و احزاب سیاسی وجود دارد. بلیس و 
کارتی)1991( ضمن  تحقیقی به بررسی 509 مورد انتخابات در 20 کشور مختلف پرداختند و 
با مقایسه قوانین  انتخاباتی این کشورها نتیجه گرفتند که، در نظام های انتخاباتی یک مرحله ای 
به طور میانگین  5 حزب، در نظام های اکثریّتی دو مرحله ای و در نظام های تناسبی 8 حزب در 

صحنه انتخابات با یکدیگر در حال مبارزه و رقابت انتخاباتی  می باشند1.
در واقع امکانات و امتناعات قوانین انتخاباتی به طور مستقیم می تواند مقاوم و یا تضعیف کننده 
جایگاه احزاب در یک کشور باشد. به عنوان نمونه چنان چه قانون گذار موافق تقویت جایگاه 
اجزاب در یک کشور باشد، معموالً به سمت نظام های انتخاباتی »تناسبی و لیستی بسته« پیش 
می رود. در نظام های انتخاباتی »تناسبی« بر خالف نظام های »اکثریتی« که گروه های  اقلیت، 
آرای کمتری را به دست آورده اند از گردونه اداره کشور حذف می شوند، احزاب کوچک نیز 
به تناسب آرای خود دارای کرسی هایی در مجلس یا دولت می شوند. در نظام های انتخاباتی 
»لیستی بسته« نیز که در کشورهایی نظیر آرژانتین، آلمان، ژاپن، ایتالیا و برزیل متداول است، 
آنها را همان گونه که  از  انتخاب یکي  تنها حق  میان فهرست هاي مختلف،  از  رأي دهندگان 
هست، دارند و نمي توانند هیچ گونه دخل و تصرفي در فهرست ها به عمل آورند. در نظام 
فهرست بسته، رأي دهندگان در حقیقت به احزاب سیاسي راي مي دهند، نه به نامزدهاي خاص. 
1- André Blais and R.K. Carty,«The Psychological Impact of Electoral Laws: Duverger’s 
Elusive  Factor», British Journal of political Science, vol,21(1991),pp.79-93.
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اصلي  کارگردان  آنها،  رهبران  ویژه  به  و  احزاب سیاسي  انتخابات موجب مي گردد  نوع  این 
صحنه هاي سیاسي باشند1.

در واقع این دو مولفه در قوانین و نظام های انتخاباتی به طور مستقیم مبین نقش و جایگاه 
بر  دینی  مردم ساالر  نظام  یک  عنوان  به  نیز  ایران  اسالمی  هستند. جمهوری  سیاسی  احزاب 
اساس اصل 2۶ قانون اساسی فعالیت آزادانه احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی 
و انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی را به رسمیت می شناسد؛ مشروط بر این که اصول 
استقالل ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند. مقام 
معظم رهبری نیز سال گذشته ضمن آغاز بحث جدیدی در فضای نخبگی کشور تحت عنوان 
نوسازی نظام سیاسی، بر این مهم که جمهوری اسالمی با تحزب مخالف نیست، تاکید کردند 
و فرمودند: »حزبی که مورد نظر ماست، عبارت است از یک تشکیالتی که نقش راهنمائی و 
هدایت آحاد مردم را به سمت یک آرمان هائی ایفاء مي کند«. ایشان در این زمینه افزودند: »حزب 
عبارت است از کانال کشی برای هدایت های فکری؛ حاال چه فکری به معنای سیاسی، چه فکری 
به معنای دینی و عقیدتی... البته کسانی که یک چنین توانایی ای داشته باشند، به طور طبیعی در 
مسابقات قدرت، در انتخابات قدرت هم آنها صاحب رأی خواهند شد، آنها برنده خواهند شد، 

لیکن این هدفشان نیست2«.
در حقیقت مردم ساالری دینی نه تنها با تحزب مخالف نیست، بلکه نهادسازي در قالب 
یک  را  دیني  مردم ساالري  نظام  در  سیاسي  فعالیت هاي  سازماندهي  براي  اسالمي  احزاب 
ضرورت می داند. با این تفاوت که حزب در فرهنگ سیاسی- اسالمی کلوپ قدرت به منظور 
سهم خواهی نیست. انگیزه اصلي احزاب اسالمي براي حضور در انتخابات در فضاي جمهوری 
اسالمي، همان تقرب الهي یا تالش در جهت استمرار والیت خدا در زمین است. در واقع احزاب 
در مردم ساالری دینی، بازوی نظام اسالمی و نهادي برای هدایت های فکری، سیاسی و عقیدتی، 
در راستاي افزایش کیفیت حیات مادی و معنوی شهروندان هستند. در این راستا، احزاب اسالمی 
دعوت به خدا می کنند و نه دعوت به خود، و همین دعوت به خدا به طور طبیعی اقبال و پویش 
مردمی در حمایت از این احزاب را به وجود می آورد.  با این وصف، هنوز سواالت بسیاری 
در خصوص جایگاه تحزب در هندسه قدرت در ایران وجود دارد، که طبیعتاً پاسخ به برخی 
از این پرسش ها در اولویت بندی سیاست های کلی انتخابات مشخص می شود. پرسش هایی 

نظیر این که:
الف( مسئله رقابت در انتخابات به عنوان یکي از ابعاد اصلي تحزب، در مهندسي احزاب 
ttp://www.moi.(1- ایوبی، حجت اهلل، نقد و بررسي نظام هاي انتخاباتي جهان، پورتال رسمی وزارت کشور

.(ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=61ab96da-f799-4f13-a01a-ea325b719882
2-  رهبر معظم انقالب،  1390/07/24.
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اسالمي چگونه حل مي شود؟
ب( در این مهندسي، رقابت دو حزبي است یا چند حزبي؟

ج( اگر دو حزبي است، ریل ثبات و نقطه استقرار آنها کجاست؟
د( اگر چندحزبي و موید پلورالیسم سیاسي است، تعدد و تکثر احزاب را تا کجا پذیرفته 

است؟
ه( آیا نظام انتخاباتی اکثریتی- ترجیحی فعلی، در ایران می تواند به احزاب سیاسی کمک 

کند؟
و( کمیت و تعداد احزاب چه نسبتي با مقوله ثبات سیاسي دارد؟

ز( توزیع مهارت هاي سیاسي یا همان کادرسازي با چه هدفي و در چه راستایي صورت 
مي پذیرد؟ تعمیق باورهاي عقیدتي و یا آماده سازي براي حضور در مناصب و سمت هاي 

حکومتي؟
تاریخي  پیشینه اي  از  افکار عمومي نسبت به تحزب را که  ح( چالش بدبیني و سوء ظن 
احزاب  تا  و  شده  آغاز  فراموش خانه ها  و  انجمن هاي سري  دوران  از  و  بوده  برخوردار 
دولت ساخته پهلوي و حتي برخي احزاب که در جمهوري اسالمي، در برهه انتخابات، بدون 
هیچ گونه پشتوانه اجتماعي مثل قارچ سر بر مي آورند، ادامه داشته و دارد را چگونه مي توان 

حل کرد؟
الگوسازی خردمندانه تحزب در قالب سیاست های کلی انتخابات و تعریف نقش و جایگاه 
احزاب سیاسی در انتخابات مختلف، اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی، شورای 
نگهبان و مجلس خبرگان، ضمن بسترسازی برای ایجاد انعطافات الزم در مسیر نوسازی نظام 

سیاسی، آینده رقابت سیاسي را نیز در ایران رقم خواهد زد. 
3( شفاف سازي نظام انتخابات

انتخابات در مجمع تشخیص  تنظیم سیاست های کلی  از مولفه هایي که در جریان  یکی 
مصلحت نظام بایستي مورد عنایت قرار گیرد، شفاف سازي نظام انتخاباتي در ایران در دو حوزه 
اجرا و نظارت است. شفاف سازی به حالتي اطالق مي گردد که، رای دهندگان، به این اطمینان 
برسند که رای آنها در نهایت سالمت به صندوق وارد شده و بدون هیچ تغییری خوانده می شود 
و  نتیجه انتخابات را رقم مي زند. البته این شفاف سازی می تواند در خصوص کلیه عناصر مهم 
و کلیدی در انتخابات نظیر رسانه ها، احزاب، رای دهندگان، فضای انتخابات، رقابت، قانون و 

...مطرح گردد. در ادامه به برخی مالحظات در این دو حوزه پرداخته می شود.

3-1-  شفاف سازی بعد اجرایي  انتخابات
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شیوه های متفاوتی جهت برگزاری و اجرای انتخابات در کشورهای مختلف وجود دارد. در 
برخی از کشورها قوه مجریه و در برخي دیگر، نهادهای فرا قوه ای تحت عنوان »کمیسیون ملی 
انتخابات« و یا عناوین دیگر مامور اجرای انتخابات هستند. در کشور ما بر اساس قوانین »عادی« 
طی سه دهه گذشته، »قوه مجریه« مامور برگزاری انتخابات بوده است. در قانون اساسی، تنها 
در اصل 99 به نقش شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست 
و  گردیده  اشاره  همه پرسی  و  عمومی  آراء  به  مراجعه  و  اسالمی  مجلس شورای  جمهوری، 
ماموریت دولت در برگزاری انتخابات، بر اساس قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسالمی 

است.
از  دریکی  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیرخانه  امنیتی  و  دفاعی  سیاسی،  کمیسیون 
برگزاری  تغییر مجری  انتخابات در راستای  تنظیم سیاست های کلی  پیشنهادات خود جهت 
انتخابات، موضوع تشکیل کمیسیونی مرکب از وزیر کشور و وزیر اطالعات از جانب دولت، 
رئیس دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس که ترجیحاً رئیس کمیسیون اصل 
نود پیشنهاد شده است و هم چنین دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسي کل کشور از 
طرف قوه قضاییه، یک نفر از اعضاي حقیقي مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس شوراي 
عالي استان ها، رئیس سازمان صدا و سیما و یک نفر نیز از اعضاي شوراي نگهبان بدون حق 

رای، را عنوان نموده بود.
این پیشنهاد اگر چه به ظاهر مال اندیشانه مي نماید، اما نقش مهمي در ارتقای نظام انتخاباتی 
ایران و شفاف سازی آن ایفا نخواهد نمود. چرا که می توان با انجام اصالحاتی در نحوه عملکرد 
هیات های اجرایی، فرمانداری ها و استانداری ها، از برخوردهای سلیقه ای و جناحی اجتناب 
نموده و در ضمن ارتقای نظام انتخاباتی، از آسیب های تغییر مجری انتخابات در شرایط کنونی 

مصون ماند. 
جمهوری اسالمی تا به امروز بیش از 30 دوره انتخابات برگزار نموده است که در همه آن 
ها دولت مجری و برگزار کننده بوده است. طی سه دهه گذشته دولت های مختلف، انتخابات را 
در نهایت سالمت برگزار کرده اند که بعضاً نتایج انتخابات کاماًل بر خالف میل و نظر آنها بوده 
است. از صندوق های رای وزارت کشور در دوران تصدي علی محمد بشارتی، وزیر کشور 
وقت هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی از جناح اصالح طلب بیرون آمد و در دوره موسوی 
الری وزیر کشور دولت اصالحات، احمدی نژاد از جریان اصول گرا، پیروز انتخابات اعالم 
شد. در دوره اصالحات، در انتخابات مجلس هفتم، مجلسی با اکثریت اصول گرا شکل گرفت. 
از دل دولت کارگزاران، مجلس پنجم که اکثریت آن، اصول گرایان بودند بیرون آمد و ... دولت 
نهم و دهم نیز تا کنون 5 انتخابات را برگزار کرده است، که هر کدام به لحاظ تعداد مشارکت 
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کنندگان، شور و نشاط انتخاباتی و انضباط قانونی در برگزاری و اعالم نتایج نصاب مطلوبی را 
به جای گذاشته است.

از سویی سالمت انتخابات در ایران در گرو مزیت نسبی مردمی بودن آن است. هیچ انتخاباتی 
را در ایران دولت ها به تنهایی برگزار نکرده اند. در بیش از 30 انتخابات گذشته معتمدین مردم 
در محله ها و حوزه های انتخابیه، دست اندرکاران اصلی انتخابات بوده اند. بالفاصله پس از 
صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرمانداران، دستور تشکیل هیات های 
اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف هستند ظرف سه روز هیات های اجرایی انتخابات 
شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان یا نماینده وی و 8 نفر از 
معتمدین تشکیل دهند. این معتمدین نباید هیچ گونه خویشاوندی نسبی و سببی با داوطلبین 

انتخابات داشته باشند.
در مجموع به نظر می رسد شفاف سازی حوزه اجرا در انتخابات، با برخی اصالحات در 
نحوه مدیریت قوه مجریه بر هیات های اجرایی، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، 
نحوه اعالم داوطلبی و رسیدگی به صالحیت داوطلبان، تبلیغات، جرائم و تخلفات انتخاباتی و 
هم چنین تشدید و یا کاهش مجازات ها، چگونگی شمارش و اعالم نتایج و ...  حاصل گردیده 

و نیازی به تغییر مجری انتخابات، حداقل در برهه زمانی فعلی نباشد.
3-2-  شفاف سازی بعد نظارتي انتخابات

نمودن حوزه  ایران، ضابطه  مند  در  انتخاباتي  نظام  متغیرهای شفاف سازي  از  دیگر  یکی 
نظارت در انتخابات است. همانگونه که پیش از این ذکر شد بر اساس اصل 99 قانون اساسی 
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای 
اسالمی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. بر اساس قانون، تنها نظارت بر 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا به مجلس شورای اسالمی سپرده شده است. این در 
حالی است که نظارت مجلس بر انتخابات شوراها با اشکاالت اجرایی فراوانی روبروست و 
مجلس شورای اسالمی فاقد ظرفیت ها و امکانات نظارتی الزم در سرتاسر کشور اعم از شهر 
و روستا است. اقتضای »وحدت سیاق و رویه« در برگزاری و نظارت بر انتخابات نیز نظارت 

شورای نگهبان قانون اساسی را حتی برای انتخابات شوراها ضروری می نماید. 
موضوع ضابطه مندی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که بر اساس پاسخ استفساریه 
رییس هیات مرکزي نظارت بر انتخابات در سال 1370 شامل تمام مراحل اجرایي انتخابات، 
از جمله تأیید و رد صالحیت کاندیداها مي شود، از دیگر پارامترهایی است که می تواند منجر 
به شفاف سازی حوزه نظارت در انتخابات گردد. با توجه به این که شوراي نگهبان مرجع 
اصلی  نظارت بر حسن اجراي قانون انتخابات است؛ نیازمند ضوابط مشخص و مصرح در 
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قانون اساسی، در مراحلی نظیر احراز صالحیت ها، تایید، توقف یا ابطال انتخابات، چگونگی 
تشکیل هیئت های نظارت، کیفیت نظارت بر مراحل مختلف انتخابات و ... می باشد تا برخی 
شبهات که در انتخابات گذشته، در مواردي نظیر رد صالحیت ها وجود داشته، برطرف گردد.
به عنوان نمونه یکی از ابهاماتی که در نحوه احراز صالحیت نامزدهای ریاست جمهوری 
 115 اصل  اساس  بر  است.  مذهبی  و  سیاسی  رجال  به  مربوط  های  شاخص  دارد،  وجود 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران)رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که 
واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی االصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن 
ایران و مذهب رسمی  مبانی جمهوری اسالمی  به  امانت و تقوی، مومن و معتقد  سابقه و 
کشور(. پیرو بررسی اصالح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، رئیس 
این کمیسیون گزارشی از نحوه تعیین شاخص های رجل سیاسی بودن در انتخابات ریاست 
جمهوری دراین کمیسیون، نظیر دارا بودن حداقل مدرک فوق لیسانس و یا ذی مدخل نبودن 
شاخص جنسیت در موضوع احراز رجال سیاسی طرح نموده است، اما در زمینه شاخص های 

»رجال مذهبی« نامزدهای ریاست جمهوری هنوز مطلبی عنوان نشده است.
در قانون اساسی، مولفه رجال مذهبی بر رجال سیاسی مقدم است. بر اساس اصل 113 
قانون اساسی نیز »پس از مقام رهبري، رئیس جمهور عالي ترین مقام رسمي کشور است« و 
باید مجری احکام اسالمی و قانونی در یک کشور مسلمان باشد. روشن است کسی که قرار 
است عالی ترین مقام سیاسی پس از ولی فقیه باشد و اختیارات گسترده و وظایف سنگینی 
در حکومتی که بر مبنای اسالم اداره می شود، بر عهده داشته باشد، باید از بین رجال مذهبی 
انتخاب شود. در تفسیر مفهوم »رجال« در اصل 115 قانون اساسی صرف نظر از مجادالت 
حقوقی در خصوص افاده معنای لغوی از واژه رجال، یعنی جمع َرُجل به معني مرد  و یا 
رجال به معناي اشخاص سرشناس و برجسته که می تواند اعم از مردان و زنان باشد؛ بایستي 
تاکید کرد مالک و مناط احراز برجستگی به لحاظ دیني و  مذهبي برای داوطلبان ریاست 

جمهوری، در قانون انتخابات مشخص نشده است.  
در قانون انتخابات مجلس خبرگان، یکی از شرایط نامزدها، دارا بودن درجه اجتهاد، در 
حّدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته و بتواند ولیّ فقیه واجد شرایط رهبری 
را تشخیص دهد، می باشد. قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخیص دارا بودن شرایط 
مورد نظر را فقهای شورای نگهبان دانسته است. به طور معمول، فقهای مزبور، برای کسانی 
که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزاری امتحان و اختبار می نمایند و شرایط دیگر را با 
تحقیق و تفحص احراز می کنند. یعنی برای تشخیص درجه اجتهاد فقها و علمای بالدی که 
اجتهادشان محرز نیست، شورای نگهبان اقدام به برگزاری امتحان می کند، اما برای احراز شرط 
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رجال مذهبی بودن عالی ترین مقام سیاسی پس از مقام رهبری، هیچ تالش مدونی صورت 
نمی پذیرد و به اشتهار به دیانت، وثوق و شایستگی اخالقی نامزد ریاست جمهوری، بسنده 
می شود. یا در موضوع التزام عملی به والیت فقیه که یکی از شاخص های احراز صالحیت 
مورد  معموالً  و  است  جمهوری  ریاست  یا  و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  نامزدهای 
اعتراض نامزدهای رد صالحیت شده قرار می گیرد، می توان با ضابطه مندی مدون، مانع از 
کژتابی ها و حتی برخوردهای سلیقه ای شد. رهبر معظم انقالب در پاسخ به استفتائی پیرامون 
»التزام به والیت فقیه« فرموده اند: »والیت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع الشرایط در 
عصر غیبت است و شعبه ای است از والیت ائمه اطهار)علیهم السالم( که همان والیت رسول 
اهلل)صلی اهلل علیه وآله( می  باشد و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید، 
التزام کامل به آن است«1. مطمئنًا بر اساس این استفتاء و دیدگاه حداقلی، می توان  نشانگر 
شاخص های قابل اندازه گیری در خصوص میزان التزام عملی افراد به والیت فقیه را تعیین 
و مانع از برداشت های ناصواب شد. در همین راستا مقام معظم رهبری بارها تصریح کردند: 
»باید مالک اصلي در نظرها و تصمیم گیري هاي شوراي نگهبان، فقط قانون و ضابطه باشد و 

نباید به هیچ وجه به مصلحت اندیشي ها توجه شود«.2
هرگونه  از  فارغ  و  قوانین  بر  منطبق  که  نموده  موظف  را  نگهبان  شورای  اساسی،  قانون 
مصلحت اندیشی، در احراز صالحیت نامزدهای انتخابات و نظارت بر اجرای انتخابات عمل 
و  افراد  برخی  براي  نگهبان،  شورای  ضابطه مندی  است  ممکن  مساله،  این  علي رغم  نماید. 
جریانات خوشایند نباشد، اما این امر، در فرایند کار شورای نگهبان تاثیرگذار نیست. به تعبیر 
مقام معظم رهبری: »معیار عبارت است از مقررات و قانون. سالیق نباید دخالت کند. گرایش 
سیاسي، گرایش گروهي، گرایش جناحی نباید دخالت کند. سفارش و توصیه نباید دخالت کند. 
امر قانون باید رعایت شود. گاهی ممکن است انسان به نظرش برسد که اگر این جا بر طبق 
قانون عمل کنیم، مصلحت نباشد. در همان  جا رعایت قانون از رعایت آن مصلحت باالتر و 
الزم تر است؛ چون اگر چنان چه بنا شد که با نظر اشخاص و افراد و مصلحت اندیشی این و آن، 

معیارها و ضابطه ها به هم بخورد، دیگر ضابطه ای باقی نخواهد ماند«3.
نظارت در اصل 99 قانون اساسی نظارتی است عام و مطلق که شامل همه مراحل انتخابات 
می شود و اختصاص به زمان برگزاری انتخابات ندارد، بلکه تعیین زمان برگزاری انتخابات، 
ثبت نام نامزدها، تشخیص صالحیت آنها و نیز انجام رای گیری و تشخیص صحت و عدم 
این  از  می شود.  شامل  را  انتخابیه  حوزه های  در  آن  بطالن  و  صحت  اعالم  و  آن  صحت 

1- پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری.
2- رهبر معظم انقالب، 20/ 4/ 1386.

3- همان.
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رو ضروریست مجمع تشخیص مصلحت نظام در تبیین سیاست های کلی انتخابات، ضمن 
تصریح در خصوص جایگاه عالی نظارتی شورای نگهبان در تمام انتخابات کشور، با تدوین 

از ضوابط مدون، امکان هر گونه جهت گیري های جانبدارانه را غیرممکن سازد.

4(- هزینه  های انتخابات
مجاری  و شفاف سازی  انتخابات  در  داوطلبان شرکت  براي  هزینه ها  تعیین سقف  مسئله 
تامین کننده این هزینه ها، از دیگر متغیرهایی است که بایستي در بررسی و تبیین سیاست های 
کلی انتخابات مطمح نظر قرار گیرد. یکی از آسیب هاي نظام انتخاباتی کشور در ادوار گذشته، 
نقش آفریني باندهای قدرت و ثروت در تعیین نتیجه انتخابات از طریق تامین هزینه های مالی 
داوطلبان بوده است. فقدان احزاب قدرتمند که به لحاظ منابع مالی و اقتصادی توانایی تامین 
هزینه های داوطلبان را به شکل مشروع داشته باشند، یکی از علل نفوذ مافیایی باندهای قدرت و 
ثروت در انتخابات و تعیین کنندگی آنها در نتیجه انتخابات می باشد. در این راستا یکی از  این 
آسیب ها، امتیازات و رانت هایی است که در دولت های مختلف به نفع اشخاص و جریانات 
خاص سیاسی و اقتصادی شکل می گیرد. بدین ترتیب، دولت ها امتیازاتی به یک یا چند فعال 
اقتصادی می دهند و از آنها انتظار دارند در هنگام انتخابات، هزینه های داوطلبان متمایل به آنها 

را تامین کنند. 
از سویی برخی دولت ها اقدام به تاسیس حزب می کنند که در تاریخ انقالب اسالمی در 
اغلب دوره ها مسبوق به سابقه بوده است و کمتر دولتی پس از روی کار آمدن به فکر تاسیس 
حزب با هزینه های پنهان دولتی نیفتاده است. این احزاب دولت ساخته، فاقد پایگاه اجتماعی و 
در بیشتر موارد گلخانه ای هستند و بالفاصله پس از آن که دولت متمایل به آنها از صحنه کنار 

رفت، یا رو به اضمحالل می روند و یا به یک حیات سیاسی محدود، بسنده می نمایند. 
به  به خیر، خطاب  تواصي  مقام  در  نهم  مجلس  انتخابات  آستانه  در  انقالب  معظم  رهبر 
نمایندگان مجلس هشتم تاکید کردند: »این خیلي خطر بزرگي است که کسي به خاطر تأمین 
نمایندگي در یک دوره، نزدیک بشود به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت؛ این خیلي چیز 
بدي است؛ این از آن چیزهایي است که خداي متعال از آنها نمي گذرد و انتقام خواهد گرفت«1. 
اغلب  در  آن  نمونه هاي  که  مختلف  انتخابات  در  قدرتمندان  و  ثروتمندان  به  شدن  نزدیک 
کشورهاي لیبرال دموکراتیک به چشم مي خورد، نوعي سیاست سرمایه مدارانه و کاپیتالیستی 
است که به عنوان یک الگوي جهان شمول توسط غربي ها تجویز مي شود. الگویي که در آن 
هدف، وسیله را توجیه مي کند و داوطلب با هر ابزار مالي مشروع و یا غیر مشروعي مي تواند 
به پیروزي در انتخابات دل ببندد. این الگوی سیاسي به دلیل ماهیت ضد ارزشي آن، در اغلب 

1- رهبر معظم انقالب، 1390/03/08.
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کشورها با واکنش هاي اجتماعي مواجه مي شود و »فساد سیاسي« نامزدها و مقامات، بالفاصله 
مورد محاکمه افکار عمومي قرار مي گیرد.

در مجموع، سرمایه داري سیاسي مولد نوعي آزمندي و طمع در مدیریت کشور است که 
کوچک ترین تغییري را بر نمي تابد و در نهایت منجر به نقش آفرینی بی چون و چرای کانون های 
قدرت و ثروت در نتایج انتخابات می گردد. در کشور ما نیز کساني هستند که تالش مي نمایند 
طبقه ممتاز جدیدي در نظام جمهوري اسالمي به وجود آورند. به دلیل انتخاب ها و انتصاب ها، 
مشرف بودن بر مراکز ثروت و از سایر طرق نامشروع، به اموال عمومي دست انداخته و تالش 

مي نمایند در هر انتخاباتی نزدیکان و هم فکران خود را به مجلس یا شوراها بفرستند.
مداخالت کانون های قدرت و ثروت، در کنار هزینه های سرسام آور انتخابات، ضرورت 
چاره اندیشی در خصوص منابع مالی داوطلبین را در قالب تعیین سیاست های کلی انتخابات 
تأمین هزینه هاي  براي  برخي کشورها  بیشتر می کند. در  نظام  در مجمع تشخیص مصلحت 
مردم  آراء  از  کاندیدا درصد مشخصي  اگر یک  مثاًل  است.  اندیشیده شده  تدابیري  انتخاباتي 
را کسب کند، هزینه هاي انتخاباتي او را دولت تأمین می نماید؛ اما چنان چه رأي او از درصد 
مورد نظر کمتر باشد، وجهي به او پرداخت نمي شود. در نتیجه کساني در انتخابات کاندیدا 
مي شوند که به طور معقول احتمال رأي آوري آنها وجود داشته باشد. در آمریکا، براساس قانون 
1974 »کمیسیون انتخابات فدرال«، نظارت بر هزینه هاي انتخاباتي توسط دو حزب اصلی یعنی 
دموکرات و جمهوری خواه انجام مي شود. براساس این قوانین، میزان کمک افراد به نامزدها یک 
هزار دالر و نهادها و سازمانها 5 هزار دالر مي باشد. در فرانسه، »شوراي قانون اساسي فرانسه« که 
نهادي هم تراز شوراي نگهبان در ایران است، مسئولیت نظارت بر هزینه هاي تبلیغاتي- انتخاباتي 
داوطلبان و میزان بودجه نامزدها را بر عهده دارد. در آلمان، »احزاب« باید بر اساس اصل 21 
قانون اساسي این کشور، پاسخگوي هزینه هاي انتخابات به پارلمان و مردم باشند)قوانین مصوب 
19۶7 و 1983(. در انگلیس، بر اساس قانون سال 2001 که اصالحیه اي از قانون سال 1883 
است، هر کدام از نامزدها باید لیست حمایت کنندگان مالي خود را منتشر نمایند و هزینه هاي 

داوطلبان از سقف معیني نباید بیشتر باشد1.
انتخابات کشورهای  در  قانون  زدن  دور  زمینه های  قانونی،  تمهیدات  این  تمام  علی رغم 
مختلف در زمینه مالی و هزینه های صرف شده برای تبلیغات به حدی است که تسلط صاحبان 
سرمایه  بر انتخابات کاماًل محسوس و مشهود است. در مقابل، نظام جمهوري اسالمي، به عنوان 
نظامي منبعث از مردم ساالری دینی، که در انتخابات خود به دنبال تحقق نظر و اراده حقیقی 
مردم است، می بایست با چاره اندیشی در خصوص هزینه های انتخاباتی از تاثیر و تاثر باندهای 

.)http://www.shora-gc.ir(1- پورتال شورای نگهبان قانون اساسی
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قدرت و ثروت در انتخابات تا جایی که ممکن است جلوگیری نماید.

5( تبلیغات انتخاباتی
یکی از مهم ترین مالحظات انتخاباتی در نظام مردم ساالر دینی »سالمت فضای انتخابات« 
از  فارغ  دهندگان؛  رای  برای  داوری   و  نقد  تفکر،  زمینه های   و  بسترها  ساختن  فراهم  و 
جانبداری های مرسوم در جوامع دموکراتیک است، که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقالب 
قرار گرفته است. ایشان در سال 1385در آستانه دو انتخابات شوراها و مجلس خبرگان در 
دیدار کارگزاران نظام خواستار توجه خاص مسئولین امر و تاثیرگذاران عرصه هاي سیاسي 
اجتماعي نسبت به »حفظ سالمت فضاي انتخابات« شدند و تاکید کردند: »حاال که به تدریج 
انتخابات، زمان  انتخابات فراهم شده است و تا زمان  نام نویسي ها شروع شده و مقدمات 
زیادي نمانده، بایستي سالمت فضا را حفظ کنید. بعضي فضاي انتخابات را خراب مي کنند؛ 
تخریب کردن، اهانت کردن و خرد کردن شخصیت هاي گوناگون، همه بر خالف اقتضاي 
ابزارهاي  به  که  کساني  هم  تلویزیون،  و  رادیو  هم  مطبوعات،  هم  است.  انتخابات  سالمت 
گوناگون ارتباط جمعي دیگري مجهز هستند. رایانه ها و شیوه هاي رایانه اي و هم کساني که 
یک منبري براي سخن گفتن دارند؛ مثل خطباي جمعه و نمایندگان مجلس شوراي اسالمي؛ 

همه توجه داشته باشند که تخریب، فضاي انتخابات را خراب مي کند«1.
برگزاري یک انتخابات سالم، عالوه بر مجریان و ناظران متعهد، نیازمند یک فضاي تبلیغاتی 
پاک و عاری از تهمت ها و تخریب هاست. دیالوگ های سیاسی در ایام انتخابات، تبلیغات 
میدانی و رسانه ای، مناظره ها و ...که در پیوند مستمر با تبلیغات منفی و مثبت نامزدها جریان 
می یابند، در صورتی که آیین گفتگو را رعایت کنند، می تواند به ارزیابی و قضاوت دقیق 
رای دهندگان از برنامه ها و عملکردهای کاندیداها یاري نماید، در غیر این صورت منجر به 

بوجود آمدن فضایی ناسالم می شود که در شان نظام مردم ساالر دینی نیست.
یکی از رسالت های حاکمیت دینی در زمان انتخابات، توزیع عادالنه و منطقی امکانات 
تبلیغاتی و رسانه ای است. چنین توزیع عادالنه ای در لیبرال دموکراسی کمتر محقق می شود. 
از  یکی  مختلف غرب  انتخابات  در  بی رحم  پروپاگاندای  و  نامزدها  برخی  رسانه ای  تفوق 
لیبرال  انتخابات در نظام هاي  ایام  آسیب های سیستم دموکراسی در دنیای امروز است. در 
اما در  پردازد.  نامزدها مي  ترور شخصیت  به  بي رحمانه،  تبلیغاتي  پروپاگانداي  دموکراسی، 
مقابل در الگوی بی بدیل مردم ساالری دینی یکی از بایسته های رقابت اخالقی و سالمت 
فضای انتخابات، اجتناب و گریز از تبلیغات منفی در قالب تخریب، تهمت، تشویش اذهان 

1- رهبر معظم انقالب، 1385/07/18
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عمومی و مدیریت افکار عمومی در داالن های تو در توی منافع حزبی و گروهی حاکم بر 
رسانه هاست.

امروزه مبارزات انتخاباتی منفی و حمالت شخصی به رقبای سیاسی در اغلب دموکراسی ها 
- به درست یا غلط- متداول و در برخی مواقع گریزناپذیر است. شداد و غالظ این تمایل و 
انگیزه روان شناختی شاید بسته به ماهیت مردم ساالری ها متفاوت باشد، اما در مجموع، اعتقاد 
بر این است که با بلوغ عقالنی جوامع، از میزان عمق و دامنه ی تاثیر عوامل منفی در انتخابات 
کاسته خواهد شد. درو وستن1)2007( در کتاب خود به نام »مغز سیاسی2«، به بررسی و تحلیل 
این موضوع می پردازد. وی ضمن پذیرش اصل تمایل نامزدها به تبلیغات تنگ نظرانه و منفی 
مانند  را  کاندیدا  مفرط ممکن است  منفی گرایی  معتقد است،  رقبایشان، در عین حال  علیه 
شخصی عصبانی جلوه دهد و یک کاندیدای عصبانی هرگز موفق به کسب پیروزی نمی شود.
در تجربه برگزاری بیش از 30 انتخابات در 33 سال گذشته در جمهوري اسالمي، واقعیت 
مبارزات منفی را نمی توان در انتخابات مختلف انکار کرد. نامزدها به عنوان نماینده سیاست ها، 
مواضع و منافع جریانات رقیب در انتخابات، ضمن تبیین برنامه های خود، گوشه چشمی هم 
برای تضمین سالمت  البته تالش های غیر حقوقی  نامزد رقیب دارند.  مبارزه منفی علیه  به 
فضای انتخابات در سال های گذشته از جانب برخی نهادها، نظیر کمیسیون ماده 10 احزاب و 
هم چنین سایر گروه ها و بازیگران سیاسی نظیر منشور رقابت های سیاسی و عناوینی از این 
دست، صورت گرفته است که البته هیچ کدام ضمانت اجرایی نداشته و داوطلبین در فرایند 
دینی جمهوری  و  اخالقی  ماهیت  ندارند.  آنها  به  التفات چندانی  انتخاباتی  داغ  رقابت های 
اسالمی اقتضا می کند که در سیاست های کلی انتخابات چاره اندیشی در خصوص »سالمت 

فضای انتخابات« و ارائه چارچوب کالن اسالمی در نحوه تبلیغات نامزدها صورت گیرد. 

6( فرایندهای زیردستی انتخاب کارگزاران سیاسی
یکی دیگر از متغیرهایی که ضرورت دارد در جریان تعیین سیاست های کلی انتخابات 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد امعان نظر قرار گیرد، ساماندهی فرایندهای زیردستی 
انتخاب کارگزاران سیاسی در سطوح مختلفی نظیر ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی، 
مجلس خبرگان و شوراهای اسالمی شهر و روستا به منظور تحقق هدف شایسته ساالری در 
التفات  به  نظام مردم ساالر دینی بسته  فرایندهای گردش نخبگان است. شایسته ساالری در 
نظام مند در جهت حضور کارگزاران داراي صالحیت های آکادمیک و تجربی در حوزه های 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و هم چنین بینش صحیح  مذهبی  است که وارد چرخه قدرت 
1- Drew Westen.
2- The Political Brain.
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می شوند؛ کساني که دین را ملعبه قدرت طلبي خویش نمي نمایند.
فاقد  افراد  از  کثیری  عده  نام  ثبت  شاهد  همواره  ریاست جمهوری  انتخابات  جریان  در 
صالحیت های الزم و اولیه هستیم؛ که معموالً سوژه خبری رسانه ها در داخل و خارج قرار 
می گیرند. در قانون انتخابات ریاست جمهوری صرف توان خواندن و نوشتن برای ثبت نام 
داوطلبان کفایت می کند. در قانون انتخابات اغلب جوامع دموکراتیک براي ثبت نام داوطلبان از 
جمله  نمایندگی در مجلس، شرایطي خاص نظیر امضاي چند هزار نفري مردم یک منطقه در 
نظر گرفته شده است. این امر که جهت ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسالمی حداقل 50 
نفر از نخبگان یک شهر فردي را براي کاندیداتوري معرفي نمایند و  یا براي ریاست جمهوري 
500 نخبه اعم از حقوق دانان، نمایندگان ادوار مجلس، اساتید دانشگاه، ائمه جمعه و جماعات  

کاندیدا را معرفي کنند، یک امر کاماًل پذیرفته شده در دموکراسی های معاصر است.
در مواد 35 و 3۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال 138۶ هیچ گونه محدودیتی 
برای سطح علمی و مذهبي نامزدهاي ریاست جمهوری قید نشده است. این در حالی است که 
بر اساس اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، پس  از مقام  رهبری ، رئیس  جمهور 
عالی ترین  مقام  رسمی  کشور است  و مسئولیت  اجرای  قانون  اساسی  و ریاست  قوه  مجریه  را 
جز در اموری  که  مستقیمًا به  رهبری  مربوط می شود، بر عهده  دارد. یکی از الزامات و شرایط 
احراز عالی ترین منصب رسمی کشور بعد از مقام رهبری، داشتن سوابق و ویژگی های ممتاز 
است. بي شک یکی از این شرایط داشتن صالحیت های علمی در دو حوزه مذهبی و اجرایی 
است. یعنی از آن جا که بر اساس اصل 115 قانون اساسی رئیس جمهور بایستي از میان رجال 
مذهبي و سیاسي برگزیده شود، فردی که قرار است رئیس جمهور آینده ایران باشد می بایست 
سطوح مطلوبي از آگاهی های دینی و مذهبی را دارا باشد. البته برای مقام رهبری بر اساس 
شرایط و صفات مندرج در اصل 109 قانون اساسی صالحیت علمی الزم برای افتاء در ابواب 
مختلف فقه الزم است. بدیهی است نمی توان از رئیس جمهور که عالی ترین مقام اجرایی 
کشور است انتظار داشت که » اَعلم النّاس بَِحالِل اهلل و حرامِِه و جمیع ما یَحتاج الیه النّاس« 
باشد؛ اما این بدین معنا نیز نیست که فردی فاقد هرگونه صالحیت علمی در حوزه های دینی 
دانش  با  تنها  بودن،  مذهبی  از سویی مصداق رجل  باشد.  مذهبی  مذهبی، مصداق رجل  و 
مذهبی داشتن محرز نمی گردد. رئیس جمهور طبق اصل 115 باید ضمن دارا بودن تقوا، مومن 
و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی و مذهب رسمی کشور باشد. یعنی به آن چه می داند ایمان 

داشته باشد و متخلق به اخالق الهی و اسالمی باشد. 
در  مذهبی  و  دینی  در حوزه های  علمی  داشتن صالحیت های  بر  رییس جمهور عالوه 
ساحات سیاسی و اجرایی نیز باید از تخصص الزم برخوردار باشد. امروزه در اغلب کشورهای 
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پیشرفته دنیا 80 درصد مناصب عالی در اختیار دانش آموختگان رشته هایی نظیر علوم سیاسی، 
حقوق، مدیریت و اقتصاد است. این در حالی است که در کشور ما 80 درصد مناصب عالی 
در اختیار افرادي فاقد این دانش ها است. پست های سیاسی، تقنینی و اجرایی مهم در 33 
سال گذشته بیشتر در اختیار مهندسان و پزشکان بوده است. باراک اوباما رئیس جمهور فعلی 
آمریکا دارای مدرک لیسانس علوم سیاسی در گرایش روابط بین الملل از دانشگاه کلمبیا و 
کارشناسی  ارشد  مدرک  داری  بوش  دبلیو  جرج  است.  هاروارد  دانشگاه  از  حقوق  دکترای 
اقتصاد بازرگانی بود. بیل کلینتون نیز در مدرسه حقوق ییل دکترای حقوق گرفته است و ... 
اما مدارک تحصیلی روسای جمهور در کشور ما یا از این سوی  بام انتزاع گرایی افتاده است 
یا دکترای  یا کارشناس فلسفه هستند و  از آن سوی عمل گرایی! روساي جمهور  ما  یا  و 
ترافیک. هم خوانی تخصص های علمی به خصوص در سطوح مدیریت سیاسی و اجتماعی 

کمک شایانی به پیشبرد امور در حوزه های داخلی و خارجی می کند. 

7- گذار از دوقطبی های متنازع در انتخابات
معلول  را  انتخابات  نهاد  در  موجود  آسیب های  عمده  سیاسي،  جریانات  و  افراد  برخی 
نواقص و کاستي هاي قانون انتخابات کشور می دانند. به اعتقاد این دسته در قانون انتخابات 
تلقی  این عمل جرم  باید  انتخابات صورت گرفت  در  تقلبی  اگر  اوال  بینی شود  پیش  باید 
گردیده و تنها به بطالن صندوق های مزبور اکتفا نشود. ثانیًا چنان چه نامزدی پس از اعالم 
نتیجه، آن را نپذیرفت، مکانیسم های قانونی کشور را مورد خدشه قرار داد و با استفاده از 
احساسات هواداران خود موجی از ناامنی و آشوب را در کشور به وجود آورد، وی نیز مجرم 
شناخته شود و در محاکم قضایی مجازات گردد. در واقع این دسته معتقدند چنان چه حدود 
و مقررات رقابت در کشور کاماًل مدون گردد، دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود که 
عده ای با قانون گریزی و یا سوء استفاده از خالءهای قانونی موجی از بلوا و ناامنی را در 
کشور پدید آورند. اما فراتر از نرم افزارهای قانونی، به نظر می رسد در قالب سیاست های 
کلی انتخابات بایستي یک مهندسی در الگوی رقابت سیاسی ایران صورت پذیرد و انتخابات 

به عرصه رقابت سالم و بلوغ نخبگی تبدیل گردد.
وقوف  چنین  هم  و  شکاف ها  از  عبور  سیاست گذارانه،  تمایالت  مصالحه آمیز  توزیع 
عدالت،  و  پیشرفت  گفتمان  با  متناسب  مردم  و  کشور  حیاتی  نیازهای  به  اصلی  بازیگران 
تنها با معیارها و استانداردهاي بومی ممکن است. این امر مستلزم تغییرات سخت افزاری و 
نرم افزاری در سیاست های کلی و فرایندهای زیردستی و باالدستی انتخاب کارگزاران سیاسی 
است. امروزه با کاهش از عمق شکاف های ایدئولوژیک و بنیادین و گرایش به میانه روی در 
رفتار سیاسی احزاب، بازیگران اصلی در دهه چهارم انقالب باید کانون رقابت و هویت خود 
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را در سطوح مادون سیاست گذاری ها، برنامه های عملیاتی و منافع و منابع قدرت موجود در 
فضای اجتماعی جستجو کنند.

برگزاری 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری، نه دوره مجلس شورای اسالمی، سه دوره 
از  و روستا، تصویری شفاف  اسالمی شهر  دوره شوراهای  رهبری و چهار  مجلس خبرگان 
بایسته های الگوی رقابت سیاسی را فراروی تحلیل گران بی طرف می گشاید که نیازمند مطالعه 
دقیق و سیاست گذاری در سطح کالن است. چنان چه این الگوسازی در داخل کشور و در میان 
خانواده انقالب صورت نپذیرد، کسانی خارج از مرزها هستند که حتی یک لحظه در طراحی 
و القای فرهنگ رقابت به ما تردید نمی کنند. نمونه عینِی این آسیب خطرناک، در دهمین دوره 
به واسطه تمهیدات  انتخابات  این  به نمایش درآمد. هر چند در  انتخابات ریاست جمهوری 
شورای نگهبان و وزارت کشور، بسیاری از شبهات غیر مستند و بعضاً هدفمند پاسخ داده شد، 

اما  تا چه زمان می توان چنین مدل رقابت آسیب پذیری را اجرا نمود؟
با توجه به منابع تولید و توزیع ارزش های سیاسی متکثر در ایران،  تعدد احزاب به خودی 
خود موجب بی ثباتی نیست، بلکه میزان آشتی ناپذیری یا قطب بندی میان احزاب نقش بیشتری 
در ستیزآلود شدن فضای رقابت دارد. ثبات سیاسی، مولود توافق نهایی نخبگان و مردم بر هویت 
عمومي جامعه و اصولی است که بر مبنای آن یک نظام سیاسی شکل گرفته است. با مدل سازی 
عالمانه رقابت در ایران، آینده سیاست از افق ثبات پایدار طلوع می کند. در این چشم انداز، تمامی 
ساختارها و فرآیندهاي سیاسي به تقویت و حمایت از یکدیگر تمایل دارند. همبستگی ملی در 
کنار همگرایی و تجانس نخبگان سیاسی در اصول بنیادین ضمن افزایش کیفیت مردم ساالری 
دینی، تعارضات فلسفی و بنیادین رهبران سیاسی را به اختالفات سلیقه ای در مدیریت ها و 
سیاست گذاری ها فرو می کاهد و مقدمات کارآمدی سیاسی را فراهم می کند. این مهم، بیش از 
پیش التفات و اهتمام عالمان، اندیشمندان سیاسی و سیاست گذاران در سطح کالن را می طلبد.

جمع بندی و پیشنهاد چارچوبی جهت تنظیم نظام جامع انتخاباتی
کلی  سیاست های  تعیین  از  هدف  که  می گردیم  باز  نوشتار  این  آغازین  سوال  به  اینک 
انتخابات چیست؟ قرار است خروجی این ساز و کار چه باشد؟ خروجی این نظام جامع، آیا 
قرار است در نهایت منجر به تقویت ساختار کالن مردم ساالری دینی گردد و یا تضعیف آن؟ 
آن چه از بررسی مالحظات و متغیرهای پیش گفته در این مقاله، به عنوان تلفیقی از مزیت ها 
و نقایص قانون انتخابات فعلی و برخی متغیرهای جدید ناظر به قواعد تصمیم گیری، سیاست 
رفع  بر  عالوه  که  است  این  می آید،  دست  به  انتخابات  حوزه  در  قانون گذاری  و  گذاری 
قالب  در  کالن  چارچوب  یک  طراحی  ضرورت  انتخابات،  برگزاری  در  گذشته  مشکالت 
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از  یکی  انتخاباتی،  جامع  نظام  تنظیم  و  پایه گذاری  منظور  به  انتخابات  کلی  های  سیاست 
مهم ترین ماموریت های مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی این سیاست ها محسوب 
می شود. این چارچوب کالن شامل مولفه های زیرساختی در قانون انتخابات است که شامل 
مواردی نظیر تدوین و تصویب یک قانون جامع و مانع انتخابات، پویش به نظام انتخاباتی 
به  اجرایی  هیئت های  بر  مجریه  قوه  مدیریت  نحوه  در  اصالحات  بسته،  لیستی  و  تناسبی 
منظور جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای و دخالت تمایالت سیاسی و جناحی و هم چنین 
صرفه جویی در هزینه های اجرایی انتخابات با اصالحاتی در حد نصاب رای انتخاب شوندگان 
مانند انتخابات مجلس در تهران که معموالً به دور دوم کشیده می شود، تبیین و تصریح جرائم 
و تشدید مجازات تخلفات انتخاباتی، ضابطه مندی و یکسان سازی نظارت شورای نگهبان، 
تهیه  تامین کننده،  مجاری  شفاف سازی  و  انتخابات  داوطلبان  برای  هزینه ها  سقف  تعیین 
چارچوبی اسالمی- حقوقی برای تبلیغات، معرفی داوطلبان نمایندگی در مجلس، شوراها و یا 
نامزدهای ریاست جمهوری توسط جمعی از نخبگان، تعیین حداقل هایی برای صالحیت های 

علمی و عملی داوطلبان در حوزه های مختلف مذهبی، سیاسی و اجرایی و ... می باشد.
انتخاباتی،  اهدافی نظیر تقویت تحزب، شفاف سازی نظام  میانی،  این مولفه ها در سطح 
جلوگیری از نقش آفرینی باندهای قدرت و ثروت، برطرف ساختن شبهات و تردیدها در نحوه 
احراز صالحیت ها و اعالم نتایج، مقابله اساسی با فساد سیاسی- اقتصادی، سالمت فضای 
انعطافات  انتخابات، گذار از دوقطبی های متنازع، شایسته ساالری و بسترسازی برای ایجاد 
الزم در نوسازی نظام سیاسی را محقق می نماید. این چارچوب راهنما برای تنظیم نظام جامع 
انتخاباتی در ایران در نهایت به تثبیت و تقویت هنجارها و ارزش های سیاسی مردم ساالری 
دینی مانند بسط ید والیت فقیه در کشورداری و تحقق عینی و عملی اراده مردم در اداره 
امور کشور به عنوان دو مولفه اصلی در کنار سایر مولفه های دولت سازی اسالمی می انجامد. 
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سیاست های کلی انتخابات درنظام جمهوری اسالمی ایران؛
مراحل وفرایند تدوین در مجمع تشخیص مصلحت نظام

                                                                        کمیته مستند سازی- کمیسیون مشترک

گذشت سه دهه از انقالب اسالمی همراه با  برگزاری انتخابات متعدد، و کسب تجربیات 
مختلف عرصه ی، مناسبی برای آزمون الگوی نوینی از مردم ساالری بر اساس آموزه های اسالمی  
را فراهم ساخت. گنجانده شدن عنوان»انتخابات« در فهرست عناوین جدید سیاست های کلی 
نظام، ابالغی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم اکنون فضا و فرصت 
الزم را برای بازبینی تجربیات گذشته و کاستن از آسیب ها، تقویت فرصت ها و بهره گیری از 
تجربیات حاصل شده در برگزاری انتخابات و تحکیم بنیان های مردم ساالری اسالمی را ایجاد 
کرده است. جهت تحقق چنین هدفي، ترسیم ویژگي ها و مختصات نظام کارآمد و مطلوب 
با عنایت  الگویي می بایست  انتخاباتي در قالب سیاست های کلی امری ضروری بود. چنین 
اسالمی  بنیان گذار جمهوری  دیدگاه های  اسالمي ،  نظام  مردم ساالر  ماهیت  اساسی،  قانون  به 
و منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و تجارب نظام جمهوری اسالمی طراحي گردد. 
تالش های مجمع تشخیص مصلحت و کارگزاری های آن برای تحقق این هدف در مقاطع 

مختلف، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

انتخابات، ایده انتخابات، سیاست های پیشنهادی، ارزیابی سیاست ها، سیاست های کلی انتخابات
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مقدمه
پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقالب اسالمی و برگزاری انتخابات متعدد در سطوح 
خبرگان  مجلس  و  روستا،  و  شهر  شوراهای  اسالمی،  شورای  مجلس  جمهوری،  ریاست 
رهبری؛ انتخابات به عنوان رویه اي پایدار، در اداره امور کشور، تثبیت شده است. از آنجا 
که در عمل، قانون و فرایند اجرای انتخابات، همواره با چالش ها و آسیب هایی مواجه بوده، 
ساماندهي امور مربوط به انتخابات کشور در راستاي تحقق یک الگوي مطلوب، بایسته و 
ضروري بوده است. تشویق و تسهیل مشارکت مردم در انتخابات های  مختلف، مبین اهتمام 
آموزه های اسالمی   بر  مبتنی  به اصول و قواعد مردم ساالری  ایران  نظام جمهوری اسالمی 
است. از سوي دیگر حضور مستمر و مداوم مردم در صحنه های انتخابات، شاخص اعتماد 
آنها به نظام اسالمی و کارا و متناسب دیدن الگوی آن برای مشارکت سیاسی و دخالت در 
سرنوشت منطبق با هویت اسالمی و ملی و نیازهای حال و آینده در ترسیم وتحقق جامعه 

مطلوب بوده است.
انتخابات به مثابه ساز و کار و فرایندی که تعیین کننده  کیفیت و مراحل تحقق مشارکت 
در عرصه سیاسی است، از ابعاد مختلف حائز اهمیت است به نحوی که ساختار و مختصات 
مشارکت  میزان  و  ماهیت  و   امکان پذیری  شاخص  سیاسی   نظام  یک  در  انتخاباتی  نظام 
نظام های  در  اساسی ترین دغدغه ها  از  یکی  بنابراین  است.  نظام  آن  مردم ساالری  و  مردم 
آرمان ها،  انتظارات،  با  منطبق  انتخابات  برای  متناسب  الگویی  و  نظام  طراحی  مردم ساالر 
ایده آل ها و نیازها است. مشارکت حداکثری بدون مانع و روان در فضایی از تحرک و رقابت 
توانمندی ها  نامزدها در معرفی  به  اغوا وفریب و عرصه دادن  از  سیاسی نشاط آور و دور 
آگاهی های  اطالعات و  اساس  بر  نامزدها  به  گزینش گران در گزینش  و  واقعی  و هویت 
جزء  همواره  اسالمی،  نظام  در  سیاسی  مشارکت  و  رقابت  الزامات  چارچوب  در  متقن، 
تاکیدات رهبران نظام جمهوری اسالمی بوده است. با این حال برگزاری انتخابات همواره 
بر  عالوه  انتخابات  کلی  سیاست های  بررسی  سیر  تبیین  است.  بوده  همراه  چالش هایی  با 
اینکه تالشی در جهت بازنمایی و معرفی الگو و نظام مطلوب انتخابات در نظام جمهوری 
اسالمی است، چالش ها و آسیب های برگزاری انتخابات را بر اساس تجربیات گذشته نیز 
بیان می کند و متناسب با مختصات الگوی مطلوب، راهبردهای کالن حل معضالت را ارائه 
و  مردم  عامه  اساسی  حقوق  تحقق  ضرورت  در  اساسی  قانون  از  ناشی  الزامات  می دهد. 
نظام جمهوري  شهروندان جامعه اسالمی و ضرورت حفظ ماهیت  اسالمی و مردم ساالر 
اسالمي  ایران، دیدگاه های امام راحل)ره( و منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری)مدظله 
العالی( و تجارب موجود در چارچوب ظرفیت ها، ضرورت ها و نیازهای حال و آینده کشور 
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و اقتضائات تحقق آن، از اصول راهنمای تدوین این سیاست ها بوده است. مباحث این مقاله 
در محورهای ذیل سازماندهی شده است:

الف( فرایند بررسی سیاست های کلی انتخابات از آغاز تا ابالغ عناوین جدید سیاست های کلی نظام ،
ب( تدوین سیاست هاي کلي انتخابات بر اساس اولویت های جدید عناوین سیاست کلی.

الف(فرایند بررسی سیاست های کلی انتخابات از آغاز تا ابالغ عناوین جدید سیاست های کلی 
معظم  مقام  به  مشاوره  ارایه  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  وظایف  مهمترین  از  یکي 
با   1372 سال  از  است.  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  کلی  سیاست هاي  تعیین  در  رهبري 
ابالغ سیاست های کلی برنامه پنج ساله دوم تا شهریور 1393 و ابالغ سیاست های کلی علم 
و فناوری، مجموعًا 38 عنوان سیاست کلي در موضوعات مختلف توسط مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تصویب و پس از تائید مقام معظم رهبري، توسط معظم له ابالغ گردیده است.
ضرورت تدوین سیاست های کلی انتخابات، ناظر به مسائل و معضالتي ست که طي سه 
این قوانین در مجالس  تغییرات  فراوان  انتخابات بوده است.  دهه گذشته گریبانگیر قوانین 
مختلف؛ به گونه ای که این قوانین در 33 سال گذشته بیش از  53 بار مورد بازنگری قرار 
گرفته است. نکته حائز توجه آن است که در این تغییرات گاه گرایشات حزبی- جناحی و حتی 
تمایالت و منافع صنفی- سیاسی موثر بوده است. فرایند تدوین سیاست های کلی انتخابات از 
آغاز تا کنون را می توان به  دو مرحله تقسیم کرد: مرحله اول از آغاز فرایند تدوین سیاست ها 
در مجمع تا دستور مقام معظم رهبری به مجمع. معظم له پس از طی مراحل و مکاتباتی که در 
این خصوص صورت گرفته بود، راهکار »تعیین  سیاست های کلی انتخابات، پس  از مشورت  
با مجمع تشخیص  مصلحت  نظام «1 را به ریاست مجمع ابالغ فرمودند. در این مرحله روند 
با ابالغ عناوین  انتخابات به سرانجام مطلوب خود نرسید. مرحله دوم  تدوین سیاست های 
جدید سیاست های کلی انتخابات آغاز می شود که درآن فرایند آماده سازی و تدوین تصویب 
سیاست های کلی با رویه معمول در سیاست گذاری مجمع تفاوت هایی دارد.انتخابات یکی 
از عناوین جدید ابالغی به مجمع است و سیاست های ابالغی آن بر اساس روش و فرایند 
تدوین  فرایند  نوشته  این  در  تدوین گردیده است.  تهیه و  جدید سیاست گذاری در مجمع 

سیاست های کلی انتخابات از آغاز تا انجام مورد بررسی وتدوین قرار  گرفته است. 

 یکم ( تهیه پیش نویس سیاست هاي پیشنهادي در سال 1385
ماموریت دبیرخانه  مجمع برای تدوین پیش نویس سیاست های انتخابات در قالب نظر 
متن   1385 سال  در  کارشناسی،  مراحل  طی  از  پس  و  شد  آغاز   1381 سال  در  مشورتی 

1- نامه مقام معظم رهبری به ریاست مجمع )1387/09/16(.
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پیش نویس مصوب کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی مجمع در14 بند به شرح ذیل  به شورای 
مجمع تقدیم شد:

تنظیم تاریخ و همزماني برگزاري انتخابات در کشور به گونه اي که حتي االمکان فاصله . 1
برگزاري انتخابات حدود دو سال باشد،

برگزاری انتخابات میان دوره اي با اولین انتخابات سراسري بعدي، مگر آنکه موجِب از . 2
رسمیت افتادن نهاد مربوطه گردد،

کاربست . 3 طریق  از  آراء  نتایج  اعالم  در  سرعت  و  سهولت  و  انتخابات  سالمت  ارتقاء 
فناوري هاي جدید در اخذ راي و شمارش آراء و استاندارد سازي صندوق هاي اخذ راي، 

استفاده از معتمدین محلي مستقل و بي طرف در ترکیب هیات هاي اجرائي،
با . 4 حداکثري  مشارکت  و  سالم  فضاي  شکل گیري  راستاي  در  انتخابات  فرهنگ  ارتقاء 

جهت  کافي  امکانات  و  فرصت  فراهم سازي  انتخابات،  در  هنجارشکني ها  با  مقابله ی 
کارهای  و  تمهید ساز  ملي،  توسط رسانه  آنان  برنامه هاي  و  داوطلبان  از  مردم  شناخت 
مقتضي جهت پیشگیری از اقدامات تخریبی علیه داوطلبان و تهدید  امنیت، وحدت و 

همبستگی ملی و رسیدگی مؤثر به جرائم و تخلفات تبلیغاتی،
ممنوعیت استفاده از امکانات عمومي و شفاف سازي منابع تامین مالي تبلیغات،. 5
تعمیم نظارت مندرج  در اصل )99( قانون اساسي برکلیه انتخابات،. ۶
در . 7 پاسخگویي  و  داوطلبان  احراز صالحیت  شرایط  سازي  ضابطه مند  و  رویه  وحدت 

مقابل رد صالحیت ها،
تعیین حداقل سن رای دهندگان و نامزدها)18 سال برای رای دهندگان، حداقل 30 سال . 8

برای داوطلبان مجلس شورای اسالمی و شوراها و 40 سال برای ریاست جمهوری(،
کاندیداهاي مجلس شوراي . 9 براي  تعیین صالحیت هاي تخصصي »تحصیلي و تجربي« 

اسالمي و ریاست جمهوري با،
اساسي و تصویب . 10 قانون  تبیین و تشریح شرایط داوطلبان ریاست جمهوري مندرج در 

قوانین مقتضي،
دوران . 11 طول  در  اسالمي  شوراي  مجلس  نمایندگان  صالحیت  استمرار  بودن  الزامی 

و  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  به  داوطلبان  پایبندی  و  تعهد  نمایندگي؛ 
به احکام دین خود(:»استمرار صالحیت  اقلیت ها   به احکام اسالم)التزام  التزام عملي 
نمایندگان مجلس شوراي اسالمي در طول دوران نمایندگي الزامي است. در صورت 
فقدان صالحیت در طول دوران نمایندگی، با پیشنهاد ⅓ نمایندگان و با تصویب هیات 
رئیسه موضوع در دستور کار قرار گرفته و پس از تصویب ¾  نمایندگان به شورای 
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نگهبان ارجاع داده می شود. رای ¾  کل اعضای شورای نگهبان در این مورد الزامی 
است.«

دویم ( تجدید نظر دربررسی و تدوین پیش نویس سیاست هاي پیشنهادي در سال1388
انتخابات، به نامه وزیر  پس از مرحله اول، سابقه بحث در خصوص سیاست های کلی 
باز  مقام معظم رهبری درمورخ 1387/08/2۶  به  پورمحمدی،  کشور وقت، حجت االسالم 
می گردد. وزیر کشور در این نامه، ضمن ذکر برخی چالش ها و معضالت قانون انتخابات، از 
مقام  معظم رهبري، درخواست می نماید موضوع انتخابات به عنوان یک معضل مورد بررسی 

قرار گیرد. در نام، اهم مطالب در محورهای ذیل تنظیم شده است؛
 محورهای نامه وزیر کشور

تفاسیر ( 1 و  پی درپی  تغییرات  قوانین،  در  ریشه  حوزه]انتخابات[،  این  معضالت  عمده 
متفاوت از قانون دارد؛ لذا ضروریست بازنگری در قوانین با حفظ ثبات نسبی آنها، 

صورت پذیرد،
تعیین زمان ثابت انتخابات و رفع تنگناهاي قانونی آن،( 2
تجمیع انتخابات که کلیات آن تصویب شده و نیازمند رفع موانع قانونی است،( 3
تعیین سن واحد برای رأی دهندگان در همه انتخابات ،( 4
ساماندهی و وحدت رویه در فرایند نظارت و اجرا در همه انتخابات ،( 5
تعیین حدود قانوني نظارت و ممانعت از اعمال تفاسیر متفاوت و متغیر،( ۶
اخذ تصمیم مقتضي در استفاده از فن آوري هاي جدید در انتخابات،( 7
ساماندهی و ثبات در فرایند احراز صالحیت نامزدها،( 8
ساماندهی به فرایند تبلیغات انتخاباتی.( 9

 دستور مقام معظم رهبري
می فرمایند:  مرقوم   1387  /03/05 تاریخ  در  نامه،  این  به  پاسخ  در  رهبری  معظم  مقام 
تشخیص  مجمع  اصلي  صحن  در  است  الزم  که  است  ایده اي  پورمحمدي  آقاي  »پیشنهاد 
از آن، مجمع  ایشان مورد بحث و بررسي قرار گیرد و پس  با حضور خود  مصلحت نظام 
نظر مشورتي خودش را نسبت به این ایده و پیشنهاد ذیل آن به اینجانب ارائه کند؛ تا تصمیم 

مقتضي گرفته شود1«.

1- به نقل از گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام)1388/12/01(.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812011327
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سیم( بررسي در مجمع تشخیص مصلحت نظام
امنیتي مجمع تشخیص  و  دفاعي  معظم رهبري، کمیسیون سیاسي،  مقام  متعاقب دستور 
مصلحت نظام طي چندین جلسه کارشناسي، موضوع را بررسي و محورهاي پیشنهادي طي 
نامه شماره 9451/۶399 مورخ 1387/08/05، در دستور کار مجمع قرار گرفت. مجمع در 
تاریخ 1387/08/11 پیشنهادهای کمیسیون را تصویب نموده و طي نامه شماره 0101/ 57224 
مصوب   محورهای  مهم ترین  می رساند.  رهبري  معظم  مقام  استحضار  به   87/08/2۶ مورخ 
شورای مجمع، که توسط ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به استحضار مقام 

معظم رهبری رسید عبارت بودند از:
سن ( 1 مقوله  جمله  از  آنها؛  نسبی  ثبات  حفظ  ضمن  قوانین،  در  بازنگری  ضرورت 

رأی دهندگان و تبلیغات کاندیداها،
تعیین زمان ثابت جهت انجام انتخابات و رفع تنگناهاي قانونی آن،( 2
ساماندهی و وحدت رویه در فرایند نظارت و اجرا در همه انتخابات ،( 3
تعیین حدود قانوني نظارت و ممانعت از اعمال تفاسیر متفاوت و متغیر،( 4
اخذ تصمیم مقتضي در استفاده از فن آوري هاي جدید در انتخابات،( 5
ساماندهی و ثبات در فرایند احراز صالحیت نامزدها،( ۶
انتخابات، ( 7 انتخابات)نظام  فرایند  در  مهم  مولفه هاي  زمینه  در  قانون  اصالح  یا  تدوین 

جایگاه احزاب در انتخابات، تبلیغات، رسیدگی به شکایات، انصراف کاندیداها(.
در پایان نامه ریاست محترم مجمع دو درخواست را ارایه نمودند:

1- موضوع انتخابات به صورت یک معضل مورد بررسی قرار گیرد،
2- کمیته ای مستقل به بررسی این موضوع بپردازد.

چهارم ( در اولویت قرار گرفتن سیاست هاي کلي انتخابات
مقام معظم رهبری در تاریخ 1387/09/1۶ در پاسخ به نامه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
مرقوم می نمایند: »ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، با سالم و تحیت؛ به نظر 
مي رسد در صورتي که سیاست هاي کلي درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنوني 
پیشگیري شود، معضلي باقي نخواهد ماند. پس اولي آن است که فرآیند تنظیم سیاست هاي 

کلي در آن مجمع محترم آغاز گردد«1.

1- همان
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پنجم( بررسي مجدد سیاست های انتخابات
در راستاي تحقق فرمان مقام معظم رهبری، اقدامات الزم در دبیرخانه مجمع بخصوص 
کمیسیون سیاسي- دفاعي دبیرخانه با حضور کارشناسان کمیسیون، شخصیت های سیاسی، 
برخی نمایندگان ادوار پیشین و کنونی مجلس صورت گرفت. و با بررسی و مطالعه گسترده 
و  دقیق سوابق و فرایند برگزاری انتخابات در ایران )قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی(، 
و  کشورها  سایر  تجربیات  اساسی،  قانون  رهبری،  معظم  مقام  و  )ره(  امام  نظرات حضرت 
نظرات کارشناسی، در نهایت سیاست های کلی در سال 1388 در 7 محور و در مجموع 28 
بند، توسط کمیسیون سیاسی، دفاعی مجمع تدوین و به شورای مجمع تشخیص مصلحت 

نظام تقدیم گردید:

ششم(پیش نویس  سیاست هاي کلي انتخابات پس از دستور مقام معظم رهبری)پیشنهادی کمیسیون سیاسی، دفاعی وامنیتی دبیرخانه(

الف(زمان انتخابات

تنظیم تاریخ و هم زمانی برگزاری انتخابات در کشور به گونه ای باشد که فاصله برگزاری ( 1
انتخابات حدود 2 سال باشد. انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای اسالمی، 
همچنین انتخابات مجلس شورای اسالمی با انتخابات مجلس خبرگان رهبری، به صورت 

همزمان برگزار می گردند،
انتخابات میان دوره ای با اولین انتخابات سراسری بعدی برگزار می شود، مگر آنکه موجب ( 2

از رسمیت افتادن نهاد مربوطه گردد،
در ( 3 انتخابات،  اول  مرحله  برگزارخواهد شد)همچنین  ماه  اردیبهشت  در  انتخابات  کلیه 

انتخابات دو مرحله ای(.
ب( ساماندهی اجرا

کمیسیون ملی انتخابات، مسئولیت برگزاری انتخابات، بررسی صالحیت داوطلبان، کنترل ( 4
و نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را 

بر عهده دارد،
کمیسیون ملی انتخابات مرکب از 9 نفر به شرح زیر است: ( 5
وزیر کشور و وزیر اطالعات از طرف قوه مجریه؛( 1

رئیس دیوان محاسبات کشور و یک نفر دیگر به انتخاب مجلس شورای اسالمی از طرف ( 2
قوه مقننه؛
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دادستان کل کشور و رئیس بازرسی کل کشور از طرف قوه قضائیه؛( 3
یک نفر از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب مجمع؛( 4
رئیس شورای عالی استان ها؛( 5
رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران؛( ۶
یک نفر از اعضای شورای نگهبان به انتخاب آن شورا به عنوان ناظر) بدون حق رأی(.( 7

۶( دستگاه های اجرایی کشور به ویژه وزارت کشور، موظف به اجرای تصمیمات کمیسیون 
انتخابات می باشند،

7( ارتقاء سطح سالمت انتخابات با تاکید بر استفاده از معتمدین محلي مستقل و بي طرف 
در ترکیب هیات هاي اجرائي جهت رفع شبهه ، نسبت به اعمال نفوذ از سوی دستگاه های 

اجرایی.
ج(وحدت رویه در فرایند نظارت

 مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات، بر عهده شورای نگهبان است. این ( 8
شورا همچنین مرجع نهائی رسیدگی به شکایات، و تأیید یا ابطال انتخابات می باشد،

وظیفه نظارتی شورا مطابق اصل 99 قانون اساسی، براي تمام انتخابات رسمی کشور، ( 9
تعمیم داده می شود،

نظارت و اجرای انتخابات، در چارچوب و زمان بندی قانونی انجام می پذیرد. قوانین و ( 10
مقررات مربوط به اجرا و نظارت در کلیه انتخابات یکسان  خواهد بود،

تمهید ساز و کارهاي مقتضي جهت نظارت نمایندگان احزاب و تشکل های قانونی، و ( 11
نمایندگان کاندیداها بر فرایند اخذ، شمارش و تجمیع آراء.

د(تبلیغات و هزینه های انتخاباتی
تدوین و تصویب قوانین و مقررات فعالیت های تبلیغاتی، در جهت شکل گیری فضای ( 12

مطلوب و مشارکت حداکثری، رعایت قواعد رقابت سالم و حقوق مردم و نیز فراهم سازی 
فرصت کافی و امکانات عادالنه در راستاي شناخت مردم از داوطلبان و برنامه های آنان، 

توسط رسانه ملی و سایر رسانه های عمومی،
و ( 13 داوطلبان  علیه  تخریبی  اقدامات  از  مقتضي جهت  پیشگیری  کارهای  و  ساز  تدوین 

تهدید  امنیت، وحدت و همبستگی ملی و رسیدگی مؤثر به جرائم و تخلفات تبلیغاتی،
تبلیغاتی و تعیین سقف هزینه ها برای داوطلبان، احزاب، ( 14 شفاف سازی منابع هزینه های 

گروه ها و تشکل های سیاسی و ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی و عمومی.
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ه(روشهای جدید برگزاري انتخابات
بهره گیري از فن آوري هاي نوین در همه مراحل انتخابات و تعیین حوزه های رأی گیری ( 15

برای رأی دهندگان قبل از برگزاري انتخابات،

فراهم نمودن امکان رای به لیست احزاب و تشکل های قانونی به صورت یکجا)بدون ( 1۶
ذکر اسامی کاندیداها(، ضمن امکان دادن رای مستقیم به افراد داوطلب،

تمهیدات مقتضي جهت ارتقاء ضریب امنیت انتخابات.( 17
و(شرایط داوطلبان و نظام صالحیت ها

شورای ( 18 مجلس  داوطلبان  برای  تجربی«؛  و  »تحصیلی  تخصصی  صالحیت هاي  تعیین 
اسالمی و ریاست جمهوری،

تبیین و تشریح شرایط  داوطلبان ریاست جمهوری مندرج در قانون اساسی، با تصویب ( 19
قوانین مقتضي،

رعایت سن حداقل 18 سال برای رأی دهندگان، حداقل30 سال برای داوطلبان مجلس ( 20
شورای اسالمی و شوراها و40 سال برای داوطلبان ریاست جمهوری،

تعهد و پایبندی داوطلبان نسبت به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و التزام عملی ( 21
نسبت به احکام اسالم)التزام اقلیت ها به احکام دین خود(،

شفاف سازی و حتی االمکان کّمی نمودن شرایط داوطلبان برای انتخابات،( 22
قانونمندي و وحدت رویه در احراز صالحیت داوطلبان، و پاسخگو بودن در مقابل آنان،( 23
افراد شاغل در مناصب اجرائي یا نظارتي انتخاباتي، در صورت تمایل به کاندیدا شدن، ( 24

باید حداقل از ۶ ماه قبل از روز اخذ راي، از سمت خود استعفا داده باشند؛ همچنین 
کساني که به مقتضاي شغل خود، برابر قانون حق شرکت در انتخابات را ندارند، باید از 

3 ماه قبل از روز اخذ راي، در آن پست شاغل نباشند،
معرفی حداقل 20 نفر از مقامات مسئول)فعلی یا سابق( و متنفذ، در سطوح ملی و  محّلی ( 25

جمعه،  ائمه  وزرا،  اسالمی،  شورای  مجلس  رهبری،  خبرگان  مجلس  نمایندگان  )نظیر 
اساتیدحوزه و یا دانشگاه، استانداران، سفرا،  قضات عالیرتبه(، از طرف داوطلبین ریاست 
و  »معّرف  عنوان  به  استانها    مراکز  و شورای شهر  اسالمی  مجلس شورای  جمهوری، 

تاییدکننده«، به هنگام ثبت نام،
دستگاه های مسئول اجرایی یا نظارتي در زمینه احراز صالحیت ها، صرفًا از طریق مراجع ( 2۶

چهارگانه)وزارت اطالعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی و 
پلیس بین الملل(- هر یک در چارچوب وظایف قانونی خود و افراد معرف و تاییدکننده، 
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که داوطلب هنگام ثبت نام اعالم کرده است، اقدام نموده؛ و از شیوه هایی نظیر تحقیقات 
محلی برای احراز صالحیت باید اجتناب گردد.

ز(اصالحات قانون انتخابات
شورای ( 27 مجلس  تصویب  به  کلی  سیاست های  ابالغ  از  پس  که  انتخابات  جامع  قانون 

اسالمی خواهد رسید، تا 10 سال بعد قابل تغییر نخواهد بود. پس از هر 10 سال، قانون 
انتخابات در صورت لزوم قابل اصالح خواهد بود،

اصالحات ضروری در قانون انتخابات، در صورتی که بیش از یکسال به هر انتخابات ( 28
مانده باشد، تنها با رأی دو سوم نمایندگان مجلس ممکن خواهد بود.

هفتم ( توقف بررسي سیاست ها در مجمع
با برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال 1388 و مسائل آن، بررسی 
سیاست های کلی انتخابات در شورای مجمع با وقفه ای یکساله مواجه شد. مجدداً در اواخر 
سال 1388 با شروع بررسی سیاست هاي مذکور، کلیات آن با اکثریت آرا در مجمع تصویب 
شد و متعاقب آن بررسی بندهای سیاستی در دستور کار جلسات مجمع قرار گرفت. در جلسه  
روز شنبه 21 فروردین 1389مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت اهلل هاشمي 
انتخابات که  با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد، موضوع سیاست هاي کلي  رفسنجاني و 
کلیات آن در جلسه ي قبل به تصویب رسیده بود، پیگیري شد و پس از بحث و بررسي، بند 
یک این سیاست ها ناظر بر تجمیع و همزمانی انتخابات کشور به این شرح تصویب گردید: 
»تنظیم تاریخ و همزماني برگزاري انتخابات در کشور، به گونه اي که فاصله برگزاري انتخابات 
همچنین  اسالمي،  شوراهاي  انتخابات  با  ریاست جمهوري  انتخابات  باشد.  سال  دو  حدود 
همزمان  به صورت  رهبري  خبرگان  مجلس  انتخابات  با  اسالمي  شوراي  مجلس  انتخابات 
برگزار مي گردند«1. در ادامه بررسی ها و با بروز چالش های جدی در رابطه با برخی بندهای 

پیشنهادی، موارد جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

ب( تدوین سیاست هاي کلي انتخابات بر اساس اولویت های جدید عناوین سیاست کلی 
یکی از ماموریت های ششمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در پیوست حکم 
گردیده،  ابالغ  رهبری  معظم  مقام  توسط  اسفند1390   24 تاریخ  در  اعضای جدید  انتصاب 

“تعیین سیاست های کلی نظام در حوزه انتخابات” است.
دور ششم مجمع تشخیص  اعضای  پیوست حکم  در  رهبری  معظم  مقام  تصریح  به  بنا 

http://www.fardanews.com )1389 /01/ 21( 1- نشست خبری محسن رضایی
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فرایند  در  تغییرات  به  توجه  با  انتخابات  کلی  سیاست های  بررسی  ادامه  نظام،  مصلحت 
عنوان  ابالغی  ایده  الزامات  و  محتوا  اساس  بر  سیاستی  بندهای  آن  در  که  سیاست گذاری 

سیاست کلی مربوطه صورت می گیرد، در دستور کار مجمع قرار گرفت. 
یکم(ایده ابالغی سیاست های کلی انتخابات

»انتخابات مظهر مردم ساالری دینی و مجرای اعمال حاکمیت ملت بر اساس یک   
نظام جامع و موجب تحکیم مقبولیت نظام، حاکمیت ملی و استقالل کشور، ارتقاء کارآمدی 
و وجهه و الهام بخشی نظام در عرصه بین المللی و تقویت وحدت ملی است. سیاست  های 

کلی مربوط بایستی:
• در 	 آنها  آگاهانه  نقش  افزایش  و  انتخابات  امر  در  مردم  گسترده  مشارکت  تأمین  کننده 

اداره امور کشور با انتخاب داوطلبانی در تراز شایسته جمهوری اسالمی ایران و دارای 
ویژگی هایی متناسب با جایگاه  های مربوط باشد،

• جهت  گیری کلی نظام مبنی بر برگزاری انتخابات همراه با سالمت و امنیت بر مدار ساز 	
و کارهای قانون اساسی از جمله در زمینه مسئولیت اجرای انتخابات و نظارت بر آن را 

تعیین کند،
• بر استحکام و ثبات نسبی قوانین و مقررات، تسهیل حضور مردم و تأمین حقوق برابر 	

آنها در انتخابات تأکید ورزد،
• زمینه  های حضور و رقابت سالم شایسته  ها، شفافیت منابع و هزینه  ها و کوتاه  شدن دست 	

کانون  های ثروت و قدرت و دفع آسیب  های دشمنان را فراهم سازد.«

دویم( پیش نویس سیاست های کلی انتخابات پیشنهادی کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی دبیرخانه) ویرایش اول(
بند 1- تأمین عدالت انتخاباتی و ساماندهی انتخابات از طریق:

• حوزه  بندی انتخابات در حوزه  های انتخابی مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی 	
استان با بیش سه از نماینده به گونه  ای که هر فرد حداکثر به سه نامزد رأی دهد؛

• انتخاب 	 انتخابات مجلس شورای اسالمی به صورت یک مرحله  ای بر مبنای  برگزاری 
نمایندگان با اکثریت نسبی آراء؛

• استفاده از روش های نوین و فناوری  های جدید در اخذ، شمارش و تجمیع آراء و نیز 	
در ثبت نام از انتخاب کنندگان و مشخص نمودن تدریجی حوزه  های رأی  گیری برای 

رأی دهندگان قبل از روز رأی؛
• تنظیم تاریخ برگزاری انتخابات در کشور به گونه  ای که فاصله برگزاری انتخابات دوسال 	

و در ماه اردیبشهت باشد.
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مناسب  امکانات  و  تأمین فرصت  و  رقابتی،  حضور حداکثری  ایجاد فضای مطلوب  بند2- 
عادالنه برای باال رفتن سطح شناخت مردم از داوطلبان و برنامه های آنان از طریق بهره مندی 

نامزدهای انتخاباتی از رسانه ملی، محلی و امکانات عمومی کشور.
انتخاباتی،  هزینه های  سقف  تعیین  طریق  از  نامزدها  بین  سالم  رقابت  فضای  تأمین  بند3- 
ایجاد ساز و کار مناسب جهت شفاف سازی امکانات، منابع و هزینه های مالی و جلوگیری از 

استفاده غیرمجاز از امکانات و منابع دولتی و عمومی.
بند4- پیش بینی ساز و کار خاص قضایی برای رسیدگی سریع و دقیق به جرایم و تخلفات 

انتخاباتی و تعیین مصادیق آنها.
بند5- ایجاد بستر و زمینه های الزم جهت نقش آفرینی و حضور فعال احزاب و تشکل های 
سیاسی در عرصه انتخابات به منظور ارتقاء سطح آگاهی های عمومی، بسیج و به صحنه آوری 
سلیقه  های مختلف مردم و ارتقای قابلیت مدیریت فضای انتخابات و نامزدهای انتخاباتی توأم 

با پاسخگو بودن در قبال عملکردشان از طریق:
• تعیین ضوابط فعالیت احزاب در انتخابات مبتنی بر اصول استقالل، آزادی، وحدت 	

ملی،  موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی ایران؛
• حمایت مالی از احزاب و تشکل های سیاسی در انتخابات به تناسب تعداد اعضاء 	

فعال، پشتوانه اجتماعی و نامزدهای انتخاباتی شان؛
• فراهم نمودن امکان نظارت نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی در مراحل اخذ، 	

شمارش و تجمیع آراء؛
• فراهم نمودن امکان رأی به لیست احزاب و تشکل های سیاسی در کنار رأی مستقیم 	

به افراد داوطلب.

بند6- دستیابی به حداکثر کارآمدی در نظامات قانون گذاری و اجرایی از طریق:
الف( لحاظ شرایط الزم برای نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسالمی:

• دارا بودن حداقل 35سال،	
• دارابودن مدرک تحصیلی رسمی لیسانس یا مدرک حوزوی معادل و یا بهره مندی از 	

شرایط حرفه  ای و تخصصی معادل،
• یا 	 و  قضایی  تقنینی،  تحقیقاتی،  آموزشی،  مدیریتی،  تجربه  پنج سال  داشتن حداقل 

حداقل ده سال سابقه کارشناسی،
• پرداخت وثیقه مالی به میزان یکصد میلیون ریال و استرداد آن در صورت عدم تأیید 	

صالحیت، انصراف، یا کسب حداقل پنج درصد از کل آرای انتخاب کنندگان،
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• استعفاء مقامات مسئول از سمت خود حداقل سه ماه قبل از روز اخذ رأی.	

ب( لحاظ شرایط الزم برای نامزدهای رئیس جمهوری:
• دارا بودن حداقل 40 سال سن،	
• قانون 	 پانزده  و  یکصد  اصل  در  مندرج  تأیید شرایط  بر  مبنی  نفر  امضاء 100  ارائه 

حقیقی  اعضاء  رهبری،   خبرگان  مجلس  نمایندگان  شامل  نام  ثبت  هنگام  در  اساسی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، وزراء، ائمه جمعه، 

اساتید حوزه یا دانشگاه، سفرا، قضات عالیرتبه، اعضای شورا های اسالمی.

ج( لحاظ شرایط الزم برای نامزدهای نمایندگی در شوراهای اسالمی:
• دارا بودن حداقل 25سال سن،	
• شرط سکونت در محل حداقل 1 سال متصل به زمان انتخابات،	
• دارا بودن مدرک تحصیلی رسمی لیسانس یا مدرکت حوزوی معادل برای عضویت 	

در شوراهای فرا دست )شهرستان، استان و شورای عالی استان ها( و شوراهای شهرهای 
باالی 100 هزار نفر.

د( لحاظ شرایط الزم برای انتخاب کنندگان:
• دارا بودن حداقل سن 18 سال تمام در روز رأی گیری.	

بند7- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات و احراز صالحیت نامزدهای مجلس 
شورای اسالمی،  ریاست جمهوری و خبرگان رهبری بر عهده شورای نگهبان است. احراز نهایی 
صالحیت نامزدها)شامل مراحل بررسی، تجدید نظر و فرجام خواهی( حداکثر تا یکماه قبل 
از زمان رأی گیری صرفاً از طریق استعالم از مراجع چهارگانه)قوه قضاییه، وزارت اطالعات، 
سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی هریک در چارچوب وظایف قانونی خود( صورت 
می پذیرد. مراجع مذکور موظف به پاسخ به تمامی استعالم ها حداکثر طی دو هفته خواهند بود.

انتخابات،   برگزاری  انتخابات کشور در وزارت کشور تشکیل شده و مسئولیت  بند8- ستاد 
کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی،  انجام بازرسی و رسیدگی اولیه به شکایات و 
تخلفات انتخاباتی را بر عهده دارد. رئیس ستاد وزیر کشور بوده و دبیر ستاد توسط وی معرفی 
و به تصویب اعضاء می رسد. اعضاء این ستاد عبارتند از: وزیر کشور، وزیر اطالعات، دادستان 
کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، دو نفر از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی به انتخاب آن مجلس، رئیس شورای عالی استان ها، رئیس سازمان صدا 
و سیما، یک نفر از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب مجمع، دو نفر از 
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طرف خانه احزاب به انتخاب خانه احزاب.
بند9- قانون جدید انتخابات در چارچوب سیاست های کلی انتخابات تدوین خواهد شد و پس 

از تصویب و ابالغ تا ده سال قابل تغییر نخواهد بود.
سیم ( ارزیابی پیش نویس اولیه  سیاست های کلی انتخابات توسط نهادها ی حقوقی و اجرایی 

)شورای نگهبان، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت کشور(

الف( ارزیابی های کلی 

• سیاست های کلی نظام در مرتبه ای فراتر از قوانین عادی و موضوعه قرار دارند و برای 	
تحقق اهداف کالن نظام در نظر گرفته شده اند به نظر می رسد که از جهت صورت و شکل 
نیز باید از قوانین موضوعه متمایز باشند. در حالی که برخی موارد مطروحه در پیش نویس 
سیاست های کلی انتخابات از جمله بندهای ۶، 7 و 8 ناظر به امور جزئی بوده و در برگیرنده 

امور تقنینی می باشد که می توان از طریق قوه مقننه نسبت به تصویب آن اقدام نمود. 
• قبل از پرداختن به جزء به جزء بندهای پیشنهادی به عنوان سیاست های کلی انتخابات الزم 	

به ذکر است محتوای بندهای ارائه شده نوعاً ورود به جزئیات امر برگزاری انتخابات بوده و 
شأن نام گذاری آن به عنوان سیاست  های کلی در بخش قابل توجهی از موارد محل سوال 
است. همچنین مشخص نیست در موضوعاتی که در این طرح به جزئیات آن پرداخته شده، 
شرایط و موانع آورده شده حصری می باشد یا امکان اعمال سایر شرایط فعلی در قوانین 

موجود به خصوص در بحث داوطلبی متصور است یا خیر؟
• موضوعاتی که در قانون اساسی تعین تکلیف شده علی االصول نباید به عنوان سیاست های 	

کلی مورد تصویب و ابالغ قرار گیرد از جمله اینکه در اصل ششم تأکید شده »امور کشور 
باید به اتکاء آرا عمومی اداره شود«. بنابراین ذکر مطالبی چون »جهت گیری کلی نظام مبتنی 
بر برگزاری انتخابات همراه با سالمت« به عنوان ایده سیاست های کلی مناسبتی ندارد و 
چه بسا موجب این ابهام و اشکال شود که تاکنون انتخابات همراه با سالمت نبوده است. 
همینطور است »کوتاه شدن دست کانون های ثروت و قدرت« زیرا امور یادشده بر مبنای 
امور کشور با اتکاء آراء عمومی به نحوی که در صدر اصل ششم قانون اساسی تصریح شده 

محقق می شود.
• برخی نکات پیشنهادی به عنوان سیاست های کلی اصل ناظر به اموری است که با توجه 	

به شرایط اجتماعی باید در قانون تعیین تکلیف شود مانند میزان تحصیالت و شرایط سنی 
نامزدهای انتخابات. کما اینکه با توجه به ارتقاء سطح تحصیالت در جامعه نسبت به زمان 
پیروزی انقالب، به تدریج شرایط تحصیلی و سنی در قانون انتخابات نمایندگان مجلس و 
قانون انتخاب رئیس جمهور افزایش یافته به نحوی که شرط »سواد خواندن و نوشتن در حد 
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کافی« برای نامزدهای نمایندگی مجلس، )موضوع بند»۶« ماده)9( قانون انتخابات مجلس 
مصوب 1358/11/17 شورای انقالب( به شرط »داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا 
معادل آن« )در بند »4« اصالحی ماده )28( قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 
1385( ارتقاء یافته است. همینطور است در مورد شرط سنی که از »25سال« در ماده )9( 
قانون انتخابات مجلس مصوب 1358 به »30سال« در ماده )28( قانون انتخابات مجلس 

مصوب 1378 اصالح شده است.

ب( ارزیابی بندهای سیاستی پیشنهادی و پیشنهادات اصالحی 

بند)1( سیاست های پیشنهادی
صدر بند )1( پیش نویس سیاست های کلی انتخابات "اگر منظور استانی شدن انتخابات ( 1

است"، باید به صورت کلی بر حوزه بندی انتخابات به صورت حوزه استانی تأکید نماید و 
کیفیت و شیوه تقنینی و اجرایی آن به موجب قانون تعیین گردد،

برگزاری انتخابات در اردیبهشت ماه در قسمت اخیر بند )1( جزیی بوده و ضرورتی برای ( 2
ذکر آن در سیاست های کلی نمی باشد. بلکه باید تا تأکید بر تعیین تاریخ برگزاری انتخابات 
به صورت زمانبندی متعارف و ثابت با رعایت شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تنظیم 

گردد،

در بحث حوزه بندی انتخابات ضمن اینکه به نظر می رسد این طرح نسخه مشابهی از طرح ( 3
استانی شدن انتخابات باشد، مشکالت اجرایی دیگری نیز برای آن متصور است که به اهم 

آن ذیاًل اشاره می گردد:
3-1- تکلیف شهرهایی که در حال حاضر بیش از سه نفر داوطلب دارند مثل تهران، 
اگر  اعمال می شود؟  این محدودیت  این شهرها هم  آیا در  ... چه می شود.  اصفهان و 

می شود چگونه است؟
3-2- آیا این امر به نوعی زمینه ساز دیکتاتوری اکثریت )سیاسی- قومی( و همچنین 
حزبی شدن انتخابات و ورود صاحبان قدرت و نفوذ نیست؟ چرا که در این فرض شانس 
داوطلبان مستقل یا برخواسته از طیف اقلیت و نیز مناطق کم جمعیت تر به نوعی از بین 
می رود، واقعیات موجود در حوزه های انتخابیه ای که در حال حاضر متشکل از چند 
شهرستان با جمعیت های متفاوت هستند گواه این مدعاست که در صورت اجرای این 
فرض مشکالت حادتر و فراگیرتر نیز می شود. مثاًل در استان خوزستان حوزه انتخابیه، 
شوشتر و گتوند که تاکنون نماینده ای از گتوند موفق به حضور در مجلس نشده است یا 
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حوزه مسجد سلیمان و هفتگل یا رامهرمز و رامشیر و ...
در رابطه با نسبی و یک مرحله ای شدن انتخابات هرچند با مالحظه نتایج انتخابات گذشته ( 4

و تغییرات بسیار اندک نتایج دور دوم نسبت به دور اول و نیز کاهش هزینه های آن، در نگاه 
اول این طرح مثبت به نظر می رسد،  لیکن خطر و آسیب های تشکیل یک مجلس ضعیف با 
حضور نمایندگانی که برخواسته از اکثریت مردم نیستند بسیار جدی تر و قابل اعتناتر است،

در رابطه با تعیین تدریجی حوزه های رأی گیری برای رأی دهندگان اوالً مشخص نیست ( 5
اینکه سیال  انتخابیه است یا شعب اخذ رأی، ضمن  مقصود از حوزه رأی گیری حوزه 
بودن جمعیت به خصوص در شهرهای بزرگ و مجاور یکدیگر باعث کاهش مشارکت در 

صورت اجرای این فرض می گردد.

در خصوص تعیین تاریخ ثابت برای برگزاری کلیه انتخابات، با توجه به چهارفصل بودن ( ۶
کشور و مشکالتی ویژه ای که در فصل های سرد و گرم در مناطق سردسیر و گرمسیر 
دامنگیر اجرای انتخابات است، تعیین ماه اردیبهشت فی نفسه بد نمی باشد. لیکن با توجه به 
هم شرایط بودن ماه میانی فصل پاییز)آبان( با این ماه و تالقی اقدامات و برنامه ریزی های 
مقدماتی انتخاباتی موعد اردیبهشت با تعطیالت انتها و ابتدای سال به نظر می رسد در 
صورت حل مشکل و تضاد قانون اساسی آن مبنی بر 4 ساله بودن ریاست جمهوری و 
مجلس شورای اسالمی و مشخص بودن ابتدا و انتهای هر دو دوره، آبان ماه برای این امر 

متناسب تر باشد. 
برخی از سیاست های پیشنهادی از جمله اینکه »هر فرد حداکثر به سه نامزد رأی بدهد« ( 7

محدود کننده حقوق مردم و مغایر قانون اساسی به نظر می رسد.
صدر بند )1( پیش نویس سیاست های کلی انتخابات "اگر منظور استانی شدن انتخابات ( 8

است"، باید به صورت کلی بر حوزه بندی انتخابات به صورت حوزه استانی تأکید نماید و 
کیفیت و شیوه تقنینی و اجرایی آن به موجب قانون تعیین گردد.

برگزاری انتخابات در اردیبهشت ماه در قسمت اخیر بند)1( جزیی بوده و ضرورتی برای ( 9
ذکر آن در سیاست های کلی نمی باشد. بلکه باید تا تأکید بر تعیین تاریخ برگزاری انتخابات 
به صورت زمانبندی متعارف و ثابت با رعایت شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تنظیم 

گردد.
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بند) 5( سیاست های پیشنهادی
1- هرچند نفس فعالیت و حضور فعال احزاب در انتخابات امری میمون و مبارک است، 
لیکن رسمیت بخشیدن به تحرکات احزاب و گروه های سیاسی در انتخابات با استفاده از 
امکانات دولتی محل اشکال و موجب توسعه احزاب دولتی و اعمال نفوذ و تغییرات در 
روند برگزاری انتخابات و به حاشیه رفتن سالیق مستقل و غیرسیاسی است. این موضوع 
در کنار فصلی و خلق الساعه بودن بخش قابل توجهی از احزابی که در ایام انتخابات ابراز و 
اعالم موجودیت می کنند بیش از پیش محل تأمل است. چرا که احزاب با توجه به قدرت 
رسانه ای و ظرفیت البی گری خود امکان ایجاد دغدغه های کاذب برای مردم در رسیدن 
خود به قدرت را دارند. ضمن اینکه هیچ یک از احزاب سیاسی فعال در کشور و حتی جمع 
تمامی احزاب موجود، دارای بدنه تشکیالتی مردمی حتی در حد یک درصد افراد جامعه 
نیستند در حالی که این گروه قریب 99 درصد فضای رسانه ای کشور را در اختیار داشته و 

در حال تئوریزه کردن دغدغه های خود در جامعه اند.
بند) 6( سیاست های پیشنهادی

باعث ( 1 که  وثیقه  تعیین  لیکن علت و ضرورت  است  دفاع  قابل  در مجموع  الف  بخش 
کاهش تعداد داوطلبان می شود و افزایش 5 سال سن داوطلبان مجلس روشن نیست. 
ضمن اینکه در بحث استعفا نیز می بایست کلیه مسئولین با تعیین سطح و ... مشمول آن 

گردند.
رسومات ( 2 از  الگو  یک  موضوع  این  می رسد  نظر  به   ۶ بند  از  ب  بخش  در خصوص 

انتخاباتی برخی کشورها بدون توجه به سایر ارکان و شرایط انتخاباتی در آن کشور باشد، 
چرا که در کشورهای مجری این قانون نوعًا شورایی تحت عنوان شورای نگهبان با این 
کیفیت و وزن وجود ندارد و تحقق شرایط اعالم شده کافی برای پذیرفته شدن داوطلبی 
افراد تلقی شده و در واقع دلیلی به واجد صالحیت بودن داوطلب محسوب می شود، 
نه اماره آن، در حالی که در طرح فوق عالوه براینکه شرایط اعالم شده عماًل ورود افراد 
مستقل و غیروابسته را به عرصه انتخابات مشکل و تعدادی از رقبای احتمالی حذف و 
فضا را تبعیض آلود می کند و به نوعی شروع زودهنگام به عرصه انتخابات را با رونق 
البی گری ها برای جمع آوری امضاها و تأییدیه های الزم رسمیت بخشیده، عماًل نیز با 
توجه به قلت افراد واجد صالحیت برای تأیید داوطلبان به نسبت تعداد کاندیداها و نهایتًا 
موضوع یا به صف آرایی زودهنگام نخبگان و به نوعی اعالم ناخواسته مواضع می انجامید 
و یا افراد فوق مجبورند برای داوطلبان مختلف که قرارست به زودی رقیب هم باشند، 
همزمان تأییدیه صادر کنند که خود باعث لوث شدن موضوع می گردد. در هر دو حالت 
نیز رد صالحیت داوطلبی که به هر طریق موفق به اخذ این تأییدیه ها گردیده به امری 
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محال و یا پرهزینه تر از پیش تبدیل شده که هم عکس العمل داوطلب رد صالحیت شده 
و هم افراد تأیید کننده آنها را در پی دارد. به این ترتیب هدف اولیه که کاهش بار و فشار 
از روی دوش شورای نگهبان است را به راحتی نقش و شورا را در موقعیت عمل انجام 
شده قرار می دهد، چرا که امر خواسته یا ناخواسته نوعی تعیین مصداق برای شرایط 
مطرح در قانون بوده و بر خالف اصول 115 و 110 قانون اساسی عماًل جایی برای نظر 
و نظارت شورای نگهبان باقی نمی ماند. ضمن اینکه تشخیص شرایط درجریان ثبت نام، 
با وزارت کشور می باشد، یعنی باید وزارت کشور یک لیست از مقامات موضوع را در 
طی 33 سال گذشته در اختیار داشته باشد و اسامی را با آن راستی آزمایی کرده و احتماالً 

اصالت مهر و امضاها را هم به صورت آنالین استعالم نماید.
این ( 3 که  گفت  باید  اوالً  فرادست،  شوراهای  برای  تحصیلی  مدرک  شرط  در خصوص 

پایین تر  تحصیلی  مدارک  با  بعضًا  که  می باشند  پایه  شوراهای  منتخب  خود  شوراها 
انتخاب شده اند. منظور از مدرک رسمی چیست و ثانیًا مدرک تحصیلی قابل قبول در 

شهرها و روستاه های زیر 100هزار نفر چیست؟
از ( 4 یکی  عنوان  به  انتخابات«  برگزاری  از  قبل  ماه  سه  مقامات  »استعفای  شرط  اطالق 

آن  پیشنهادی  سیاست های   »۶« بند  »الف«  جزء  در  مندرج  نحو  به  کلی،  سیاست های 
دبیرخانه، مغایر اصل )114( قانون اساسی در مورد انتخابات ریاست جمهوری است که 
انتخاب متوالی رئیس جمهور را برای یک دوره تجویز نموده است. صرف نظر از اینکه 
شرط »ارائه امضاء 100 نفر مبنی بر تأیید شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی« 
مندرج در ردیف هفتم ذیل جزء »الف« بند »۶« واجد مغایرت یا شبهه مغایرت با قانون 
اساسی می باشد، مفاد این شرط از مصادیق سیاست های کلی به نظر نمی رسد و متضمن 
ورود به جزئیات می باشد، به عالوه واژه »شامل« در این ردیف موجب ابهام می شود از 
آن جهت که آیا 100 امضای جمع آوری شده حتمًا باید مشتمل بر امضای همه عناوین 
مندرج در این ردیف)نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و...( باشد یا اخذ 100 امضاء از 

مصادیق یک یا دو عنوان)برای مثال( کفایت می کند.
در جزء )الف( بند )۶( شرایط الزم برای نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسالمی ( 5

باید به صورت کلی و به شکل زیر بیان گردد: »تعیین شرایط الزم نامزدهای نمایندگی 
مجلس شورای اسالمی به گونه ای که نماینده مجلس عالوه بر تعهد نسبت به آرمان های 
مدیریتی،  تجربه و سوابق  لحاظ سن، تحصیالت،  از  اساسی،  قانون  و  اسالمی  انقالب 
شرایط جسمی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، توانایی الزم برای تصدی امر نمایندگی 

را داشته باشد.«
)ب( بند ۶ "الزم است اصالح شود": »شرایط نامزدهای ریاست جمهوری به گونه ای ( ۶
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تنظیم گردد که منطبق با مسئولیت خطیر ریاست قوه مجریه باشد و شورای نگهبان این 
شرایط را از لحاظ سن، تحصیالت، تجربه و حسن سابقه مدیریتی، مسئولیت پذیری، 
شخصیت، امانت داری و تقوا، ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسالمی ایران به گونه ای 

تعیین نماید که نامزد، توانایی الزم برای پذیرش مقام ریاست جمهوری را داشته باشد.
به ( 7 است  الزم  نگهبان-  شورای  وظایف  با  ارتباط  عدم  علی رغم   -)۶( بند  )ج(  جزء 

صورت کلی تعیین و اشاره گردد.
بند) 7( سیاست های پیشنهادی

این بند عالوه بر اینکه مخالف صریح اصل 99 قانون اساسی در خصوص نوع و ابعاد ( 1
اعمال نظارت شورای نگهبان است، به دالیل ذیل نیز محل سوال و تأمل است. اول اینکه 
پسندیده بود با توجه به همزمانی دو انتخابات شوراها و ریاست جمهوری و نبود منع 
قانون اساسی، نظارت برا نتخابات شوراها نیز به شورای نگهبان محول گردد. ثانیًا تأکید 
بر انجام استعالمات صرفًا از طریق مراجع چهارگانه و در چارچوب وظایف قانونی محل 
تأمل است، چرا که اگر سند و مدرک مستدل و متقنی دال بر فاقد شرایط بودن داوطلب 
از هر طریقی غیر مراجع مذکور نیز به دست آن شورا برسد نباید به آن توجه و استناد 

نمود؟

فارغ از اینکه با وجود مصوبه مورخ 1378/8/22 مجمع محترم در خصوص »قانون لزوم ( 2
دقیق شکایات داوطلبین رد صالحیت شده در انتخابات مختلف« نیازی به ورود مجدد به 
این موضوع مالحظه نمی شود، رصد تمامی سوابق سوء افراد در مراجع قضایی و نظارتی 
عقاًل و عماًل غیرممکن بوده و موارد قابل اعتنای بسیاری وجود دارد که بهر هر دلیل 
پرونده ای برای آن در این مراجع مفتوح و یا منجر به رأی و ... نگردیده است و فقدان 
سوء سابقه در این مراجع دلیل بر نداشتن هرگونه سابقه سوء از سوی داوطلب نمی باشد. 
علیهذا به نظر می رسد بهتر باشد قید تحقیقات محلی توسط هیأت های اجرایی و نظارتی 
که به نوعی متشکل از معتمدین مردم هستند همچنان مورد توجه و تأکید قرار بگیرد و 

طرق کسب اطالعات مستند از سوابق داوطلبان محدود نگردد.

»از آنجا که مسئولیت نظارت بر انتخابات و احراز صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس ( 3
است؛  نگهبان  عهده شورای  بر  رهبری  خبرگان  و  ریاست جمهوری  اسالمی،  شورای 
الزم است ترتیباتی اتخاذ گردد که فرآیند بررسی و رسیدگی به احراز نهایی صالحیت 
نامزدهای انتخابات در دوره زمانی معقول و متناسبی قبل از روز رأیة گیری و با بهره گیری 

از ظرفیت کارشناسی مراجع رسمی و محلی صورت پذیرد.«
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بند)8( سیاست های پیشنهادی
بند»8« از آن جهت که متضمن ورود و دخالت مقامات خارج از قوه مجریه در امور ( 1

اجرایی کشور می باشد مغایر اصول )57 و ۶0( قانون اساسی می باشد. ضمنًا عضویت دو 
نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و رئیس شورای عالی استان ها در ستاد انتخابات 
از آن جهت که شامل مواردی هم می شود که خود آن افراد نافی و نمایندگی مجلس یا 

شوراهایی باشند واجد ایراد است.
انجام برخی اصالحات نیز در متن تنظیمی مناسب به نظر می رسد که چند مورد آن به ( 2

شرح زیر اعالم می گردد:

الف- اضافه کردن عبارت »با رعایت کلیه جوانب امنیتی و عدم امکان هرگونه تخلف 
 »1« بند  ذیل  سوم  ردیف  در  کنندگان«  انتخاب  از  نام  »ثبت  عبارت  از  بعد  تقلب«  و 

پیش نویس سیاست های انتخابات.
ب- اصالح عبارت »تعیین هزینه های انتخاباتی« در بند »3« به عبارت »تعیین شیوه  ها و 

نیز هزینه های انتخاباتی«
دقیق مصادیق  »پیش بینی  این عبارت  با  اضافه شود  به سیاست های کلی  بند  ج- یک 
رقابت ناسالم به عنوان تخلفات و جرائم انتخاباتی از قبیل تشکیل مجالس پذیرایی و نیز 

پیش بینی مجازات متناسب از جمله سلب صالحیت نافی و یا فرد منتخب.
بند )8( "الزم است اصالح شود":»از آنجا که ماهیت برگزاری انتخابات از امور اجرایی، ( 3

به  انتخابات  قانون  وکارهای  ساز   که  است  الزم  نمی باشد؛  صرف  قضایی  و  تقنینی 
برگزاری  امر  در  مردمی  برجسته  معتمدین  و  گانه  سه  قوای  که  گردد  تنظیم  گونه ای 

انتخابات نقش مؤثری ایفا نماید.
بند)9( سیاست های پیشنهادی

بند )9( "الزم است اصالح شود": »قانون جدید انتخابات در چارچوب سیاست های کلی ( 1
انتخابات تدوین می گردد و اصالح آن با در نظر گرفتن حداکثر بهره وری از سیاست ها 
و اهداف کالن جمهوری اسالمی ایران و آرمان های انقالب اسالمی، مستلزم تصویب دو 

سوم نمایندگان مجلس شورای اسالمی باشد.«
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چهارم(پیش  نویس سیاست  های کلی انتخابات تهیه شده توسط کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی 
پس از ارزیابی)ویرایش دوم(

تأمین عدالت انتخاباتی و ساماندهی انتخابات از طریق:( 1

• تعیین حوزه  های انتخاباتی مجلس و شوراهای اسالمی بر مبنای میزان جمعیت و مقتضیات 	
محلی به گونه  ای که حداکثر عدالت، در قدرت انتخاباتی مردم در رأی دادن به تعداد برابر 

نامزدها اعمال شود؛

• برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی بصورت دو مرحله ای در صورت عدم کسب 	
نصاب قانونی در مرحله اول.

• ارتقاء کارآمدی شوراهای استان از طریق افزایش اختیارات و انتخاب اعضاء آن شورا با 	
رأی مستقیم مردم.

انتخابات و سطح شناخت مردم از داوطلبان و برنامه  های آنان به ( 2 افزایش سالمت 
منظور مشارکت حداکثری از طریق بهره  مندی عادالنه،  مناسب و مقتضی با هر انتخابات 
از رسانه ملی، رسانه  های محلی و امکانات عمومی کشور و تأمین ضابطه مند بخشی از 

منابع مالی هزینه  های داوطلبان.
تعیین سقف هزینه  های انتخاباتی، شفاف  سازی منابع و هزینه  های مالی داوطلبان و ( 3

احزاب، متناسب با هر انتخابات و حسب مورد حوزه انتخاباتی و پیش  بینی ساز و کار کنترل 
و نظارت دقیق، از طریق کمیته  های تخصصی که به همین منظور تشکیل می شوند.

پیش گیری، اقدام مؤثر و رسیدگی سریع و دقیق به جرایم و تخلفات انتخاباتی بویژه ( 4
جرایم امنیتی، مالی، تبلیغاتی و جریانات تخریبی و هرگونه اقدام مغایر با همبستگی ملی با 

پیش بینی ساز و کار خاص قضایی مربوط به آن.
بستر سازی و راهبری احزاب و تشکل  های قانونی جهت جلب حضور فعال و با نشاط ( 5

مردم و ارتقاء سطح آگاهی  های عمومی، از جمله فراهم نمودن امکان رأی به لیست در کنار 
رأی مستقیم به داوطلبین توأم با تمکین به سازوکارهای قانونی، قبل، حین و بعد از انتخابات 

و پاسخگویی در قبال هرگونه سوء عملکرد ناشی از عدم رعایت قوانین.
ساماندهی اجرا و یکسان  سازی نظارت در برگزاری انتخابات از طریق:( ۶

• اجرای انتخابات توسط کمیسیونی با مسئولیت دولت و متشکل از کمیته  های تخصصی با 	
ترکیبی از نمایندگان قوای سه گانه و سایر اشخاصی که براساس قانون پیش بینی می  گردند.

• هر 	 قانون  چارچوب  در  نامزدها،   صالحیت  برای  الزم  شرایط  احراز  و  دقیق  بررسی 
انتخابات با پیش بینی زمان کافی از طریق استعالم از مراجع ذی صالح.
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• نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها با استفاده از عوامل نظارتی خود.	
ارتقاء شایسته  گزینی در انتخاب داوطلبانی در تراز شایسته جمهوری اسالمی ایران و ( 7

دارای ویژگی  هایی متناسب با جایگاه  های مربوطه از طریق:
• اتخاذ ترتیبات الزم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل و استعفاء 	

آنان همزمان با شروع ثبت نام، مگر کسانیکه در زمینه نظارت یا اجرا انتخابات مسئولیت 
مستقیم دارند.

• تعیین دقیق معیارها و شاخص  های شفاف و سنجش پذیر داوطلبان ریاست جمهوری جهت 	
برخورداری از شرایط مذکور در قانون اساسی همراه با لحاظ نمودن شرایط سنی، تحصیالت 

و توانایی جسمی الزم برای مسئولیت خطیر ریاست جمهوری.

• تعیین دقیق معیارها و شاخص  های شفاف و سنجش پذیر شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس 	
شورای اسالمی در رابطه با تعهد نسبت به اسالم، آرمان  های انقالب اسالمی و قانون اساسی؛ 
امانتداری، عدالت، تقوا، پاسخگویی و مسئولیت  پذیری همراه با لحاظ نمودن شرایط سنی، 

تحصیالت، تجربه و حسن سوابق مدیریتی و توانایی جسمی الزم برای امر نمایندگی.
• تعیین دقیق معیارها و شاخص  های شفاف و سنجش  پذیر شرایط داوطلبان عضویت در 	

شوراهای اسالمی جهت دارا بودن صالحیت  های عمومی همراه با لحاظ نمودن شرایط 
سنی، تحصیالت یا تجربه الزم، سکونت و آشنایی با مقتضیات محلی و توانایی جسمی 

الزم برای امر نمایندگی.
• لحاظ شرط الزم برای انتخاب کنندگان که دارا بودن حداقل سن 18 سال تمام در روز 	

رأی  گیری می  باشد.
استحکام و ثبات نسبی قوانین و مقررات انتخابات از طریق تنظیم قانون انتخابات در ( 8

چارچوب سیاست  های کلی و عدم تغییر آن به مدت ده سال، مگر به ضرورت و از طریق 
ارائه الیحه و تصویب نمایندگان مجلس.

پنجم( سیاست  های ارسالی به شورای مجمع برای اعالم نظر مشورتی 
و ( 1 جمعیت  میزان  مبنای  بر  اسالمی  شوراهای  و  مجلس  انتخاباتی  حوزه  های  تعیین 

مقتضیات محلی به گونه  ای که حداکثر عدالت، در قدرت انتخاباتی مردم برای رأی 
دادن به تعداد برابر نامزدها اعمال شود و در شهرهای بزرگ امکان شناخت هر چه 
بیشتر مردم از داوطلبان شوراهای اسالمی امکان پاسخگویی مؤثر اعضاء این شورا به 

مردم فراهم گردد.
عدم ( 2 صورت  در  دو  مرحله  ای  بصورت  اسالمی  شورای   مجلس  انتخابات  برگزاری 
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کسب نصاب قانونی درمرحله اول.

بهره  مندی داوطلبان به صورت برابر و مناسب با هر انتخابات از رسانه ملی، رسانه  های ( 3
محلی و امکانات عمومی کشور.

تعیین حدود هزینه های مجاز انتخاباتی، شفاف  سازی منابع و هزینه  های مالی داوطلبان ( 4
و تشکل ها، متناسب با هر انتخابات و حسب مورد حوزه انتخاباتی و اعمال نظارت 

دقیق در این عرصه.
پیش گیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و رسیدگی سریع و دقیق و مؤثر به آنها بویژه ( 5

جرایم امنیتی، مالی، تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان و هرگونه اقدام مغایر 
با همبستگی ملی.

ارتقاء شایسته  گزینی در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسالمی ایران و دارای ( ۶
ویژگی  هایی متناسب با جایگاه  های مربوطه از طریق:

تعیین دقیق معیارها و شاخص  ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان مسئولیت  های 	•
ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت شوراهای اسالمی با تأکید بر کارآمدی 
علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت های مربوط، تعهد به اسالم، انقالب و 

نظام اسالمی و قانون اساسی.
 بررسی دقیق و احراز شرایط الزم برای صالحیت نامزدها در چارچوب قانون هر 	•

انتخابات با پیش  بینی زمان کافی از طریق استعالم از مراجع ذیصالح و پاسخگویی 
مسئوالنه و به موقع آنها.

 اتخاذ ترتیبات الزم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.	•
تعیین سازوکار الزم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم نامه، جلوگیری ( 7

یا  زوال  اقدامات الزم در صورت  انجام  و  اخالقی  و  اقتصادی  مالی،  از سوءاستفاده 
کشف فقدان شرائط الزم نمایندگی مجلس در منتخبان.

ارتقاء سطح شناخت و آگاهی  و آموزش های عمومی و فعالیت قانونمند و مسؤوالنه ( 8
احزاب و تشکل های قانونی در جهت افزایش مشارکت و حضور با نشاط مردم.

نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس ( 9
شورای اسالمی و خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صالحیت داوطلبان، رسیدگی 
به شکایات، تأیید یا ابطال انتخابات بمنظور تأمین سالمت انتخابات، جلب مشارکت 
حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی دهندگان با تعیین ساز و کارهای شفاف و 

زمان مند و اطمینان بخش.
بهره  گیری از فناوری  های نوین، در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سالمت ( 10
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در اخذ، شمارش و اعالم نتایج.
ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست  های کلی و تغییر ندادن آن برای ( 11

مدت معتنابه مگر به ضرورت و از طریق ارائه الیحه.

ششم (نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست های کلی انتخابات

بر اساس بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در اجرای 
بند )3( پیوست حکم مورخ 1391/1/17 مقام معظم رهبری مدظله العالی، نظر مشورتی نهایی 
شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست های کلی انتخابات مشتمل بر 

بیت و دو ماده، پانزده بند و دو تبصره به شرح ذیل تقدیم می گردد.
1-تعیین حوزه های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر 

عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.

2- مشخص نمودن شعبه اخذ رای برای رای دهندگان قبل ازبرگزاری انتخابات.

3- برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا در 
مرحله اول با اکثریت مطلق آراء و در مرحله دوم با اکثریت نسبی.

4- بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر و عادالنه متناسب با امکانات در هر 
انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و دیگر رسانه ها و امکانات دولتی عمومی کشور.

5- ممنوعیت هر گونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده های خارج از اختیارات قانونی و 
هرگونه اقدام مغایر با امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی .

۶- تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیر مجاز انتخاباتی، شفاف سازی منابع و 
هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های سیاسی و اعالم به مراجع ذیصالح و اعمال نظارت 

دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی .

7- پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به 
آن ها بویژه جرایم امنیتی، مالی، تبلبغاتی، و اقدامات تخریبی ضدداوطلبان و هر گونه اقدام مغایر 

با قانون و شرع و نیز منافع ، وحدت و امنیت ملی .
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8- ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه 
افزایش  تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم بمنظور  کردن آن در فرهنگ عمومی و 

مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخابات اصلح .

9- تعیین چارچوب ها و قواعد الزم برای فعالیت قانون مند و مسئوالنه احزاب و تشکل های 
سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسالمی 
ایران به نحوی که رقابت های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار 

نظام شود .

10- تسهیل و ارتقاء سطح مشارکت احزاب و تشکل های سیاسی قانونی در انتخابات بمنظور:

1-10- معرفی افراد شایسته در تراز جمهوری اسالمی ایران و در چارچوب صالحیت های 
قانونی.

افزایش مشارکت و  داوطلبان مورد حمایت در جهت  انتخاباتی  رقابت سالم  مطالبه   -10-2
حضور با نشاط مردم .

3-10- مسئولیت پذیری، قانونمداری و رعایت قواعد و مقررات فعالیت سیاسی توسط اعضاء، 
طرفداران و داوطلبان و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات .

4-10- پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضاء و طرفداران در مراجع قانونی .

5-10- مسئولیت پذیری برای پشتیبانی های تخصصی و حفظ و ارتقاء شایستگی های نمایندگان 
در طول دوران خدمت.

۶-10- حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادالنه از 
امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب .

11- پاسداری از آزادی و سالمت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم 
بعنوان حق الناس در قانونگذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بیطرفی از سویه مجریان و 

ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان .
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نمایندگی  جمهوری،  ریاست  مسؤلیت های  داوطلبان  انتخابات  در  مناسب  زمینه سازی   -12
مجلس و شوراهای اسالمی و تراز شایسته جمهوری اسالمی ایران و دارای ویژگی هایی متناسب 

با جایگاه های مربوطه از طریق :

1-12- تعیین دقیق معیارها و شاخص ها برای احراز شرایطی عمومی و اختصاصی داوطلبان 
با تاکید بر تعهد به اسالم - انقالب و نظام اسالمی و قانون اساسی بویژه التزام به والیت فقیه، 

سالمت اخالقی - اقتصادی و کارآمدی های متناسب با مسؤلیت های مربوطه .

2-12- شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام به شیوه های مناسب 
قانونی و متناسب با هر انتخابات .

هر  قانون  در چارچوب  نامزدها  برای صالحیت  الزم  شرایط  احراز  و  دقیق  بررسی   -12-3
انتخابات با پیش بینی زمان کافی از طریق استعالم از مراجع ذیصالح و پاسخگویی مسؤالنه و 

به موقع به آنها .

4-12- اتخاذ ترتیبات الزم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.

5-12- تعریف و اعالم معیارها و شرایط الزم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و 
مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری .

و  بسیج  سازمان  انتظامی،  نیروی  سپاه،  ارتش،  از  اعم  مسلح  نیروهای  ورود  ممنوعیت   -13
دستگاه های اطالعاتی و امنیتی در دسته بندی های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری 

از داوطلبان .

14- اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی، خبرگان رهبری و شوراهای 
اسالمی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب 
وزیر کشور بعنوان رئیس هیات، وزیر اطالعات، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور، رئیس دیوان محاسبات و یک نماینده دیگر از طرف قوه مقننه به انتخاب مجلس شورای 
اسالمی و هفت نفر از شخصیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بعنوان معتمدین که وظایف 
این هیات و نیز ترکیب و وظایف هیات های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص 

می کند.
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وزارت کشور 30 نفر از معتمدین اصناف، اقشار و نخبگان مختلف اجتماعی را که شرایط آنها را 
قانون تعیین می کند با هماهنگی و نظر شورای نگهبان دعوت و آنها از میان خود 7نفر را بعنوان 

معتمدین مردم برای عضویت در هیات مرکزی انتخاب می کنند.

15- نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس 
شورای اسالمی، خبرگان رهبری از جمله تاییدنهایی صالحیت داوطلبان تا قبل از شروع تبلیغات 
انتخاباتی و رسیدگی به شکایات، تایید یا ابطال انتخابات بمنظور تامین سالمت انتخابات، جلب 
قانونی،  تعیین سازوکارهای  با  داوطلبان و رای دهندگان  تامین حقوق  و  مشارکت حداکثری 

شفاف، زمانمند واطمینان بخش .

1-15- پاسخگویی مکتوب و مطلوب در خصوص ابطال انتخابات و رد صالحیت داوطلبان در 
صورت درخواست آنان .

2-15- نظارت بر انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا توسط هیات های مذکور در بند 14 
صورت می پذیرد .

3-15- ضرورت پیش بینی سازوکار دفاع نامزدهای رد صالحیت شده توسط شورای نگهبان 
در قانون انتخابات .

1۶- ایجاد امکانات الزم برای بهره گیری از فناوری های نوین و توسعه بانک های اطالعاتی 
مربوطه، در جهت ارتقاء شفافیت، سرعت و سالمت در اخذ، شمارش و اعالم نتایج حداکثر 

ظرف سه سال پس از ابالغ این سیاست .

17- تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات های عمومی به گونه ای که فاصله برگزاری آنها 
حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرایی آن تا حدامکان یکسان و متحد صورت پذیرد .

برای مدت  تغییر آن  انتخاباتی در چارچوب سیاست های کلی و عدم  قوانین  18- تصویب 
نمایندگان مجلس شورای  تایید دوسوم  به  قانون  تغییر  اینکه ضرورت  حداقل 10سال، مگر 

اسالمی برسد.

19- فراهم نمودن سازوکار مناسب برای حضور نمایندگان داوطلبان و احزاب در تمام مراحل 
انتخابات اعم از اخذ رای، شمارش، تجمیع و اعالم نتیجه نهایی .
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20- ممنوعیت کاندیداها و احزاب در استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و 
تبلیغاتی و برخورد بموقع دستگاه های ذیربط .

21- ممنوعیت ورود قوای سه گانه، اعم از وزارتخانه ها، و دستگاه های تابعه آنها، سازمان ها، 
نهادها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در دسته بندی های سیاسی و جناحی انتخاباتی 

و جانبداری از داوطلبان .

تبصره 1 : ورود افراد به صورت شخصی و بدون استفاده از موقعیت حقوقی بالمانع است.

تبصره 2 : مجریان و ناظران انتخابات حق جانبداری از داوطلبان را ندارند.

22- پیش بینی راهکار قانونی الزم توسط دولت و مجلس برای ایجاد امکان رای دادن به لیست 
احزاب و گروه های قانونی.







بخش چهارم: گزارش و نقد کتاب

مقاالت:

-گزارش جلسه با »احزاب« و »نمایندگان ادوار مجلس«
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1: احزاب و انتخابات
در حال حاضر در صحنه سیاسي ایران، بیش از 220 حزب، جمعیت و تشکل سیاسی 
لزوم  انتخابات،  خصوص  به  سیاسی،  فرایندهای  در  آنان  خاص  جایگاه  که  دارند  حضور 
ساماندهي آنان را ضروری مي نماید. یکي از ساز و کارهاي مهم در این زمینه قانون است؛ اما 
علي رغم اهمیت این مساله،  قانون انتخابات و نیز قانون احزاب، داراي نواقص و ضعف های 
اساسی هستند. در راستاي شناسایي چالش هاي این حوزه، کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم 
رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حضور تعدادی از دبیران کل احزاب و 
تشکل های سیاسی، جلسات کارشناسي را برگزار نمود. این گزارش بر آن است تا راه کارهاي 
ارائه شده در این جلسات، در زمینه ي بهبود عملکرد احزاب در انتخابات را، تبیین نماید. 
شرکت کنندگان در جلسه، راه کارهاي ذیل را جهت ساماندهي احزاب و بهبود عملکرد آنان 

ارایه نمودند:
• تبیین ارتباط منطقي میان قانون احزاب و قانون انتخابات،	
• تمهید ساز و کارهاي مقتضي جهت عطف توجِه راي دهندگان به لیست احزاب، ضمن 	

توجه به افراد مستقل،
• تبیین ساز و کارهای مناسب در جهت حمایت مالی از احزاب، به تناسب اعضاء،	
• ترغیب احزاب کوچک به ادغام و تشکیل یک حزب واحد بزرگ و منسجم،	
• و 	 نیازها  با  متناسب  الگویی  تدوین  و  احزاب  مقوله  در  کشورها  سایر  تجارب  مطالعه 

ارزش های کشور،
• عطف توجه مسئولین و مردم به نقش خطیر احزاب در عرصه سیاسي کشور،	
• تمهید ساز و کارهاي مقتضي جهت انجام فعالیت اقتصادی، به منظور کسب درآمدهای الزم.	

1- این دو گزارش توسط آقای قدرت علی حشمتیان نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسالمی تهیه و تدوین شده است.
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عالوه بر مقوالت فوق، در راستاي بهره گیري بهینه از ظرفیت فرایند انتخابات، کارشناسان 
تمهیدات زیر راعنوان نمودند:

• معرفی نامزدهای شایسته و جلوگیری از تشتت نیروها،	
• ممانعت از پراکندگی آراء و تمرکز آن،	
• شفاف سازی دیدگاه هاي احزاب و نامزدها و تمرکز بر موضوعات اساسی،	
• تمهیدات مقتضي در جهت پاسخگویي منتخبین، در راستاي تحقق شعارهای انتخاباتی،	
• نظارت دقیق بر فرایند انتخابات، در راستاي ارتقاء سالمت فرایند انتخابات،	
• تعیین مقبولیت و محبوبیت عمومي، به عنوان یکی از شروط ثبت نام کاندیداها.	

نتیجه گرفت، احزاب کارویژه هایی  از مجموع مباحث کارشناسي مطرح شده می توان      
دارند که بخشی به طور مستقیم و بخشي غیرمستقیم  به فرایند انتخابات مربوط می شوند. با 
حضور احزاب در صحنه سیاسي کشور، نه تنها مولفه هایي هم چون تجمیع و انتقال مطالبات 
مردم به حکومت، آموزش سیاسي جامعه، تربیت نیروهاي سیاسي و ... محقق مي شوند، بلکه 

کارویژه های انتخابات نیز از عمق، گستردگی و شتاب افزون تری برخوردار می شود.
2: انتخابات و نـظام قانون گذاری

تا کنون 53 بار مورد  اصالح قرار گرفته است؛ اما علی رغم اصالحات متعدد، هم چنان 
داراي نواقص فراواني است. مطالعه سیر تدوین و تقنین قانون انتخابات کشور مبین آن است 
که اصالح همه جانبه قانون، به نحوی که کمتر دست خوش تغییر و تحول گردیده و بتواند 

یک رویه قانوني و سیاسي مناسب را ایجاد نماید، از ضروریات امروز جامعه تلقی می شود.
با عنایت به اهمیت موضوع، مقام معظم رهبری)مدظله(، امر به قرار گرفتن مقوله 
کمیسیون  راستا  این  در  نمودند.  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  کار  دستور  در  انتخابات، 
مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به منظور واکاوی 
دوره های  نمایندگان  با  را  جلساتی  سلسله  انتخابات،  قانون  آسیب شناسي  و  موضوع  ابعاد 
مختلف مجلس شورای اسالمی برگزار نمود. در این گزارش مهم ترین محورهای مطرح شده، 

در قالب دو بخش آسیب ها و راه کارهاي پیشنهادي، ارائه مي گردد.
الف( آسیب ها و چالش های موجود

• باال بودن هزینه های انتخابات و ضرورت ساماندهی آن،	
• عدم تناسب میزان جمعیت با تعداد کاندیداها،	
• اصالحات و تغییرات اعمال شده در قانون انتخابات، بیش از آن که معطوف به تامین منافع 	

ملي و مصالح کشور باشد؛ منافع و مصالح نمایندگان هر دوره را مد نظر داشته است،
• نظارت 	 اجرا و  امر  بروز مشکالتی هم چون دشوار شدن  داوطلبان، که موجب   کثرت 
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بر انتخابات، دشواري انتخاب اصلح توسط رای دهندگان، افزایش هزینه های انتخابات، 
گسترش رقابت های قومی و محلی و غیره مي گردد،

• ناکارآمدي شیوه برگزاری انتخابات، و لزوم استفاده از فناوري های نوین و ناکافي بودن 	
زمان و فرصت تبلیغات انتخاباتی.

ب( راهکارها
• تفکیک و تعریف مقوله اعتقاد و التزام)به قانون اساسي، والیت فقیه و...(، در شرایط داوطلبان،	
• تمهید ساز و کارهاي مقتضي، جهت افزایش نقش احزاب در انتخابات،	
• مطالعه قوانین انتخاباتي سایر کشورها و بهره گیري از تجارب آنان، متناسب با نیازها و 	

ارزش های کشور،
• افزایش مدت زمان تبلیغات انتخاباتی برای مجلس شورای اسالمی به 4 هفته، ریاست جمهوری 	

3 ماه، شوراها 2 هفته و خبرگان 1 ماه،
• ثابت بودن زمان اخذ رای و غیرقابل تمدید بودن آن، 	
• تعیین دقیق میزان رای دهندگان هر شعبه اخذ راي، به منظور ارتقاء سالمت انتخابات.	


