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چكیده
مطالعهی تطبيقي نظام انتخاباتي ،همواره زمينهساز بهينهسازی قوانين مرتبط با انتخابات در ادبيات حقوق اساسي
كشورهاست .در اين خصوص پژوهش حاضر بر آن است نظارت بر انتخابات پارلمان بين دو كشور ايران وانگلستان را
مورد بررسي قرار دهد .انتخابات يكي از اساسيترين الزامها و پيش شرط های مردم ساالری و مشروعيت نظامهای
نوين محسوب مي شود .با وجود اين صرف برگزاری انتخابات كمكي به پيشرفت دموكراسي نميكند ،مگر اين كه ديگر
حقوق و آزادیهای بنيادين دموكراسي به رسميت شناخته شود .از اين حيث نظارت بر انتخابات امری است كه همگان
بر ضرورت آن معترفند .فلسفه تعيين ناظر ،اجرای صحيح قوانين و جلوگيری از دخالتهای غير قانوني مقامات اجرايي و
سياسي است .هدف اصلي حفظ سالمت انتخابات است و نظارت بي قيد وشرط و بدون پاسخگويي نميتواند اين
مقصود را برآورده سازد .نظام حقوقي ايران مبتني بر نظارت مضاعف است .شورای نگهبان مطابق اصل  99قانون اساسي
اين نظارت را بر عهده دارد وسپس اعتبار نامه نمايندگان منتخب مورد بررسي و تصويب قرار ميگيرد .در اصل مذكور
از چگونگي اين نظارت سخني به ميان نيامده است و اين مساله موجب بروز برداشتهای حقوقي متفاوت شده است.
اعمال اين نظارت به نحوی است كه عالوه بر نظارت بر صحت انتخابات نوعي نظارت بر صحت انتخاب نيز از طرف
مرجع ناظر به عمل ميآيد كه اين مساله منشا عمده تنشهای انتخاباتي بوده است .نظارت شورا استصوابي است و شامل
كليه ی مراحل انتخابات است و ناظرين منتخب شورا فاقد صالحيت مستقل هستند در اين خصوص تصميمات نهايي
شورا قطعي و الزماالجرا است .در نظام انتخاباتي انگلستان ضمن توجه به تفاوتهای بنيادين دو نظام حقوقي وسياسي
نهادی مشابه شورای نگهبان كه به موجب قانون نظارت بر انتخابات به آن واگذار شده باشد وجود ندارد .شرايط عيني و
فقدان شرايط مبهم و قابل تفسير مسالهی تشخيص صالحيتها را قابل ارزيابي ميسازد و تشخيص صالحيتها بيشتر
حزبي است نظارت جنبهی پيگيری و منوط به شكايت اف راد است كه از طريق دادگاه انتخاباتي مخصوص پيگيری مي-
شود.
واژههای کلیدی :قانون انتخابات ،پارلمان ،انتخابات پارلمان ،نظارت ،انتخاب كننده ،انتخاب شونده
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مقدمه
يكي از اساسيترين اركان ساختار حكومت در يك نظام سياسي قوه مقننه است .در حقيقت پارلمان به عنوان اصلي
ترين نهاد قانونگذاری در هر كشور به شمار ميرود .كار قانونگذاری بر سه امر مهم استوار است .اين كاركردها عبارتند
از وضع قانون ،نظارت و نمايندگي در تصميمگيری ملي كار قانونگذاری را شكل ميدهند .امری كه پارلمان را در ميان
ساير قوا از موقعيت ممتازی برخوردار ميسازد.
از اين حيث نحوه ی برگزاری انتخابات و متد گزينش نمايندگان تأثيری بنيادين بر كاركرد پارلمان دارد .در اين
خصوص دولتهای مدرن امروزی رويكرد گستردهای به دموكراسي در شيوهی حكومتهای خود دارند .دموكراسي
روشي برای اعمال حكومت مردم بر خود است كه كليهی شهروندان مستقيم وغير مستقيم در آن قدرت مشاركت دارند
و بر چگونگي عملكرد دولت نظارت ميكنند .دموكراسي مجموعه اصول وروشهايي است كه از آزادی انسان دفاع ميكند
بنابراين بي ترديد نسبت به ساير روشهای حكومت سازگاری بيشتری با حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعي انسان
دارد.
دموكراسي يعني مردم ساالری و امروزه مفهوم مردم ساالری نهادينه شدن آزادی است كه مقارن با شركت هرچه
بيشتر مردم درشكل گيری قدرت ،اتخاذ تصميمات ،انتخاب نمايندگان و راهيابي به قدرت سياسي است .از اين حيث از
دموكراسي به عنوان نظام منتخبي ياد مي شود كه مبتني بر اصول آزادی و مشاركت متفكرانه و متعهدانه شهروندان در
تعيين سرنوشت واقعي سياسي و اجتماعي خويش ميباشد .در اين خصوص انتخابات آزاد و دموكراتيك بارزترين تجلي
حق تعيين سرنوشت به عنوان حق مشاركت سياسي جلوه و نمود خارجي پيدا ميكند كه زيربنای آن منطق مشاركت،
برابری سياسي و حق تعيين سرنوشت فردی و اجتماعي است .بند سه مادهی  12اعالميه جهاني حقوق بشر اشعار مي-
دارد :اساس و منشأ قدرت حكومت ،اراده مردم است ،اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي برگزار گردد كه از روی صداقت
و بطور ادواری صورت پذيرد .انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با رأی مخفي يا طريقهای نظير آن
انجام گيرد كه آزادی رأی را تأمين نمايد .از آن جايي كه يكي از اصليترين اهداف دموكراسي تامين حقوق و آزادیهای
بنيادين افراد از جمله حق انتخاب شدن وانتخاب كردن است بيترديد امر نظارت بر اين مقوله از اهميت دو چنداني
برخوردار است بنابراين تنها نظام نظارت تضميني كه تلفيقي از نظارت پيشيني و رسيدگي پسيني است ترجمان واقعي
فلسفهی وجودی نظارت را تحقق عيني و عملي خواهد بخشيد .از اين حيث نظارت بر انتخابات زماني معنای واقعي
پيدا ميكند كه از يك جهت پيشگيری از وقوع تخلف را داشته باشد واز طرف ديگر جنبهی پيگيری وتعقيب وابطال
تخلف را دارا باشد .بنابراين نظارت تمام موارد و مراتب مربوط به لزوم صحت انتخابات و درستي نمايندگي و
نمايندگان را شامل ميشود .نظارت توسط هر نهادی كه صورت پذيرد هدف برگزاری انتخاباتي است كه منعكسكننده
خواست و اراده واقعي انتخاب كنندگان باشد و در صورت بروز مفاسد احتمالي در اين رقابت سياسي و سرنوشت ساز
نظارت بر فرايند انتخابات امری ضروری و حافظ صحت و سالمت آن است .فلسفهی اساسي تعيين ناظر برای انتخابات
اجرای صحيح قوانين به منظور جلوگيری از دخالت های غيرقانوني مقامات اجرايي و سياسي در مراحل مختلف
انتخابات و تأمين آزادی واقعي شهروندان در اين مشاركت سياسي برای برگزاری انتخاباتي آزاد ومنصفانه است .برای

اطمينان از صحت جريان انتخابات كه در واقع منعكسكننده آرای واقعي مردم در انتخاب نمايندگان مي باشد بالتبع
تعيين ناظر بر عملكرد مجريان و صحت جريان انتخابات امر الزمي محسوب ميشود كه اين مسأله صرفاً به نظام سياسي
ايران اختصاص ندارد بلكه در همه كشورهای پيشرو در دموكراسي كه چندين سال سابقه انتخابات آزاد را با بينش و
نگرش فلسفه سياسي تجربه كردهاند نيز موضوعيت دارد.
در اين خصوص در نظام سياسي ايران از جمله وظايف شورای نگهبان كه در قانون اساسي به آن تصريح شده است
نظارت بر انتخابات است .اصل  99قانون اساسي با صراحت كامل نظارت بر انتخابات رياست جمهوری ،مجلس شورای
اسالمي ،خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومي و همه پرسي را بر عهدهی شورای نگهبان قرار داده است .اما از
چگونگي نظارت اعمالي توسط شورا در اصل مذكور سخني به ميان نيامده است و همين مسأله موجب بروز برداشت-
های حقوقي متفاوت از نوع نظارت شورای نگهبان شده است .شورای نگهبان در زمان برگزاری انتخابات نخستين
دورهی مجلس شورای اسالمي تشكيل نشده بود و از انتخابات ميان دورهای مجلس اول به نظارت بر انتخابات پرداخت.
اين شورا در اولين اظهارنظر خود در تاريخ  2631/4/12صالحيت تعدادی از داوطلبان انتخاباتي را به دليل داشتن عقايد
ماركسيستي و ضداسالمي رد كرد .در انتخابات مجلس دوم شورای نگهبان با برداشتهای خاص خود از نظارت
صالحيت  14نفر را رد و انتخابات  26حوزه را ابطال كرد .در انتخابات مجلس دورهی سوم نيز مشكالتي پيش آمد كه
به وساطت امام خميني(ره) موضوع فيصله يافت .در برگزاری انتخابات چهارمين دوره ی شورای نگهبان با تفسير اصل
 99قانون اساسي بينش و نگرش خود را در قالب تفسير قانون اساسي نهادينه ساخت .در آستانه دوره چهارم رئيس
هيأت مركزی نظارت شورای نگهبان نظر تفسيری شورا را در مورد مدلول اصل  99قانون اساسي جويا شد .دبير وقت
شورای نگهبان در پاسخ به اين درخواست به صورت رسمي طي نامهی شمارهی  2164مورخ  2631/6/2اعالم كرد
نظارت مذكور در اصل  99قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد يا رد
صالحيت كانديداها ميشود .تفسير شورا از اصل 99ق .ا محور مباحث مربوط به نظارت بر انتخابات و نظارت استصوابي
است .اين تلقي نظارت از اصل  99و رويه ی مترتب بر آن موجد مباحث و مناقشات مختلف پيرامون نظارت شورای
نگهبان در امر انتخابات شد .پس از اين جريانات و قبل از پنجمين دوره انتخابات ،مجلس شورای اسالمي قانون
انتخابات را در تاريخ  2634/5/4اصالح و عنوان نظارت استصوابي در قالب ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای
اسالمي به شرح زير رسميت يافت.
مطابق ماده سوم نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در
كليه امور مربوط به انتخابات جاری است .عالوه بر اين كه شرايط سلبي و ايجابي داوطلبين نمايندگي مجالس بر اساس
قوانين مختلف تعريف خاصي به خود اختصاص ميدهد اما مسالهی حضور افراد در رقابتهای انتخاباتي در نظام های
متفاوت بسته به نظام سياسي و عوامل اجتماعي وفرهنگي در معرض تفاسير متفاوت قرار مي گيرد با وجود اين بايد متذكر
شد كه اعمال محدوديتها بر حقوق سياسي شهروندان تنها در چارچوب قوانين خاص قابل تبيين و تفسير است و نبايد
متعارض با حقوق وآزادی های بنيادين افراد قرار گيرد.
از آن جايي كه پيوند حقوق داخلي با حقوق خارجي و حل تعارض قوانين و يكسان كردن قواعد حقوقي از جمله
اهداف حقوق تطبيقي است كه به تطبيق قواعد حقوقي نظامهای گوناگون مي پردازد .هدف از اين مطالعه تطبيقي آشنايي

با نحوه نظارت بر انتخابات پارلمان در دو كشور ايران و انگلستان است .الزم به ذكر است كه نگارنده ضمن توجه به
تفاوتهای بنيادين نظام حقوقي و سياسي حاكم بر دو كشور در صدد مطالعه وجوه اشتراك و افتراق شيوه نظارت و بيان
معايب و مزايای احتمالي است .هدف اصلي اين پژوهش ارايهی يك مدل مناسب از نظارت بر انتخابات پارلمان با
تأكيد بر معيارها و استانداردهای بين المللي انتخابات آزاد و منصفانه و بيان محاسن و معايب موجود در نظامهای
انتخاباتي دو كشور است .برای تحقق اين موضوع تالش ميشود تا با مطالعات تطبيقي به الگوها و شاخصههای مطلوب
و كارآمد نظام انتخاباتي دست يابي شود و از آنها در جهت بهبود وضعيت فعلي بهرهبرداری گردد .در اين خصوص
طبعاً مطالعهی مقايسه ای و بهره گيری از تجارب حقوقي انگلستان با پيشينه نظام پارلماني در زمينه انتخابات ميتواند در
تأمين چنين هدفي سهم بسزايي داشته باشد .هدف فرعي اين پژوهش بيان محاسن و معايب موجود در نظامهای
انتخاباتي دو كشور است.
بي ترديد ميتوان مدعي بود اصالح نظام انتخاباتي در هر كشور و شيوهی نظارتي حاكم بر انتخابات پارلماني در
بهبود نظام انتخاباتي هر كشور و استقرار دموكراسي بنيادين نقش بسزايي دارد .بديهي است كه نوع خاص ساختار نظام
انتخاباتي ،جايگاه نهاد ناظر ،جايگاه صالحيت ،شيوهی انتخاب يا انتصاب ،شيوهی نظارت و احراز صالحيتها و شيوهی
رسيدگي به شكايات ،نقش قوه قضاييه و مراجع صالحهی رسيدگيكننده و آيين رسيدگي و همگي از مواردی هستند كه
مي توانند در جهت نيل به نظام انتخاباتي كارآمد و مطلوب تأثيرگذار باشند .در هر حال وجود پارهای از مشكالت و
كاستي ها در نوع نظام انتخاباتي ضرورت و اهميت انجام مطالعه را بيش از پيش نمايان ميسازد .در اين راستا يكي از
شيوه های مطالعه و بررسي به منظور دستيابي به راه حلهای مطلوب مطالعات تطبيقي است .انجام چنين مطالعاتي مي-
تواند ضمن شناساندن تجربيات و دستاوردهای كشورهای پيشرفته در اين خصوص ما را در جهت نيل به شيوه نظارتي
مطلوب در راستای انتخابات آزاد و منصفانه كمك كند.
سؤال اساسي و بنيادين اين مطالعه تطبيقي اين است كه آيا تجربه كشوری همچون انگلستان در شيوه برگزاری
انتخابات و نوع نظارت خاص بر انتخابات پارلمان در اين كشور ميتواند راهگشای مشكالت موجود در نظام انتخاباتي
ايران باشد؟ اگر چنين است روند انتخابات و اصول كلي نظارت بر چه مقررات و اصول بنيادين استوار است و چگونه
مي توان از آن ها در جهت رفع كاستيها و مشكالت در روند برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه استفاده بهينه كرد؟
در كنار اين سؤال اصلي ،سؤال ديگری كه در اين پژوهش مطرح مي شود اين است برای اين كه انتخابات در
كشوری از ويژگي های آزاد و منصفانه برخوردار باشد و از نظر كاركردی ،ساختاری ،نظارتي و تشكيالتي كامل و
كارآمد باشد بايد دارای چه ويژگيهايي باشد؟در اين خصوص نظام انتخاباتي ايران و شيوهی نظارتي حاكم بر آن چه
نواقص و كاستيهايي دارد؟ضمن اين كه در ارتباط با اين نواقص ،مشكالت و كاستيها در نظام انتخاباتي و شيوه نظارتي در
كشور انگلستان چه مطالبي در خور توجه است؟
در جهت پاسخگويي به سؤاالت فوق در اين مطالعهی تطبيقي به مفهوم و مباني نظری نظارت ،اهميت نظارت
وجايگاه آن در انتخابات ،مباني تضمينكننده انتخابات آزاد ،حداقل استانداردها و معيارهای انتخابات آزاد و منصفانه در
حقوق و رويهی بينالمللي ،ساختار حكومتي دو كشور و مراحل مديريت و شيوه ی نظارت بر انتخابات پارلمان پرداخته
ميشود .بنابراين بايد ديد كه نحوهی نظارت بر انتخابات در قوانين ايران تا چه

حد با فلسفه ی نظارت بر انتخابات در دكترين حقوق اساسي و نظام انتخاباتي مطابقت دارد و داليل عدم انطباق
احتمالي چيست؟

مبحث اول – مفهوم و مبانی نظری نظارت
نظارت در حقوق عمومي ناظر به نظارت مردم به عنوان موجود ذيحق ،اصيل و واقعي بر حكومت و اجزای آن به
عنوان نهادی اعتباری است و اصل پذيرش نظام قانون اساسي به معني پذيرش حاكميت واقعي مردم و نيز مقيد كردن
حكومت به حدود و قيودی كه مبتني بر نظارت تاسيسي مردمي است و حفظ اين حدود جز با انجام نظارتهای فردی
و جمعي سازمان يافته تداوم نخواهد داشت .معني لغوی نظارت به معني نگاه كردن و نگريستن و نيز مراقبت داشتن و
معنای عرفي آن نيز در همين معني استعمال شده و معني اصطالحي آن نيز مرادف معني لغوی و عرفي آن است لذا
الفاظ و مفاهي م نظارت الفاظي هم خانواده با مفاهيمي يكسان است هرچند كه استعمال اين الفاظ توسط مراجع مختلف
يا در موضوعات و زمانها و مكانهای متفاوت و با تعاريف خاص ميتواند دامنه و حدود و شمول آنها را موسع يا
مضيق سازد و نظارتهای حداقلي يا حداكثری را شامل گردد.
گفتار اول – مفهوم نظارت در فقه و حقوق موضوعهی ايران
نظارت در مفهوم خود به معنای آگاه بودن ،مراقب بودن و مطلع شدن است .يعني كسي كه مجری است بايد بداند،
كس ديگری نيز مراقب كارهای اوست؛ اما اينكه بعد از اطالع از كارها ،مرجع نظارت چه تصميمي ميتواند بگيرد و آيا
مجاز به انجام برخي اقدامات و كارها هست يا نه ،از خود كلمه نظارت بر نميآيد 1.از طرفي ناظر به كسي گفته ميشود
كه عمل يا اعمالي را مورد توجه قرار داده و صحت و سقم آن عمل يا اعمال را به مقياس معيني كه معهود است
ميسنجد.
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با اين توصيف نظارت و ناظر نيازمند پسوندی است كه كيفيت نظارت را هم روشن نمايد .به همين منظور ،در منابع
اسالمي ،نظارت را به دو دسته اطالعي و استصوابي تقسيم نمودهاند .اقدامات شورای نگهبان در سالهای اخير در
خصوص كيفيت نظارت بر انتخابات باعث گرديده است ،حقوقدانان عالوه بر نظارت اطالعي و استصوابي ،نظارت
انضباطي و بعضاً نظارت قانوني را نيز به اين تقسيمبندی اضافه كنند .ناظر اطالعي ناظری است كه اعمال نماينده بايد با
اطالع او باشد و عدم تصويب او خدشه به عمل عامل وارد نميكند 4.يا به عبارتي ،نظارت اطالعي يا استطالعي ،زماني
است كه اعمال حقوق با اطالع ناظر انجام شود ،بدون آنكه ناظر در مقام تصويب يا رد اين اعمال باشد .در چنين حالتي

.2مهرپور ،حسين« ،انتخابات و نظارت شورای نگهبان» .مجموعه مقاالت مشاركت سياسي ،احزاب و انتخابات .تهران :نشر سفير،2623 ،
ص.123
.1جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،ترمينولوژی حقوق ،ج ،5تهران ،انتشارات گنج دانش ،ص .313
.6همان ،ص 313

ناظر مي تواند موارد انحراف و يا تخلف را برای هرگونه اتخاذ تصميم به اطالع مقام ذيصالح برساند.

5

ميتوان به صورت روشن تری نيز تعريف نمود كه اطالع دقيق ناظر از چگونگي وظيفه مامور ،هدف اصلي است
بدون اينكه حق امر و نهي داشته باشد ،اطالعات و قضاوت خويش را به مقام يا نهاد مسئول برای اتخاذ تصميم منتقل
مينمايد.

3

هم چنين در مورد نظارت استصوابي در قوانين موضوعهی ايران مادهی  26قانون امور حبسي و همچنين ماده ی
 2141قانون مدني به اين مساله اشاره دارد .با توجه به تعاريف فوق ميتوان تقسيمبندی نظارت به اطالعي و استصوابي
كه در حقوق اساسي آمده را مورد توجه قرار داد .دكتر كاتوزيان در مورد اين دو نوع نظارت چنين اظهار نظر ميكند:
نظارت اطالعي در موردی است كه اعمال متولي تنها به اطالع ناظر ميرسد تا اگر خيانت يا تقصير و ناتواني مشاهده
كند به مقامهای عمومي اعالم دارد .و در باب استصوابي معتقد است اين نوع نظارت در جايي است كه اعمال متولي
بايستي به تصويب ناظر برسد بدون اين كه او بتواند پيشنهاد دهنده و مقدم باشد .به بيان ديگر در نظارت اطالعي ،ناظر
از طريق آ گاه شدن و اطالع ،اعمال نماينده را زير نظر قرار ميدهد و مجاز به دخالت نيست .لذا موافقت يا عدم موافقت
ناظر اطالعي تاثيری در صحت عمل نماينده ندارد .در مقابل در نظارت استصوابي نظر و ديدگاه ناظر با صحت و سقم
عمل نماينده و مورد نظارت ارتباط مستقيم پيدا ميكند 3.بنابراين دو نوع نظارت را ميتوان تشخيص داد ،در يكي مقام
ناظر فقط به نظارت بر اعمال نماينده خواهد پرداخت و در صورت مشاهدهی اعمال خالف قانون يا قرارداد به مراجع
ذيصالح شكايت ميكند .يعني صالحيت وی در حد اعالم وضعيت است و در اين نوع نظارت ،عليرغم پذيرش
نظا رت برای ناظر ،صحت اعمال حقوقي متولي يا نماينده منوط به تاييد ناظر نيست .اين نوع نظارت ،نظارت اطالعي نام
دارد .نوعي ديگر از نظارت كه قلمرو آن گسترده تر از آگاهي و اعالم است ،اعمال حقوقي نماينده ،بدون اخذ نظر و
رای مساعد ناظر بي اعتبار است و منشا اثر نخواهد بود .اين نظارت نظارت استصوابي نام دارد .در نوع اول ،ناظر مكلف
است ادلّه و نظر خود را به مراجع ذيصالح ارايه دهد و بار اثبات مدعا و ارايه ی دليل برعهدهی وی خواهد بود ولي در
نوع دوم ،اختيارات ناظر به حدی است كه در صورت عدم رضايت و تاييد ناظر ،كليه اقدامات انجام شده بياعتبار
خواهد بود .با وجود اين سوالي كه مطرح مي گردد اين است در صورتي كه نظارت به طور مطلق بيان گردد و هيچ قيدی
نداشته باشد ،بر كدام نوع نظارت ،اطالعي يا استصوابي داللت دارد؟ تقسيم نظارت به استصوابي و اطالعي در فقه شيعه،
حقوق عرفي و حقوق موضوعه دارای سابقه ميباشد .مثال در ماده ی  39قانون مدني آمده است :واقف ميتواند بر
متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطالع او باشد .در اين ماده به روشني تفكيك ميان نظارت استصوابي
و نظارت اطالعي مشخص شده است .به موجب اين ماده ،ناظر وقف ميتواند استصوابي يا اطالعي باشد .مشكل در
جايي مطرح ميشود كه واژهی نظارت يا مفهوم آن به گونهای مطلق در قوانين ذكر گردد .در اين رابطه كه آيا مطلق ذكر
.4هاشمي ،سيدمحمد« ،نظارت شورای نگهبان انضباطي است ،نه استصوابي و نه استطالعي» .مجموعه مقاالت مشاركت سياسي ،احزاب و
انتخابات .تهرا ،نشر سفير .2623 ،ص.195
.5طالقاني ،سيدحميدرضا ،وجاهت قانوني نظارت استصوابي شورای نگهبان ،مجموعه مقاالت نظارت استصوابي ،تهران ،نشر افكار،2632 ،
ص.696
.2كاتوزيان ،ناصر ،حقوق مدني ،عقود معين ،جلد سوم ،تهران ،نشر يلدا،2639 ،ص.142

نظارت حاكي از استصوابي يا اطالعي بودن آن است ،رويه قضايي در ايران ساكت است .بنابراين بررسي دكترين فقهي و
حقوقي در اين زمينه ضروری مينمايد.

2

بند اول – ديدگاه فقها

امام خميني (ره) در تحريرالوسيله در كتاب وقف به جمع استصواب و اطالع در فرض اطالق مفهوم نظارت اشاره
كرده 9ولي در وصيت بر خالف آنچه در باب وقف مد نظر قرار داده است ،متعارف از نظارت را نظارت اطالعي
ميداند 21.آيت اهلل بجنوردی نيز قايل به جمع بين نظارت استصوابي و اطالعي است .وی در كتاب القواعد الفقيه
ميگويد :متولي در مقام عمل بايد هم تصويب ناظر را اخذ نمايد و هم ناظر را در جريان اعمال خويش قرار دهد.
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ديدگاههای فوق مبتني بر پذيرش نظارت استصوابي در فرض اطالق مفهوم نظارت است .در اين ميان از جمله اظهار نظرهای
اخير مي توان به ديدگاه محمد محمدی ریشهری در مورد استصوابي بودن نظارت تحت اين عنوان كه نظارت مفهومي جز
استصواب ندارد 21اشاره كرد .در مقابل نظرات فوق ،نظراتي در مورد اطالعي بودن نظارت در صورت اطالق اين مفهوم
وجود دارد .صاحب جواهر به قراين زماني و مكاني در استنباط نوع نظارت اشاره ميكند .به اعتقاد او ،به علت متفاوت
بودن افراد و اختالف در شرايط زمان و مكان و اوضاع و احوال نميتوان مفهوم ثابتي را از لفظ نظارت در شرايط اطالق
استنباط كرد .و گاه نيز اراده ناظر در ميزان و محل مصرف موصي به مدنظر است كه در اين صورت مستفاد از نظارت،
نظارت استصوابي است 26.و در شرايطي كه از قراين زماني و مكاني خبری نباشد ،ظاهر از نظارت را صرف اطالع و
نظارت اطالعي ميداند 24.آيت اهلل خويي نيز در طرفداری از نظارت اطالعي ،تلقي استصوابي بودن نظارت و ضرورت
عمل وسيع براساس نظر ناظر را خالف ظاهر مفهوم نظارت ميداند.
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بند دوم -ديدگاه حقوقدانان

دكتر هاشمي متاثر از تعابير و تفاسيری كه از نظارت استصوابي توسط شورای نگهبان انجام گرفته است ،نظارت
انضباطي را مدنظر قرار دادهاند .در اين نوع نظارت مقام ناظر بيطرف ،با تطبيق شرايط با قانون ،بدون صالحيت و
مصلحت انديشي ،همانند عمل يك قاضي در دادگاه ،مبادرت به اتخاذ تصميم مينمايد .اين نوع نظارت كه مشابه نظارت
شورای قانون اساسي فرانسه بر صحت انتخابات است نظارت انضباطي ناميده مي شود.
دكتر كاتوزيان قايل به نظارت اطال عي است او با اشاره به اصل عدم واليت ،قدر متيقن از مفهوم نظارت را نظارت
.2علينقي ،اميرحسين ،نظارت بر انتخابات و تشخيص صالحيت و داوطلبان -تهران نشرزني ،2623 ،ص.43
.1موسوی خميني (ره) ،روح ا -...تحريرالوسيله ،ج دوم ،دارالمكتب العلميه ،بي تا ،ص .24
.6همان -ص 215
.4موسوی بجنوردی ،ميرزاحسن -القواعد الفقيه -ج  ،4قم ،موسسه مطبوعاتي اسماعيليان ،بي تا ،ص .611
.2محمدی ری شهری ،محمد« ،نظارت مفهومي جز استصواب ندارد» روزنامه جمهوری اسالمي2632/6/1 ،
.1نجفي ،محمدحسن-جواهرالكالم في شرح شرايع االسالم ،ج  ،21بيروت ،موسسه المرتضي العالميه ،دارالمورخ العربي ،2991 ،صص -191
129
.6همان ص 129
.4خويي ،سيدابوالقاسم ،منهاج العالمين ،ج ،1بيروت ،دارالزهرا ،بي تا ،ص.112

اطالعي ميداند :در صورتي كه در وصيتنامه نسبت به اختيار ناظر حكم صريحي نباشد .ناظر اطالعي است ،زيرا قدر
متيقن از مفهوم عرفي نظارت است و لزوم تصويب اراده وسيع ،واليت اضافي است كه نياز به اثبات دارد.
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دكتر جعفری لنگرودی معتقد است كه بايد اختيار تصويبي ناظر به حداقل ممكن تنزل كند 23.ليكن در صورت اطالق
مفهوم نظارت ،اصل را بر استصوابي بودن آن ميداند .وی به نقل از ملحقات عروه مي نويسد :اگر واقف در وقف تصريح
نكند كه نظارت ناظر ،اطالعي يا استصوابي است ،اصل اين است كه مقصودش نظارت استصوابي است 22.بنابراين مالحظه
ميشود در دكترين حقوقي نيز مانند نظريات فقهي وحدت نظر وجود ندارد.
بند سوم -دامنه نظارت

نظارت به معني وسيع كلمه در زبان عرف و شرع و قانون اساسي اعم از نظارت نظری و نظارت عملي ميباشد كه
براساس نظامات قانون اساسي ،قوانين عادی و ساير مقررات به عمل ميآيد .نظارت نظری كه مفهومي خاص و حداقلي
است صرفاً شامل مشاهده و اظهار نظر است كه مقتضای ذات و اطالق نظارت محسوب ميگردد و استطالعي بودن
الزمه آن و منطوق نظارت و الفاظ و مفاهيم مترادف آن ،مبين آن است ولي نظارت عملي نظارتي با مفهوم حداكثری
است و شامل هرگونه تصميم گيری و هرگونه اقدامات اجرايي يا بازدارنده است كه در مقام نظارت اتخاذ ميگردد .و لذا
به دليل توسعه ی اطالق نظارت و تقييد آن به تصميمات و اقدامات استصوابي ،ضرورتاً تشخيص دامنه نظارت مستلزم
بيان خاص ذيحق يا مقنن ميباشد .براساس قانون اساسي نظارتهای نظری در صالحيت همگان قرار گرفته ولي نظارت
عملي جز در مواردی خاص در صالحيت حكومت است كه به نيابت از طرف ملت آن را اعمال ميكند و مردم جز در موارد
استثنايي حق اعمال نظارت عملي مستقيم را ندارند ،البته بايد متذكر شد اعمال نظارتهای عملي از سوی حكومت نيز
به منزله حقانيت و اصالت حكومت برای نظارت بر اراده مردم نيست بلكه برای تضمين و حفظ استقالل اراده و نظارت
مردم در امور خويش و حق تعيين سرنوشت خويش است و حكومت با اعمال نظارت عملي بر متعرضين به حقوق
اساسي ملت ،اين حقوق را تضمين مينمايد.
گفتار دوم -اهمیت نظارت و جايگاه آن در انتخابات
نظارت از جمله اموری است كه در همه جنبههای اجرايي مطرح ميشود .حال اين مساله در مورد انتخابات كه مبين
حق حاكميت بر سرنوشت است برای افراد ،جريانات سياسي و سرنوشت كشور حساسيت ويژهای را مطرح ميكند.
بند اول -ويژگی های مرجع نظارت

نهاد ناظر بر انتخابات بايد از ويژگي هايي برخوردار باشد كه اقدامات انجام شده توسط او در نزد افكار عمومي بدور
از هرگونه شائبهی جانبداری از طيف و گروه خاص تلقي شود .در اين خصوص عالوه بر ويژگيهای استقالل و
بي طرفي و ذينفع نبودن در نتيجه انتخابات بايد در برابر اعمال انجام شده پاسخگو باشد و بدون ترديد ابتكار عمل نهاد

.2كاتوزيان ،ناصر-وصيت در حقوق مدني ايران ،ج ،6نشر ققنوس ،2633 ،ص.626
.1جعفری لنگرودی ،محمدجعفر -پيشين ،ص.313
.6جعفری لنگرودی ،محمدجعفر -حقوق اموال ،ج ،6نشر گنج دانش ،2636 ،ص .163

نظارت بايد قابليت بازبيني و تجديدنظر را داشته باشد چرا كه اين مساله خطير با حقوق مستقيم ملت در ارتباط است.
الف -استقالل و بیطرفی

نهاد ناظر بر انتخابات بايد از ابتكار و استقالل عمل الزم برخوردار باشد .عدم وابستگي به احزاب ،گروهها و دولت
وقت ،الزمه اين استقالل است .البته بايد بين استقالل و بيطرفي قايل به تفكيك شد .عنصر بيطرفي مستلزم اين است
كه برای دستگاه ناظر هيچ تفاوتي مبني بر اينكه چه گروهي در انتخابات پيروز شود ،وجود ندارد .عملكرد او براساس
انجام وظيفه و بدون ترغيب افراد و احزاب به گرايشات خاص است .نهاد ناظر مركب از افراد مستقل و بيطرف تشكيل
و بر طبق قوانين و مقررات اعمالنظر خواهد كرد.
ب -ذينفع نبودن در نتايج انتخابات

اهميت نظارت بر انتخابات به حدی است كه دغدغه تدوينكنندگان قوانين را به خود مشغول داشته و در اكثر
كشورها اين وظيفه توسط قانون بنيادين اساسي مورد توجه قرار گرفته است .در اين خصوص قوه مجريه از وضعيت
خاصي برخوردار است .اين قوه به دليل ذينفع بودن از نتيجهی انتخابات نبايد در مقام نظارت قرار گرفته و در مقام اجرا
نيز بايد تحت نظارت و كنترل قرار گيرد .همه اين احتياط ها به خاطر جلوگيری از بروز مفاسد احتمالي و مخدوش
نساختن انتخابات سالم است .و در نهايت تخصص نهاد ناظر را نبايد ناديده گرفت و اين امر جدا از عناصر بيطرفي و
استقالل ارزيابي ميشود .عملكرد نهاد نظارت بايد طوری باشد كه موجب جلب مشاركت هرچه بيشتر مردم در
انتخابات شود .رعايت كامل قوانين و مقررات در اين فرايند گامي اساسي محسوب ميشود.
بند دوم -زمان نظارت

با توجه به خطير بودن اين امر ،نظارت نهاد ناظر بايد يك نظارت بيطرفانه و واقعي و تامينكنندهی اهداف و فلسفه-
ی وجودی نظارت باشد .و اين امر بايد از ابتدای اعالم داوطلبي تا اعالم نتايج نهايي را دربرگيرد .و بايد فرصتي معقول
برای معترضان به نتايج ،مقرر داشت تا به رعايت كامل قوانين و مقررات و رسيدگي و پاسخگويي موثر در فاصلهی
زماني خاص كه در نتيجه ی نهايي مؤثر واقع ميشود ،منجر شود.
بند سوم -اهداف نظارت

به طوركلي مي توان اهداف نظارت را در چند مورد بيان كرد كه عبارتاند از :پيشگيری از رقابتهای ناسالم ،سوء
استفاده و اعمال نفوذ برای دستيابي به قدرت ،جلوگيری از وقوع تخلفات و تقلبات انتخاباتي ،پيشگيری از سوء استفاده
احتمالي قوا ،ايجاد فضايي باز توام با اعتمادسازی به افراد ،گروهها و احزاب مبني بر اعمال اراده واقعي آنها در تعيين
سرنوشتشان و در نهايت ميتوان به اطمينانبخشي به افكار عمومي در رعايت اصول كامل بيطرفي ،استقالل ،پاسخگويي،
شفافيت و احترام به حاكميت قانون در روند برگزاری انتخابات اشاره كرد.
بند چهارم -ضمانت اجرای نظارت

نظارت برای اين كه كارآمد باشد بايد دارای ضمانت اجرا باشد .اعالم تخلف و مجازات متخلفين با شكايات ذينفعان از
جمله احزاب رقيب ،كانديدها ،مقام مجری ،مقام ناظر و عموم مردم و همچنين از طريق ارسال پروندهها به مراجع قضايي

و ابطال توسط مقام ناظر از جمله ضمانت اجراهايي است كه با توجه به شرايط خاص مطرح ميشود.

مبحث دوم -مرجع نظارت بر انتخابات
با توجه به فلسفهی نظارت و ويژگيهای مراجع ناظر و با اين پيش فرض كه سازمانهای بينالمللي در كشورهای
تحت استعمار و حتي در مواردی در كشورهای مستقل با اعزام ناظران خارجي ،نظارت بينالمللي را برعهده داشتهاند
اين سؤال مطرح ميشود كه آيا در شرايط فعلي ميتوان در مواردی قايل به صالحيت بينالمللي نظارت بر انتخابات در
يك كشور شد؟اصوالً واگذار ی اين امر با حاكميت ،استقالل و تماميت ارضي منافات ندارد؟مزايا و معايب و راه
برونرفت از مشكالت احتمالي چيست؟
گفتار اول -نظارت بینالمللی بر انتخابات
موسسهی بينالمللي پشتيباني از دموكراسي و انتخابات ( ،29)IDEAنظارت انتخاباتي را به عنوان گردآوری هدفمند
اطالعات مربوط به پروسههای انتخاباتي و فراهم كردن قضاوتي آگاهانه دربارهی فرايند مزبور بر مبنای اطالعات گردآوری
شده ،تعريف ميكند.
تعريف فرايندگرايي 11مؤسسه ی بينالمللي پشتيباني از دموكراسي و انتخابات ،يكي از عمدهترين اهداف نظارت
انتخاباتي را روشن ميكند .قانوني كردن فرايند انتخاباتي و قضاوت آگاهانه ،اشاره به اين موضوع دارد ،اگرچه فرايند
انتخاباتي ،نسبتاً و يا منطقاً آزاد و منصفانه بوده است ،اما از آرا و نظرات عمو مي استفاده شده است و يا بيانگر
خواستههای مردم است .در مناطقي كه رای دهندگان به برگزاركنندگان اعتماد ندارند يك قضاوت خارجي محترم ،مفيد
است .در بعضي موارد ،انتخابات آزاد و منصفانه ،شرط ضروری مقبوليت بينالمللي و به رسميت شناخته شدن و محترم
بودن يك رژيم حكومتي است .جدا از رژيم حكومتي ،سازمانهای سياسي بينالمللي ،و سازمانهای حمايت بينالمللي و
بازيگران ديگر ،ميتوانند اهداف متفاوتي از نظارت انتخاباتي داشته باشند .بنابراين فعاليتهای سازمان ملل متحد از سال
 ،2912فعاليتهای سازمان كشورهای قارهی آمريكا از دهه ،2931فعاليتهای كشور مشترك المنافع ،فعاليتهای موسسات
اروپايي از دههی نود ،فعاليت سازمان های بينالمللي غير دولتي از 2926پاسخي در خور به دغدغهها و مشكالت احتمالي در
مقولهی نظارت بر انتخابات جهت ايجاد وتقويت فعاليتهای دمكراتيك است.
بنابراين نظارت ،ميانجيگری و تامين حمايتها ،مجموعه كامل اهداف هستند .با وجود اين ،اين سه نقش ميتوانند
باعث ايجاد تضارب آرا شوند .چگونه يك سازمان ميتواند از يك فرايند انتخاباتي كه خود پشتيباني ضمني آن را تامين
كرده ،بيطرفانه ارزيابي كند .مؤسسهی بين المللي پشتيباني از دموك راسي و انتخابات اين مساله را با محدود كردن نقش
خود در ميانجيگری و حمايتهای ضمني حل كرده است تا بدين ترتيب مسؤليتهای اصلي نظارت ،به خطر نيافتد.
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نظارت داخلي بر انتخابات احتماالً هم زمان با انتخابات رقابتي ،ظهور كرده است .حضور ناظران احزاب سياسي و يا
نمايندگان احزاب حتي در كشورهايي با سابقه و سنت طوالني دموكراسي امری عمومي است و داليل آنها برای
حضورشان فراتر از قضاوتي آگاهانه است .اين نظارت به خاطر از بين بردن تقلب انتخاباتي ،مشاهده قوت و تأثير
سازمان حزب بر رأیدهندگان و با خبر ساختن حزب از ميزان رایدهندگان و نتيجه انتخابات است .يك ناظر ديگر كه
معموالً در اين امر مشاركت ميكنند ،رسانههاست كه حضورش ميتواند با فعاليتهايي كه غالباً توسط ناظران انجام
ميشود ،همراه بوده و ايفای نقش كند .محدوده ی اين حضور از بررسي و تحقيق در باب سوء استفادهها شروع و تا
هدايت مرحله قبل از انتخابات ،حين انتخابات و نيز بعد از آن و شمارش آراء ادامه دارد 16.يك مقايسه همهجانبه
پيشنهاد مي كند كه نظارت ملي ،دارای فوايد مثبت منحصر به فردی در برابر نظارت بينالمللي است كه اين ميتواند در
راهي كه تالشهای ملي را تقويت و باز تعريف ميكند ،كاربرد داشته باشد.
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گفتار سوم -معیار ها و استانداردهای انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رويه ی بینالمللی
آن چنان كه ارادهی عمومي افراد در تعيين سرنوشت و حاكميت ملي كه در اعالميهی جهاني حقوق بشر و در مواردی
از منشور بيان شده است را ميتوان به عنوان مباني تأمينكنندهی انتخابات آزاد و منصفانه مطرح كرده و از آزادی عقيده،
آزادی بيان ،آزادی اجتماعات و آزادی تشكل نيز به عنوان مباني تضمينكنندهی انتخابات آزاد و منصفانه ياد كرد .اما قبل
از آن بايد عنوان كرد كه سرآمد تمام اين تضمينات اصل حياتي و جانبخش دموكراسي است .كه اين اصل با رعايت
اصول بنيادين و تضمينكننده دموكراسي تحت عناوين اصل همگاني بودن مشاركت متفكرانه ی مردم ،آزادی ،برابری ،كثرت
گرايي ،تعدد انديشه و حزب ،حكومت اكثريت و حقوق اقليت ،اصل تفكيك و توازن قوا ،تناوب قدرت ،حاكميت قانون و
مسـؤليت تحقق عيني و عملي بخشيده ميشود.
همچنين در خصوص حداقل استانداردهای انتخابات در حقوق و رويهی بينالمللي بايد متذكر شد در حقوق و
رويهی بين المللي معيارها و استانداردهايي مقرر شده است كه رعايت اين معيارها يك انتخابات را به سمت انتخاباتي
آزاد ومنصفانه كه مردم سهم واقعي در مشاركت فعاالنهی آن دارند سوق خواهد داد .اين معيارهای چندگانه عبارتاند از
قوانين و نظامهای انتخاباتي ،تعيين حوزههای انتخاباتي ،مديريت انتخابات ،انتخابات ادواری ،گزينشهای معني دار،
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نامزدها ،احزاب سياسي و سازمانهای سياسي ،آزادی شناخت گزينهها ،حق رای همگاني ،ارزش برابر آرا ،ثبت نام رای-
دهندگان ،آموزش مدني و اطالع رساني و آگاهي دادن به رایدهنده ،مبارزات انتخاباتي ،ثبت آزادانهی گزينشها ،نظارت
ونتايج انتخابات وشكايت و حل و فصل انتخابات ميباشد 13.اين نظامها و تضمينات قانوني به عنوان پيششرطها و
بخشي از معادلهای هستند كه انتخابات آزاد ومنصفانه را تحقق ميبخشند.

Ibid-P.181.
Ibid-P.183.
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.1گودوين -گيل ،گای اس -انتخابات آزاد و منصفانه -ترجمه جمال سيفي ،قاسم زماني -تهران -موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقي شهر
دانش -2639 ،ص.262

مبحث سوم-ساختار حكومتی نظام سیاسی ايران و انگلستان
ساختار حكومتي در ايران تحت تأثير نظريه حاكميت الهي تبيين ميشود .اين حاكميت از سه طريق اعتقاد مكتبي،
قوانين اسالمي و حكومت اسالمي تحقق مييابد .بنابراين مدل حكومت در نظام سياسي ايران ،جمهوری اسالمي است.
در اين خصوص قانون اساسي هم حاكميت خداوند و هم حاكميت انسان را مورد پذيرش قرار داده است .با پذيرش
حاكميت خداوند لزوم مطابقت قوانين و مقررات با موازين الهي در اصول ( 92 ،93 ،94 ،96 ،92 ،31 ،4و )...قانون
اساسي نشان دهنده ی اين اصل بنيادين در نظام حكومتي ايران است كه مغايرتي در مصوبات قانوني با شريعت اسالم
نباشد .اما در عين تأكيد بر مفهوم حكومت اسالمي ،مفهوم جمهوری كه تجلّي ارادهی عام و مبتني بر تشخيص و انتخاب
مردم در تعيين سرنوشت شان مي باشد در اصولي همچون اصل اول ،بند نه اصل سوم و اصل ششم در اتكا به آرای
عمومي و مشاركت مستقيم و غيرمستقيم مردم بر انتخاب رهبری ،رياست جمهوری ،نمايندگان مجلس و شوراهای
محلي مورد تأكيد قرار ميگيرد.
بنابراين قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران مبتني بر تالزم حكومت اسالمي و جمهوری است .در مقابل ساختار
حكومتي در انگلستان ،غيرمذهبي و مبتني بر نظريهی حاكميت ملي و مردم است .حالتي كه در آن هريك از شهروندان
دارای حق اساسي مشاركت در تعيين سرنوشت خود دارند .اصول بنيادين حاكميت سياسي در جمهوری اسالمي ايران
مبتني بر اصول ذيل است .اداره امور كشور به اتكا آرای عمومي در قالب جمهوری 13،ايمان و اعتقاد به خدای يكتا،
وحي الهي و معاد و امامت ،محو هرگونه استبداد ،خودكامگي و انحصارطلبي 12،مبتني بودن قوانين و مقررات بر موازين
اسالمي 19و حاكميت مطلق خداوند بر جهان و انسان ميباشد 61.مطابق اصول قانون اساسي مردم ساالری ،آزادی،
استقالل ،وحدت و تماميت ارضي و تفكيك ناپذيری آنها از يكديگر از ديگر اصول حاكميت سياسي است 62.اصل
ديگری كه در ساختار حكومتي ايران تأثيرگذار بوده و به گونهای خاص از نمونه های مشابه خود در ديگر نظامهای
سياسي موضوعيت پيدا ميكند بحث تفكيك قوا است كه اصل  53قانون اساسي به آن اشاره ميكند .در نظام جمهوری
اسالمي ايران مجموعههای حاكميتي شامل دستگاه ره بری ،خبرگان رهبری ،رياست جمهوری ،قوای سه گانه ،شورای
عالي امنيت ملي ،مجمع تشخيص مصلحت نظام ،شوراهای محلي و صدا و سيما به نوعي بر يكديگر تأثير و نفوذ نسبتاً
متعادل كنندهای دارند و به اعمال حاكميت ملي ميپردازند و قدرت انحصاری و فايقهای كه فراتر از اين قوا و نهادها
باشد مورد شناسايي قرار نگرفته و تمام قوا به طور مستقيم و غيرمستقيم به اتكای آرای عمومي تأسيس شدهاند و هيچ
مرجع و مقامي نميتواند جز از طريق تفكيك قوای مذكور در اصل  53و طرق مذكور در اصول بعد در امر تقنين،
قضاوت يا امور اجرايي كشور دخالت كنند .مگر در حدی كه قانون صريحاً به آن اشاره كرده است .به طور كلي در
.2اصل ششم قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران.
 .1اصل دوم قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران.
 .6اصل چهارم قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران.
 .4اصل  53قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران.
.5زارعي ،محمدحسين ،مطالعه تطبيقي مجالس قانونگذاری ،تهران ،مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمي ،2624 ،ص .314

تحليل صاحب نظران حقوقي وجود اصل  53و نظارت رهبری بر قوای سهگانه انطباق تفكيك قوای موجود با تفكيك
قوای مطلق مورد ترديد قرار ميگيرد 61.بنابراين نظام حقوقي ايران اين اصل را به صورت تعديلي و تعادلي ميپذيرد و
اين مسأله نوع رژيم سياسي حاكم در جمهوری اسالمي ايران را متأثر ساخته به طوری كه قانون اساسي ايران در
قسمتهايي به رژيم پارلماني و در قسمتهايي به رژيم رياستي شباهت دارد .در مقابل در مورد اصول حاكميت سياسي
در انگلستان مي توان گفت بريتانيا نظامي يك پارچه است و دارای نظام حقوقي كامن ال است كه آن را از نظام سياسي
ساير كشورها متمايز ميكند .كامن ال توسط قضات (رويه قضايي) ايجاد شده است و به صورت مكتوب نيست ،كامن ال
به صورت مجموعهای از اصول و مفاهيم است .رابطهی كامن ال با قانون اساسي اين است كه كامن ال متكي به رسوم و
عرف است كه در اثر اجرای عملي ايجاد شده است .دايسي نيز دربارهی قواعد عرفي معتقد است ،قواعدی هستند كه
هدف از آنها تنظيم و قانونمند كردن اعمال باقي ماندهی اختيارات ويژهی پادشاه است 66.بنابراين برخي از اصول قانون
اساسي مدون و برخي غيرمدون هستند ،قوانين مصوب پارلمان در حكم قانون اساسي هستند ليكن اسناد مهم حقوقي و
تاريخي انگلستان مانند منشور كبير ،اعالميه حقوق و منشور حقوق بشر دارای شأن قانون اساسي هستند .بر اين اساس
اصول بنيادين حاكم در انگلستان عبارتند از دموكراسي ،حاكميت پارلمان و حاكميت قانون.
دموكراسي بدين معنا كه عموم شهروندان اعضای مجلس عوام را انتخاب ميكنند و بدين طريق در قانونگذاری
دخالت ميكنند .البته گفته مي شود در بريتانيا دموكراسي ويژگيهای خاصي دارد از جمله تفويض اختيار كامل قانون-
گذاری توسط مجلس عوام يا حق مجلس اعيان در وتو كامال برای انحالل انتخابات و افزايش عمر پارلمان و همچنين
اين كه ملكه ميتواند اليحهی مصوبهی دو مجلس را امضا نكند .به عالوه قدرت فوق العادهی قوهی مجريه در انگلستان
خطری جدی عليه دموكراسي در آن كشور است 64.با وجود اين دموكراسي بدين معنا كه مردم ،نمايندگان خود را
انتخاب كنند ،يكي از اصول بنيادين حاكميت سياسي در بريتانيا است .حاكميت پارلمان نيز بدين معناست كه پارلمان
ميتواند هر قانوني را وضع كند .البته پارلمان نميتواند برای كشورهايي كه مستقل هستند قانون وضع كند و يا در وضع
قوانين اصول اخالقي يا سياسي را مورد تعرض قرار دهد .دكترين حاكميت قانون يا تفوق قانون نيز يكي از اصول
بنيادين حقوق انگلستان مي باشد كه خيلي بيشتر از استقرار پارلمانتاريسم و دموكراسي در اين كشور سابقه داشته است.
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حاكميت قانون اين گونه تحقق پيدا ميكند كه قوانين موضوعه و قوانين كامن ال به طور يكسان بر همه حاكم است و با
همه در برابر دادگاههای كامن ال بايد به طور يكسان و برابر رفتار شود .همچنين احزاب در بريتانيا نقش مهمي ايفا مي-
كنند و نمايندگان بر اساس حزبي كه عضو آن هستند رأی ميآورند .در اين كشور گروه های پارلماني از قدرت و
اهميت ويژهای برخوردارند تا حدی كه احزاب سياسي اين كشور را ميتوان احزاب پارلماني ناميد .تفكيك قوا نيز در
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اين كشور به صورت نسبي مورد پذيرش قرار گرفته است .بدين مفهوم كه در عين تفكيك و تمايز قوا از يكديگر در
ايفای وظايف ،به طور نسبي تداخل و همكاری قوا نيز وجود دارد .مشخصه ی سيستم پارلماني در انگلستان اين است
كه وزرای مشاور كه عمالً قوهی مجريه را تشكيل ميدهند عضو پارلمان نيز هستند و قوهی مجريه بايد توسط اكثريتي
كه در مجلس عوام هستند حمايت شود و پارلمان نيز بايد قوهی مجريه را كنترل كند .قوهی مجريه قوانين را پيشنهاد
ميكند و سياست هايي را ايجاد ميكند و آنها را به موقع اجرا ميگذارد در حالي كه پارلمان اگرچه باالترين مقام
قانونگذاری است اما كمتر اقدام به وضع قوانين ميكند و كاركرد اصلي پارلمان اين است كه اعمال مجريه را مورد
بررسي قرار داده و قوانيني كه توسط اين قوه پيشنهاد ميشود پذيرفته يا در صورت لزوم وتو ميكند .در هر حال رژيم
حاكم بر اين كشور نظام پارلماني است .البته بايد متذكر شد تفاوت در ساختار نظام حكومتي دو كشور نظام سياسي و
حقوقي را متأثر ساخته و حقوق ملت تحت الشعاع نظام حاكم در دو ظرف و قالب خاص تعريف و به مرحله اجرا
درميآيد.

مبحث چهارم -بررسی شیوه های نظارت بر انتخابات پارلمان در ايران و انگلستان
برگزاری انتخاباتي سالم مستلزم نظارت بر كل فرايند انتخابات است ،كه اين مساله روند برگزاری انتخابات را از
ابتدای اعالم داوطلبي تا پايان اعالم نتايج و رسيدگي به دعاوی وشكايات انتخاباتي در بر مي گيرد كه به بررسي اين
مسايل در نظامهای فوق ميپردازيم.
گفتار اول -بررسی روند برگزاری و نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی
آخرين اصالحات قانون انتخابات مجلس كه مبنای انتخابات كنوني مجلس شورای اسالمي است ،مصوب
2625/21/26ميباشد د ر اين خصوص ،نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمي را با بررسي شرايط انتخابكنندگان
و انتخابشوندگان ،مراحل و مديريت انتخابات و نظارت بر آن بررسي مينماييم.
گفتار دوم-شرايط عضويت و صالحیت داوطلبان مجلس شورای اسالمی
براساس اصل شصت و چهارم قانون اساسي جمهوری ايران عدهی نمايندگان مجلس شورای اسالمي  131نفر است
و از تاريخ همهپرسي سال  2632هجری شمسي پس از ده سال ،با در نظر گرفتن عوامل انساني ،سياسي ،جغرافيايي و
نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده ميتواند اضافه شود.
زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده انتخاب ميكنند.
بنابراين اوالً معيار افزايش تعداد نمايندگان پس از  21سال به ميزان ثابت  11نفر ميباشد .ثانياً عوامل انساني ،سياسي،
جغرافيايي و نظاير آن در تسهيم اين تعداد بين نقاط مختلف كشور مؤثر است و تعداد جمعيت ،تنها عامل مؤثر برای
تغيير تعداد نمايندگان نميباشد.
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به هر حال ،پس از گذشت  21سال از بازنگری قانون اساسي در مرداد سال  ،2632تعداد نمايندگان مجلس شورای
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اسالمي از  131نفر به  191نفر افزايش يافت.
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گفتار سوم -شرايط عضويت در مجلس شورای اسالمی
هر نظامي به دليل اهميت و جايگاه ويژه قوهی مقننه برای اعضای آن قائل به شرايطي خاص است .كه بسته به نوع
رژيمهای سياسي اين شرايط متفاوت است .در جمهوری اسالمي ايران مطابق ماده  12قانون انتخابات مجلس داوطلبان
نمايندگي هنگام ثبتنام بايد دارای شرايطي باشند كه اين شرايط به ايجابي و سلبي تقسيم ميشود كه به بررسي آنها
خواهيم پرداخت.
بند اول -شرايط انتخابکنندگان

اهليت و صالحيت مردم برای شركت در انتخابات امری ضروری و عقاليي است .اين موضوع را قانون اساسي مورد
توجه قرار داده و تعيين شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان را با در نظر گرفتن مقتضيات جامعه به قانونگذار
واگذار كرده است.
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براساس مادهی  13اصالحي قانون انتخابات مجلس شورای اسالمي مصوب 2625/21/26

انتخابكنندگان بايد دارای شرايط ذيل باشند:
 -2تابعيت كشور جمهوری اسالمي ايران؛  -1هجده سال تمام؛  -6عاقل بودن
بند دوم -شرايط انتخابشوندگان

در مورد شرايط انتخاب شوندگان بايد عنوان كرد اين شرايط ممكن است ايجابي يا سلبي باشد و نوع نظام سياسي و
رژيم حاكم بر هر كشور تعيينكننده اين شرايط است .ابتدا به بررسي شرايط ايجابي ميپردازيم .براساس مادهی 12
قانون انتخابات ،انتخابشوندگان هنگام ثبت نام بايد دارای شرايط ذيل باشند.
در بررسي شرايط عضويت در مجلس شورای اسالمي رژيم سياسي ايران به دليل اهميت و جايگاه ويژهی قوهی
مقننه برای اعضای اين قوه قايل به شرايطي خاص است .مطابق مادهی  12قانون انتخابات مجلس داوطلبان نمايندگي
بايد دارای شرايطي باشند كه اين شرايط به ايجابي و سلبي تقسيم ميگردد .در شرايط انتخاب كنندگان تابعيت جمهوری
اسالمي ايران 22 ،سال تمام و عاقل بودن شرط شده است .در خصوص اين شرايط ذكر نكاتي ضروری به نظر ميرسد:
در قانون سابق سن رایدهنده از موارد مشابه در ساير كشورها پايينتر در نظر گرفته شده بود كه به طوركلي نظام
انتخاباتي ايران را متمايل به افزايش جمعيت شركتكننده در انتخابات نشان ميداد .در اين خصوص يكي از داليل پايين
بودن سن رایدهندگان را مي توان اعتقاد سياست مداران ايراني به مشاركت هرچه بيشتر نوجوانان و جوانان در امور
كشور دانست .وليكن ضمن اهميت اين مساله بايد توجه داشت آموزش و آگاهي مدني و بلوغ سياسي شهروندان است
كه مي تواند اين انديشه به معنای واقعي را تحقق عملي بخشد .بر اساس همين ديدگاه در اصالحات جديد قانون
انتخابات اين نقض بر طرف و حداقل سن رای دهندگان  22سال تمام مقرر گرديد .مسالهی بعدی شرط عاقل بودن
است .ذكر اين شرط برای انتخابكنندگان امری ضروری است چرا كه انتخابكنندگان بايد قدرت تشخيص مصالح را
.1قانون اصالح جدول حوزه های انتخابيه مجلس شورای اسالمي و تعداد نمايندگان آنها ،مصوب .2632/5/15
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داشته و بتوانند با آگاهي و شناخت به انتخاب دست زنند .ولي تشخيص اين مساله به هنگام رای دادن به آساني مقدور
نيست و در اجرا با مشكل مواجه ميشود .ضمن اين كه برخورداری اين عده از حق رای منجر به عدم انتخاب صحيح
ميشود .و قانون نيز در اين زمينه ساكت است .در خصوص انتخاب شوندگان قانونگذار قائل به شرايط ايجابي و سلبي
است .شرايط ايجابي دربرگيرنده اعتقاد و التزام عملي به اسالم و نظام جمهوری اسالمي ايران ،تابعيت ،ابراز وفاداری به
قانون اساسي و اصل مترقي واليت فقيه ،حداقل مدرك كارشناسي ارشد يا معادل آن ،نداشتن سوءشهرت در حوزه
انتخابيه ،سالمت جسمي در حد برخورداری از نعمت بينايي ،شنوايي و گويايي ،حداقل  61سال و حداكثر  35سال تمام
ميباشد 69.قانون گذار عالوه بر شرايط ايجابي برای داوطلبان شرايطي را نيز به صورت سلبي مقرر داشته كه از آن جمله
ميتوان به محرومين به واسطهی شغل ،محرومين دايمي و محرومين جزايي اشاره كرد .در بررسي شرايط انتخاب
كنندگان و انتخابشوندگان شروط الزم از ديدگاه تحليلگران حقوقي مورد نقد و بررسي قرار گرفته است .به عنوان
مثال برخي شروط اعتقاد و التزام عملي به اسالم و نظام جمهوری اسالمي را برای داوطلبان مقرر ميدارد .از آنجا كه
اين موارد جزء شرايط نامزدها ذكر گرديده و بر اساس اصول حقوقي آن چه شرط تلقي ميشود بايد وجودش احراز
شود و زماني ميتوان گفت كه يك شرط احراز شده كه مالك وجودی آن روشن باشد .لذا چنانچه مالك روشن وجود
نداشته باشد هيچ گاه نميتوان گفت آن شرط احراز شده است .بنابراين در خصوص اين شرايط بايد متذكر شد كه در
قانون انتخابات و نحوه-ی اجرای آن با شرايط خاص انتخابپذيری مواجه هستيم كه ارزيابي اين شروط به آساني
امكان پذير نبوده و اين مسأله بيترديد در تأييد يا رد صالحيت داوطلبان نمايندگي تأثير بسزايي دارد.
در مقابل قوانين تصويب شده در راستای انتخابات پارلمان در انگلستان از قانون اصالح بزرگ 2261تا قانون
نمايندگي مصوب 2925شاهد تغيير و تحوالتي در قانون انتخابات پارلماني اين كشور هستيم 41.پارلمان متشكل از
مجلس عوام ،مجلس اعيان و ملكه است كه نحوهی انتخاب هر كدام و شرايط آنها متفاوت است .مجلس عوام دارای
 365عضو است كه برحسب توزيع جغرافيايي از حوزههای انتخاباتي مختلفي انتخاب ميشوند .اين افراد در انتخابات
عمومي كه هر پنج سال يك بار برگزار ميشود شركت ميكنند و براساس اكثريت آرا انتخاب ميشوند 42.عمر پارلمان
حداكثر پنج سال است .در طي آن دوره نخستوزير ميتواند از مقام سلطنت بخواهد كه خواستار انتخابات مجدد
شود 41.رئيس قوهیمجريه يعني نخست وزير توسط ملكه از بين حزبي كه حائز اكثريت پارلماني است انتخاب ميشود و
او كابينه خود را از بين اعضای مهم هر حزب خويش انتخاب ميكند؛ بنابراين مشاهده ميشود كه سيستم انتخاباتي بر
احزاب سياسي تمركز دارد و رایدهنده را تشويق ميكند كه برای انتخاب يك هيأت اجرايي رأی دهد .لذا در بريتانيا
قوه ی مجريه بايد توسط قوه مقننه حمايت شود.
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عضويت در مجلس عوام ملزم به پرداخت وديعه به مبلغ  511پوند ميباشند كه در صورت كسب پنج درصد آرا اين
وديعه قابل استرداد ميباشد .در غير اين صورت مبلغ وديعه كسر ميگردد 44كه اين مسأله مورد ارزيابيهای متفاوت قرار
گرفته است .مدافعان ممانعت از ورود افراد سبك سر در اين رقابت را از مزايای آن تلقي ميكنند .در مقابل مخالفان
استدالل ميكنند وجود چنين شرطي مانعي برای احزاب سياسي جديد كه خواهان شركت در جدال سياسي هستند محسوب
ميشود 45.محرومان از انتخاب شدن نيز توسط قانون احصا شده است كه از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد.
خارجيان به جز اتباع ايرلند ،افراد زير  12سال ،بيماران رواني ،اعضای مجلس لردان ،روحانيون ،بدهكاران ورشكسته(
تا پنج سال بعد از ادای دين) ،افراد محكوم به عمليات انتخاباتي غيرقانوني ،افراد محكوم به خيانت به كشور ،افراد
محكوم به حبس بيش از يكسال و افرادی كه بواسطه شغل از انتخاب شدن محرومند كه از جمله ميتوان به قضات،
كارمندان ،اعضای دايمي ارتش ،اعضای پليس ،مقاطعهكاران ،كارپردازان دولتي و مأموران اجرای دادگاه ها اشاره كرد 43.در
مورد شرايط رأیدهندگان قانون نمايندگي  2926اشخاصي را كه شرايط مربوط به سن ،تابعيت و اقامت را دارا بوده و
شرايط منفي را نداشته باشند برای شركت در انتخابات واجد صالحيت ميداند .در انگلستان ثبت نام رأی دهندگان
توسط مأموران ثبت نام انتخاباتي كه مأموران مستقل با اختيارات محلي هستند ،صورت ميگيرد و شرايط الزم برای رأی
دادن شرط سن  22سال ،تابعيت و اقامت ميباشد .در مقابل بيگانگان ،كساني كه كمتر از  22سال سن دارند ،اعضای
مجلس لردان و مرتكبان به جرايم انتخاباتي از حق رأی محرومند.

43

بهطور كلي ميتوان ارزيابي كرد كه بررسي شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان در نظام حقوقي انگلستان شرايط
عيني است كه به آساني قابل احراز است .وجود فهرستهای انتخاباتي نيز كه در برگزاری انتخاباتي آزاد نقش بسزايي
دارد مزيتي است كه در نظام انتخاباتي اين كشور اعمال مي شود 42.امری كه فقدان آن مانع تحقق بسياری از شرايطي
است كه انتخابات آزاد و منصفانه را تضمين مي كند .با فقدان فهرستهای انتخاباتي نميتوان تضميني برا ی شرط
سكونت يافت و از جابجايي تودهای مردم از يك حوزه انتخابيه به حوزه انتخابيه ديگر جلوگيری كرد و مسأله ی مهمتر اين
كه نميتوان از بروز تخلفهای انتخاباتي از جمله رأی دادن مكرر جلوگيری كرد و درستي انتخابات را توسط نهاد نظارت
كننده بطور مؤثر بررسي نمود .بررسي اين مسايل از اين جهت در خور توجه است كه زنجيره وار نظارت كلي بر انتخابات را
تحت الشعاع قرار ميدهد.
نظام انتخاباتي حاكم بر مجلس شورای اسالمي نظام اكثريتي دومرحلهايست كه در مرحلهی اول منوط به كسب
اكثريت حداقل يك چهارم كل آرا و در مرحلهی دوم اكثريت نسبي به هر ميزان است .تنزل اشتراط از اكثريت مطلق در
قوانين اصالحي به اكثريت نسبي از ديدگاه برخي حقوقدانان از وجاهت نمايندگي كاسته و اصوالً انتخابات دومرحلهای
را زايد ساخته است 49.در مقابل سيستم انتخاباتي انگلستان مبتني بر اصل  FPTPميباشد .در اين نظام انتخاباتي
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اختالف يك رأی برای برنده شدن كافيست كه اين مسأله نيز دور از انتقاد نمانده است 52.از اينرو اصالح نظام انتخاباتي
انگلستان از جمله مسايلي است كه مورد تحليل نظريهپردازان قرار گرفته است .تفاوت بارز ديگری كه در نظام انتخاباتي
انگلستان مشاهده مي شود تسلط و حكم فرمايي دو حزب محافظهكار و كارگر بر انتخابات است .در اين خصوص اين
مسأله از ديدگاه منتقدان ناعادالنه تلقي شده كه منجر به پيروزی احزاب بزرگ و طرفداران آنان ميشود.
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در بررسي مراحل و مديريت انتخابات ،مجلس شورای اسالمي در امر نظارت بر انتخابات بايد قايل به وجود هيأت
های نظارت و هيأتهای اجرايي شد .وزارت كشور مأمور اجرای قانون انتخابات و مسئول حسن جريان انتخابات است
و نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است .هيأت اجرايي زير نظر وزارت كشور و هيأت نظارت زير نظر
شورای نگهبان انجام وظيفه ميكند .در راستای وظايف نظارتي اقدام شورای نگهبان در خصوص تأسيس دفاتر دايمي
نظارت مورد انتقاد تحليلگران قرار گرفته است چرا كه وجه مشخصهی اين دفاتر دائمي بودن آنهاست .وزارت كشور
در دادخواست خود عليه شورای نگهبان تصريح كرد كه شورا بدون اجازه مجلس نميتواند تشكيالت جديد بوجود آورد .به
موجب قانون تشكيالت شورای نگهبان مصوب  2633شورا بايد تشكيالت خود را تهيه و پس از تصويب مجلس
شورای اسالمي به مرحله اجرا درآورد .همچنين به حكم اصل  31ق.ا قانون اساسي كيفيت انتخابات را قانون تعيين مي-
كند و اين مجلس است كه صالحيت وضع قواعد و احكام در مورد جزئيات اين كيفيت را دارد نه نهاد ديگری .در اين
خصوص دليل ديگری كه مطرح شده اين است كه در نظام حقوقي انتخابات ايران نظارت بر انتخابات دائمي نيست بلكه
كامالً موقت است .پيش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مورد اعتماد ومطلع به
عنوان هيأت مركزی نظارت بر انتخابات به وزارت كشور معرفي ميشوند .اين هيأت نيز هيأتهای زيرمجموعه خود را
تشكيل ميدهد و به طور سلسله مراتب اين تشكيل و انتصابها تا اشخاص ناظر بر صندوقهای آرا ادامه دارد .لذا
سازوكار مقرر در قوانين مزبور داللت بر اين دارد كه بدنهی ناظر بر انتخابات فقط در ايامي چند قبل از انتخابات تشكيل مي-
شود و در نتيجه تشكيل دايمي اين بدنه به معنای تعطيلي اين قسمت از قوانين و مقررات است .اين كه قانونهای انتخاباتي و
قوانين نظارت بر انتخابات مقرر ميدارند كه بدنه ی نظارت بر انتخابات قبل از هر انتخابات تشكيل ميشود به معنای آن است
كه اين قوانين تشكيل اين بدنه را به صورت دايمي نپذيرفتهاند.
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در خصوص نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات نظام حقوقي كشور ما مبتني بر نظارت مضاعف است .اوالً
شورای نگهبان مطابق اصل  99قانون اساسي نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمي را برعهده دارد .ثانياً پس از
تشكيل و افتتاح مجلس ،اعتبارنامه ی نمايندگان منتخب مورد بررسي و تصويب قرار مي گيرد .به خاطر بحث مستقل
اعتبارنامهها ابتدا نظارت شورای نگهبان بر اين مقوله مطرح ميشود .در خصوص نظارت شورای نگهبان نهاد ناظر بر
انتخابات ،شورای نگهبان است اما كيفيت و نوع نظارت روشن نيست و در اصل  99از چگونگي نظارت سخني به ميان
نيامده است و همين مسأله موجب برداشتهای حقوقي متفاوت از نوع نظارت شورای نگهبان شده است و نحوهی
اعمال اين نظارت به نحويست كه عالوه بر نظارت بر صحت انتخابات نوعي نظارت بر صحت انتخاب نيز از طرف
Wright, T.op.cit.P.80.
Conley.F. General Elections Today. Manchester University Press, 2 nd ed. 1994.pp.2-5.
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مراجع ناظر به عمل ميآيد كه اين مسأله منشا عمده تنشهای انتخاباتي بوده است .در رسيدگي به صالحيت داوطلبان
قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران مرجع تعيين نوع صالحيتها را خود مجلس معرفي كرده كه از طريق وضع قانون
به اين امر مبادرت مي ورزد اما آنچه كه وضعيت روشني ندارد مسأله مرجع تشخيص صالحيتهاست كه اين مساله از
سوی تحليلگران ومنتقدان سياسي و حقوقي مورد ارزيابيهای متفاوت قرار گرفته است ،از مولفههای نظارت شورای
نگهبان ،عام بودن نظارت و قاطع بودن استنباط ميشود 54.همان طور كه عنوان شد نظريهی تفسيری شورای نگهبان از
تفسير اصل  99بدين شرح است كه اين نظارت استصوابي و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات ،از جمله تأييد يا رد
صالحيت كانديدها ميشود .قبل از هرگونه اظهارنظر در مورد تفسير اصل  99قانون اساسي ،ضروری است اركان اين
نظر تفسيری به تفكيك مشخص شود .با مطالعه دقيقتر تفسير قانون اساسي و علت و پيشزمينههای آن ،ميتوان
گزارههای زير را ،اركان تفسير شورای نگهبان از اصل  99قانون اساسي دانست.
الف -نظارت بر انتخابات برعهدهی شورای نگهبان است.
ب -نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نياز به تفسير دارد.
ج -تفسير قانون اساسي برعهده ی شورای نگهبان است.
د -نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابي است.
هـ -اين نظارت استصوابي شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات است.
و -تأييد يا رد صالحيت داوطلبان از مصاديق تمام مراحل اجرايي انتخابات است و در ذيل نظارت استصوابي قرار
ميگيرد.
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در مقابل مرجع تشخيص صالحيت داوطلبان در انگلستان بدين ترتيب است كه انتخابات عمومي بعد از دستور ملكه
برگزار ميشود .احكام انتخاباتي از طرف سلطنت برای مأموران ويژهای كه از قبل در هر حوزه انتخابيه تعيين شدهاند
ارسال ميگردد .اين مأموران ويژه در قبال انتخابات مسئول و پاسخگو هستند .اما از آنجايي كه معيارها و مالكها برای
صالحيت در انگلستان عيني هستند لذا مرجع تشخيص فرد يا هر نهادی كه باشد تفاوت چنداني ندارد .زيرا سليقه و نظر
نهاد يا فرد مسئول تأثيری در صالحيتهای داوطلبان ندارد و افرادی كه نسبت به رد صالحيتشان اعتراض داشته باشند
در آغاز به مأمور ويژه اعتراض خود را تقديم مي كنند و چنان چه از تصميم مأمور ويژه از موضوع مورد اختالف
شكايتي داشته باشند اين شكايت به دادگاه ويژه كه بر امر انتخابات نظارت عاليه دارد تقديم خواهد شد و تصميم دادگاه
در اين زمينه قطعي است 53.البته بايد متذكر شد با توجه به تسلط دو حزب كارگر و محافظه كار در انگلستان مسأله تأييد
صالحيتها بيشتر حزبي است .يعني موفقيت افراد در انتخابات منوط به اين مسأله است كه از طرف يك حزب به
عنوان كانديدا معرفي گردد .در رابطه با مسأله صالحيت هر كانديدا نيز ميتوان گفت كميته قضايي شورای مشورتي
ملكه ميتواند اظهارنامهای در مورد تقاضانامه هر كانديدا صادر كند .همچنين خود مجلس هم ممكن است جهت
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نظرخواهي موضوع را به شورای مشورتي ملكه ارجاع دهد.
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در يك ارزيابي كلي ميتوان گفت مرجع تعيين صالحيت و نظارت در انگلستان با توجه به مشخصه عيني بودن
مالك ها مشكالتي را از آندست كه در نظام انتخاباتي ايران حاكم است به بار نميآورد و از طرفي نظارت موجود در
اين كشور نظارتي يك مرحله ايست در حاليكه نظام حقوقي ايران قائل به نظارت مضاعف از طريق شورای نگهبان و از
طريق مجلس شورای اسالمي در تأييد اعتبارنامه نمايندگان است كه اين نظارت دو مرحلهای نيز مورد انتقاد تحليلگران
حقوقي است .در خصوص تبليغات و هزينههای انتخاباتي در انتخابات مجلس شورای اسالمي معضالتي در بحث
تبليغات انتخاباتي در شرايط فعلي وجود دارد در اين خصوص هيچگونه محدوديت و نظارتي بر هزينههای انتخاباتي
وجود ندارد كه اين مسأله نقص بزرگي برای قانون انتخابات محسوب ميشود .فقدان ضابطه در اين زمينه باعث
دورافتادن از اصول اوليه رقابت مشاركتي و همچنين تضييع سرمايههای ملي ميشود .ايجاد يك كميته مستقل جهت
نظارت بر نحوه تبليغات و نظارت بر توزيع امكانات مي تواند برطرفكننده مشكالت موجود باشد .چون يكسان سازی
تبليغات نقش سرمايه را در تبليغات متعادل ساخته و موجبات عدالت انتخاباتي را فراهم خواهد ساخت .اين مسأله در
انگلستان نيز با ابهاماتي روبروست .هر چند كميسيون مستقل انتخابات پارلمان انگلستان با مواردی كه از قانون تعدی
شده برخورد مي كند و برای احزابي كه در ابالغ منابع مالي خود تاخير كرده و يا از تسهيالت غير مجاز استفاده ميكنند،
جريمه ی نقدی در نظر ميگيرد 52با اين حال بايد متذكر شد مقرراتي كه در اين زمينه وجود تمامي جوانب مبارزات
انتخاباتي را پوشش نمي دهد و اين مسأله تا حد زيادی تحت تأثير نظام حزبي انگلستان است .بنابراين در خصوص
مشموالن نظارت بر هزينههای انتخاباتي ميتوان گفت بر اساس ميزان جمعيت حوزهها سقف مشخصي برای هزينههای
انتخاباتي دارند و نميتوانند از سقف ياد شده تجاوز كنند و محدوديتهای نظارت و محدوديتهای قانوني فقط شامل
نامزدهاست و احزاب از قوانين محدود كنندهی هزينه های تبليغاتي مستثناء شدهاند كه اين مسأله موجب آزادی بي حد
وحصر احزاب شده و مورد انتقاد است.
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در خصوص رسيدگي به جرايم و تخلفات انتخاباتي در نظام انتخاباتي ايران جرايم و تخلفات انتخاباتي در ماده 33
قانون انتخابات مجلس تحت عنوان  22جرم عنوان شده است و تشكيالت قضايي هر حوزه انتخابيه برای پيشگيری از
وقوع جرم با هماهنگي با ناظران شورای نگهبان و هيأت اجرايي اقدامات الزم را به عمل ميآورند و در صورت ارتكاب
جرم به آن رسيدگي ميكنند .بنابراين رسيدگي به جرايم انتخاباتي منحصراً در صالحيت قوه قضاييه و محاكم
دادگستريست و هرگاه وقوع جرم محرز شناخته شد مجرم در حدود قانون مجازات ميشود .اما در خصوص تأثير
رسيدگي قضايي و احكام آن بر انتخابات در احكام قضايي به ابطال يا صحت انتخابات نظر داده نمي شود زيرا مطابق
قانون اساسي نظارت بر انتخابات بر عهدهی شورای نگهبان است و نكتهی ديگر كه در رابطه با مسألهی نظارت با احكام
قضايي مطرح است اينست كه مراجع انتخاباتي در فواصل كوتاهي مكلف به اعالم نظر خود هستند و شورای نگهبان نيز
موظف به اعالم نتيجه در وقت معين است .بنابراين در حالي كه شكايات محاكم در جريان رسيدگي است و حكم صادر
.6زارعي ،محمدحسين ،پيشين ،ص.61
The electoral commission annul report 2007-8. www. Electoral commission. Org. uk.
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نشده ،نتيجه ی انتخابات با همان رسيدگيهای مراجع انتخابات اعالم ميشود .اين مسأله در جرايمي كه در نتيجه نهايي
انتخابات مؤثر واقع ميشود قابل تأمل به نظر ميرسد .در اين خصوص چون نظر شورای نگهبان قطعي و تعيين كننده
است در قانون قضيه مسكوت مانده است .در كشورهايي كه آرای محاكم اختصاصي در صحت و ابطال انتخابات تعيين
كننده است اين مشكل مطرح نميشود .چون مرجع رسيدگي به جرايم و مرجع اعالم صحت و ابطال انتخابات يكي
است .در حاليكه در ايران مرجع رسيدگي به جرايم و تخلفات محاكم دادگستری است و مرجع صحت و ابطال انتخابات
شورای نگهبان است.
در مقابل در انگلستان در خصوص مرجع رسيدگي به جرايم و دعاوی انتخاباتي دادگاه انتخاباتي مخصوصي وجود
دارد .اين دادگاه ميتواند از كانديدا سلب صال حيت كند يا آرا را بررسي كند و نتايج انتخابات را اعالم كند يا خواستار
برگزاری انتخابات جديد شود .در خصوص نحوه ی رسيدگي اين دادگاه هم كانديدا و هم رأی دهنده ميتواند ظرف
سه ماه از تاريخ برگزاری انتخابات به دادگاه فوق شكايت كنند .تصميم دادگاه به صورت گزارش به رئيس پارلمان
فرستاده ميشود و مجلس طبق قانون موظف به رسيدگي گزارش است .گزارش دادگاه انتخاباتي به تنهايي برای
جلوگيری از انتخابات و سلب صالحيت از كانديدا كافي است ولي اگر جرم انتخاباتي صورت گرفته باشد رسيدگيهای
جزايي نيز ممكن است انجام شود .جرايم خاص انتخاباتي عبارتند از اعمال فاسد مثل نگفتن حقايق ،فشارهای نادرست
بر رأیدهندگان يا مخارج بيش از حد و اعمال غيرقانوني نظير نقض الزامات قانوني مختلف مربوط به نمايندگان ،نوشتهها،
تبليغات ،پخش رسانهای.
مدت سلب صالحيت برای جرم فاسد  21سال و برای عمل غير قانوني پنج سال در يك حوزه انتخاباتي خاص
است .بطور كلي نظارت بر انتخابات در انگلستان منوط به شكايت افراد متضرر ميباشد و جنبهی پيگيری دارد كه اين
مسأله از طريق دادگاه انتخاباتي مخصوص مورد پيگيری قرار ميگيرد.
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در يك ارزيابي كلي در نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمي ميتوان گفت شورای نگهبان وظيفه نظارتي خود
را از طريق هيأت مركزی نظارت وديگر زيرمجموعههای مرتبط اعمال مينمايد و با توجه به نظارت تام و عام الشمولي
كه شورا بر اساس تفسير قانون اساسي برای خود قايل شده است بر تمام مراحل و مديريت انتخابات از ابتدای اعالم
داوطلبي تا رسيدگي به جرايم و دعاوی انتخاباتي و اعالم نتايج نظارت تام داشته و ناظرين منتخب شورا فاقد صالحيت
تصميم گيری مستقل هستند و مرجع تام و نهايي تصميم گيری شورا است .بر اين اساس ابطال و توقف انتخابات نيز
منحصراً در صالحيت شورا است و اقدامات و تصميمات شورا در راستای وظايف نظارتي خود قطعي و الزم االجرا
تلقي ميشود.
بنا بر آنچه در اين پزوهش تطبيقي پرداخته شد ميتوان مدعي شد كه انگلستان از جمله كشورهای پيشرو در
دموكراسي است كه با تصويب قوانين مختلف در راستای انتخابات از قانون اصالح بزرگ 2261تا قوانين نمايندگي
 2925و  2929و پذيرش ديگر تغيير و تحوالت قوانين در ساختار انتخاباتي خود و نهادينهسازی هر چه بيشتر جايگاه
واقعي احزاب سياسي دغدغهی برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در راستای مشاركت آگاهانه شهروندان در تعيين
سرنوشتشان داشته است.
Alder.j.op.cit.P.154.
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در ادامهی اين تالش ها در طي دههی گذشته كميسيون مستقل انتخاباتي تاسيس شده است .اين كميسيون هيات
قانوني مستقل است كه به وسيلهی پارلمان انگلستان در سال  1111به دنبال هفت سال آگاهي و ارزيابي برگزاری
انتخابات وضع شده است .ديدگاههای موجود در مسايل كليدی سهگانه كه برای حمايت از منافع عمومي نياز به طرح
دارد عبارت است از:
 - 2ساختار تحويل برای انتخابات
 - 1درستي انتخابات
 - 6قانونگذاری برای انتخابات
كميسيون انتخاباتي مستقل نيروهايي برای توصيه و كمك برای ماموران پيگيری و ماموران ثبت انتخاباتي دارد .از
طرفي اصالحات مهم قانون گذاری انتخابات انگلستان طي هفت سال اخير در حال افزايش بوده است و حمايت منافع
عمومي در مسير قانون گذاری انتخاباتي انتخابات و همه پرسي صورت گرفته است .كميسيون انتخاباتي ميخواهد
مطمئن كند كه انگلستان سلسله انتخابات كامل و همه پرسيای دارد كه نتايجي را كه مردم انتظار دارند ارايه ميدهد.
كميسيون گام هايي را برای حمايت پيشرفتهای علمي در سراسر انگلستان بر ميدارد كه عبارت اند از:
 - 4توضيح اين مساله به مردم كه ثبت انتخابات جه طور پيش ميرود و سيستم رایگيری چگونه عمل ميكند.
 - 5اطمينان سازی همه-ی مراحل انتخابات و همه پرسيهايي كه به طور كامل در دسترس است.
 - 3سازماندهي و مديريت شمارش آرا.
 - 3تعيين تعداد كانديداها در پروسههای نامزدی.
كميسيون انتخاباتي از پيشرفتهای اين مسايل از طريق گزارش و ارزيابي استانداردهای اجرا اطالع پيدا خواهد كرد.

32

از جمله فعاليتهای علمي اين كميسيون ارايهی گزارش ساالنه از برنامه مشاركتي سال  1113-2تا  1122-1121مي
باشد .در اين گزارش روند كلي مسايلي مورد بررسي قرار گرفته كه بدون ترديد در برگزاری انتخاباتي منصفانه نقش بنيادين
دارد .ضمنا اقدامات كميسيون بر طبق اخرين تغيير و تحوالت قوانين انتخاباتي بوده و از ابزارهای كليدی مهم در دستيابي به
موفقيت طرح جامع در طي سالهای  3111-2تا  1122-1121محسوب ميشود .اين عناوين عبارت است از منابع مالي
احزاب و انتخابات ،روشهای كليدی موفقيت در طرح جامع  1113 -2تا  ،1122-1121توصيه و راهنماييها ،نظارت و اجرا،
داراييها و سياستها ،ثبت نام احزاب ،ثبت نام موثر در انتخابات ،افزايش نرخ ثبت نام ،تكميل و تصحيح ثبت نام كنندگان
انتخاباتي ،نخستين ارزيابي از فعاليت كارمندان ،ثبت نام انتخاباتي ،تشويق به ثبت نام انتخاباتي ،فعاليتهای ساالنه ،برگزاری
صحيح انتخابات ،افزايش سطح رضايت عمومي از تجربه رای دادن در انگلستان ،استاندارد های اجرايي ،پشتيباني تيمهای
اجرايي انتخابات و گزارش گری در انتخابات و برنامهها.
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در دنيای معاصر بي ترديد ارادهی واقعي مردم در تعيين سرنوشت خويش پايه و اساس منشأ اقتدار دولتها شناخته
شده و به دنبال آن برگزاری انتخابات امری معقول و موجه جلوه مينمايد اما بايد متذكر شد كه صرف برگزاری
انتخابات شكلي نميتواند ضامن تجلي اراده و خواست واقعي مردم تلقي گردد .بنابراين هر چند انتخابات شرط الزم
برای ايجاد دموكراسي و استقرار مردمساالری است اما شرط كافي نيست .دموكراسي واقعي مستلزم ايجاد و تقويت
مباني جامعه دموكراتيك مانند ساختارهای اداری ،قوانين انتخابات ،مديريت انتخابات ،رشد سياسي و مفهوم شهروندی و
حقوق و مسئوليتهای وابسته به آن است .نظارت بر انتخابات كه مبين حق واقعي بر سرنوشت افراد است ،امری است
كه همگان به ضرورت آن معترفند و امروزه نظارت بر انتخابات به عنوان تضميني برای حفظ صحت و سالمت انتخابات
است .در اين پژوهش كه به مطالعه تطبيقي نظارت بر انتخابات پارلمان بين دو كشور ايران و انگلستان پرداخته شد نتايج
ذيل حاصل شد:
 - 2به طور كلي هدف از اعمال نظارت بر انتخابات برگزاری انتخاباتي آزاد و منصفانه در راستای بسط و گسترش
ظرفيت دموكراتيك قانون اساسي است كه اصول و قواعد الزم برای تحقق آن پيشبيني شده و بستر آن بايد در
قوانين عادی ،فرهنگ عمومي مبتني بر مشاركت ،درك جامعه مدني ،كثرتگرايي ،جمهوريت ،حاكميت قانون و
زيرساختهای الزم ديگر نهادينه شود.
 - 1هرچند انتخابات آزاد و منصفانه تاب تفاسير متفاوت و گاه متعارضي را دارد ولي رعايت معيارهايي چون
اصول دستيابي به رقابت آزاد ،اصول مشترك حاكم بر انتخابات ،مباني تضمين كننده انتخابات و حداقل
استانداردهای انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رويه بينالمللي باعث مي شود يك انتخابات واجد ويژگي-
های آزاد و منصفانه تلقي گردد .در اين خصوص بايد انصاف و بيطرفي بر همه ابعاد و رفتار فعاالن سياسي و
رقبای سياسي (شامل رایدهندگان ،كانديدا ،احزاب سياسي و)...حاكم باشد .بعد آزادی در انتخابات متشكل از
حقوق و آزادیهای بنيادين و بعد انصاف ناظر به جنبههای مختلف بيطرفي در انتخابات است.
 - 6امروزه در تمامي نظامهای مردم ساالر نظارت بر انتخابات يك ضرورت و اصل پذيرفته شده است .در اين
خصوص نظارت بر انتخابات توسط هر نهادی كه صورت گيرد هدف برگزاری انتخاباتي است كه منعكس
كنندهی خواست و ارادهی واقعي انتخاب كنندگان باشد از اين جهت استقالل ،بي طرفي ،پاسخگويي و ذينفع
نبودن در نتيجهی انتخابات ويژگيها و انتظارات مشروعي است كه مرجع نظارت بايد متصف به آن باشد.
 - 4فلسفهی اصلي نظارت اجرای صحيح قوانين و جلوگيری از دخالت های غير قانوني مقامات اجرايي و سياسي در
پروسهی انتخاباتي و تامين آزادی واقعي شهروندان در اين مشاركت سياسي برای برگزاری انتخاباتي آزاد و منصفانه
است.
 - 5از آنجايي كه يكي از اصلي ترين اهداف دموكراسي تامين حقوق و آزادیهای بنيادين افراد از جمله حق
انتخاب شدن و انتخاب كردن ميباشد .بي ترديد امر نظارت بر اين مقوله از اهميت دو چندان برخوردار مي-
شود .بنابراين ميتوان مدعي شد كه تنها نظام نظارت تضميني كه تلفيقي از نظارت پيشيني و رسيدگي پسيني
است ،ترجمان واقعي فلسفهی وجودی نظارت را تحقق عيني و عملي خواهد بخشيد.
 - 3در صورت اعمال نظارت بي طرفانه و واقعي بر انتخابات ،اهداف نظارت كه شامل پيشگيری از رقابت ناسالم،

سوءاستفاده و اعمال نفوذ برای دست يابي به قدرت ،جلوگيری از تخلفات احتمالي ،ايجاد فضايي توام با
اعتمادسازی به افراد ،گروها ،و احزاب برای اعمال اراده واقعي آنها در تعيين سرنوشت و در نهايت اطمينان
بخشي به افكار عمومي در رعايت كامل اصول بيطرفي ،استقالل ،پاسخگويي ،شفافيت و احترام به حاكميت
قانون در روند برگزاری انتخابات تحقق واقعي بخشيده ميشود.
 - 3در نظام جمهوری اسالمي ايران نظارت بر انتخابات و آرای عمومي از وظايف شورای نگهبان است .اصل 99
قانون اساسي مقرر ميدارد :شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،رياست جمهوری،
مجلس شورای اسالمي و مراجعه به آرای عمومي و همهپرسي را بر عهده دارد .در اجرای اصول مختلفي از
قانون اساسي از جمله اصل 229 ،222 ،223 ،223 ،225 ،224 ،212 ،213 ،32 ،31 ،3و  212كه مربوط به
اتكای امور به آرای عمومي و انتخابات ميباشد و نيز در اجرای اصل  99مقررات متعددی به تصويب مراجع
ذيصالح رسيده است كه امر انتخابات و نظارت بر آن بر اساس آنها به عمل ميآيد .اما از چگونگي نظارت
اعمالي توسط شو را سخني به ميان نيامده است و همين امر موجب بروز برداشتهای حقوقي متفاوت از نوع
نظارت شورای نگهبان شده است و نحوه اعمال اين نظارت به نحوی است كه عالوه بر نظارت بر صحت
انتخابات نوعي نظارت بر صحت انتخاب نيز از طرف مرجع ناظر به عمل ميآيد كه اين مسأله منشأ عمده
تنشهای انتخاباتي بوده است .شورا نظارت مذكور را نظارت استصوابي تفسير نموده و اين نظر از سوی
تحليل گران و صاحب نظران حقوقي و سياسي از آن جهت مورد نقد و تحليل قرار گرفته است كه آن را خروج
از وظايف تفسيری و بهويژه ناقض حقوق و آزادیهای مردم در امر حاكميت بر سرنوشت خويش و حق
انتخاب كردن و انتخاب شدن دانستهاند .مخالفت ها صرفاً مربوط به آن بخش از نظارت استصوابي است كه
عالوه بر انتخابات گزينش و انتخاب مردم را نيز تحت الشعاع قرار ميدهد.
 - 2اشتراط برخي از شرايط خاص در قانون انتخابات كه مستلزم احراز آن از سوی مراجع ناظر ميشود مستلزم
اجبار به ابراز عقيده است كه مغاير قانون اساسي است و در صورت عدم احراز شرايط توسط مرجع ناظر منجر
به محروميت از حقوق اجتماعي(انتخاب شدن و انتخاب كردن) ميگردد .احراز اعتقاد و التزام عملي به آساني
قابل ارزيابي نيست چون اعتقاد امری باطني و قلبي است و التزام نيز جز در بخشي كه همواره در مرئي و نظر
است غير قابل مشاهده و اطمينان است و شرايط دارای جنبه ی رفتاری همانند التزام به اسالم و نظام جمهوری
اسالمي ميتواند مورد ارزيابيهای متفاوت قرار گيرد .ابهام داشتن عرصه دربرگيری اين نوع نظارت گاه موجب
بروز برداشتهای سليقهای در رد يا تأييد صالحيت كانديداهای انتخابات است.
 - 9نظارت بكارگرفته شده در مادهی سه قانون انتخابات استصوابي است .با وجود اين شورای نگهبان در راستای
وظايف نظارتي خود نميتواند محدوديت هايي بيش از آن چه قانون اساسي ،روح قوانين اساسي و قوانين
عادی مقرر داشته اعمال نمايد و با پذيرش نظارت استصوابي اين نظارت نميتواند به شورا اختيار ورود به
حوزهی امور اجرايي و اختيارات وزارت كشور اعطا كند .بنابراين نظارت اعمالي از سوی شورای نگهبان بايد
طوری اعمال شود كه متعارض با حقوق بنيادين ملت در انتخاب كنندگي و انتخاب شوندگي نباشد.
- 21به طور كلي شورای نگهبان از طريق هيأت مركزی نظارت و هيأتهای نظارت و ديگر زيرمجموعهها وظيفه

نظارتي خود را اعمال ميكند و به صورت استصوابي و نهايي در مورد صالحيت نامزدها اظهار نظر مينمايد.
شكايات رد صالحيت شدگان را نيز همين مرجع مورد رسيدگي قرار ميدهد و ناظرين منخب شورا فاقد
صالحيت تصميم گيری مستقل هستند و نهايتاً شورا صحت و سقم انتخابات را تأييد يا رد و ابطال مينمايد و
چون شورا تأييد صالحيت در مراحل قبلي و اجرايي را تحت نظر قرار ميدهد و صالحيت آنها را حسب
مورد رد ميكند عمالً هيچ مرجع تجديد نظر برای رسيدگي به شكايات وجود ندارد و تصميم شورای نگهبان
بنا به تفسير آن شورا قابليت تجديد نظر قضايي در محاكم دادگستری را ندارد .كه اين امر بيترديد در حقوق
انتخابكنندگان و انتخابشوندگان تاثير گذار ميباشد.
- 22به دليل عدم شفافيت و نيز عدم قابليت برخي شرايط برای شاخصسازی عيني در قانون انتخابات كانديداتوری
در انتخابات مجلس شورای اسالمي با مشكالتي مواجه است و شرايط خاص انتخابپذيری به گونه ايست كه
احراز آن از سوی مراجع ناظر به سادگي امكانپذير نيست و اين مسأله بيترديد در تأييد يا رد صالحيت
داوطلبان تأثير بسزايي دارد.
- 21از آنجايي كه پارلمان به عنوان يكي از قوای سهگانه در نظريه تفكيك قوا در قانون اساسي كشورها نقش
اساسي دارد بنابراين مجموعه رخدادهايي كه در ايران چه در قالب رسيدگي به صالحيت داوطلبان و چه در
قالب رسيدگي به دعاوی انتخاباتي صورت ميگيرد در ساير كشورها نيز وجود دارد اگرچه ممكن است در
ديگر كشورها نهادی به نام شورای نگهبان با ويژگيهای قانون اساسي ايران وجود نداشته باشد.
- 26ساختار حكومتي جمهوری اسالمي ايران تحت تأثير نظريه حاكميت الهي تبيين ميشود .اين حاكميت از سه
طريق اعتقاد مكتبي ،قوانين اسالمي و حكومت اسالمي تحقق مييابد .بنابراين مدل حكومت در نظام سياسي
ايران جمهوری اسالمي است در مقابل ساختار حكومتي در انگلستان غيرمذهبي و مبتني بر نظريه حاكميت ملي
و مردمي است .ضمن توجه به متفاوت بودن اصول بنيادين حاكميت سياسي در دو كشور اين نتيجه حاصل
مي شود كه تفاوت در ساختار حكومتي ،نظام سياسي و حقوقي را متأثر ساخته و حقوق ملت تحت الشعاع نظام
حاكم در دوظرف و قالب خود تعريف و به مرحله اجرا در ميآيد .در اين خصوص ماهيت و دامنه مسائل
مربوط به انتخابات تا حدود زيادی متأثر از نظام سياسي حاكم و عوامل اجتماعي و فرهنگي هر جامعه است.
- 24در نظام حقوقي انگلستان در رابطه با صالحيت كانديداها هر كانديدا بايد مبلغ 511پوند وديعه بگذارد تا در
صورتي كه يك بيستم از ت مام آرا را به خود اختصاص نداد اين مبلغ به عنوان جريمه ضبط گردد و هر كانديدا
بايد توسط  21امضا حمايت شود .انتخابات عمومي بعد از دستور ملكه برگزار ميشود .اين مأموران ويژه در
قبال انتخابات مسئول و پاسخگو هستند اما از آنجايي كه معيارها و مالكها برای صالحيت عيني است سليقه و
نظر نهاد ناظر تأثيری در صالحيتهای داوطلبان ندارد و افرادی كه نسبت به رد صالحيتهايشان اعتراض
داشته باشند به دادگاه شكايت و تصميم دادگاه در اين زمينه قطعي است .البته بايد متذكر شد با توجه به تسلط
دو حزب كارگر و محافظه كار در انگلستان مسأله تأييد صالحيتها بيشتر حزبي است يعني موفقيت افراد در
انتخابات منوط به اين مسأله است كه از طرف يك حزب به عنوان كانديدا معرفي گردد .از اين جهت مسأله
تأييد صالحيت ها بيشتر تحت تأثير قوانين داخلي احزاب است كه اين مسأله ريشه در نظام حزبي انگلستان

دارد .وجود شراي ط عيني در مورد انتخاب شوندگان و فقدان شرايط مبهم و قابل تفسير مسأله تشخيص
صالحيتها را قابل ارزيابي مي سازد .بنابراين بررسي شرايط انتخابكنندگان و انتخاب شوندگان شرايط عيني
است كه به آساني قابل احراز است و افراد با تطبيق شرايط خود با قانون مي توانند پيشبيني كنند كه
صالحيتشان مورد تأييد قرار مي گيرد يا خير؟در رابطه با مسأله صالحيت هر كانديدا نيز ميتوان گفت كميتهی
قضايي شورای مشورتي ملكه ميتواند اظهارنامهای در مورد تقاضانامه هر كانديدا صادر كند .هم چنين خود
مجلس هم ممكن است جهت نظرخواهي موضوع را به شورای مشورتي ملكه ارجاع دهد .در يك ارزيابي كلي
ميتوان گفت مرجع تعيين صالحيت و نظارت در انگلستان با توجه به مشخصهی عيني بودن مالكها
مشكالتي از آن دست كه در نظام انتخاباتي ايران حاكم است به بار نميآورد .از طرفي نظارت موجود در اين
كشور يك مرحله ايست در حالي كه نظام حقوقي ايران قايل به نظارت مضاعف از طريق شورای نگهبان و از
طريق مجلس شورای اسالمي در تأييد اعتبارنامه ی نمايندگان است.
- 25رسيدگي به جرايم و تخلفات انتخاباتي منحصراً در صالحيت قوه ی قضائيه و محاكم دادگستری است و هرگاه
وقوع جرم محرزشناخته شد مجرم در حدود قانون مجازات ميشود اما در خصوص تأثير رسيدگي قضايي و
احكام آن بر انتخابات در احكام قضايي به ابطال يا صحت انتخابات نظر داده نميشود زيرا مطابق قانون اساسي
نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و نكته ديگر اين كه در رابطه با مسأله ی نظارت و احكام
قضايي مطرح است اين است كه مراجع انتخاباتي در فواصل كوتاهي مكلف به اعالم نظر خود هستند و شورای
نگهبان نيز مكلف به اعالم نتيجه انتخابات در وقت معين است بنابراين در حالي كه شكايات محاكم در جريان
رسيدگي است و حكم صادر نشده است نتيجه انتخابات با همان رسيدگي های مراجع انتخابات اعالم ميشود .اين
مسأله در جرايمي كه در نتيجه نهايي انتخابات مؤثر واقع ميشود قابل تأمل به نظر ميرسد در اين خصوص
چون نظر شورای نگهبان اصلي و تعيين كننده است در قانون قضيه مسكوت مانده است.
- 23در خصوص مرجع رسيدگي به دعاوی انتخاباتي در انگلستان دادگاه انتخاباتي مخصوصي وجود دارد كه دارای
دو قاضي دادگاه عالي است و اين دادگاه ميتواند از كانديدايي سلب صالحيت كند يا آرا را بررسي كند و نتايج
انتخابات را اعالم كند يا خواستار برگزاری انتخابات جديد شود در خصوص نحوه رسيدگي ،اين دادگاه هم
كانديدا و هم رأی دهنده ميتواند ظرف سه ماه از تاريخ برگزاری انتخابات به دادگاه فوق شكايت كنند .تصميم
دادگاه به تنهايي برای جلوگيری از انتخابات و سلب صالحيت از كانديدا كافي است ولي اگر جرم انتخاباتي
صورت گرفته باشد رسيدگيهای جزايي نيز ممكن است انجام شود .جرايم خاص انتخاباتي عبارتند از اعمال
فاسد و اعمال غيرقانوني كه مدت سلب صالحيت برای جرم فاسد  21سال و برای عمل غيرقانوني  5سال در
يك حوزهی انتخاباتي خاص است .به طور كلي نظارت بر انتخابات در انگلستان منوط به شكايت افراد و
جنبهی پيگيری دارد و آرا محاكم اختصاصي در صحت و ابطال انتخابات تأييدكنندهی نهايي است.
- 23در نظام انتخاباتي انگلستان قبل از انتخابات ثبت نام رأیدهندگان توسط مأموران ثبت نام انتخاباتي كه مأموراني
مستقل با اختيارات محلي هستند انجام ميگيرد .در اين خصوص وجود فهرستهای انتخاباتي مزيتي است كه
در اين نظام انتخاباتي اعمال ميشود .با فقدان اين فهرستهای انتخاباتي نميتوان تضميني برای شرط سكونت

يافت و از جابجايي تودهای مردم از يك حوزه انتخابيه به حوزهی انتخابيه ديگر جلوگيری كرد .هم چنين نمي-
توان از بروز تخلفهای انتخاباتي از جمله رأی دادن مكرر جلوگيری كرد و درستي انتخابات را از طرف نهاد
نظارتكننده به طور مؤثر بررسي نمود.
- 22در خصوص تبليغات و هزينههای انتخاباتي در نظام انتخاباتي مجلس شورای اسالمي هيچگونه محدوديت يا
نظارتي بر هزينههای انتخاباتي وجود ندارد كه اين مسأله نقص بزرگي برای قانون انتخابات محسوب مي شود.
اين مسأله در انگلستان نيز با ابهاماتي روبروست .مقرراتي كه در اين زمينه وجود دارد تمامي جوانب مبارزات
انتخاباتي را پوشش نميدهد و اين امر تا حد زيادی تحت تأثير نظام حزبي انگلستان است .بنابراين در خصوص
مشموالن نظارت ميتوان گفت براساس ميزان جمعيت حوزهها سقف مشخصي برای هزينههای انتخاباتي دارند
و نميتوانند از سقف يادشده تجاوز كنند ولي محدوديتهای نظارت و محدوديتهای قانوني فقط شامل
نامزدهاست و احزاب از قوانين محدودكننده هزينههای تبليغاتي استثنا شدهاند كه اين مسأله موجب آزادی بيحد و
حصر احزاب مسلط شده و موجب حذف يا به حاشيه رانده شدن احزاب نوپا ميشود و از اين جهت مورد
انتقاد است.
- 29در طي يك دهه ی گذشته در انگلستان كميسيون مستقل انتخاباتي به وسيله پارلمان اين كشور تاسيس شده
است .از جمله ديدگاههای مطرح شده در ف عاليت اين كميسيون مي توان به ساختار تحويل برای انتخابات،
درستي انتخابات و قانونگذاری برای انتخابات اشاره كرد .بررسي مسايل مربوط به ثبت انتخابات و سيستم
رای گيری ،اطمينان سازی همه مراحل انتخابات و همه پرسيها ،سازماندهي و مديريت شمارش آرا ،تعيين
تعداد كانديداها در پروسههای نامزدی از جمله گامهايي است كه كميسيون برای حمايت پيشرفتهای علمي
در سراسر انگلستان در برگزاری انتخابات برداشته است .كميسيون انتخاباتي از پيشرفتهای اين مسايل از
طريق گزارش و ارزيابي استانداردهای اجرا مطلع خواهد شد .از جمله فعاليتهای علمي اين كميسيون ارايه
گزارش ساالنه از برنامه مشاركتي سال  1113-2تا  1122-1121ميباشد .در اين گزارش روند كلي مسايلي
مورد بررسي قرار گرفته كه بدون ترديد در برگزاری انتخاباتي منصفانه نقش بنيادين دارد .ضمنا اقدامات
كميسيون بر طبق آخرين تغيير و تحوالت قوانين انتخاباتي بوده و از ابزارهای كليدی مهم در دستيابي به
موفقيت طرح جامع در طي سالهای  3111-2تا  1122-1121محسوب ميشود.

پیشنهادات
- 11دموكراتيزه كردن قوانين و مقررات نظام انتخاباتي و ابهام زدايي از شرايط كلي ،مبهم و قابل تفسير با توجه به
بنيادی بودن نقش انتخابات در ايجاد دموكراسي و تحقق مردم ساالری
- 12با توجه به اين كه مسألهی تشخيص صالحيتها از جمله مقوله هايي است كه در نظام انتخاباتي ايران محور
عمده ی مباحث و مجادالت انتخاباتي بوده است ايجاد يك مقام ناظر بي طرف در جهت تطبيق شرايط افراد با
موارد مقرر در قانون توسط مجلس شورای اسالمي در راستای اصل 31ق.ا برون رفتي است كه به مشكالت
پيرامون مسأله ی تشخيص صالحيت ها خاتمه ميدهد.

- 11اعمال سياستهای خاص در راستای آموزش و رشد سياسي شهروندان و اصالح قوانين مرتبط با احزاب به
منظور تشكيل و تقويت احزاب كارآمد برای مشاركت آگاهانه در عرصهی انتخابات
- 16تصويب قانون و آيين نامههايي در خصوص تعيين سقف مشخص هزينههای مبارزات انتخاباتي ،شفاف سازی
منابع و چگونگي صرف هزينهها
- 14تصويب قوانين و مقررات خاص در راستای دسترسي يكسان به رسانههای نوين در تبليغات انتخاباتي
- 15ايجاد يك كميسيون مستقل به منظور نظارت بر نحوه ی تبليغات و مبارزات انتخاباتي و ايجاد قواعد مربوط به
دسترسي يكسان به رسانههای دولتي
- 13ايجاد فهرستهای انتخاباتي و ثبت نام رأیدهندگان به منظور بررسي از حيث دارا بودن شرايط مقرر در قانون
و همچنين جلوگيری از سوءاستفاده ،تقلب و تخلفات انتخاباتي از جمله رأی دادن مكرر و...
- 13استفاده از سيستم رأی گيری الكترونيكي در مرحله ی رأی گيری و شمارش آرا به منظور جلب اطمينان و
اعتماد رأی دهندگان ،جلوگيری از بروز تقلبات احتمالي و تسريع در اعالم نتايج نهايي
- 12الزام مقامات مسئول به ارايه ی داليل و مستندات كافي برای رد صالحيتها و ابطال انتخابات و اعطای فرصت
دفاع مشروع به ذی نفعان
- 19ايجاد مرجع تجديد نظر و دادگاه ويژه انتخاباتي برای رسيدگي به تخلفات و جرايم انتخاباتي در پروسهی
زماني خاصي كه در نتيجهی نهايي انتخابات مؤثر واقع گردد.
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