
 

 پژوهشي) -فصلنامه حقوق اداري (علمي دو 

 1396 پائيز و زمستان، 13  ، شمارهپنجمسال 

 نظارت كارآمد بر انتخابات

2ايرج حسيني صدرآبادي؛  1حسن خسروي
 

  

 :چكيده

راهكار  هاي واالي جامعه بشري است. سازوكار انتخابات، زمامداري مطلوب از جمله آرمان

هاي كارآمدي براي رسيدن به چنين غايتي محسوب شده است؛ اما بايد منطبق بر شاخصه

هاي اجتماعي، حاكميت مردمي و حكومت قانونمند  منصفانه و عادالنه برگزار شود تا ارزش

تضمين گردد. در اين راستا شيوه تصدي قدرت، تضمين حقوق بنيادين شهروندان و نظارت 

يابد. مقاله با هدف تحليل نظارت كارآمد بر انتخابات، در پي بات موضوعيت ميكارآمد بر انتخا

دهي به اين پرسش است كه در بستر حقوق عمومي نظارت كارآمد بر انتخابات در مراحل  پاسخ

 نمايد؟ ها، سازوكارهاي حقوقي و قلمرويي تبعيت مي مختلف از چه مباني، اصول، قواعد، رويه

تحليلي و با توسل به اصول و قواعد حاكم بر انتخابات  -يفيموضوع با رويكرد توص

منصفانه و رقابتي، شيوه مطلوب نظارت بر انتخابات در مراحل مختلف با استفاده از تجربه مفيد 

هاي پژوهش  يافته گيرد. برخي كشورها و اسناد معتبر انتخاباتي مورد بررسي و تحليل قرار مي

ودن انتخابات با ثبات سياسي، امنيت و نظم عمومي، حقوق دهد كه به جهت مرتبط ب نشان مي

شهروندان، حاكميت ملي و دولت قانونمند، فرايند تصدي قدرت بايد تحت كنترل و نظارت 

كارآمدي قرار گيرد و به دليل انسجام در برگزاري انتخابات، تضمين حقوق انتخاباتي و انتخابات 

ر مرحله قبل، حين و بعد از انتخابات مورد نظارت نهاد منصفانه و رقابتي، كل فرايند انتخابات د

 گيرد. طرف انتخاباتي با صالحيت نظارتي عام قرار مي مستقل و بي

 انتخابات، نظارت كارآمد، حقوق انتخاباتي، حقوق سياسي، اصول نظارت. واژگان كليدي:

                                                 

 hkh.be82@ahoo.com      (نويسنده مسئول) . دانشيار گروه حقوق عمومي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران 1

 iraj.sadrabadi@gmail.com  اديار گروه حقوق عمومي، دانشگاه شهيد چمران، اهواز، ايران  . است 2
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 مقدمه

هاي  ن ابزارها و مكانيزمسالمت انتخابات شاخصه مهم انتخابات رقابتي و منصفانه است و بدو

» نظارت«نظارتي و تضميني، امكان تحقق انتخابات اصيل، مشاركتي و رقابتي وجود ندارد. نهاد 

گردد. در واقع اعتبار و اصالت انتخابات در گرو  تأسيسي براي تضمين سالمت انتخابات محسوب مي

ترين جنبه انتخابات اصيل،  هاي تضمين بخش حقوق سياسي و انتخاباتي است و مهم طراحي مكانيزم

باشد. نظر به  پذيرش نتايج انتخابات توسط بازيگران و ايجاد اعتماد عموم از فرايند انتخابات مي

هاي انتخابات با تعبيه  توان به اهميت و ضرورت تضمين و تأمين سالمت رويه مراتب مذكور مي

ي فعاليت نهاد ناظر، نظارت بر حسن هاي مختلف كنترلي و نظارتي پي برد. محور اصل نمودن مكانيزم

اجراي قوانين و مقررات انتخاباتي، صيانت از اصول و موازين انتخابات كارآمد، ايجاد زمينه مساعد 

براي تحقق انتخابات رقابتي، منصفانه و اصيل است. با اين نگرش كه نتايج انتخابات بيانگر و 

راهكاري براي «د. در واقع، نظارت بر انتخابات باش دهنده قصد و اراده واقعي شهروندان مي انعكاس

ساالر، كاهش تعارضات و اختالفات، ايجاد امنيت و آرامش در نظام سياسي  تحكيم نظام مردم

  .)10: 1391خليلي، و  Brahm, 2004: 4( »باشد مي

 ساالر وابسته به اين است كه مراحل مختلف انتخابات بر اساس برگزاري انتخابات اصيل و مردم

). به منظور تحقق اين 153: 1391رنلدز، قوانين و مقررات انتخابات و حقوق انتخاباتي برگزار گردد (

شود، بايد  امر اختيارات و تكاليفي كه به موجب قانون به نهاد مديريت اجرايي انتخابات واگذار مي

واقع و در  تحت نظارت قرار گيرد. به اين دليل كه ممكن است مجري انتخابات در مسيري خالف

توان منتظر  شك، در چنين وضعيتي ديگر نمي جهت منافع و گرايش خاص سياسي حركت نمايد. بي

تضمين حقوق سياسي و انتخاباتي شهروندان و كانديداها بود و در واقع مجري انتخابات، در خدمت 

وتاهي و گيرد و يا حتي مجري انتخابات در انجام وظايفش ك منافع طبقاتي گروهي خاص قرار مي

قصور داشته باشد. به جهت جلوگيري از معضالت فوق، نظارت كارآمد بر انتخابات بسيار اجتناب 

 ناپذير است. 

شود. هدف كلي اين است كه حقوق سياسي  اهداف متعددي از نظارت بر انتخابات دنبال مي

رت نقش مهمي و در واقع نظا شهروندان و جابجايي قدرت بر اساس اراده واقعي مردم تضمين شود
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 Council» (در تحكيم نظام دمكراتيك و افزايش مشروعيت نظام سياسي از منظر داخلي و جهاني«

of Europe, 2003: 5  دارد. اهداف نظارت به طور كلي عبارتنداز: 50-18: 1394 ،آلپرنو كارور و (

ري از بروز تخلفات و . جلوگي3. حسن اجراي قوانين و مقررات 2. افزايش اعتبار و اصالت انتخابات 1

. 6. استفاده بهينه از امكانات و تجهيزات انتخاباتي 5. مدريت كارآمد انتخابات 4جرايم انتخاباتي 

. ايجاد شفافيت در فرايند 8. پاسخگو نمودن مقامات و نهادهاي انتخاباتي 7برگزاري انتخابات رقابتي 

. كمك مؤثر به حل 10يند انتخابات . بهبود اعتماد و اطمينان عمومي از صحت فرا9انتخابات 

. ارزيابي دقيق 12. تأمين داليل و اسناد معتبر براي اعتراضات و شكايات 11تعارضات و اختالفات 

 ).350: 1387عملكرد مأموران انتخاباتي(خسروي، 

تواند به دو روش كوتاه مدت (صرفًا روز  جهت تضمين اهداف ياد شده، نظارت بر انتخابات مي

 ,Peterson, 2006: 17 Szolnoki(مدت (كل فرايند انتخابات) طراحي شود  ) و بلندراي گيري

تحليلي در پي پاسخگويي به اين پرسش است: در بستر  -مقاله با رويكردي توصيفي). ,3 :2005

ها و  حقوق عمومي نظارت كارآمد بر انتخابات در مراحل مختلف از چه مباني، اصول، قواعد، رويه

 نمايد؟ قوقي و قلمرويي تبعيت ميسازوكارهاي ح

هاي نظام  پاسخ اوليه مبتني بر اين فرض است كه نظارت كارآمد بر انتخابات بر ارزش

گردد و به جهت تضمين حقوق  ساالر، اصول و قواعد انتخابات رقابتي و منصفانه استوار مي مردم

طرف و مستقل قرار  ارت ناظر بيانتخاباتي، سالمت و اعتبار انتخابات، كليه مراحل انتخابات تحت نظ

 گيرد. مي

ساالر و اصول  تحقيق حاضر از آن جهت ضرورت دارد كه با درك كاركرد انتخابات در نظام مردم

و قواعد حاكم بر انتخابات رقابتي و منصفانه، مفهوم و قلمرو دقيقي از نظارت در مراحل مختلف 

يك قلمرو صالحيت آن از نهاد اجرا كه در كليات، انتخابات به منظور تعيين جايگاه مقام ناظر و تفك

ها و تحليل مطالب، از هاي انتخاباتي باشد، ارائه شود. جهت گردآوري داده قابل انطباق با اكثر نظام

-مفاهيم بنيادين حقوق عمومي، اصول و قواعد انتخابات منصفانه و اسناد معتبر انتخاباتي استفاده مي

اني، اصول، قواعد، سازوكارها، اركان و قلمرو نظارت كارآمد بر انتخابات در گردد تا بتوان به تحليل مب

بستر حقوق عمومي و حقوق انتخاباتي دست يافت. در مقاله مفهوم نظارت، مباني توجيهي، اصول 

 حاكم بر انتخابات، سازماندهي و مراحل مختلف نظارت بر انتخابات بررسي و تحليل مي گردد.
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 انتخابات. مفهوم نظارت بر 1

نظارت از لحاظ لغوي به معناي مراقبت در اجراي امور آمده است و ناظر كسي است كه مراقب 

) و در اصطالح به شخصي گويند كه عمل يا اعمال 1234: 1390اجراي يك امر باشد (معين، 

دهد و صحت و سقم آن عمل يا اعمال را با  نماينده، شخص يا اشخاص را مورد توجه قرار مي

). از 15-5: 1379و ايوبي،  706: 1374سنجد (جعفري لنگرودي،  معيني كه مشهود است، مي مقياس

نظر اصطالحي، نظارت مكانيزمي است در جهت انطباق تصميمات و اقدامات اتخاذ شده با اصول و 

 ).347: 1387موزاين برتر اخالقي و حقوقي و اطمينان از درستي يا نادرستي آنها (خسروي، 

زم مشاهده و ارزيابي تصميم اتخاذي است نه تغيير يا اصالح آنها، بلكه پس از نظارت مستل

ها را مشخص و براي اصالح  تشخيص واقعيت و انطباق با اصول و موازين مربوطه، صحت و سقم آن

گيري و اجرا و  يا اقدام به ابطال آنها نمايد. لذا بايد حوزه تصميم به واضع تصميم عودت داده شود

رت از يكديگر تفكيك شوند و ناظر در حوزه اخذ تصميم و اجرا دخالت ننمايد. در واقع حوزه نظا

آوري اطالعات مرتبط با فرايند انتخابات  ايي براي جمع رويه«نظارت بر انتخابات عبارت است از: 

آوري شده  وار و تهيه گزارش و ارزيابي مديريت اجراي انتخابات بر اساس اطالعات جمع بطور سيستم

-IDEA, 2005: 2 and IDEA, 2000: 14( »توسط ناظران بدون دخالت در فرايند انتخابات

با چنين تعريفي شايد بهتر بتوان قلمرو مفهومي نظارت بر انتخابات را درك نمود؛ چرا كه  ).15

مفاهيم مرتبط با واژه نظارت بايد مورد بررسي قرار گيرد تا مشخص شود كه چه نوع نظارتي ضرورتًا 

 براي روشن شدن ماهيت و مفهوم نظارت بر انتخابات، سه واژه انتخابات بايد اعمال گردد. بر

Observation, Monitoring, Supervision  به ترتيب به معني ارزيابي، كنترل و مشاهده

 نماييم:مستخرج از اسناد انتخاباتي و ديدگاه صاحب نظران انتخاباتي را بررسي مي

 : 1هاي انتخاباتي المللي دموكراسي و همكاري ن. رويكرد مؤسسه بي1-1

مؤسسه فعال در حوزه  )،IDEA, 1997: 17( در سند مربوط به كدهاي رفتاري مديريت انتخابات

و كنترل با مشاهده، تفاوتي مطرح و عنوان نموده است كه بين آنها  انتخابات، بين واژه ارزيابي

آوري اطالعات مرتبط با فرايند  فعاليت مبتني بر جمعشود؛ چرا كه هر سه نوع  همواره خلط مبحث مي

                                                 

1.International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).  
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آوري  انتخابات است، پس منجر به نوعي قضاوت و ارزيابي درباره آن فرايند بر اساس اطالعات جمع

وجود دارد با اين داليل  Observationباشد. اما در عمل تفاوتي بين دو واژه اول با واژه  شده، مي

كننده و يا  . كنترل2گر دارد.  ابي كننده صالحيتي بيشتر از مشاهده. كنترل كننده و يا ارزي1كه: 

گر دارد. بر  ترش، معموالً قلمرو دخالتي بيشتري از مشاهده ارزيابي كننده با توجه به صالحيت وسيع

گر صرفاً به مشاهده وقايع انتخابات، گردآوري اطالعات، ثبت آنها بدون  اساس اين سند، مشاهده

كننده عالوه بر موارد مذكور، در فرايند انتخابات با  پردازد. اما كنترل د انتخابات ميدخالت در فراين

كند اگر قوانين مربوط مورد نقض و خدشه قرار گيرند و  تصميمات و اقدامات خاص دخالت مي

همچنين واژه ارزيابي و قضاوتي داللت بر نوعي نظارت تاييدي يا تصديقي اعتبار همه يا بخشي از 

 د انتخاب را دارد. فراين

 . رويكرد اتحاديه آفريقايي:2-1

اتحاديه آفريقايي در سند مربوط به اصول راهبردي نظارت بر انتخابات، بر مفاهيم اشاره شده در 

تاكيد نموده است و در مرحله سرپرستي عنوان نموده است  IDEAخصوص سه واژه فوق ذكر در سند 

 ).Union Africa, 1990: 5(عد از اخذ رأي نيز انجام شودتواند قبل، در حين و ب كه سرپرستي مي

 :بجورنلوند. نگرش 3-1

هاي ياد  مفهومي روشن از واژه» انتخابات آزاد و منصفانه«نظريه پرداز مشهور انتخاباتي، در كتاب 

به ابعاد و  Monitoring و Observation هاي شده ارائه كرده است. وي معتقد است كه واژه

ها در آن  . دوره زماني كه فعاليت2. درجه فعاليت در فرايند انتخابات 1فاوتي اشاره دارند: قلمروهاي مت

بطور كلي اشاره به چيزي دارد  Observationدهد. با توجه به درگيري در فرايند انتخابات  رخ مي

اراي داللت بر فعاليتي دارد كه تا حدي د Monitoringاثر است، در حالي كه  كه بطور وسيعي كم 

يك درگيري و  Observationقلمرو دخالتي و درگيرانه بيشتري است. از نقطه نظر دوره زماني نيز 

المللي و ناظران  دارد. فعاليت سازمانهاي بين بيان مي Monitoringحوزه مختصرتري را نسبت به 

و بويژه در روز داخلي مصداق عملي اين معنا و مفهوم هستند؛ چرا كه صرفاً در يك دوره زماني كوتاه 

 ,Bjornlundشود ( گفته مي  Observersآنهاگيري يا در شمارش آراء حضور دارند و به  رأي

2004: 8-30 .( 
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داللت بر مشاهده و مالحظه وقايع انتخاباتي  Observationنگارنده بر اين اعتقاد است كه واژه 

ش آنها به مقامات باالتر نظارتي آوري اطالعات و ثبت و گزار (قبل، در حين و بعد اخذ رأي) و جمع

جهت بررسي، ارزيابي و قضاوت در خصوص كيفيت برگزاري انتخابات از جهت رعايت قوانين و 

عالوه بر موارد ياد  Monitoringمقررات و درجه منصفانه و رقابتي بودن آن، خواهد داشت. اما واژه 

اشته باشد است؛ مثل دخالت در حل و شده مستلزم دخالت در فرايند انتخابات هر جايي كه ضرورت د

فصل اختالفات احزاب و رقبا در فعاليتهاي انتخاباتي، چنين دخالتي به عهده نهاد مديريت اجرايي 

باشد، چرا كه اين نهاد مسئول حسن اجراي قوانين و مقررات و انجام فرايند انتخابات  انتخابات مي

بازوي اجرايي اين نهاد در انجام وظايف و اختياراتش هاي اجرايي  ها و هيأت باشد و تمام كميسيون مي

هاي بازدارنده  نمايد و در اين رابطه لزوم كنترل باشند، پس نوعي رابطه سلسله مراتبي را ايجاد مي مي

يا پيشگيري و تعقيبي را به دنبال خواهد داشت. در اين نوع كنترل، نهاد مديريت اجرايي انتخابات 

ها مأموران را در انجام وظايف هدايت كند و همچنين اقدامات و  ها و بخشنامه لالعم تواند با دستور مي

 تصميمات آنها، چنانچه مخالف و مغاير قوانين و مقررات باشد را اصالح، تغيير يا ابطال نمايد. 

داللت بر نوعي ارزيابي و قضاوت است و مستلزم وجود يك نهاد خارج از  ،Supervisionواژه 

ها، اقدامات، تصميمات نهاد مديريت  باشد تا بيرون از اين نهاد، فعاليت ي انتخابات ميمديريت اجراي

را مورد ارزيابي و قضاوت قرار دهد. در واقع، حوزه و قلمرو قضاوتي،   هاي فرعي انتخابات و كميسيون

ورت بررسي و ارزيابي اقدامات نهاد مديريت اجرايي انتخابات و تشخيص صحت و سقم آنها، و در ص

لزوم بررسي شفافيت، اصالت، صحت و اعتبار هر يك از آنها در صورت وجود اعتراض و شكايات 

طرف و مستقل، وظيفه ارزيابي، اصالت و صحت  باشد. معموالً نهادهاي بي نظري) مي (بدوي يا تجديد

اين نهادها  انتخابات را در قالب بررسي و شكايات و اعتراضات انتخاباتي را بر عهده دارند كه بيشتر

 جنبه قضايي دارند. 

باشد و آنها حق دخالت در  نتيجه اينكه، امر مشاهده و مالحظه به عهده ناظران اخذ رأي مي

پردازند. امر كنترل فرايند  فرايند انتخابات را ندارند و صرفاً به ثبت و گزارش وقايع انتخاباتي مي

بصورت سلسله مراتبي، اقدامات و تصميمات انتخابات به عهده نهاد مديريت اجرايي انتخابات كه 

باشد و در صورت مشاهده هر گونه نقض قانون  نظر دارد، مي هاي زير مجموعه را زير  كميسيون

نمايد و چه بسا، بخشي از اشتباهات و اعتراضات واصله  دستور اصالح، تغيير و ابطال آنها را صادر مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             6 / 27

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-187-fa.html


 89   تخابات. نظارت كارآمد بر ان4مقاله   

آنها در مرجع قضاوتي يا مديريت حل و فصل  نظر از نمايد و ممكن است تجديد را بررسي مي

اختالفات مطرح شود و امر ارزيابي و قضاوت داللت بر بررسي صحت و سقم اقدامات و تصميمات 

نظر از تصميمات و  نهاد مديريت اجرايي انتخابات و رسيدگي به شكايات و اعتراضات و تجديد

تواند دستور اصالح تصميمات نقض  دي مياقدامات نهاد مديريت انتخابات، خواهد داشت. چنين نها

كننده قوانين و مقررات يا ابطال آنها را صادر نمايند، نظير ابطال نتيجه انتخابات، رسيدگي به جرايم 

انتخاباتي، پرداخت و جبران خسارت. در نهايت اينكه نظارت بر انتخابات بر مشاهده، ارزيابي، انطباق 

ه اعتراضات و شكايات و ابطال تصميمات مغاير با قوانين تصميمات مجري با قوانين، رسيدگي ب

 گيرد. در قلمرو كنترل انتخابات توسط مديريت اجرايي قرار مي  Monitoringداللت دارد و مفهوم 

 . مباني توجيهي نظارت بر انتخابات2

هاي مردمي، ثبات سياسي و حقوق شهروندان صورت  نظارت بر انتخابات به منظور تضمين ارزش

ترين آنها  گردد كه به عمده ساالري موجه سازي مي گيرد و عمدتاً بر مبادي فكري نظام مردم يم

 شود. پرداخته مي

 . كرامت انساني1-2

هاي بشري باشد. يعني اينكه انسان صاحب حق  يك توجيهي براي حق«تواند  ارزشمندي انسان مي

). كرامت داللت دارد بر نوعي Orend, 2002: 87»(است، از آن جهت داراي حرمت و كرامت است

باشد و اين ارزش الزمه وجودي ماهيت انساني  ها مي ارزش ذاتي كه بطور برابر متعلق به همه انسان

باشد. بر اساس چنين مفهومي،  است و در حقيقت در ذات بشر وجود دارد و دائمي، غيرقابل تغيير مي

اي با يكديگر رفتار كنند. براساس اين  ستهشود كه به نحو شاي نوعي تكليف بر ديگران ايجاد مي

دارد. لذا در  مفهوم، كرامت انساني يك مفهومي است كه شروط اخالقي دقيق و سختي را بيان مي

شود. بنابراين وقتي در انتخابات  ) تفسير مي100: 1383(كانت، » ارزش«نظر كانت، به عنوان 

شود، در حقيقت منبعث از  اي سياسي ميه صحبت از حق رأي يا حق مشاركت سياسي به عنوان حق

اصل كرامت ذاتي انساني است و طراحي سازوكار نظارت بر انتخابات اصيل، زمينه ساز و عيني بخش 

ماهيت كرامت انساني در قالب پوشش دادن به ارزش واالي انساني و توجه به مطالبات فطري و 

 طبيعي بشر است.
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 . حق تعيين سرنوشت2-2

هاي  هاي انتخابات است كه بطور مستقيم در خدمت ارزش ترين حق يكي از بنيادي حق تعيين سرنوشت

باشد. اساساً حق تعيين سرنوشت، حق مردم به تعيين تقدير و سرنوشت خود به طور  ساالري مي مردم

دهد تا وضعيت سياسي، ساختار سياسي،  فردي و جمعي است. در عمل اين حق به مردم اجازه مي

گي خويش را رقم بزنند و توانا به تعيين نوع و محتواي ساختار حقوقي و سياسي كشور اجتماعي و فرهن

حق تعيين سرنوشت مستلزم يك حق مردمي است كه در يك سرزمين سازمان «خود باشند. از اين رو، 

شان را در يك شيوه دمكراتيك تعيين نمايند و  اند تا اينكه سرنوشت و هويت جمعي سياسي يافته

 ).Franck, 1992: 52 » (ساالر است يك سنگ بناي محكم تحكيم نظام مردمهمچنين 

به منظور تضمين اين حق، فرايند انتخابات الزاماً تحت سازوكارهاي نظارت كارآمد قرار گيرد و 

هر گونه كاستي در نظارت بر انتخابات و عدم اجراي صحيح قوانين و مقررات انتخاباتي، منجر به 

 ت شهروندان خواهد شد.نقض حق تعيين سرنش

 . حق انتخاب نمودن و انتخاب شدن 3-2

اش در جامعه سياسي، جهت شكوفايي حق انتخاب يا حق رأي، حقي است كه فرد به اعتبار عضويت

ساالر از آن برخوردار مي باشد. در خود و تأثيرگذاري به طور برابر بر تصميمات جمعي در نظام مردم

كه مردم خود تصميم بگيرند كدام شخص يا اشخاص رهبران آنها  ضروري است«هاي مردمي  نظام

ساالر  باشند و بر ايشان حكومت كنند. بدون انتخابات منصفانه و رقابتي امكان برقراري جامعه مردم

وجود ندارد و بدون اين كه مقامات دولتي به طور دائم در معرض پاسخگويي به راي دهندگان باشند، 

تضميني براي اجراء يا استيفاي حقوق آنان يافت. لذا حق رأي نه تنها يكي از توان وجه نميبه هيچ

 Forging»(باشد هاي فردي است، بلكه سنگ زيربناي حكومت قانونمند نيز مي ترين آزادي مهم

Affairs Administer, 2007: 7 افراد به جهت اينكه داراي ارزش برابر هستند، لذا از ارزش و .(

باشند و اعطاي حق كانديدا شدن،  راي تصدي امور عمومي برخوردار ميشانس برابر نيز ب

 بخش ارزش برابري افراد در دسترسي به خدمات عمومي باشد.  تضمين

بسيار بديهي است كه كنترل فرايند انتخابات در راستاي اجراي دقيق قوانين و مقررات و موجبات 

كانديدا شدن نامزدهاي انتخاباتي را تضمين  تضمين حقوق بنيادين انتخابات از جمله حق راي و حق
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هاي انتخاباتي و سالمت كامل انتخابات  نمايد و لزوم نظارت بر انتخابات به منظور صيانت از حق مي

 نمايد. را ضروري مي

 . اصول راهبردي نظارت بر انتخابات3

ي و كارآمدي نظام نظارت كارآمد و مؤثر در نتيجه تبعيت از قوانين و مقررات و رعايت اصول ارزش

توان ارزيابي و قضاوتي  شود. در واقع، با اجراي چنين اصولي است كه مي دمكراتيك حاصل مي

 درست در خصوص خصايص منصفانه و آزاد بودن انتخابات داشت. 

 طرفي: . اصل بي1-3

اب شوند. بر اساس اين اصل ناظران بايد از ميان افراد غير حزبي و طرفدار تحقق عدالت و انصاف انتخ

آنچه كه براي ناظر در حين انجام وظيفه مهم است اينكه، مديريت انتخابات، فرايند انتخابات را مطابق 

قوانين و مقررات و اصول ارزشي و كارآمدي انتخابات انجام دهد و در مقام حسن اجراي قوانين برآيد. 

. به 1«بايستي:  لذا ناظران مي طرفي ناظران تلقي شود، كننده بي تواند تأمين هاي مختلفي مي جنبه

طرفانه و به دور از هر گونه تعصب نسبت به مسئولين كشور (از جمله تشكيالت  اي كامالً بي شيوه

. از انجام 2هاي جمعي و جرايد رفتار نمايند؛  دهندگان، رسانه مديريت انتخابات)، احزاب، كانديداها، رأي

يك كانديدا و حزب يا يك هوادار سياسي و يا يك گرايش هر فعلي كه داللت بر حمايت جانبدارانه از 

. هر گونه ارتباط با مسئولين يا 3كنند؛  سياسي داشته باشد يا حتي در ظاهر چنين نشان دهد خودداري 

گونه  . هيچ4شود را كتمان نكنند.  طرفانه وظايف نظارتي مي تشكيالت خاصي كه مغاير با اجراي بي

. 5د يا سازمان يا حزب سياسي كه در فرآيند انتخابات ذينفع است، نپذيرند هديه يا كمكي را از يك فر

. 6دهنده حمايت و هواداراي حزب يا كانديداي خاص است شركت نكنند؛  گونه فعاليتي كه نشان در هيچ

اظهار نظري در خصوص موضوعاتي كه احتماالً يك چالش و اختالفات را در انتخابات ايجاد كند 

دهنده  . از پوشش و عالماتي كه نشان8دهنده نداشته باشد؛  رتباط خاص حمايتي با رأي. ا7ننمايند؛ 

 ).IDEA, 2003: 16» (حمايت از گرايش سياسي باشد استفاده نكند
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 . اصل شفافيت:2-3

هاي نظارتي باشد و  شيوه نظارت ناظران بايد بر پايه و مبناي قانوني و مطابق با اصول و روش

زارشات خود بايد اسناد و مدارك را جهت هر گونه ارزيابي منصفانه ضميمه نمايند ناظران در تهيه گ

. 1«بايستي  رو، ناظر مي دهد. از اين كه چنين اسنادي شفافيت و اعتبار گزارش آنها را افزايش مي

. اطالعات را با 2اهداف نظارت خود را چه در آغاز انتخابات و چه در زمان گزارش مشخص نمايد؛ 

. جهت ارائه يك ارزيابي كلي و نهايي از فرايند 3آوري نمايد؛  و اسناد و به روش علمي جمع مدارك

. اگر الزم و شايسته بود، مديريت انتخابات را 4نظارت بر انتخابات به مديريت انتخابات، آماده باشد؛ 

حوزه را به  . نتايج حاصل از نظارت5هاي موجود در خصوص فرايند انتخابات مطلع سازد؛  از كاستي

 ). IDEA, 2003: 16» (عموم اعالم نمايد

 اي بودن: . اصل حرفه3-3

مند شده  هاي الزم بهره به دليل حساسيت و ظرافت امر نظارت بر انتخابات، ناظران بايد از آموزش

باشند و به اندازه كافي از تخصص، تجربه و دانش در خصوص مسائل سياسي، حقوقي، مديريتي، 

 و انتخاباتي برخوردار باشند.  اداري، نظارتي

 . اصل پاسخگويي:4-3

ها و تصميمات خود را موجه سازند و در قبال  ناظران بايد در تهيه گزارش خود، اقدامات و فعاليت 

شود، در برابر  سؤاالت، ابهامات و مشكالتي كه در خصوص نحوه انجام فعاليتشان مطرح مي

صالح پاسخگو باشند. در  وم و ساير افراد و نهادهاي ذيمسئوالن و مديران اجرايي و نظارتي و عم

واقع، هر گونه ارزيابي و قضاوت آنها در خصوص كيفيت فرايند انتخابات بايد مبناي قانوني، علمي، 

اخالقي، عقلي و منطقي داشته باشد. همچنين از لحاظ سلسله مراتبي بايد پاسخگو در برابر نهادهاي 

 شد. باالتر نظارتي انتخابات با
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 . اصل صحت و دقت:5-3

هرگونه تخلف و ارتكاب جرم   ناظران بايد در انجام وظايف خود نهايت دقت را انجام دهند، چون بيم

رو، در تهيه گزارش خود بايد مشاهدات خود را دقيقاً بطور  در فرايند انتخابات وجود دارد. از اين

 مستدل و مستند مكتوب نمايند. 

 . اصل استقالل:6-3

كننده بايد از  جهت اعمال نفوذهاي سياسي و ناروا، بويژه توسط رقبا براي برنده شدن، نهاد نظارت به

گانه و نهادهاي خاص باشد تا بتواند وظايف خود را  لحاظ ساختاري و عملكردي مستقل از قواي سه

 غرضانه و در كمال آزادي اراده و اختيار مطابق با واقع انجام دهد.  بي

 معيت:. اصل جا7-3

گذار بر جريان انتخاباتي را مورد نظارت قرار  ناظران بايد كل فرايند انتخابات و تمام فاكتورهاي تأثير

دهند، نظير وجود آزاديهايي سياسي، رعايت حقوق انتخاباتي، عملكرد كليه مقامات و نهادهاي 

 سي.ها و احزاب سيا حكومتي، رخدادهاي سياسي و فرهنگي در جامعه، عملكرد رسانه

 . سازماندهي نظارت بر انتخابات 4

پاسخگويي دولت، نهادها و مقاماتي بطور  -بر اساس مفاهيم بنيادين حقوق عمومي و لزوم كنترل

مستقيم و غير مستقيم مكلف به نظارت بر فرايند انتخابات هستند. در واقع اين نهادها در قالب 

شوند. وظيفه اين نهادها و مقامات  ) خالصه ميSzolnoki, 2005: 3» (نظارت داخلي و ملي«

داخلي، نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و در جهت تضمين سالمت و مشروعيت انتخابات و 

جلوگيري يا اصالح اشتباهات، خطاها و تخلفات است. به طوري كه نتيجه عملكرد اينها تضمين 

باشد. نظارت بر انتخابات را  تي ميبخش اصول ارزشي و كارآمدي حاكم بر انتخابات منصفانه و رقاب

 شود: رسمي تقسيم مي مي توان به دو دسته نظارت رسمي و غير
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 رسمي: . نظارت غير1-4

نظارتي است كه بطور غيرمستقيم و اختياري توسط نهادهاي عمومي، مردمي يا حزبي صورت 

مديريت انتخابات، كمك  تر نمودن فعاليت نهاد تر و پاسخگو گيرد و هدف از اين نوع نظارت شفاف مي

به بهبودي اعتبار انتخابات، افزايش اعتماد و اطمينان مردم از صحت جريان انتخابات، جلوگيري از 

باشد. حوزه و قلمرو نظارت در اين نوع نظارت، محدود به  بروز تخلفات، تقلبات و جرايم انتخاباتي مي

كاس آنها براي شهروندان يا مقامات و مشاهده و مالحظه وقايع فرايند انتخابات و گزارش و انع

باشد. ناظران اين نوع نظارت  صالح و ارائه تذكرات، انتقادات و پيشنهادهاي اصالحي مي نهادهاي ذي

 شامل موارد ذيل است: 

 . شهروندان:1-1-4

ساالر، نظارت عموم بر عملكرد حاكمان به منظور جلوگيري از  هاي اساسي نظام مردم از اصول و پايه

توانند چنين نظارتي را بر  باشد. شهروندان در فرايند انتخابات مي تبداد و تأمين منافع عمومي مياس

عملكرد مأموران و مسئوالن انتخاباتي با مشاهده مسائل انتخاباتي و مطرح نمودن سؤاالت، ابهامات 

دن اين نوع نظارت و اشكاالت و الزام آنها به پاسخگويي كارآمد، پياده نمايند. راهكارهاي عملي نمو

گيري هنگام  دهنده با حضور در حوزه رأي دهندگان اين است كه رأي توسط شهروندان و رأي

ها و اعمال مغاير قوانين و  دادن، اوضاع و احوال پيرامون خود را به دقت بنگرد و چنانچه رويه رأي

 صميم نمايند. مقررات مشاهده نمود، اقدام به ايراد تذكر و اعتراض جهت اصالح عمل يا ت

 . نهادهاي جامعه مدني:2-1-4

) نقش مؤثري 5: 1382ايي بين شهروندان و دولت (موالنا،  نهادهاي مدني به عنوان نهادهاي واسطه 

نمايد. چنين نهادهايي  نمودن آنها ايفا مي در تحقق حق نظارت مردم بر عملكرد حاكمان و پاسخگو 

توانند با ارسال نمايندگان خود در  دهنده مي تي به رأيضمن تعليم و آموزش دانش سياسي و اطالعا

نهادها و كميسيونها انتخاباتي، فرايند انتخابات را تحت نظارت قرار دهند و در واقع به نمايندگي از 

مردم، نهاد مديريت انتخابات را متوجه انجام وظايف خود مطابق قوانين و مقررات نمايند. نمونه بارز 

 هاي غيردولتي و احزاب سياسي هستند. مدني، سازمان اين نهادهاي جامعه
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 ها: . رسانه3-1-4

بخش نقش  هاي گروهي (عمومي و خصوصي) به عنوان يك ابزار نظارتي بسيار قوي و اثر رسانه

هاي  هايي نظير راديو، تلويزيون، سايت مؤثري در تضمين سالمت انتخابات خواهند داشت. رسانه

توانند كمك فراواني در تحقق حق نظارت، حق دسترسي به اخبار  يره، ميخبري، روزنامه، نشريه و غ

و اطالعات سياسي و انتخاباتي مردم، ايجاد شفافيت در فرايند انتخابات و پاسخگو نمودن نهادها و 

ها و نقض قانونهاي احتمالي، نقد و ارزيابي عملكرد  مقامات انتخاباتي، نمايش تخلفات و سوء استفاده

 نمايند.  انتخاباتي، شفاف نمودن فرايند انتخابات  فعاليتهاي

 . نظارت رسمي:2-4

نظارتي است كه در آن قانونگذار صالحيت و اختياراتي در جهت نظارت بر انتخابات را به طور كلي يا 

نمايد. متوليان چنين نظارتي حق دارند در چارچوب صالحيت  جزيي به مقامات و نهادهايي واگذار مي

، فرآيند انتخابات را مورد نظارت و ارزيابي قرار دهند. اين نوع نظارت توسط موارد ذيل قانوني خود

 شود: انجام مي

 . نمايندگان احزاب سياسي و كانديداها:1-2-4

به جهت ذينفع بودن احزاب و كانديداها در نتيجه انتخابات، اكثر قوانين انتخاباتي به آنها اجازه 

بخش حقوق سياسي و  يند انتخابات نظارت نمايند تا پاسدار و تضميندهند به طرق مقتضي بر فرآ مي

ها و عملكرد رقباي خود و مسئولين و مأموران انتخاباتي را تحت  انتخاباتي خود باشند. آنها فعاليت

دهند، تا انتخابات مطابق با قوانين و مقررات برگزار شود. در واقع، اين نمايندگان  نظارت خود قرار مي

نقش مهمي در حفظ «باشند،  كه حامي و حافظ منافع احزاب و كانديداهاي مربوطه ميضمن اين

» سالمت انتخابات و جلوگيري از بروز تخلفات، تقلبات و نقض احتمالي قوانين را خواهند داشت

)IDEA, 1999: 3 .( 

 . نظارت سلسله مراتبي مديريت اجرايي:2-2-4

انين و مقررات به عهده نهاد مديريت اجرايي انتخابات مسئوليت اصلي برگزاري انتخابات مطابق قو

باشد و هر كدام از  باشد. از آنجايي كه انتخابات نيازمند يك سازماندهي منسجم و يكپارچه مي مي

مراحل تأثيرگذار بر مراحل ديگر است، مقتضي است تا نهاد مديريت انتخابات، اشراف كاملي بر انجام 

فرآيند انتخابات داشته و بر نحوه اجرايي شدن وظايف و  هايش در كل وظايف و مسئوليت
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ها و مديران و  اش توسط مقامات و مأموران مأدون نظارت داشته باشد. كليه كميسون اختيارات

مأموران انتخاباتي كه در زير شاخه نهاد اصلي مديريت انتخابات قرار دارند، به دليل عملي نمودن 

مراتبي و طولي با اين نهاد قرار دارند و  د اصلي انتخابات، در يك نظام سلسلهوظايف و اختيارات نها

گردد. از جمله اين قواعد حق نظارت مطلق نهاد اصلي انتخابات بر  قواعد چنين نظامي بر آنها اجرا مي

هاي مأدون در قالب دو نظارت ارشادي و تعقيبي  كليه اقدامات، تصميمات و عملكردهاي كميسون

هاي الزم را به تمام مديران و مأموران  د. در نظارت ارشادي، اين نهاد مكلف است تا آموزشباش مي

هاي آموزشي ارائه نمايد و با صدور  ها و برنامه انتخاباتي پيش از انتخابات در قالب كالس

ايف و آور و اجرايي آنها را در مسير انجام درست و كارآمد وظ ها ارشادي، راهبردي، الزام دستورالعمل

اختيارات اعطايي قرار دهد. در نظارت تعقيبي نيز اين نهاد مكلف است تا مراقبت نمايد فرآيند 

انتخابات مطابق قوانين و مقررات صورت گيرد و در صورت مشاهده هرگونه كاستي، قصور، تخلف، 

تصميم جديد  اقدام به اصالح، تغيير يا ابطال تصميمات و اقدامات مقامات و مأمورين مادون و اتخاذ

بنمايد. در طول فرآيند انتخابات، همواره شاهد اعتراضات و شكايات نسبت به تصميمات و 

هاي مختلف از سوي بازيگران و مقامات  عملكردهاي مديران و مأموران انتخاباتي در بخش

ح صالح هستيم، كه بخشي از اين اعتراضات و شكايات كه جنبه و ماهيت جرم را ندارند قابل طر ذي

و بررسي در نهاد اصلي انتخابات است. البته بخشي از اعتراضات و شكايات ابتدائاً توسط همان مدير 

گيرد و در صورت عدم رفع مشكل، اعتراض و  يا مأمور صادركننده تصميم مورد بررسي قرار مي

چه اعتراضات باشد. اينكه  هاي باالتر و نهايتاً نهاد اصلي انتخابات مي شكايت قابل طرح در كميسيون

باشد، در  مراتبي نهاد مديريت اجرايي انتخابات مي  هايي قابل طرح در مجموعه سلسله و شكايت

قسمت مديريت حل و فصل اختالفات بحث خواهد شد. نتيجه اينكه، نوع نظارت اين نهاد جنبه 

 دارد. Monitoringكنترلي يا 

 . نظارت سازمان يافته نهاد نظارت:3-2-4

تخصصي نظارت بر انتخابات به مديريت نظارتي و عهده ناظران ويژه و اختصاصي  وظيفه اصلي و

دهند. در  باشد كه بر كل فرآيند انتخابات نظارت فني و تخصصي كامل را انجام مي سازمان يافته مي

كنيم، يعني  واقع، اين نوع نظارت همان مفهوم نظارت رايجي است كه از نظارت بر انتخابات درك مي

در مراحل مختلف انتخابات توسط نهادهاي نظارتي. در چنين نظارتي، » اي و ارزيابي مشاهده«نظارت 
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شوند. اين نهاد متناسب با نوع  ناظران توسط يك نهاد قانوني نظارت، سازماندهي و آموزش داده مي

هاد تواند در چارچوب سازماني ن نظام انتخاباتي، ساختار مديريت انتخابات و نوع نظام سياسي مي

تواند مستقل از نهاد  اصلي مديريت انتخابات يا خارج از آن طراحي شود. يعني از لحاظ ساختاري مي

گيري بايد بطور مستقل و  اصلي انتخابات يا خارج از چارچوب سازماني آن باشد؛ اما در تصميم

 طرفانه عمل نمايد. بي

ش كنند و در برخي موارد تذكرات ناظران صرفاً مكلف هستند تا وقايع انتخاباتي را ثبت و گزار

ها يا عملكردهاي غلط را بدون دخالت به مديران و مأموران انتخاباتي ارائه  الزم جهت اصالح رويه

توانند در مقام معترض، اعتراضات و شكايات خود را به مقامات و نهادهاي  نمايند. همچنين مي

بات، توسط كميسيون يا نهاد اصلي مديريت ناظران انتخا«صالح ارسال نمايند. در نظارت كارآمد  ذي

شوند. به عبارتي نهاد اصلي مديريت  ) سازماندهي ميHarrop, and Miller, 1987: 39»(انتخابات

انتخابات هم مسئوليت برگزاري و اجراي انتخابات را به عهده دارد و هم مسئول حسن اجراي قوانين 

اي انتخاباتي  هاي مختلف زير شاخه و مقررات از طريق بكارگيري ناظران در كميسيون

؛ 130-119:  1379؛ گودوين گيل، 120-80: 1374و ر.ك: صمدي،  Rose, 2000: 220باشد( مي

هاي الزم انتخاباتي و  ها قبل از انتخابات جهت آموزش ). ناظران مدت80-35: 1388،  ژوه پ ن ش ل گ

هاي الزم و مجوزات خاص،  فت آموزششوند و با دريا نظارتي از سوي كميسيون انتخابات دعوت مي

 دهند. وظايف خود را بر فرآيند انتخابات (قبل، حين و بعد از اخذ رأي) انجام مي

 . مراحل نظارت بر انتخابات5

ايي است و همه مراحل آن به  باشد، بلكه فرايندي چند مرحله انتخابات يك فعاليت يك روزه نمي

باشند. از اين رو، بر كليه مراحل بايد  و متأثر از هم مي  صورت زنجيروار به هم متصل و مرتبط شده

 ).60-10: 1393پناه،  و اسالم 48-23: 1393، نيكزادهاي مؤثر صورت گيرد (ر.ك:  نظارت

 . مراحل قبل از اخذ رأي:1-5

شود  گيري، بخشي از فرآيند انتخابات توسط نهاد مديريت انتخابات سازماندهي مي قبل از آغاز رأي

ميمات در خصوص آنها تأثير بسزايي در روند منصفانه و آزادانه بودن مراحل بعدي خواهد كه تص

 باشد.  هاي خاصي توسط مأموران نظارت مي داشت. از اين رو، مستلزم نظارت
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 . ثبت نام رأي دهنده:1-1-5

نمايد.  ميدهندگان واجد شرايط قانوني  در اين مرحله، نهاد مديريت انتخابات اقدام به ثبت نام رأي

حساسيت اين مرحله به اين جهت است كه ممكن است افرادي در اثر اشتباه يا خطاي مأموران يا 

آنها » حق بنيادين رأي«تفسير غلط از قانون يا سوء نيت از دسترسي به ثبت نام محروم گردند و 

 ها و تصميمات اين مرحله كامالً منطقي است. نقض شود، لذا نظارت بر فعاليت

 . ثبت نام احزاب و كانديداها:2-1-5

حق انتخاب شدن و دسترسي برابر به خدمات «حق بنيادين ديگري كه در اين مرحله مطرح است، 

نمايند، به جهت حفظ موقعيت  هاي استبدادي كه ادعاي دمكراتيك بودن مي باشد. نظام مي» عمومي

هاي مختلف و تفسيرهاي شخصي  كنند تا به داليل و بهانه و قدرت خود، به انحاي مختلف تالش مي

هاي رقيب را رد صالحيت نمايند و در واقع كانديداها و احزاب موردنظر خود  از قانون، احزاب و گروه

الذكر و حق انتخاب  هايي نقض آشكار حق فوق دهند. چنين فعاليت را در معرض انتخاب مردم قرار مي

اند و ديگر عمالً امكان  اين مرحله حذف شده هاي مطلوب آنها از باشد؛ چرا كه گزينه شهروندان مي

گزينش براي آنها وجود ندارد. از اين رو، نظارت دقيق و نظامند در اين مرحله بسيار ضروري است. 

رساني درست و دقيق  مسائل مختلفي بايد در اين مرحله مورد نظارت قرار گيرند. از جمله، آيا اطالع

رفته است؟ آيا رفتار برابري نسبت به همه كانديداها و احزاب نام صورت گ  براي همه افراد جهت ثبت

نام همه كانديداها و احزاب وجود دارد (عاري از هر گونه  گيرد؟ آيا زمينه مساعد براي ثبت صورت مي

هاي كانديداتوري معقول، عيني و منصفانه است؟ آيا اين شرايط در  تهديد و ارعاب)؟ آيا شرايط و رويه

ها وجود دارد؟ آيا به  است؟ آيا فرصت اعتراض و شكايت براي رد صالحيت شده قانون بيان شده

اي در بررسي  طرفي، غير جانبدارانه و حرفه شود؟ آيا اصول بي موقع به اعتراضات رسيدگي مي

 شود؟ صالحيت اعمال مي

 . فعاليت و رقابت انتخاباتي:3-1-5

هاي مناسب براي كانديداها و احزاب تا  فرصتآنچه در اين مرحله بيشتر حائز اهميت است، امكان و 

بتوانند در يك شرايط برابر به رقابت سالم بپردازند و همه آنها اين توان را داشته باشند تا از 

مند شوند. در  ها، شعارها و اهداف خود بهره هاي سياسي و حقوق انتخاباتي خود در بيان برنامه آزادي
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نمايد تا اطالعات دقيقي از  روندان است كه ايجاب ميواقع اين حق دسترسي به اطالعات شه

ها و اهداف هر يك از كانديداها و احزاب داشته باشند، جهت اينكه دست به يك گزينش واقعي  برنامه

نمايند تا  ها و احزاب باالخص حزب حاكم، تالش زيادي مي و آگاهانه بزنند. از آنجايي كه همه گروه

نده شدن در اختيار بگيرند، چه بسا بسياري از اصول، موازين و حقوق نبض افكار عمومي را براي بر

انتخاباتي را نقض نمايند، لذا جلوگيري از تخلفات و نقض حقوق برخي كانديداها و حفظ شرايط برابر 

 باشند: رقابت ضروري است. فاكتورهايي كه بايد مورد نظارت قرار گيرند، به قرار ذيل مي

ها و امكانات  براي همه كانديداها و احزاب به يكسان وجود دارد؟ آيا فرصتآيا زمينه رقابت سالم 

شود؟ آيا همه كانديداها و  هاي انتخاباتي داده مي كافي به همه كانديداها و احزاب براي انجام فعاليت

هاي گروهي در اختيار آنها قرار  كنند؟ آيا رسانه هاي دولت استفاده مي احزاب مطابق قانون از كمك

هاي  اند؟ آيا كمك هاي دولتي سوءاستفاده نكرده شود؟ آيا كانديداها و احزاب از كمك اده ميد

آميز در جهت جلب رأي  اند؟ آيا آنها از اعمال متقلبانه و فريب خصوصي و بيروني را دريافت نموده

 شود؟ كنند؟ آيا به شكايات و اعتراضات به موقع رسيدگي مي دهندگان استفاده مي

 هيه ملزومات و امكانات انتخاباتي:. ت4-1-5

اي نقش بسزايي در برگزاري انتخابات  وجود امكانات و تجهيزات و كاركنان آموزش ديده و حرفه

گيري بايد همه امكانات و تجهيزات الزم در  اصيل و معتبر دارد. از اين رو، پيش از آغاز رأي

قطعاً هر گونه قصور و كاستي در تهيه و  گيري توزيع و مستقر شده باشد. هاي انتخابيه و رأي حوزه

گيري نقض حقوق انتخاباتي و عدم اعتبار و مشروعيت انتخابات را به  تدارك امكانات و ملزومات رأي

گيري باالخص روز قبل از  همراه خواهد داشت. بر اين اساس، بر فرآيند تهيه امكانات و ملزومات رأي

گيري، از امكانات كامل و منابع  حوزه انتخابيه و رأيگيري نظارت مؤثري صورت گيرد تا هر  رأي

 مقتضي براي برگزاري انتخابات كارآمد و منصفانه برخوردار باشد.

 گيري: . مراحل روز رأي2-5

فرآيند اخذ رأي مدت زماني قبل از گشايش شعب اخذ رأي آغاز و تا پايان بسته شدن آنها ادامه 

گيري بدين  گيري و روز رأي قدامات انجام شده قبل از روز رأيخواهد يافت. در واقع، همه تدابير و ا

دهندگان با كمال آزادي اراده دست به گزينش واقعي ترجيحات خود بزنند.  خاطر است كه رأي
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رسيدن به اين امر مطلوب مستلزم مديريت اجرايي كارآمد و نظارت دقيق و منظم بر تمام مراحل 

 أي به شرح ذيل بايد سازماندهي شود:گيري است. نظارت در روز اخذ ر رأي

 . گشايش شعبه اخذ رأي:1-2-5

تواند شامل موارد مختلفي شود  هايي كه بايد قبل از گشايش شعبه مورد نظارت قرار گيرند، مي  فعاليت

نظير وجود تمام امكانات و تجهيزات، حضور به موقع كاركنان، حضور صرفاً افراد مجاز در محل، 

جهت استقرار صحيح كليه پرسنل، باالخص محل ويژه ناظران و نحوه ورود و طراحي صحيح حوزه 

هاي رأي و جعبه رأي، مهروموم كردن جعبه رأي و  دهندگان و محل استقرار اتاقك خروج رأي

هاي  گيري، كنترل كليه سيستم اطمينان از امنيت و خالي بودن، اطمينان از امنيت كامل محل رأي

ي، مدارك و اسناد، محل نصب اسامي كانديداها و احزاب، عدم هرگونه تبليغات هاي رأ اي، برگه رايانه

گيري، تهيه گزارش كامل از فرآيند نظارت در اين  ها در محل رأي انتخاباتي در محل، حضور رسانه

گيري و ثبت كليه  هاي مديريت حوزه رأي مرحله و ثبت كليه وقايع، تصيمات، اقدامات و فعاليت

 رها و تخلفات اين مرحله.ها، قصو كاستي

 گيري: . ساعات رأي2-2-5

 شود: هايي كه در اين ساعات بايد مورد نظارت قرار گيرد به دو مرحله تقسيم مي فعاليت 

گيري بايد مطابق دستورات و الزامات مقرر در قانون بدون كم و  گيري: رأي الف. صحت رأي

ندارد. به منظور حصول اطمينان از صحت گونه اعمال سليقه وجود  كاست انجام شود و جاي هيچ

طرفي و برابري  هاي مختلفي بايد مورد نظارت قرار گيرد: رعايت اصل بي گيري، جنبه جريان رأي

كاركنان نسبت به همه، كارآمدي امكانات و تجهيزات، وجود فضاي امن براي كليه حاضران در 

دهنده (كنترل امنيت،  نتخاب رأيمحل، كنترل كليه تخلفات و تقلبات و نقض قانون، آزادي ا

طرفي، عدم ارعاب و تهديد، نوع برخورد، وجود امكانات براي رأي دادن، مخفي بودن رأي، آزادي  بي

دهنده، بررسي اصالت اسناد و  دهندگان، هويت رأي عمل در گزينش)، كيفيت و دقت فهرست رأي

توزيع و صدور صحيح برگه رأي و  مدارك هويتي و كارت انتخاباتي، جلوگيري از رأي دادن مجدد،

گيري،  گيري، مراقبت از امكانات و تجهيزات رأي هاي رأي ها و جعبه سيستم رايانه، امنيت اتاقك

 ها. نظارت بر رأي دادن افراد نيازمند به كمك، نحوه فعاليت نمايندگان احزاب، كانديداها و رسانه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            18 / 27

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-187-fa.html


 101   تخابات. نظارت كارآمد بر ان4مقاله   

هاي مختلفي بايد تحت نظارت قرار گيرد.  اليتدهندگان: در اين ارتباط فع ب. ارائه خدمت به رأي 

دهندگان در مسير مشخص براي رأي دادن، نصب عالمات  نظير نحوه راهنمايي و هدايت رأي

گيري، پاسخگويي مؤدبانه و دقيق كاركنان به  مشخص كننده مسير تردد و مراحل چندگانه رأي

و توانايي كاركنان در انجام وظايف،  دهندگان براي انجام گزينش واقعي، كنترل كيفيت عملكرد رأي

دهندگان در  باالخص در مواقع بروز اختالفات و مشكالت و تالش براي رفع آنها، كنترل صفوف رأي

دهندگان، كيفيت امكانات  هاي راهنما براي هدايت رأي مراحل مختلف، وجود پوسترها و كتابچه

هاي  كننده و سردكننده، سرويس گرم رفاهي و بهداشتي (ميز، صندلي، مبلمان، خودكار، وسايل

 بهداشتي، امكانات پزشكي و غيره بويژه براي ناتوانان، سالمندان، بيماران، معلوالن).

 گيري: . اختتام رأي3-2-5

يابد و در ورودي حوزه بسته؛ اما بايد از  گيري در ساعت مقرر با دستور رئيس حوزه خاتمه مي رأي

گيري به اتمام  ل آورده شود. پس از اخذ رأي آخرين نفر، رأيگيري به عم افراد داخل حوزه رأي

گيري  هاي مورد نظارت در اين مرحله عبارتند از: اعالم رسمي اختتام رأي رسد. اقدامات و فعاليت مي

گيري در  دهندگان خارج از حوزه، چند دقيقه قبل از بسته شدن شعبه، اختتام رأي و اخطار به رأي

دهندگان حاضر در شعبه، مراقبت و حصول امنيت اسناد و مداركي نظير  أيساعت مقرر، اخذ رأي ر

هاي رأي و تجهيزات  آوري پاكت دهندگان، جمع آوري فهرست رأي هاي اخذ رأي، جمع بستن جعبه

هاي رأي استفاده شده، نشده و  هاي رأي استفاده نشده و فاسد شده، تطبيق برگه گيري و برگه رأي

بندي تجهيزاتي كه موقع شمارش لزومي ندارد، كنترل و  ها، بسته يه و ته برگفاسد شده با آمار اول

 هاي رأي. نظارت بر نقل و انتقال جعبه

 . مراحل بعد از اخذ رأي:3-5

يابد، به جهت اينكه نتيجه آراي ترين نوع نظارت ضرورت مي گيري، شايد دقيق بعد از اتمام رأي

ن حقوق انتخاباتي و سالمت انتخابات در شمارش و گردد و به نوعي تضميشمارش و تجميع مي

 اعالم دقيق نتيجه آراء نهفته شده است.
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 . شمارش آراء:1-3-5

باشد. البته ميزان و درجه پيچيدگي آنان بستگي  مرحله حساس و پيچيده انتخابات، شمارش آراء مي

هاي انتخابيه، فرمول و  هبندي حوز هاي پارلمان، تقسيم به نوع نظام انتخاباتي، نحوه توزيع كرسي

سطح تكنولوژي بكار گرفته شده در آن دارد. در هر حال، ناظران بايد با نهايت دقت و دانش و 

مهارت خود بر اين مرحله نظارت كاملي را انجام دهند. چون بيشترين احتمال و امكان تقلب در اين 

 مرحله وجود دارد. 

 . اعالم نتايج:2-3-5

هاي رأي ناظران بايد نهايت دقت خود را مصروف دارند تا آراي  مارش برگههنگام قرائت آراء و ش

هاي مختلفي در اين مرحله بايد تحت  درست به نفع هر كانديدا و حزب، شمرده شود. لذا فعاليت

نظارت قرار گيرد؛ نظير: انطباق قرائت با ثبت آراء، كنترل مجريان هنگام توزيع آراء به نفع هر كانديدا 

اطمينان از صحت قرائت محتويات رأي، ارزيابي كيفيت تكنولوژي بكار گرفته شده براي و حزب، 

شمارش، دقت در جدول بعدي و گردآوري آراء، حضور افراد مجاز هنگام شمارش، اعالم نتايج موقت 

گيري، نظارت بر الصاق  هاي شمارش تهيه شده در حوزه رأي و قطعي، انطباق نتايج اعالمي با نسخه

گيري، رسيدگي به شكايات و اعتراضات و ثبت كليه وقايع  خه از نتايج اوليه در محل رأييك نس

 هنگام شمارش.

 هاي مديريت نظارت بر انتخابات در كشورهاي مختلف . نمونه6

ساالري، نظارت بر انتخابات امري بديهي است؛ اما با  در اكثر كشورها، به جهت تثبيت نظام مردم

مندي از باشد. قاعدتاً بهره نوعي اعم از ساختار، قلمرو، سازوكارها مواجه ميهاي متها و روششيوه

تجربيات كشورهاي صاحب سبك انتخاباتي، قانونگذارن و سياستمداران را در دستيابي به الگوي 

مطلوب نظارت بر انتخابات جهت تحقق انتخابات آزاد و منصفانه رهنمون خواهد كرد. بر اين اساس، 

 شود.هاي نظارت بر انتخابات در كشورهاي مختلف پرداخته مي مدلبه برخي از 

گزينش يك مدل و ساختار ويژه براي مديريت انتخابات تا حدودي بستگي به نوع ساختار 

سياسي و اداري يك كشور دارد. با بررسي قوانين و مقررات اساسي و انتخاباتي كشورهاي زيادي، سه 
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. مدل حكومتي؛ 2. مدل مستقل؛ 1تخابات استخراج شده است: مدل ساختاري براي نظام مديريت ان

 . مدل تركيبي.3

 :1. مدل مستقل1-6

اين مدل در كشورهايي وجود كه انتخابات در آنها توسط يك نهاد مديريت انتخاباتي مستقل از 

ر مقابل شود. از اين رو، اين نهاد د ساختار قوه مجريه با بودجه و وظايف و اختيارات مستقل، اداره مي

تواند در برابر پارلمان، قوه قضائيه يا رئيس كشور پاسخگو باشد.  باشد؛ اما مي قوه مجريه پاسخگو نمي

هاي ضروري  هاي ضروري و تكميلي الزم است. از جمله مؤلفه براي تأمين استقالل اين نهاد مؤلفه

از لحاظ سازماني، انجام مستقل بودن از قوه مجريه «توان به مواردي مهمي اشاره نمود؛ نظير:  مي

هاي انتخاباتي در چارچوب  ها و سياست مشي وظايف به طور كامل با پذيرش مسئوليت تام، اتخاذ خط

قانوني بطور مستقل، تشكيل شدن از افرادي خارج از قواي حكومتي باالخص، قوه مجريه، امنيت و 

ل از دولت، استقالل در تأمين ها و مستق مصونيت شغلي اعضا، استقالل در مديريت بودجه و هزينه

هايي تكميلي نظير: داشتن شخصيت حقوقي (مثل  ها و كليه نيازهاي مقتضي و مؤلفه پرسنل، سياست

آذربايجان، كنيا، ليتواني)، پاسخگو بودن به قوه مقننه، قضائيه يا رئيس كشور، دارا بودن سطحي از 

جه با حداقل كنترل و نظارت توسط قوه پاسخگويي و استقالل مالي (پيشنهاد، دريافت و خرج بود

مجريه)، تنظيم چارچوب قانوني و اصالحات الزمه انتخاباتي، صالحيت استخدام پرسنل و سازماندهي 

تشكيالتي، اعضاي غير حزبي و سياسي، دوره و مدت خدمت معين و مقرر شده، امكان انتخاب 

ز كشورهايي كه اين نمونه را انتخاب ). برخي اWall, 2016: 2» (پرسنل از ميان مستخدمين عمومي

اند؛ عبارتند از: آلباني، ارمنستان، استراليا، بوسني، كانادا، كاستاريكا، بوكينافاسو، استوني،  نموده

 گرجستان، هند، اندونزي، ليبريا، نيجريه، لهستان، آفريقاي جنوبي، تايلند، اروگوئه.

ص برگزاري انتخابات، تأمين پرسنل و . ايجاد هماهنگي و انسجام در خصو1«الف. مزايا: 

هاي بيروني و متخصص در برگزاري بهتر  مندي از ظرفيت . آزادي عمل در بهره2امكانات مورد نياز؛ 

. به دليل دور بودن از نفوذهاي 4. استقالل در اجراي انتخابات و مسائل مالي و اداري؛ 3انتخابات؛ 

 »گردد. خابات بهتر تأمين ميسياسي و جناحي، مشروعيت و منصفانه بودن انت

                                                 

1.Electoral Management Body 
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گيري عمده  . به علت مستقل بودن امكان دور ماندن از چارچوب نظام تصميم1«ب. معايب: 

. عدم داشتن نفوذ كافي و 2صالح وجود دارد؛  سياسي و انتخاباتي توسط مقامات و نهادهاي ذي

م و هماهنگي بين اعضا . از بين رفتن انسجا3مقتضي سياسي براي دريافت بودجه الزم و به موقع؛ 

هاي مديريتي و  ها و توانايي . امكان عدم وجود مهارت4اي بودن و عدم انتقال تجربيات؛  به علت دوره

 ,IDEA »(. پرهزينه بودن به علت داشتن ساختار و تشكيالت و پرسنل مجزا از دولت5اداري الزم؛ 

Management.., 2016: 21 .( 

 . مدل حكومتي:2-6

شود كه  شورهايي وجود دارد كه انتخابات توسط قوه مجريه سازماندهي و مديريت مياين مدل در ك

شوند.  اكثراً يك وزارتخانه خاص (نظير وزارت كشور) و يا مقامات محلي متولي برگزاري انتخابات مي

هاي انتخاباتي بصورت سلسله مراتبي و در نهايت در برابر كابينه دولت  در اين مدل كميسيون

اند، عبارتند از: دانمارك، نيوزلند،  هستند. برخي كشورهايي كه مدل حكومتي را برگزيدهپاسخگو 

هاي ضروري حكومتي بودن اين مدل عبارت  سنگاپور، سوئيس، تونس، بريتانيا، آمريكا. مؤلفه

. انجام وظيفه هدايت و 2. قرار گرفتن در سازمان تشكيالتي دولت (ملي يا محلي)؛ 1«باشند از:  مي

. محدوديت 4. پاسخگويي كامل اداري، مالي و سياسي به قوه مجريه؛ 3ريت قوه مجريه؛ مدي

. تحت فرمان و 6هاي دولتي؛  . اجراي انتخابات به كمك ساير دستگاه5اختيارات در اجراي انتخابات؛ 

 . متشكل از8. اختالط بودجه آنها در بودجه دولت؛ 7مديريت وزير كشور يا خدمات عمومي و داخلي؛ 

تواند عناوين يك مقام  . مي1اند از:  هاي تكميلي اين مدل عبارت مستخدمين عمومي است. مؤلفه

. تقسيم مسئوليت اجراي انتخابات با ساير 2انتخاباتي يا دپارتمان و يا نهاد انتخاباتي را داشته باشد؛ 

. معموًال 4ولت؛ . انتصاب اعضا و دبير توسط قوه مجريه يا مقام عالي د3مقامات مركزي و محلي؛ 

 »(. امكان انتخاب پرسنل خارج از مستخدمين عمومي بطور موقت5دوره زماني معيني ندارد؛ 

IDEA, Management.., 2016: 13.( 

. 3ساالري با تجربه  . امكان دسترسي به پرسنل و نظام ديوان2. دائمي بودن 1«  الف. مزايا:

ي حكومتي در فراهم آوردن امكانات مقتضي براي توانايي هماهنگي و مشاركت سريع با ديگر بخشها
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. داراي قدرت و 5هاي كمتر به علت قرار گرفتن در اليه قوه مجريه  . هزينه4برگزاري انتخابات 

 گيريهاي قاطع و با نفوذ. . امكان تصميم6توانايي و نفوذ بسياري در درون دولت 

اعمال نفوذهاي سياسي و حزبي  طرفي انتخابات به جهت . اعتبار، اصالت و بي1 ب. معايب:

هاي انتخاباتي تحت تبعيت تصميمات داخلي  . از جهت بودجه و سياست2ممكن است از بين برود؛ 

. ممكن است كارمندان و پرسنل متخصص به 3هاي مختلف دولتي يا مقامات محلي است؛  بخش

ي مديريت انتخابات ميان . پراكندگ4علت استفاده از مستخدمين عمومي در آنها وجود نداشته باشد؛ 

ها و  ها، بخش ها، فرمانداري ها، استانداري هاي مختلف قوه مجريه نظير وزارتخانه بخش

 ).IDEA, Management.., 2016: 22غيره(

در اين مدل، ساختار مديريت انتخابات دوگانه يا دوساختاري است: يك ساختار  ج. مدل تركيبي:

باشد (نظير مدل  ي و كنترلي دارد و مستقل از قوه مجريه ميسياسي و سياستگذار كه خصيصه نظارت

مستقل)، و يك ساختار اجرايي در سازمان دولت ملي يا محلي (نظير مدل حكومتي)، در اين نوع، 

اجراي انتخابات به عهده ساختار حكومتي و نظارت و كنترل به عهده ساختار مستقل است. 

 اند. مالي، سنگال، توگو، از اين مدل تبعيت نمودهكشورهايي نظير فرانسه، ژاپن، اسپانيا، 

. در اختيار 2شود؛  . تداوم و هميشگي اين نهاد موجب استحكام برگزاري انتخابات مي1 الف. مزايا:

هاي دولتي براي  . هماهنگي ساختار اجرايي با دستگاه3داشتن امكانات و پرسنل كافي و مقتضي؛ 

ها و امور  . مستقل بودن ساختار مستقل در سياست4ز امكانات آنها؛ برگزاري بهتر انتخابات و استفاده ا

. نظارت دوگانه انتخابات توسط ساختار مستقل 6هزينه بودن بودجه ساختار اجرايي؛  . كم5مالي؛ 

 ).IDEA, Management.., 2016: 22 (بيروني) و قوه مجريه (داخلي)(

بطور مشخص و ايجاد تعارضات و مشكالت . تداخل وظايف و اختيارات دو ساختار 1 ب. معايب:

. عدم تفكيك دقيق 3ها؛  . دخالت در وظايف يكديگر در برخي حوزه2عملي در اجراي انتخابات؛ 

. تابع بودن 5. عدم هماهنگي و انتقال تجربيات در ساختار مستقل؛ 4وظايف نظارتي و اجرايي؛ 

تواند فاقد تجربه و  ساختار مستقل مي .6هاي انتخاباتي؛  ساختار اجرايي در امور مالي و سياست

. پراكنده شدن وظايف مديريت انتخابات در 7هاي الزم براي مديريت انتخابات باشد؛  مهارت

 هاي مختلف دولت. بخش
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درصد مدل  55كشور،  214از  IDEAالمللي  بر اساس پژوهش انجام شده توسط مؤسسه بين

درصد بقيه مربوط  4اند و  مدل تركيبي تبعيت نمودهدرصد از  15درصد از مدل حكومتي و  26مستقل، 

 ).IDEA, Management.., 2016: 14به كشورهايي است كه انتخابات در سطح ملي ندارند (

 گيري نتيجه

هاي زمامداري مطلوب و دولت قانونمند  پاسخگويي نظام سياسي و اداري، از جمله مؤلفه -كنترل

بات نيز تحت چنين غايتي در حقوق عموم قرار گيرد. است. فرايند تصدي قدرت از مسير انتخا

سازماندهي كارآمد انتخابات مستلزم وجود نهاد مديرت اجرايي، مديريت نظارت و مرجع حل و فصل 

دعاوي انتخاباتي است. چنين مديريتي بايد بر اساس اصول و قواعد انتخابات منصفانه و قانونمند 

ردد. الزمه انتخابات سالم، وجود سازوكارهاي نظارتي با انجام شود تا حقوق انتخاباتي تضمين گ

هاي  دهي به پرسش مقاله، يافته صالحيت عام در كليه مراحل انتخابات مي باشد. در راستاي پاسخ

دهد كه سالمت انتخابات در گرو نظارت بر انتخابات توسط شهروندان، نهادهاي  پژوهش نشان مي

عام و مطلق از مديريت نظارتي متخصص، قانونمند، شفاف،  مدني، بازيگران انتخاباتي و مفهومي

طرف و مستقل از نهاد اجرايي انتخابات و ساير  نهادهاي حكومتي است و زماني غايات نظارت بر  بي

گيري را  گردد كه نهاد ناظر كل فرايند انتخابات در مرحله قبل، حين و بعد از راي انتخابات محقق مي

كليه اقدامات و تصميمات مجري انتخابات را مورد نظارت از نوع تأييدي،  مورد نظارت قرار داده و

الخطاب و مرجع نهايي در امر انتخابات، كليه اعتراضات،  اصالحي و ابطالي قرار داده و به عنوان فصل

 رسيدگي نمايد.شكايات و اختالفات انتخاباتي را در پرتو اصول انتخابات منصفانه و رقابتي 

گيري نهاد ناظر  اورد تثبيت نظارت كارآمد بر انتخابات، استقالل ساختاري و تصميمترين دست مهم

طرف، غير  باشد؛ چرا كه تحقق انتخابات رقابتي و منصفانه، مستلزم وجود مديريت نظارت بي مي

دهد كه نهاد ساالر نشان مي جانبدار و مستقل از ذينفعان انتخاباتي است. تجربه اكثر كشورهاي مردم

گيري و اعمال وظايف و اختيارات مستقل از بازيگران و  ر از لحاظ ارگانيك و صالحيت تصميمناظ

 باشد.  منتفعين انتخابات مي
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