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مقدمه

فرمانروا، و  فرمانبردار گروه دو به جامعه تقسیم و بشری جوامع در قدرتسیاسی باشکلگیری

بحثومجادالتحقوقیفراوانیپیرامونمشروعیتفرمانروایانمطرحبودهاست.پسازگذشت

کمیتمردمبهعنواننظریهیمعقولومقبول،موردپذیرشبیشتر دورههایمتوالی،نظریهیحا

گرفتودرپیآنبهعلتعدمامکانمراجعهیمستقیمبهمردمدرهمهی نظامهایسیاسیقرار

گزینشفرمانروایان تصمیماتواقداماتحکومتی،شیوهیدموکراسیغیرمستقیمیاانتخابو

گرفت.۱درحقیقتبراساس قالبمردمساالریمدنظرقوانیناساسیقرار ازجانبفرمانبراندر

نظریاتمطرحدرحقوقعمومیمعاصر،مردمساالریبهعنوانشیوهیمقبولحکمرانیپذیرفته

تعیین شد.اینشیوهیحکومت،براصولآزادیومشارکتمتفکرانهومتعهدانهیشهرونداندر

کثرت آن، بر مبتنی و گردیده  استوار آنان فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، سرنوشت

میشود. اجتماع صحنهی در متفاوت افکار  بــروز  و  ظهور موجب اندیشهها تعدد و سلیقهها

و کمیت حا اعمال نحوهی تعیین بــرای شیوه مناسبترین عمومی، آراء به مراجعه رو ایــن  از

دیگرشرکت بهبیان رفتهاست.  بهشمار مردمساالر درحکومتهای مقاماتحکومتی گزینش

معاصر مردمساالر جوامع در مردم سیاسی مشارکت نوع آشکارترین رأی، دادن و انتخابات  در

مانند دربــارهیموضوعاتعمومی را وعقایدخود  افکار اینطریق  از مردم و محسوبمیشود

کمالالدین،»نظریبرابعادحقوقانتخاباتوراههایتوسعهیآن«،نشریهدانشکدهادبیاتوعلوم ۱.هریسینژاد،
انسانیتبریز،ش۱80و۱8۱،۱۳80،ص۲۳8.
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چگونگیادارهیجامعهبیانمیدارند.

مراجعه گزینشگریدر تحققانتخاباتبهمعنایواقعیآنمستلزمعادالنهبودنوسالمت

کهرقابترا کسبقدرتبهعواملیمنجرمیگردد کهمیلطبیعیبه بهآراءعمومیاست؛چرا

تعیینسرنوشت آراءعمومیاختاللایجادمینماید.لذاپاسداریازحقمردمدر ناسالمکردهودر

گونیهمانند گونا قالبهای کهدر کهازعقایدونظراتآنان سیاسیواجتماعیآناناقتضادارد

از جلوگیری بهمنظور اساس این بر شود. صیانت مییابد، ظهور و  بروز همهپرسی و انتخابات

اصلی بهعنوان حقوقی نظامهای همهی در عمومی آراء به مراجعه فرآیند بر نظارت مفاسد،

اساسیپذیرفتهشدهاست.

کهمطابقاصلدومقانوناساسیبرپایهیاعتقاد ازسویدیگرنظامجمهوریاسالمیایران

گذاشتنالگویینمونهازمردمساالری گرفتهاست،درمقامبهنمایش بهآموزههایاسالمیشکل

شریعت آموزههای  از منبعث آن نهادهای و ساختارها همهی که سیاسی نظامی است. دینی

ومحققساختننقشمردمدر انسان  بهاختیار تکاپویاحترام ودرعینحالدر اسالماست

ادارهیاموراجتماعیاست.

تأسیس آموزههایشریعتاسالمجایگاهونقشعینیتبخشمردمدر برهمینمبنایکیاز

و حقیقی دینی، مــردمســاالری مفهوم تحقق در که نقشی اســت؛ اسالمی حکومت استمرار و

امور سپردن بر ایــران اسالمی جمهوری نظام حرکت سیر بنابراین، میگردد. محسوب بنیادین

اندیشهیمردمساالرینیزبایددرچارچوب بهمردمازطریقمردمساالریتحققمییابدو کشور

اینرواصلششمقانوناساسیجمهوریاسالمیایران گردد.از آموزههایشریعتاسالمتعریف

راه  از ادارهشود، آراءعمومی اتکاء به باید  کشور امور ایران »درجمهوریاسالمی مــیدارد:  مقرر

نظائر و شوراها اعضای اسالمی، شورای مجلس نمایندگان جمهور، رئیس انتخاب انتخابات:

کهدراصولدیگراینقانونمعینمیگردد.« مواردی راههمهپرسیدر اینها،یااز

یمهایسیاسی، نظامجمهوریاسالمیایراننیزهمانندسایررژ تحققاتکابهآراءعمومیدر

برهمین آراءعمومیاست. برمراجعهبه کلیوپذیرفتهشدهیلزومنظارت گروتحققاصل  در

مجلس انتخابات بر ناظر نهاد را نگهبان شــورای ایــران اسالمی جمهوری اساسی قانون مبنا

خبرگانرهبری،ریاستجمهوری،مجلسشورایاسالمیومراجعهبهآراءعمومیوهمهپرسی

پایههایحکومت تعییننمودهاست.بهبیاندقیقتر،مبتنیبرآموزههایشرعی،بهعنوانیکیاز



۹ مقدمه

و تشکیل در مردم تأثیرگذار نقش به منوط دینی مردمساالری تحقق ایــران، اسالمی جمهوری

انتخابات آن  بارز ازجلوههای قانوناساسییکی براساس که استمرارحکومتاسالمیاست

نیز آراءعمومی  از بهمنظورصیانت وهمهپرسی انتخابات فرآیند بر نظارت وهمهپرسیاست.

این به توجه با ایــران اسالمی جمهوری اساسی قانون و میآید حساب به گریزناپذیر ضرورتی

گرفتهاست. نظر ضرورت،شوراینگهبانرابهعنواننهادناظربرفرآیندانتخاباتوهمهپرسیدر

همواره همهپرسی و انتخابات بر نگهبان نظارتشورای کهصالحیت است درحالی این

گرفتهو  باآنموردتوجهصاحبنظرانقرار محلنقدوبررسیحقوقیبودهوچالشهایمرتبط

آنمیانمیتوانبهپرسشازچراییاصلنظارت اینزمینهپرسشهاییمطرحشدهاست.از در

و چرایی عمومیخویش، سرنوشت در مردم مشارکت فرآیند بر ناظر نهاد تعیین و انتخابات بر

نظامجمهوری  در همهپرسی و انتخابات بر ناظر نهاد بهعنوان نگهبان شورای تعیین فلسفهی

انجاموظیفهینظارتبرانتخاباتو اسالمیایران،دامنهیحدودوصالحیتهایایننهاددر

کرد. ماننداینهااشاره

انتخابات ــد رون بر نگهبان شــورای نظارت موضوع مطالعهی شــد، گفته آنچه به توجه با

نظر به اینموضوعضــروری  از تحلیلهایحقوقی ارائــهی  و ایــران نظامحقوقی  در وهمهپرسی

برایناساسسؤالاصلیپژوهشحاضربهتحلیلوبررسیحقوقیحدودصالحیتو میرسدو

نظارتبرانتخاباتاختصاصیافتهاست؛اینکهبراساسمعیارها اختیاراتشوراینگهباندر

نظامجمهوریاسالمی انتخاباتوهمهپرسیدر بر براینظارت نهادصالح وموازینحقوقی،

ایرانچهوظایفواختیاراتیدارد؟

آن از گریزناپذیرمینماید؛ برایپاسخگوییبهپرسشاصلی،پرداختنبهسؤاالتیفرعینیز

کم حا اصول انتخابات، بر نظارت فلسفهی انتخابات،  و نظارت مفهوم است:چیستی جمله

بر نگهبان شــورای نظارت رونــد انتخابات، بر نظارت الگوهای تبیین انتخابات، بر نظارت بر

کیفیت رهبری، خبرگان مجلس و اسالمی شــورای مجلس جمهوری، ریاست انتخاباتهای

نظارتشوراینگهبانوحدودصالحیتنظارتیشوراینگهبانبراساسقانوناساسی.

شورای نظارت موضوع با مرتبط پرسشهای دیگر و فوق پرسشهای به پرداختن  بهمنظور

کلیدی مفاهیم )کلیات( اول فصل در ابتدا همهپرسی، و انتخابات برگزاری فرآیند بر نگهبان

کمبرنظارتبرانتخاباتوالگوهاینظارتبر پژوهش،فلسفهینظارتبرانتخابات،اصولحا
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ایران انتخاباتدرسراسردنیاموردمطالعهقرارمیگیرد.سپسپیشینهینظارتبرانتخاباتدر

آنچرایینظارتشوراینگهبانبرفرآیندانتخاباتوهمهپرسیبراساس بررسیمیشود؛بعداز

آنفرآیندوروندقانونینظارت دیدگاهقانونگذاراساسیوادلهیحقوقیتبیینخواهدشد.پساز

شورای مجلس جمهوری، ریاست رهبری، خبرگان مجلس انتخاباتهای بر نگهبان شــورای

حــدودصالحیت آن  از پس شد؛ خواهد بررسی همهپرسی و عمومی آراء به مراجعه و اسالمی

ازحیث امرنظارتبرانتخاباتوهمهپرسیازحیثضمانتاجراینظارتو شوراینگهباندر

قلمروموضوعیازدیدگاهحقوقیوقانونیتبیینخواهدشد؛سپسصالحیتشوراینگهباندر

پایانمحدودیتهایمقامات فرآیندتأییدوردصالحیتداوطلبانموردبررسیقرارمیگیردودر

نظامحقوقیجمهوریاسالمیایرانبیانمیشود. ناظربرانتخاباتدر


