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 چکیده

یاسی و بحث نظارت و اجرای انتخابات به عنوان ابزاری قدرتمند در ترویج دموکراسی، حقوق س

ر برا هرای درییر، خطررات و اال شناسی این بحثباشد. بررسی و آسیبحکمرانی اصولی می

های حکمرانران و نخگاران سیاسری های نهادهای متولی این امور از اهم دغدغهاعمال و تاکتیک

باشد. در این میان استفاده از تجارب کشرورهایی کره ایرای سیاسری، ارهناری و اجتمراعی می

ایرران و همارایه  باشرند.مناسگی در خور ایای سیاسی کشور ایران را دارند، یزینه مفیردی می

انرد. هرای مردرن خرود سرکری کردهمل -های مشرابهی در بنرای دولر ن ترکیه، پروسهغربی آ

طلگانه دو کشور در مقابل امکریالیارم، اشرتراکات قرومی، های استقاللتشابهات تاریخی، سیاس 

ی جدیردی های دو کشرور پدیردهدینی و در برخی موارد حتی زبانی یواه این اس  که شگاه 

 ن و ترکیرهرویکردی تطگیقی، به مقایاه نهادهای نظرارتی و اجرایری ایررا نیا . در این مقاله با

 .دهیمپرداخته و عملکرد این نهادها را مورد بحث قرار می
 

 ، ایران، ترکیهنظارت، اجراءانتخابات، قانون اساسی،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه
ای اس . بردیهی نتخابات دورهبرقراری دموکراسی در جوامع، بریزاری ا های بارز و معیاریکی از شاخصه

ری باشد، بلکه لزوم پاسداری از روند صحیح بریزااس  که این امر به تنهایی ضامن سنج  دموکراسی نمی
های حاکمیتی در نتیجه انتخابات و امانر  ی نهادانتخابات سالم، شفاف و باز از تمام سالیق، بدون مداخله

ی انتخابرات، بحرث ی ابعاد یارتردهباشد. در مطالعهمقوله میشمردن رأی ااراد از ضروریات مهم در این 
داری در قگال حقوق سیاسی و آراء عمرومی دلیل حفظ امنی  ملی و امان به« اجراء و نظارت بر انتخابات»

 شایان توجهی برخوردار اس . ااذاد جامعه از اهمی 
نها با اتکای قوانین و مقررات انری و ای سیاسی، تبریزاری و اجرای مطلوب انتخابات به عنوان پروژه
هایی کره دهد که اجرای انتخابات حتی در دموکراسریتخصصی ممکن نیا . تجربیات موجود نشان می

و ارهنای و دیارر الزامرات انتخابرات های سرمایه اجتماعی ساله دارند و از نظر شاخصقدم  اند صد
 & Elkitهرای ارراوان روبررو هارتند  ا اال های نوظهور دارند، برتری از دموکراسیوضعی  مناسب

5: 2000Reynolds,  .) انتخابات به عنوان یک ضرورت در رونرد انتخابرات منصرفانه، امرن و بر نظارت
و قروانین نظرام  هرای استصروابیسازی نهادهای دخیل در انتخابات، اصالح نظامطرفباشد. بیشفااانه می

انتخابات و تعدادی عوامل دیار به منظور برقراری هراه بیشتر  انتخاباتی، تقوی  حس عدال  در بریزاری
 (. 57-58: 1397 بابایی و دیاران،  مؤثر اس .عدال  و کاه  مگارزات منفی 

مند بر انتخابات نیز به عنوان مکمل ارآیند اجرائی تکلیر  بحث نظارت صحیح، دقیق، مناجم و نظام
رد. مقوله نظارت بر انتخابات در اند دهه اخیر بره طررز قابرل مهمی در قگال بریزاری انتخابات عادالنه دا

پرسی همانقدر به وقایع قگرل و توجهی متحول شده اس  و امروزه پذیراته شده اس  که درستی یک همه
بعد انتخابات واباته اس  که به وقایع روز انتخابات. به منظور اعمال نظارت بر انتخابات و اجرای انتخابات 

رها مراجعی قانونی وجود دارد. در بعیی کشرورها عرالوه برر نراظرین داخلری از نراظرین در اغلب کشو
ارآینرد تواند مفید واقع یردد. جویند که قطعا در رشد نظام انتخاباتی و اعتماد ملی میالمللی نیز بهره میبین

هادهرای دارای ی مقامرات و نوسریلههرای عمرومی بهنظارت و بررسی و ارزیابی اعالیر  مقامرات و نهاد
ها با تکالی  مربوط قانونی اس  که هدف آن تیمین حان جریان و  اجرای صالحی  و انطگاق اعمال آن

امور عمومی و جلوییری از انحراف مقامات صالح از مایر طراحی شده اس . تحقق کامل و جامع مفهوم 
سازی و عدم تداخل در شفاف های ارزیابی وآوری شاخصهنظارت و اجرای صحیح انتخابات نیازمند جمع

 باشد.امور می
بررردن از نقرراط موگرر  و دوری جاررتن از نقرراط منفرری اسررتفاده از تجربیررات سررایر کشررورها، بهره

الخصوص در کشورهایی که سیاتم انتخاباتی در خور ایای حال حاضر جامعه ایران را دارند و ابعاد علی
تواند در بهگود عملکرد عنصر سیاسی ها مشهود اس  مییااتای و مشارک  سیاسی در آنهای توسعهو یام

هرای مردرن مل -های مشابهی در بنای دول انتخابات مؤثر باشد. ایران و هماایه غربی آن ترکیه، پروسه
طلگانه دو کشور در مقابل امکریالیام، اشتراکات  های استقاللاند. تشابهات تاریخی، سیاس خود سکری کرده
ی های دو کشرور پدیردهبرخی موارد حتی مذهگی و زبانی یواه این اسر  کره شرگاه  قومی، دینی و در
 جدیدی نیا . 
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نهادهای اجرائی    

نظارت  انتخابات در 

 ایران   ترکیه

ی نظارت بر انتخابات قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، شورای ناهگان، وظیفه 99بر اساس اصل 
ی پرسمجلس خگریان رهگری، ریاس  جمهوری، مجلس شورای اسالمی و مراجعه به آرای عمومی و همه

اس  که « نظارت استصوابی» را بر عهده دارد. به موجب تفایر شورای ناهگان نظارت یاد شده در این اصل 
باشد. همچنین طگق ماده کاندیداها هم می شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صالحی 

حان جریان انتخابرات اسر  و  قانون انتخابات، وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس و 25
هیچ سازمان و یا دستااهی جز وزارت کشور و شورای ناهگان با عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظرارت، 

 مجاز به دخال  در امر انتخابات نیا . 
ی عمومی و نظارت قانون اساسی ترکیه انتخابات تح  اداره 79در کشور جمهوری ترکیه، طگق ماده 

های اجرائی را به تمامی اقدام« شورای عالی انتخابات»ای تح  عنوان شود. کمیتهیی انجام میهای قیااریان
ی انجام رسرانده و تصرمیم دربرارهمنظور تیمین بریزاری مناسب و منظم انتخابات از آغراز ترا پایران بره

یرای مجلرس ییری و تعیین انتخاب مجردد اعهای قگل و بعد از رأیهای رسیده در مورد تخل شکای 
کند و هیچ اعتراضی از سوی هیچ مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد اعالی ملی ترکیه را اتخاذ می

ی این شورا اجرای انتخابات و نظارت برر آن ایجاد یردید و وظیفه 1961نیا .  این شورا در پی انقالب 
انتخراب خرود  دال  اداری ترکیره و برهباشد. اعیای آن از داخل قیات دیوان عالی کشور و دیوان عمی

 باشند.شوند و ماتقل از دول  و مجلس میقیات تعیین می
 

 هدف تحقیق
دارند، هدف از بریزاری انتخابات مشارک  واقعی اارراد در کلیه جوامعی که به سوی دموکراسی یام برمی

و رسال  بریزاری انتخابرات در باشد. ایراه اهداف های مختل  میها، سالئق و اندیشهجامعه از دیدیاه
های ریزیشود، با این وجود برنامهکشورهای مختل  بر کاب رضای  عموم و ایجاد اعتماد ملی تعگیر می

های جوامع رابطه مارتقیم دارد و الزامرا یرک ها و سن ها، اندیشهالزم برای این پدیده سیاسی  با ارهنگ
ییری یرک های اصلی در شرکلانتخابات یکی از ابزارها و کانالآورد. بار نمیهدف واحد نتایج یکاانی به

هردف سیاسر  یرام نیرز  در کشور جمهوری اسالمی ایران باشد.حکوم  در کشورهای دموکراتیک می
سرایر های انتخابراتی و مقیاسه نظامبرداشتن در مایر الهی برای خدم  به مردم اس . استفاده از تجربیات 

جامعره اسرتفاده  ۀساالر و دموکراتیک دارند و از الاوی لیگرال دموکراسری در ادارکشورهایی که نظام مردم
نقد و تحلیل سیاتم انتخاباتی این کشور با سیارتم انتخابراتی کشرور جمهروری از جمله ترکیه و کنند می

تاذاری نارش انتخاباتی و تعمیق بخشیدن به این امر مهم در سیاس ۀتواند به ارآیند توسعاسالمی ایران می
 ثر باشد. ؤم

شاید تفاوت نظام و ارهنگ سیاسی ایران و ترکیه استفاده از تجربیات ترکیه را دشوار نشان دهد اما قرار »
ای وجود دارد. در واقع بحث اصلی تقلید نیا . واضح اس  در خود کشور ترکیه نیز مشکالت عدیده بر

تی خوب ظاهر شده اس ، هراند علیررغم انرین این اس  که ترکیه از نظر قوانین و اصول مالم انتخابا
  (.14: 1394 ، ملکی« توان به ضع  این سیاتم نیز اشاره کردمفید و موگ  می ینکاتنیز شرایط و 

 رشد جمعی  و بزریتر شدن جوامع اس توسط ااراد، الزمۀ  حکوم  ۀادارو سازماندهی امور جامعه 
-شود. موضوع نقد و بررسی سیاتم مدیریتی، برنامهم میار میاین امر در دموکراتیزاسیون با انتخاب مرد که
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های روند انتخاباتی در تمام کشورهایی که سیاتم حاکمیتی آنها ریزی، کیفی  اجرایی، اصول، شرایط و پایه
باشد، به خصوص کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلیل حفرظ امنیر  بر اساس دموکراسی می
باشد  زمانی و و وحدت ملی که منجر به بقای کشور هاتند، دارای اهمی  ویژه می ملی، موجودی  کشور

 (. 3209 :1395 ،ارهادی
شناسری ی سیاتم انتخاباتی دو کشور ایران و ترکیه و با  تمرکز بر آسیببر این اساس با هدف مقایاه

وعی برر صرح  و سرقم الخصوص در دو معیار اصلی نظارت و اجراء که به نربحث انتخابات ایران علی
های متولی این امرر در دو کشرور را مرورد دارد، عملکرد نهاد انتخابات و عالوه بر این بر اعتماد ملی ریشه

پرردازیم. از مطالعه قرار داده و به تشریح و درک اعل و انفعاالت و ارآیند سیاسی انتخابات از این منظر می
ت مورد نظر و بازخورد اثرات نوع و پروسره متییرهرای اصرلی رو بایاته اس  که در این زمینه اطالعااین

 را در انتخابات دو کشور مطالعه شود. "نظارت و اجرا"اثریذار بر انتخابات، 
 

 پرسش تحقیق
شدن بی  از اهار دهه از انقالب اسالمی ایران،  و تصویب شورای ناهگان به عنروان نهراد با وجود سکری

زارت کشور به عنوان نهاد متولی امر اجرای انتخابات، هنوز اجماع کاملی در متولی نظارت بر انتخابات و و
هایی کره مرورد کننده پایداری در امر انتخابات و سنج  عوامل مؤثر و روشهای تگیینخصوص شاخص

 الخصوص ااراد جامعه باشد،  معلوم نشده اس .   نظران و علیپذیرش تمامی نخگاان و صاحب
ان، سیاس  عرصه رقاب  و کشمکشی اس  که هدف نهرایی آن برقرراری نروعی نظربه باور صاحب

ها و تعادل و سازش میان دو آرمان آزادی و برابری اس . در پژوه  حاضر، ورای نااه تطگیقی به همانندی
های  پدیده سیاسی انتخابات در ایران و ترکیه از بعد نظارت و اجراء به دنگال بررسی این پرس  نیز تفاوت
متمرکز شدن کلیه اعالی  های نظارتی و اجرایی انتخابات در یک نهاد  ماتقل در مقایاه تأثیر » هاتیم که: 

این رویکرد، در اراراوب با  «؟با دو نهاد  بر تخلفات انتخاباتی و قگول مائولی  های پیامد ااونه اس  
وضوع در دو کشور به بررسی نظریه های مذکور با یردآوری اطالعات الزم و یااتن معیار برای درک منهاد

پردازیم و اثرات یککاراای و عدم یککاراای عملکردها و قوانین انتخاباتی نهادهای سیاسی بحث شده می
 شود. متولی به اال  کشیده می

 
 شناسی پژوهش  پیشینه و روش

هایی ابات پژوه های مؤثر بر مدیری  انتخابات، اجراء و همچنین نظارت بر انتخدر بحث شناخ  اال 
 کنیم.در مطالعات آکادمیک صورت پذیراته اس  که در اینجا اشاره می

سیاستاذاری انتخابات اس  که بر  ۀریزی و مدیری  شعب اخذ رأی از مگاحث کلیدی در عرصبرنامه
بره ویرژه برنده یا پیروز شدن در انتخابات تأثیر ماتقیم دارد. در واقع نادیده یراتن اصول مالم انتخابراتی 

های رأی به منزله نقض ناخواسته یک قانون سراده تلقری ریزی و مدیری ، استقرار صندوقموضوع برنامه
تواند به شکا  انتخاباتی بینجامد. در این راسرتا، تحقیرق انجرام شرده در شود که نادیده یراتن آن میمی

و تأثیر آن در انتخابات ایران پرداخته  جدید و کیفی  مدیری  ۀ(، به این مقول1397 ، یزدان پناه و جلوخانی
، "مردیری  انتخابرات در ایررانی کیفیر  و ارزیرابی اجررا"ای تح  عنروان عالوه بر این، در مقاله اس .
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نظارت  انتخابات در 

 ایران   ترکیه

ای برا شناسری آن برا رویکررد مقایارهنویاندیان به بررسی وضعی  مدیری  انتخابات در ایران و آسیب
هرای موجرود در پردازند. در این پژوه  با اشاره به اال یتجربیات جهانی و داخلی اجرای انتخابات م

انتخابات و ارتگاط با نوع مدیری  انتخابات ایران به بررسی موشکااانه از تشریک امر نظارت و اجرا در دو 
 (.1394پردازد قیصری و دیاران، نهاد نظارتی و اجرایی در سطوح متفاوت و تداخل در این بحث می

های شناسی نظام حقوقی حاکم بر ارآیندآسیب "ای تح  عنوان امرادی، در مقالهنظی  و کدخدطحان
به بررسری جزیری نقر  نظرارتی  "های کلینظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی در پرتو سیاس 

د های حاکم بر قوانین نظارتی مورپردازند. نویاندیان از ابعاد یونایون به ایرادات و خالءشورای ناهگان می
دهند. در این مقاله، نق  شورای ناهگان در نظارت بر امور مربروط بره داوطلگران، تگلییرات، بحث قرار می
بندی عادالنه و امور مالی و بایاری موارد دیار به تفصیل مورد بحرث قررار های شفاف در تقایمسیاس 

 یراته شده اس .
د کشورها در خصوص ارایند نظارت برر عگالرضا بای و دیاران، در تحقیقی به بررسی تطگیقی عملکر

به بررسری نظرارت برر پردازندو در این پژوه ، انتخابات ریاس  جمهوری در ایران و سایر کشورها می
پردازند. در این پژوه  الاوهایی مناسب برای نظارت بر این نوع انتخابات ریاس  جمهوری در ایران می

 .(1394شوند بای و دیاران، انتخابات مطرح می
آمریکرا، اراناره، های انتخاباتی اندین کشور ازجملره های انتخاباتی به نظامپژوه در کتاب نظامیلشن

لۀ کنترل و نظارت برر انتخابرات، ارآینرد و سراختارهای اجرایری ائمپردازد. می ترکیه، هندوستان و مالزی
انتخابات بیان شده اس . عالوه بر انتخابات، مگارزات و تگلییات انتخاباتی، حقوق نامزدها و مردم و شرایط 

بررسی و مرجع قیایی رسیدیی به شکایات انتخاباتی  ه،شناسی انتخابات در کشورهای ذکر شدآسیب ،این
این پژوه  مشخصاً بدون قیاس  های انتخاباتی در این کشورها مقایاه شده اس .ها را معرای و نظامآن در

 می ایران انجام پذیراته اس .و تطگیق با نظام انتخاباتی جمهوری اسال
توان به بررسی تطگیقی نظام انتخاباتی جمهروری های اخیر میهای انجام شده در سالاز دیار پژوه 

( و همچنین نظام انتخاباتی مجلس در ایران و 1385 ،مرجع  بزریمهری اسالمی ایران و جمهوری اراناه در
خاستااه و ااراوب کلی حاکم برر انتخراب راسرای  (. مفهوم،1390 ،مالزی اشاره کرد  عگاسی، جعفری

( کره همچنرین بره 1396 ،جمهور و نمایندیان مجلس در جمهوری اسالمی ایران را در مرجع  منصوریان
های انتخاباتی برخی از کشورهای جهان از جمله ایران، آمریکا، اراناه، بریتانیا، موردی نظام ۀمعرای و مطالع

توان یاا . عالوه بر ایرن، ا، ترکیه، نیوزیلند، آلمان، استرالیا و روسیه پرداخته اس ، میاایاناتان، لگنان، ایتالی
 ،پور اردکانیقوانین و مقررات مربوط به انتخابات جمهوری اسالمی ایران در مرجع  زرااشان و حاینی ۀکلی

ند نظرارت ایرن نهراد و ( و میاااً، پیشینۀ نظارت بر انتخابات، ارایی انتخاب شورای ناهگان و ارآی1397
 .( مورد بحث واقع یردیده اس 1397، محدودی  مقامات ناظر بر انتخابات، در مرجع  زارقندی

داری هر دو عنصر دموکراسی و دین که اس  نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران ترکیگی منحصربفرد
در نظرام یادشرده،  قانون اساسی در این اثر رابطه با اینکه  ( ,2011Alem :2( در مرجع شود. شامل می را

مؤساات منصوب و شود سخن یفته می مفهوم لیگرال حاکمی  مردمی را با اصل والی  اقیه ترکیب نموده
ریاس   ۀساات منتخب اهاریانؤمکیفی  در عین حال و  شورای ناهگان مانندروحانی   ۀشده تح  سلط
 اند.تحلیل شدهمجلس، شوراهای محلی و مجلس خگریان  جمهوری،
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 ،در ترکیه ،  بحث نظارت و اجرای انتخاباتانتخابات جمهوری ترکیهبین منابع تحقیقاتی ااونای در 
، یرهشناسی انتخابات جمهوری ترکآسیب به ( ,2018Işil & Türkan و (   ,2018Klimek et al مقاالت 
ه ااون   کهتگیین شده اسی پرداخته شده و مفهوم صداق  انتخابات و تأکید بر اهمی  نظارت داخل تحلیل

نی نیز مگ سؤاالتی اند به ایجاد یککاراای و مشروعی  انتخابات کمک کند وتونظارت داخلی در ترکیه می
  طرح یردیده اس . تواند باشد؟ اه میرکیه تهای داوطلگان در مفهوم صداق  در ایده بر اینکه

نتخاباتی ترکیه اشکل ییری جیراایای (، ااونای  Bekaroğlu, Osmanbaşoğlu, 2020در مرجع  
سری و در طی اند سال با جنگه خاصی از سیاس  های اند حزبی مانند راتارهای رأی دهی، احزاب سیا
 ی  یا دوسیاتم های حزبی،  ملی شدن و منطقه ای شدن، تجدید تقایم بندی، ماائل جنایتی، پویایی هو

 .قطگی ایدئولوژیک بررسی شده اس 

 Seçim Hukuku ve "جررامع انتخابررات ترکیرره  کترراب در" Karaman Dursun"نویاررنده 

Uygulaması" اطالعات عمومی و اساسری در مرورد انتخابرات ، منطقره انتخابرات ، انتصراب قیرات ،
سویند، وظای  و اختیارات، کارکنان انتخابات،  -ای  انتخابات، تشکیل هیئ  های انتخاباتی استانی و منطقه

حکم و موالهای تصرمیم  -ام رأی دهندیان، لیا  های ارسال و اعالمیه، نمونه نامه ها به روزرسانی ثگ  ن
مجوزها و ممنوعی  ها ، تشکیل کمیته صندوق های رای ییری  -ییری، تقویم انتخابات، تگلییات انتخاباتی 

ری اطالع رئیس جمهور و اعیا، رأی ییری رأی دهندیان در خارج از کشور، همه پرسری یرا رأی ییر -
 -عمومی، مشکالت و راه حل های زمان رأی ییری، سواالت و پاسخ های مکرر در انتخابات، استان نمونه 

تصرمیمات  تصمیمات هیئ  انتخاب منطقه، برخی از تصمیمات دادیاه عالی در مورد انتخابات و خالصره
در ترکیه مورد بحث قررار از تاریخ بدو تأسیس این نهاد نظارتی و اجرایی انتخابات  شورای عالی انتخابات

 (. مرجع شورای عالی انتخابات ترکیه که در  ,2011Dursunداده اس   
، با توجه به تحوالت "پژوهانهاندازی آیندهتوسعه سیاسی در ترکیه، اشم "خیری و کریمی در مرجع 

لعره ترأثیر ایرن جمهوری، به مطاهای نق  ریاس اخیر در سیاتم نظام سیاسی و انتخاباتی ترکیه و قابلی 
پرور از قرانون اساسری ترکیره برا ی علی حکیمترجمه. پردازدسیاتم بر روند توسعه سیاسی این کشور می

آخرین اصالحات، منگع مفیدی از سازمان ارهنگ و ارتگاطات اسالمی نیرز اسرتفاده شرد. عرالوه برر ایرن، 
راتیک و حقوق بشر سازمان امنی  و شده توسط پورتال شورای اروپا، داتر نهادهای دموک اطالعات یزارش
، مرجع رسمی شورای عالی انتخابات به عنوان تنها نهاد مجری و ناظر بر انتخابات ترکیه نیز 1همکاری اروپا

یزارشی از روند انتخابات ترکیه از ابعاد کمیایون اتحادیه اروپا  در این پژوه  مورد استفاده واقع یردیدند.
الخصروص در دو دهره اخیرر ی سیاسی، اجتمراعی و ارهناری ترکیره علیمختل  و همچنین دیار زوایا

 پردازد.می
ای اغلب مطالب مربوط در تحقیق حاضر بیشتر منابع به زبان ترکی یا در مقایاه با کتب و منابع کتابخانه

هرای آینرد. در پژوه دس  میهای انتخاباتی اروپا بههای این کشور یا پورتالبه انتخابات در وب سای 
داخلی به صورت عمیق مقوله انتخابات در ترکیه از منظر تطگیقی با ایران قگال پرداخته نشده اس  و در یکی 

پرردازد. در بحرث از کتب مرجع به بحث در مورد نظام انتخاباتی ترکیه بدون مقایاه با انتخابات ایرران می

                                                           
1. ODIHR election observation 



153 

 

 

 

 

نهادهای اجرائی    

نظارت  انتخابات در 

 ایران   ترکیه

، (Dursun, 2011)ایرن پرژوه  منرابع، انتخابات ترکیه اصلی ترین مراجع کتابخانه ای استفاده شرده در 
 Bekaroğlu, Osmanbaşoğlu, 2020 ) و  قوانین منتشر شده از سوی انتشارات شورای عالی انتخابرات

 ترکیه می باشد.
 

 چارچوب نظری 
در این قام  به بیان مفاهیم نظری که در پژوه  حاضر به عنوان متییرهای مهرم بحرث مرورد مطالعره 

 زیم.پرداباشد، میمی
اصل پنجاه و ششم قانون اساسی ایران ضمن بیان حاکمی  مطلق خداوند بر جهان و اناان،  : انتخابات

اعالم داشته اس  که خداوند اناان را بر سرنوش  اجتماعی خوی  حاکم ساخته و حق حاکمی  اناان بر 
و آن را از اناران سرنوش  خود را یک حق الهی قلمداد کرده اس ، به طوری که هیچ اردی حق نردارد 

مجموعرۀ عملیراتی در جهر  یرزین  سلب کند و یا در خدم  منااع خود یا یروهی خاص قرار دهد. 
ییری ارمانروایان و تعیین ناظرانی به منظور مهار قدرت اس  و ابزاری برای تگلور ارادۀ شهروندان در شکل

 (.291: 1384،  قاضی شرریع  پنراهینهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی دخال  داد 
ترین و مشروع ترین ابزار رسیدن به قدرت و رایج تررین شریوۀ کاربار  ارادۀ توان موجهانتخابات را می

ییری نهادهای سیاسی و تعیین عمومی در نظام های مردم ساالر دانا  که شهروندان از طریق آن در شکل
در منشرور (. 367: 1389، زادهو موسی نجانیعمید ز  «نندکمتصدیان اعمال اقتدارات عمومی مشارک  می

اس  و با بیان  "استقالل"یا  "خودیردانی"ملل متحد حق تعیین سرنوش  منعکس شده اس  و به معنای 
 منشور ملل متحد(.   76ماده  2شود  بند ی مردم حاصل میی ارادهآزادانه

 و انتخابات عرصه در که اس  هاییاعالی  شامل انتخاباتی سیاسی مشارک  سیاسی انتخاباتی: مشارک 
 ... و یذاری قانون مجلس جمهوری، ریاس  انواع انتخابات، در شرک  مانند ییرد.می صورت آن حواشی یا

 عرصره از غیرر هاییحوزه که در اس  قانونی سیاسی های اعّالیّ  شامل نیز غیرانتخاباتی سیاسی مشارک 

سیاسری،  هرای بحث در شرک  دول ، رسمی هایراهکیمایی در شرک   نندما پذیرد می صورت انتخاباتی
 بعیاً سیاسی هایشامل اعالی  که منفی سیاسی مشارک  نیز و ... سیاسی جریانات به مالی کمک پرداخ 

 بره دیاران تشویق مانند: را داراس  سیاسی مشارک  با تقابل و مخالف  جنگه که بیشتر باشدمی غیرقانونی

 برا یاایزیکی لفظی درییری انتخابات، تحریم برای و طومارنویای امیا آوری جمع سیاسی، رک مشا عدم

 از سیاسی شود. راتار می شامل را …و غیرقانونی اعتراضی تظاهرات رد شرک  سیاسی، مشارک  حامیان

 مشارک  که صورتی در بربایرد در نیز را آن نمودهای توانمی اس ، سیاسی مشارک  شامل که جه  این

 یراتره کرار بره ،دارد را حکرومتی نتایج بر تأثیریذاری قصد یا و یذاردمی اثر که راتاری در معنای سیاسی

 ( 8-10: 1392شود رضایی، می
هرای انتخابیره و های طراحی حوزهبندی انتخابات اشاره به رویهاصطالح حوزه  بندی انتخابات:حوزه 
بندی در انتخابات و توزیع ب با مناطق مختل  در کشور دارد. حوزه های متناسبندی و توزیع کرسیتقایم

تقاریم (. 1: 1396شرود  محمردی، کرسی های پارلمان از ارکان اصلی یک نظام انتخاباتی محاروب می
های انتخاباتی، نخاتین یام به منظور تارهیل کرار انتخابرات و ارراهم سرزمین و جمعی  کشور به حوزه

ه بین شمار نمایندیان و جمعی  کشور اس . به عگارتی حوزه انتخابی عگارت اس  از آوردن تناسب عادالن
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ییرد. محدوده جیراایایی شناخته شده قانونی با جمعیتی مشخص و تعداد معینی نماینده که به آن تعلق می
تان های انتخابی با واحدهای متعارف تقایمات کشوری مانند بخ  و شهرسدر بایاری از کشورها، حوزه

انرد کره دهنده مرزهای سیاسی و اداری کشور هاتند متفاوت و دو مقوله جردا از هماس  و آنچه تشکیل
هرکدام، قانون و مقررات ویژه خود را دارند و لزوما بر یکدیار منطگق نیاتند. از سوی دیار، تعیین محدوده 

 (.145 :1389کند.   احمدی، حوزه انتخابی، باته به نوع انتخابات تفاوت می
توان متوجه عوامل اجتماعی و ارهنای های انتخابات را نمیها و اال تمام آسیب مدیری  انتخابات:

شناسری انتخابرات میفرول واقرع ای دانا ، بلکه موارد دیاری نیز وجود دارند که در بررسی آسیبزمینه
مردیری  "ر باشرد. عنصرر هرا مروثتواند در راع بخشی از ایرن اال ها میاند و عط  توجه به آنشده

تر های انتخاباتی و حتی به طور کلیهای نظامها و ناکامی، یکی از متییرهای مهم در بروز اال "انتخابات
های انتخاباتی بیشرتر های مربوط به نظامها اس . متییری که در پزوه ساالریدر مواقی  و ناکامی مردم

  (.Elklit & Reynolds, 2005: 5 مورد توجه قرار یراته اس   
شود، واژه یا اصرطالحی ترکیگری از انتخابرات و یونه که از ظاهر آن مشاهده میاین دان  واژه، همان

مدیری  اس . در ارازهای پیشین انتخابات، در معنای اصطالحی آن تعری  شدی اما مدیری  به طور عام، 
ت و کنترل، انایرزش، ارتگاطرات، هردای  و دهی، نظارریزی، سازمانبرنامه»هایی همانند مجموعه اعالی 

دهنرد  الروانی، ها انجرام میییری، تعری  شده اس  که نوعا مدیران در هدای  و رهگری سرازمانتصمیم
خانه، یک (.  الاوهای متفاوتی از مدیری  از جمله مدیری  موق ، مدیری  توسط یک وزارت17: 1384

کشرور و در ترکیره  ر ایرران مردیری  توسرط یرک وزارتکمیایون و مدیری  غیرمتمرکز وجود دارد. د
حال در ایران بخشی از مدیری  نیز بر عهرده نهراد شرورای باشد. با اینمدیری  توسط یک کمیایون  می

 ناهگان اس .
مرورد  کشورهاسر ، یقرانون نظام هرم تارک در ،کهیاساس نیقوان در عموما انتخابات بر نظارتنظارت: 
 نفرعیذ ج انتخابراتینتا در که باشد اارادی از متشکل ناظر مرجع که شده یسع غالگاً و  اس یراته قرار توجه

 موجرب مردم، طرف از س جمهوریرئ ن ییز ز،ین یحکومت مختل  مناصب برای انتخابات انیم نگاشند. در

 یتیموقع در قدرت منشا لحاظ از و باشد حاکم  نداشته نهادهای از چکدامیه به یسازمان یواباتا وی تا شودیم
 نکهیا جهینت و بخشدیم او به  ایالعادهاوق  یویح و اعتگار له مل یوس به وی رد. انتخابیی قرار پارلمان با برابر

 ظراهر اسر یس عرصره در کشرور یقریحق سیرئر عنروان بلکره ااتخاری سیعنوان رئ به نه جمهور سیرئ

 آن یاساسر قانون در مندرج اصول با مطابق شورک هر یانتخابات نظام (129: 1380شود طگاطگایی موتمنی،یم

و  سالم انتخابات برقراری ها آن همه هدف مجموع در که ندیازیبرم خود برای را یخاص ینظارت وهیش کشور،
 جرهینت از نفع برودنیذ خاطر به هیمجر قوه که که اس  نیا بر توجه نیشتریب خصوص نیا در .اس  مطمئن

 مجرری مقرام در ایثان و ردیقرار نا مذکور نظارت مقام در جمهوری اس یر انتخابات در خصوصا انتخابات،

 (.100: 1379رد  هاشمی، یی قرار کنترل و نظارت تح  ناظر قوه توسط انتخابات
 شده اس : میتقا نوع دو به نظارت یطورکل به
 از تنها اس  ناظر موظ  که شودمی یفته ینظارت به یاستطالع : نظارتیاطالع ای یاستطالع نظارت -1

 را اجرا نحوه و کند یعمل اقدام به خود آنکه بدون سکس ابد،ی اطالع دهندیم انجام انیمجر که یتیوضع
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صالح برسد  مصگاح به اطالع مقام ذی میتصم اتخاذ هریونه برای را خود نظر اعمال د،ینما رد ای دییتا
 (75: 1381یزدی، 

 نوع نیا در .باشدیم دیصوابد در لی  به معنایشود و استصواب در مقام نظارت اطالعی عنوان می -2

 اس  ییجا در یاستصواب اس . نظارت عمل مجری صح  در الزم شرط ناظر موااق  و اذن نظارت

کره نراظر بتوانرد نظرر دهنرده و مقردوم برسرد، بردون این ناظر بیتصو به یاتیبا یمتول اعمال که
شود که اقدامات مجری با بی به نظارتی یفته مینظارت استصوادر واقع (. 241: 1369باشد کاتوزیان، 

ییرى حیور دارد و بایرد اقردامات پذیرد و ناظر، در موارد تصمیمتأیید و تصویب ناظر صورت می
انجام شده را تصویب کند تا جلوى هر یونه اشتگاه و یا سوء استفاده از جانب مجریان یراتره شرود. 

 .(www.shora-gc.ir  ییرى اس با حق دخال  و تصمیمبنابراین نظارت استصوابى، نظارت همراه 
 های زیر باشد:نظارت بر انتخابات بایاتی شامل ویژیی

 را احزاب اعتماد تمام یدرصورت تنها ناظر نهاد کی یحزب اند کشور کی در عمل: و نظر در استقالل -1
 ساختار .باشد و آشکار مگرهن وق  دول  و یروه و حزب هر از آن استقالل که آورد خواهد بدس 

 از یبرخر کند. در  یخود حما از نفوذها اعمال برابر در بتواند که باشد اییونه به دیبا مجموعه نیا

 کایکاستار کشور اس . در ن شدهیتیم مجموعه نیا استقالل یجنوب قاییآار و نو نهیی رینظ کشورها
 در ماراله نیا کشورها ارید ده اس . درییرد ذکر حکوم  اهارم شاخه وانعن به مجموعه نیا زین

 کانرادا، ا،یاسرترال اس   یراته قرار احترام مالحظه و مورد آن استقالل اما ده،ینارد ذکر یاساس قانون

 ا(.یتانیبر
 لیدال به داستنا با اس  که معنا نیا به یطرایشوندیان: بکنندیان و انتخابطرای در مقابل انتخاببی -2

ل غیرمرتگط، اارراد غیرمشرمول یدال به ای نشود یماتون یحقوق قاعده کی شمول از یکا ،رمرتگطیغ
 (.263: 1380موضوع اجرای آن قاعده ناردند  سید ااطمی، 

های عرصه سیاسی اس  که ابعاد و سطوح متنوع راتاری، اجتمراعی، انتخابات از معدود پدیدهاجراء: 
جا که همواره میان ایده، قانون و سیاس  با عمرل و ی، حقوقی و اجرایی دارد. از آنیذارارهنای، سیاس 

اجرا ااصله وجود دارد، عمل و اجرای مطلوب و منطگق با انتظارات الزامات و لوازمی دارد که لزوما همه از 
کننده و خود تاهیلسنخ الزامات و لوازم اجرا و عمل نیاتند. عوامل و متییرهایی ماهیتا متفاوت که در جای 

ها، هنجارها و ادراک مشترک، اعتماد، روحیه مشارک  مدنی  ساز مواقی  اجرا و عمل هاتند. ارزشزمینه
ی انین عوامل شود و در زمرههای اجتماعی و ارهنای از آن یاد میو مشارک  سیاسی که به عنوان سرمایه

ها، قروانین و مواقی  و ناکامی در اجرا و عمل به ایدهها در و متییرهایی هاتند که بود و نگود و کیفی  آن
 (.Harper & Kelley, 2003: 3-7 های سیاسی موثرندپروژه

باشرد. در اجزا و مراحل انتخابات تابع نوع نظام انتخابات کشورها و مقررات مربوط به آن متفاوت می
ییرری ها قگرل از روز رأیدهندیان مدتنام رأیهای انتخاباتی همانند امریکا و انالیس ثگ برخی از نظام
ییری انجام که در نظام انتخابات بعیی کشورها از جمله ایران ثگ  نام در روز رأیییرد، حال آنصورت می

ییرد. بنابراین در تعیین مراحل اجرایی و ماهی  ارآیند انتخابات به منابع مربوط به هر نظام انتخاباتی باید می
 های اجرایی انتخابات یکی از منابع مناسب برای تشخیص این مراحل اس .نامهن و آیینمراجعه کرد.  قوانی

http://www.shora-gc.ir/
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 مند باشندقاعده انتخابات انیجر بر نظارت ارهاییمع اس  الزم انتخابات ناظران یطرایب نیتیم برای

 یکا اه که دباش مهم دینگا ناظر شوند. برای دستااه نییتع یابیارز قابل و ینیع صورت به یحقوق قواعد و
 کره باشد اییونه به دیبا نهاد نیا و عملکرد راتار خورد.یم شکا  یکا اه و شودیم روزیپ انتخابات در

 به را ااراد که باشد یونهای به دینگا آن عملکرد یعنی رای دهندی  یخو یآیاه و اطالعات اساس بر تنها ااراد
 عمرل طراانرهیب کرامال انتخابات جینتا اعالم در بعالوه ند،ینما بیترغ یشخص خاص ای حزب به دادن رای

 مروارد ارییبار در .باشد شده لیتشک اعتماد مورد و طرفیب کامال ااراد از دیبا ن دستااهیا نیند. همچنینما

 ک دسرتااهی ایر نگاشند. ییروه ای حزب چیه عیو مجموعه نیا عیو ااراد که اس  نیا یفته نیمعنای ا

 تمرام نردیانینما شود که داده بیترت منظور نیا برای ایمجموعه دیبا یردد جادیا تواندینم طرفیب کامال

 .(170: 1393باشند بای و دیاران،  داشته حیور آن در احزاب
 

 دستگاه نظارتی و اجرایی ایران. 1
 پذیرد.نظارت بر انتخابات و اجرای آن در دو نهاد مجزا و ماتقل از هم صورت می

 
 انتخابات ایران دستگاه نظارت بر. 1-1

پرسی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران ارآیند بررسی و ارزیابی روند بریزاری انتخابات و همه
به وسیلۀ شورای ناهگان به عنوان نهاد رسمی نظارت بر انتخابات اس  که از طریق انطگاق اعمال مجریان با 

یری از انحراف از مایرهای قانونی اس . قوانین و مقررات مربوطه و با هدف تیمین حقوق مل  و جلوی
 (.32: 1397زارقندی، اتاحی  
 ی دستگاه نظارت بر انتخابات ایرانترکیب شورا -

ش  نفر اقهای عادل و آیاه به مقتییات زمان و ماائل که انتخابشان با مقام رهگری بوده و ش  نفرر 
وسریلۀ رئریس قروۀ قیرائیه بره نی که بههای مختل  حقوقی، از میان حقوقدانان مالماحقوقدان، در رشته

کره دورۀ  .ق. ا.( 91یردنرد  اصرل شوند و با رأی مجلس انتخراب میمجلس شورای اسالمی معرای می
 ق. ا.(. 92باشد.  اصل اعالی  آنان ش  ساله می

 دستگاه نظارت بر انتخابات ایران قدرت و وظایف -
نظارت بر انتخابات ریاس  جمهوری، مجلس  وظای  متعددی برعهدۀ شورای ناهگان اس ، از جمله

جز انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا پرسی اس ، بهشورای اسالمی، مجلس خگریان رهگری و همه
ق. ا.(. عالوه بر این، تأیید مصوبات مجلس شورای اسالمی، نظارت شرعی بر مصوبات شوراها،  99 اصل 

و تأیید نهایی نتایج نیز بر گان انتخاباتی، توق  یا ابطال انتخابات بررسی صالحی  داوطلتفایر قانون اساسی، 
پور باشد. برای مطالعۀ کامل اختیارات شورای ناهگران بره مرجرع  زرااشران و حارینیعهده آن شورا می

با توجه به نظریۀ تفایری شورای ناهگان و قوانین مصوب مجلس شرورای  شود.( مراجعه 1397اردکانی: 
 (.473-475: 1397رت شورای ناهگان بر انتخابات، استصوابی اس   اتاحی زارقندی، اسالمی، نظا

هرای نظرارت  مرکرزی، اسرتانی و حروزۀ شورای ناهگان نظارت خود را بر انتخابات از طریق هیئ 
های انتخابراتی و اقردامات وزارت هیئ  مرکزی نظارت بر کلیۀ مراحل و جریان کند.انتخاباتی( اعمال می
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های ریاس  جمهوری، نماینردیی های اجرایی و تشخیص صالحی  نامزددر امر انتخابات و هیئ کشور 
به بیان دیار کلیۀ مراحل ارآینرد انتخابرات از ابتردا،  مجلس و حان جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.

 ق. ا.(. 011اصل  9ییرد.  بند رسیدیی به شکایات تا تأیید نهایی آن توسط شورای ناهگان انجام می
 نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری-

در نظام انتخاباتی ایران، سازو کار نظارت بر انتخابات، سازوکار نظارت بر انتخابات ریاس  جمهوری 
 باشد:یابد که شامل موارد زیر میاز سه زاویه تحقق می

 نظارت شورای ناهگان  -

 نظارت نمایندیان وزارت کشور -

  نظارت نمایندیان نامزدها -

قرانون انتخابرات ریاسر   8قانون اساسی جمهروری اسرالمی ایرران و مراده  188و  99طگق اصول 
جمهوری، شورای ناهگان را مائول نظارت بر انتخابات ریاس  جمهوری داناته اس . نظارت این شرورا 

ایج  و در ی شمارش آرائ و اعالم نتدر مراحل قگل از شروع انتخابات، در طول بریزاری انتخابات و مرحله
شود. شورای ناهگان پی  از شروع انتخابات، دو نفر از اعیای خود نهای ، رسیدیی به شکایات اعمال می

و پنج نفر از ااراد مالمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حان سابقه را با اکوری  مطلق آراء به عنوان هیئ  
کند. الگدل انتخاب و به وزارت کشور معرای میمرکزی نظارت بر انتخابات و سه نفر را به عنوان عیو علی

هرای های انتخابات، اقدامات وزارت کشور، هیئ ی مراحل انتخابات، جریانهیئ  مرکزی نظارت بر کلیه
شود، نظارت خواهند کرد. هیئ  اجرایی که در انتخابات موثر هاتند و آنچه مربوط به صح  انتخابات می

ی نظارت بر انتخابات تعیین ستان ناظر یا ناظرانی به منظور اجرای وطیفهمرکزی نظارت باید برای هر شهر
کند. الگته شورای ناهگان نیز به طور ماتقیم حق دارد در هر مورد که صالح بداند، تمرام و یرا برخری از از 
ناظران را به طور ماتقیم انتخاب کند. هیئ  مرکزی نظارت یا ناظرانی کره در سراسرر کشرور برر کیفیر  

نتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند به صورت کتگی ترذکر ا
اند بالااصله بر اساس قوانین، به راع اشکاالت مطرح شده اقدام خواهند داد. ارمانداران، بخشداران موظ 

ن، مراتب را به هیئر  مرکرزی نمایند. انانچه مائوالن وزارت کشور نظارت آنان را ملحوظ ندارند، ناظرا
قانون نظارت شورای ناهگان برر انتخابرات ریاسر   2نظارت شورای ناهگان، یزارش خواهند کرد   ماده 

 (.4/4/1364جمهوری، مصوب 
قانون نظارت شورای ناهگان، هیئ  مرکزی نظارت، باید مردارک حراکی از صرح   7بر اساس ماده 

سی کند و پس از اتخاذ تصمیم، به شورای ناهگان بفرسرتد. شرورای نداشتن یا لزوم توق  انتخابات را برر
ناهگان در کلیه مراحل، در صورت اثگات تخل  با ذکر دلیل ناگ  به ابطال یا توق  انتخابات در سراسرر 

کنرد. نظرر های هماانی اعرالم میییرد و نظر خود را از طریق رسانهکشور یا بعیی از مناطق تصمیم می
در این مورد قطعی و الزم االجراس  و هیچ مرجع دیاری حق ابطال یا توق  انتخابات را  شورای ناهگان

 ندارد. 
نامه اجرایی قانون نظارت شورای ناهگان، ناظرین شعب ثگ  نام و اخذ رآی آیین 37ی بر اساس ماده

رماندار یا بخشدار ی انام و اخذ رأی و نمایندهی ثگ پس از دریاا  ابالغ نظارت، در معی  اعیای شعگه
کنند و در روز اخذ رأی یک ساع  قگل از شروع کار باید در ثگ  نام و اخذ رأی عزیم  می به محل شعگه
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نام و اخذ رأی حیور یابند و تا پایان شمارش آراء و تنظیم صورت جلاه محل شعگه را  ی ثگ محل شعگه
 ترک نکنند.

ی عمل خرالف قرانون انتخابرات، مراترب را بره دهنام و اخذ رأی به محض مشاهناظرین شعب ثگ 
دهند و نام و اخذ رأی یا رئیس شعگه تذکر میی ثگ ی ارمانداری یا بخشداری ماتقر در محل شعگهنماینده

ی ارعی به ارماندار یا بخشردار ی مطلوب، موضوع را از طریق ناظر حوزهدر صورت حاصل نشدن نتیجه
راتب را به طور دقیق در یزارش کتگی کار خود به ناظر حوزوی ارعی قید دهند و در هر حال، ماطالع می

 خواهند کرد. 
نرام و نامه اجرایی قانون نظارت شورای ناهگان بر انتخابات، ناظرین شعب ثگ آیین 39بر اساس ماده 
ن ی نظارت را برعهده دارند و به هیچ وجه حرق مداخلره یرا اعمرال نظرر در جریرااخذ رأی صراا وظیفه

انتخابات را ندارند و اارادی که به عنوان ناظر انتخابات، در امور اجرایی انتخابات دخال  کنند، مورد تعقیب 
 قانونی قرار خواهند یرا .

قانون انتخابات ریاس  جمهوری در مواردی که قرار باشد برای شمارش آراء از دسرتااه  9طگق ماده 
د، انتخابات باید به نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی بره ای استفاده شویر و تجهیزات رایانهشمارش
اازارهای آن در کلیه مراحل انتخابات، بدون حیور نمایندیان  ناظران( شورای ناهگان اازارها و سخ نزم

اازارها مشترکا توسط شورای ناهگان و وزارت اازارها و سخ میار نگاشد.تصمیمات الزم برای حفظ نرم
رسرد و اازاری پی  از انتخابات به تأیید شرورای ناهگران میهای نرمی ناخهشود و کلیهکشور اتخاذ می
شود تادر زمان مورد توااق با حیور نمایندیان شورای ناهگان و وزارت کشور بر روی اازاری  مهروموم نرم

 اندازی شود.ی انتخابیه نصب و راهای در هر حوزههای رایانهسیتم
نرام و اخرذ رأی های اجرایی و ناظرین شورای ناهگان و اعیای شعب ثگ هیئ  یک از اعیایهیچ

 نگاید با داوطلگان انتخابات خویشاوندی ناگی یا سگگی داشته باشند. 
قانون انتخابات ریاس  جمهوری وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات ریاس   31بر اساس ماده 

ین منظور مرأمورانی را بره منظرور بازرسری و کنتررل سریر جمهوری و مائول صح  انتخابات اس . بد
 نام و اخذ رأی اعزام کند. های شعب ثگ ها و بخ انتخابات به طور ثاب  یا سیار به شهرستان

، هر ی قانون حیور نمایندیان نامزدهای ریاس  جمهوری در شعب اخذ رأیی واحدهبر اساس ماده
توانند در هر یرک از شرعب ایی یا اند نامزد به طور مشترک مییک از نامزدهای ریاس  جمهوری به تنه

هرا ها و بخ های اجرایی شهرستانای آراء و هیأتیر رایانههای استقرار دستااه شمارشاخذ رأی، مکان
 یک نفر نماینده داشته باشند.

 نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی-
 ی ایران در سه بخ  قابل تمییز اس :مجاری نظارت بر انتخابات در نظام انتخابات

 ینظارت شورای ناهگان و مراجع تح  سرپرستی آن -

 نظارت مراجع واباته به وزارت کشوری -

 نظارت نامزدها و شهروندان شرک  کننده در انتخابات. -

قرانون اساسری، شرورای ناهگران نظرارت برر  99درباره مجرای اول یعنی شورای ناهگان، طگق اصل 
شورای خگریان رهگری، ریاس  جمهوری، مجلس شورای اسالمی و مراجعره بره آرای  انتخابات مجلس
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قانون اساسی، استصوابی اسر  و شرامل  99پرسی را برعهده دارد. نظارت مذکور در اصل عمومی و همه
شود. مجلس شورای اسالمی نیز با تمام مراحل اجرای انتخابات، از جمله تأیید یا رد صالحی  کاندیداها می

، نظارت شورای ناهگان را نظارت استصوابی عام در 1374قانون انتخابات مجلس در سال  3ی صالح مادها
 تمام مراحل، در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری دانا .

قانون نظارت شورای ناهگان بر انتخابات مجلس شرورای اسرالمی، پری  از شرروع  1بر اساس ماده 
ن پنج نفر از ااراد مالمان و مطلع و مورد اعتماد   به عنوان هیئ  مرکرزی انتخابات از سوی شورای ناهگا

یردند. از پرنج نفرر عیرو هیئر  نظارت بر انتخابات( با اکوری  آرا انتخاب و به وزارت کشور معرای می
مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عیو شورای ناهگان باشد که ریاس  هیئر  را نیرز یکری از اعیرای 

 گان بر عهده خواهد داش .شورای ناه
قانون نظات هیئ  مرکزی نظارت ابتدا بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابرات  9بر اساس ماده 

های نظارت از تفصریل جریران برسد، باید با بررسی و دق  در یزارش هایی که وزارت کشور و یا هیئ 
بطال انتخابات و یا متوق  ساختن آن را ندارد. دهند، اعالم نظر کند. هیئ  مرکزی نظارت حق اانتخابات می

تنها باید مدارک حاکی از عدم صح  یا لزوم توق  آن را تالیم شورای ناهگان کند تا شورای مرذکور در 
 قانون نظارت شورای ناهگان(. 10خصوص ابطال یا توق  آن نظر دهد ماده 

و اقردامات وزارت کشرور در امرر هرای اتخابراتی ی مراحرل و جریانهیأت مرکزی نظارت، بر کلیه
های اجرایی و تشخیص صالحی  نامزدهای نمایندیی و حان جریان انتخابات نظارت انتخابات و هیأت
 خواهد کرد.

قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی هریک از نامزدها به تنهایی یک یا اند نامزد  55بر اساس ماده 
ی شعب اخذ رأی یک نفر نماینرده بره هیئر  نظرارت حروزهتوانند به طرق زیر برای به طور مشترک می
 انتخابیه معرای کنند:

 های دارای یک نماینده به ازای هر صندوق یک نمایندهیحوزه -

 های دارای دو نماینده به ازای هر دو صندوق یک نمایندهیحوزه -

 های دارای سه نماینده به ازای هر سه صندوق دارای یک نمایندهیحوزه -

 ارای اهار نماینده به ازای هر اهار صندوق یک نمایندهیحوزه های د -

 حوزه های دارای پنج نماینده به ازای هر پنج صندوق یک نمایندهی -
 حوزه های دارای ش  نماینده به ازای هرش  صندوق یک نماینده. -

ه که این ها یک نمایندانتخابیه به همان تعداد از صندوق همچنین، متناسب با تعداد نمایندیان هر حوزه
توانند در محل شعب اخذ رأی حیور داشته باشند و انانچه تخلفری در شرعب اخرذ رأی نمایندیان می

ها به صورت های اجرایی و نظارت بخ  یا مرکز شهرستانصورت پذیرد بدون دخال  مراتب را به هیئ 
ش آراء و تنظریم صرورت کتگی اعالم دارند. حیور نمایندیان هریک از نامزدها تا پایان اخذ رأی و شمار

 (.157: 1385جلاه بدون مانع اس   بزریمهری، 
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 ی انتخابات در ایراناجرا. 1-2
های اجرایی با ترکیگات متمایز اس . در هیئ  ۀوظیفۀ اجرای انتخابات ریاس  جمهوری و مجلس بر عهد

  ای دارد.نق  برجاتهاین امر نیز نق  شورای ناهگان 
  ریاست جمهوری:اجرای انتخابات دوره -

 اصل اهارم قانون انتخابات ریاس  جمهوری به اجرای انتخابات اختصاص دارد. 
های اجرائی را به بخشداران صرادر نمروده و ، بالااصله پس از صدور دستور تشکیل هیأت38طگق ماده -

 موظ  اس  ظرف مدت سه روز هیأت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاس  خود و عیوی  ریریس
نفر از معتمدین تشکیل دهد. برر اسراس تگصرره همرین مراده در  8ثگ  احوال و دادستان یا نماینده وی و 

هایی که شورای اسالمی شهرستان یا بخ  تشکیل شده اس  یک نفر از اعیاء شورا به شهرستان و بخ 
 نفر معتمدین خواهد بود.  8انتخاب شورا یکی از 

مدین با تأیید هیأت نظارت و دعوت کتگری ارمانردار ظررف دو روز از ، سی نفر از معت39بر اساس ماده -
تاریخ دعوت، تشکیل جلاه داده و پس از حیور حداقل دو سوم مدعوین در حیور هیأت نظارت از بین 

نفر  در صورت عدم وجود شورا( به عنوان معتمردین اصرلی و پرنج نفرر را بره عنروان  8خود یا خارج ، 
 نمایند. ت اجرایی با رأی مخفی و اکوری  ناگی آراء انتخاب میالگدل هیأمعتمدین علی

ها یکاان اس . معتمدین های اجرایی  شهرستان و بخ  کیفی  و مهل  تشکیل آنتعداد اعیای هیأت-
اجرایی و ناظرین شورای ناهگان نگاید در انتخابات قگلی مرتکب تخلفی شده باشند که در یکری از محراکم 

اشد. عالوه بر این معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی بره اسرالم و قرانون صالح اثگات شده ب
اساسی و حان شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل موثر در تحکیم رژیم سابق و واباته به 

 (.  39ماده  3و  2و  1های های غیرقانونی نگاشند  تگصرهیروه
اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیرب  ری انتخابات اس  و زیر نظر هیئ کشور مجری بریزا وزارت-

وزیر کشور  رئیس هیئ ، یکی از اعیای هیئ  رئیاۀ مجلس شورای اسالمی با انتخاب مجلس بدون حق 
های دینری، سیاسری، ارهناری و رأی(، دادستان کل کشور، وزیر اطالعات و تعداد هف  نفر از شخصی 

رسرد(، تمدان مردمی  که صالحی  آنان از جانب هیئ  مرکزی نظارت به تأییرد میاجتماعی به عنوان مع
 ق. ان. ر(.  31 ۀشود  مادتشکیل می
تصمیمات هیئ  اجرایی مرکزی انتخابرات نگایرد موجرب ترداخل در وظرای  و  اس شایان ذکر -

صرورت غیرر ایندر  اختیارات نظارتی شورای ناهگان در ارتگاط برا انتخابرات ریاسر  جمهروری یررددی
 همان ماده(.  6 ۀتصمیمات مذکور، باطل و هریونه اقدامی در این جه  ممنوع اس   تگصر

نتیجۀ شمارش آراء انتخابات ریاس  جمهوری توسط هیئ  اجرائی مرکزی برای اعرالم بره وزیرر -
 همان ماده(.  8 ۀشود  تگصرکشور ارائه می

کنترل جریان انتخابات به طور ثابر  یرا سریار بره  تواند مأمورانی جه  بازرسی ومذکور می هیأت-
 همان ماده(. 9 ۀنام و اخذ رأی اعزام دارد  تگصرها و شعب ثگ ها، بخ شهرستان

  :شورای اسالمی مجلساجرای انتخابات -
های اصلی و های اجرایی در سراسر کشور، در مراکز حوزههای انتخابیه، هیئ با عنای  به تعدد حوزه-
اکنده هاتند. هیئ  اجرایی انتخابات با حیور هیئ  نظارت شورای ناهگان، به ریاس  ارماندار و ارعی پر
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. ق. ان. م(. 31 ۀشود  مرادعیوی  رئیس ثگ  احوال مرکز حوزۀ انتخابیه و نُه نفر از معتمدین تشکیل می
های ق. ان. م(. هیئ  32 ۀپذیرد  مادتأیید صالحی  معتمدین توسط هیئ  نظارت شورای ناهگان انجام می

 ق. ان. م(. 42 ۀ ماد هاتندانتخابی خود  ۀل صح  جریان انتخابات در حوزئومذکور ما
های انتخابیه و مقامات مذکور و زارت کشور دستور شروع انتخابات را به ارمانداران و بخشداران حوزهو-

های ارعی صرادر ا بخشداان حوزههای ارعی را به ارمانداران یهای اجرایی حوزهنیز دستور تشکیل هیئ 
روز هیئ  اجرایی انتخابات را برا حیرور هیئر   6کند. ارماندار یا بخشدار خود موظ  اس  ظرف می

ی انتخابیره و نره نفرر از نظارت شورای ناهگان به ریاس  خود و عیوی  رئیس ثگ  احوال مرکز حروزه
 ق. ان. م.(. 32و  31معتمدین تشکیل دهد  ماده 

ظران شورای ناهگان و اعیرای قانون انتخابات هیچ یک از اعیای هیئ  اجرایی و نا 33اس ماده بر اس - 
داشته  ی انتخابیه با داوطلگان انتخابات خویشاوندی ناگی یا سگگیشعب ثگ  نام و اخذ رأی نگاید در حوزه

 باشد.
های استقرار و تعداد  محل های اجرایی ارعی بالااصله بعد از انتخاب معتمدین تشکیل جلاه دادههیئ  -

 رسانند. کنند و به اطالع مقامات مااوق میشعب ثگ  نام و اخذ رأی را تعیین می
ی انتخابیه، نه روز قگل از روز اخذ رأی مگرادرت بره انتشرار هیئ  اجرایی مرکز حوزه 38ر اساس ماده ب -

 ق. ان. م. ( 40ه ، ماد1ی کنند  تگصرهآیهی انتخابات در سراسر حوزه انتخابیه می
انرد های انتخابیه موظ آیین نامه اجرایی انتخابات ارمانداران و بخشداران مراکز حوزه 63هبر اساس ماد - 

ی ی ارماندار یا بخشدار اقدام کنند و بر اساس تگصرهقانون ناگ  به صدور حکم نماینده 41در اجرای ماده 
نام و اخذ رأی حتی االمکران از خود در شعب ثگ ین نماینده ، ارمانداران و بخشداران برای تعی63ماده  3

 کارمندان ارمانداری یا بخشداری یا سایر ادارات دولتی استفاده خواهند کرد
 
 دستگاه نظارتی و اجرایی ترکیه. 2

م سیات پردازیم. ابتدادر این بخ  به بحث و بررسی نهاد متولی امر اجرائی و نظارتی انتخابات در ترکیه می
. در بحث نظارتی و اجرایی انتخابات ترکیه، عرالوه برر منرابع انتخاباتی ترکیه را مورد بحث قرار می دهیم

و اخگرار رسرمی   1، سرای  رسرمی شرورالی عرالی انتخابراتwww.anayasa.gen.trاز منابع،  ایکتابخانه
www.hurriyetdailynews.com  ایم.ترکیه نیز بهره برده 

 
 سیستم انتخاباتی ترکیه .2-1

 ار میگار بریزسیاتم انتخابات ترکیه برای انتخابات  پارلمانی، ریاس  جمهوری و محلی که هر پنج سال یک

انرد  یه تگدیل به یرک دموکراسری(، ترک1945 به طور رسمی از سال  1950شود، متفاوت اس . از سال 
از سال  پایانی بر حکوم  تک حزبی 1950می سال  14حزبی شده اس  که اولین انتخابات دموکراتیک در 

 10اقل بود. سیاتم انتخاباتی اعلی برای انتخاب اعیای پارلمان در مجلس شورای کگیر کاب حرد 1923
 سیاتم مشابه اس .درصدآراء اس  که باالترین میزان در بین کشورهای با 

                                                           
1. YSK) Yüksek Seçim Kurulu)  

http://www.anayasa.gen.tr/
http://www.hurriyetdailynews.com/
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 باشد:های انتخاباتی مورد استفاده برای هر نوع انتخابات به شرح زیر میای از سیاتمخالصه
انتخابات عمومی یا سراسری: سیاتم نمایندیی متناسب با لیا  احزاب به روش دهوندت، برای انتخراب  -

ی که تعداد مختلفی از نمایندیان منظقه انتخابات 87نماینده پارلمان به مجلس شورای کگیر از حدود  600
 را باته به جمعی  خود اختصاص می دهند، استفاده می شود.

انتخابات محلی: شهرداران کالنشهرها و منطقه ای، مشراوران شرهرداری و اسرتانی، روسرای محلره هرا و  -
 .شوراهای دهیاری ها از طریق سیاتم  اکوری  تک عیوی انتخاب می شوند

ی: سیاتم دو مرحله ای اس  که در صورتی که هیچ یک از کاندیدا ها نتوانند به انتخابات ریاس  جمهور -
 ,Dursun)آرا دسترسی داشته باشند دو کاندیدا با اکوری  اراء به دور دوم مری رونرد %50+ 1حداقل 

2011, 14). 

 انتخابات سراسری پارلمان-
یا  احزاب به مجلس ملی کگیر نماینده به روش دهوندت و سیاتم رأی ییری تناسگی با ل 600حدود 

ترکیه راه می یابند. برای اینکه از یک حزب خاص نماینده به پارلمان راه یابند باید حداقل حزب مورد نظر 
ده درصد آرای سراسر کشور را به خود اختصاص دهد به همین دلیل اس  که یاهی در یک منطقه خاص 

اون به حد نااب مورد نظر نمی رسند نمی توانند ممکن اس  احزاب اکوری  آراء را بدس  آورند ولی 
نماینده ای به پارلمان بفرستند. این موضوع موجب بررسی دقیق توسط اعیای حزب مخاف می شود زیرا 

درصد کاب کند باعث می شود حزب دیاری که از این درصد یذشته سهم  10در صورتی که حزبی زیر 
در انتخابات عمومی حزب عدال  و توسعه علیرغم کاب  ،2002بیشتری بدس  آورد برای موال در سال 

حدود دو سوم کرسی های مجلس را به خود اختصاص دهد. این آسرتانه بررای احرزاب   %34.28درصد 
در صرد باشرد امرا  10ماتقل اعمال نمی شود طوری که موال نظرسرنجی آن هرا ممکرن اسر  کمترر از 

حزب دموکراتیک کورد  2011و  2007ل در انتخابات سراسری نمایندیانی در پارلمان داشته باشند. برای موا
 . و حزب صلح و دموکراسی به ترتیب نامزدهای ماتقلی در پارلمان انتخاب کردند

 2015برای دستیابی به کرسی ها اس . در ژانویه سرال  %10انتقاد اصلی به سیاتم اعلی آستانه باالی 
ییرات کلی در سیاتم تناسگی ارائه دادند. با وجودی که را بدون تی %3حزب جمهوری خواه خلق پیشنهاد 

 ,Erdoğan)حزب توسعه و عدال  مخال  کاه  آستانه بدون تیییرات اساسی در سیاتم تناسگی بودنرد

CHP: 2015) .  اعمال شد.  2018در سال  600به  550اصالحات ایجاد شده از نظر تعداد نمایندیان از 

نهادهای ناظر بر انتخابات، به ویژه توسط جامعه مدنی سازمان یااته، ط در بحث نظارت بر انتخابات، اق
صرداق  و یککراراای   .نمی توانند راهی برای توسعه روندهای انتخابات در دموکراسری هرا پیردا کننرد

انتخابات ارآیندی ارخه ای اس  که عوامل و بازیارهای مختلفی در آن تأثیر یذار هاتند و عالوه بر این 
  با پوش  نابرابر از سوی رسانه ها، راتار و شمارش آرای نادرس  به اشتگاه در نتایج انتخابات ممکن اس

بیانجامد.  در ترکیه رأی ییری اولین عملی اس  که شهروندان عادی را درییر درییری سیاسی مری کنرد. 
لگته این لزوما نشان دهنده توان سطح باالیی از مشارک  و تعامل با انتخابات را مشاهده کرد، ا بنابراین،  می

دان  سیاسی، جامعه پذیری و سطح عمرومی اعتمراد  .سطح باالی کیفی انتخابات و دان  سیاسی نیا 
ترکیه کشوری با میزان مشارک  بایار براال  شهروندان در یک کشور نیز بر میزان مشارک  مردم تأثیر دارد.

 ( اس . ٪86 حدود 
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 شورای عالی انتخابات ترکیه .2-2
 نتخابات ماموریت شورای عالی ا-  

بندی  مخفی و برابر، شمارش براز و اهرسربا در نظر یراتن اصولی بر اساس حق رأی ماتقیم هماانی، 
ریزی شده اس  که تمامی امور مرتگط  با آراء تح  مدیری  و نظارت مرجع واجد صالحی  قیائی پایه

جرای منصفانه انظور یک عم از انجام ترتیگات الزم اجرایی به ممدیری  و نظارت بر انتخابات از ابتدا تا انتها ا
رسرانی های داخلی و خارجی و اطالعو شفاف و همچنین محااظ  از اطالعات صحیح و به روز در رأی

های شرورای عرالی شود. وظرای  و صرالحی سریع و صحیح نتایج انتخابات به عموم مردم را شامل می
 یردد.می انتخابات توسط قانون تعیین

 تاریخچه شورای عالی انتخابات -
ه تا عگور کرد ارآیند نظارت و مدیری  بر انتخابات در جمهوری ترکیه، از میان سکوها و موانع متعددی

قرانون   1950اوریره سرال  16پردازد. در ی کنونی به عنوان شورای عالی انتخابات، به اعالی  میدر نقطه
و شورای عالی  5545ای را تح  عنوان  های انتخابیه استانی و منطقهل، هیأتانتخابات پارلمانی در وهله او

ت برر   و نظرارانتخابات را جه  انجام اعالی  در آنکارا بنیان نهاد. بر اساس این قرانون، ایمنری، مردیری
ویی در های انتخابی موظ  به پاسخاانتخابات محدود به قوانین بوده و در واقع قوانینی اتخاذ شد تا هیأت

 قگال شفاای  و صحیح بودن روند انتخابات در برابر مراجع قیایی باشند.  
بره  6119قرانون اساسری  75شورای عالی انتخابات به عنوان نهادی مشروطه تأسیس شد که در ماده 

پیکرر اصرلی  "بره عنروان  1982قرانون اساسری سرال  79و در مراده  "مؤساه اصلی جمهوری "عنوان 
 .  ) ,2011Dursun :43(و تنظیم شد تعری  "جمهوری 
این ترتیب، مائولی  اراهم کردن و به انجام رسانیدن شفاای  و صداق  در تمامی امور مررتگط برا به

بخ  مدیریتی و بریزاری انتخاباتی از ابتدا تا انتها بر عهده شورای عالی انتخابات محول شرد و تحقیرق و 
کایات و اعتراضات در طرول انتخابرات و بعرد از انتخابرات و اتخاذ تصمیمات نهایی در مورد تخلفات، ش

های و صورتجلاره  1های انتخاباتی از اعیرای مجلرس برزرب کگیرر ترکیرههمچنین پذیرش صورتجلاه
 انتخاباتی ریاس  جمهوری نیز از وظای  این شورا تعیین یردید.

اء مرجعی برای اجر ارد، نه تنهاقانون اساسی قرار د "یذاریقانون"شورای عالی انتخابات که در بخ  
امی نظرات تماس . ماتقل  یتأهیو نظارت بر انتخابات اس  بلکه امکان بازرسی قیایی را اراهم کرده و 

 و هیچ اعتراضی به تصمیمات آن وارد نیا .و تصمیمات آن قطعی 
بیره اسرتانی و هرای انتخانام انتخابات، مالی و اداری و همچنرین هیأتخدماتی که توسط ادارات ثگ 

،  در رایانره ثگر  2ای بایاتی ارائه شود، توسط سیاتم انفورماتیک انتخابات تح  عنروان سچاریسمنطقه
 شود.می

یرایی های انفورماتیکی سگب ایجراد عمرلارائه خدمات و یزارشات انتخاباتی با استفاده از زیرساخ 
 دان اس .ختار شفاف برای استفاده شهرونمتمرکز، کارا، سریع، با کیفی ، پایدار، قابل اعتماد و سا

                                                           
1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

2. Seçsis 
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های ، اریانعنوان نهادهای عمومیای که به، انتخابات برای مؤساات حراهبا توجه به مفاد قوانین ویژه
برا توجره بره  .شرودکنند، بریزار میهای آبیاری اعالی  میهای کاریری و اتحادیه، اتحادیهاحزاب سیاسی

ترتیب بار کارهای شورای سازی از انتخابات کوتاه شده اس . بدینهای آمادههاازای  تعداد انتخابات، دور
 های انتخابات اازای  یااته اس .عالی انتخابات و هیئ 

در مرورد مقرررات  5749، و قانون شماره 13/3/2008قانون اصالحیه مورخه  1از سوی دیار با ماده 
هرای انتخابراتی خرارج از کشرور تحر  هیئر  ن، هیئ دهندیاای انتخابات و ثگ  نام رأیاساسی و پایه

قانون  5کند. ماده دهندیان خارج از کشور را تأمین مییذاری شد که حقوق رأیانتخاباتی استان آنکارا پایه
دهنردیان و نرام رأیاز قوانین اساسی انتخاباتی و ثگ  6304،  قانون شماره  9/5/2012اصالحی در تاریخ 
 ، به صورت زیر تیییر کرد:298در قانون شماره  A/94ماده  همچنین بند اول از
دهندیان خارج از کشور، شورای عالی انتخابات با در نظریرراتن ی رأی، رأیی حق استفادهدر مائله

های سفارشی یا در محیط الکترونیکی برا ییری بر دروازهنظرات وزارت امور خارجه در مورد اجرای رأی
دهنردیان نام رأیکند. در کارها و امور مربوط به ثگ ییری میشرایط کشور تصمیمتوجه نوع انتخابات و 
وزارت امرور خارجره  های انفورماتیکی وزارت خارجره بهرره بررد.توان از زیرساخ خارج از کشور می

ها و اصول تعیرین شرده توسرط اقدامات الزم را برای ایجاد و ایمنی زیرساختهای انفورماتیک که در روش
  .کند، اتخاذ میرای عالی انتخابات استفاده خواهد شدشو

نام انتخابات خارج از کشور ممکن اس  بره دلیرل دهندیان ثگ  شده در ثگ با تیییرات مذکور، رأی
های رأی واقع در کشور خارجی و از طریرق ییری خود را در صندوق، رأیتصمیم شورای عالی انتخابات
 .نددروازه های سفارشی اعمال کن

 ترکیب شورای عالی انتخابات-
شود و مدیری ، نظارت و اجرای انتخابات یذاری بریزار میشورای عالی انتخابات که در اصل قانون

 که انتخاب الگدل،از یازده نفر تشکیل شده اس . هف  عیو اصلی و اهار عیو علیباشد، بر عهده آن می

و پرنج نفرر از از میان اعیای عالی دیروان کشرور فری ش  نفر از آنها توسط شوراهای عمومی دادیاه کی
شوند و از انتخاب می و از طریق رأی مخفی میان اعیای خود با اکوری  اعیای کامل از ،شورای حکومتی

میاف اینکه احزابی که  .کنندییری مخفی انتخاب میشیوۀ رأیمیان خود رئیس و معاون را با اکوری  و به
توانند یک نمایندۀ اصلی و اند، میشده ملی کگیر ترکیه می قادر به ورود به مجلسدر آخرین انتخابات عمو

جلاات و تمام ت معرای کنند که در أبه هیبا شرط رضای  رهگران احزاب سیاسی الگدل یک نمایندۀ علی
، نمایندیان احزاب سیاسی در  02/04/2011از تاریخ  .داش شرک  خواهند  اجازه مگاحث بدون حق رأی

خرواه خلرق، ، حرزب جمهوری، حزب عدال  و توسعه2016های شورا شرک  می کنند  از سال اعالی 
 (نمایندیان حزب سیاسی دارند هاملی و حزب دموکراتیک خلق حزب حرک 

های اداری و انتخاباتی اس  شورای عالی انتخابات یک هیأت کامال ماتقل اس  که دارای صالحی 
 باشد.مجاز به مخالف  بر علیه تصمیمات آن نمیری و هیچ ارد یا مؤساه دیا

 ها و اختیارات شورای عالی انتخاباتمأموریت-



165 

 

 

 

 

نهادهای اجرائی    

نظارت  انتخابات در 

 ایران   ترکیه

هرا و تهیه تعداد کاای پاک  که دارای عالم  ااپ سفید شورای عالی انتخابات جمهوری ترکیه در رنگ -
سایر انتخابات، بر عهرده هایی به غیر از موارد موجود در بازار یا انگارهای داتر تأمین کشور برای اندازه

ها از مرحله ساخ  تا های رأی قرار داده شوند. کلیه مراحل پاک  نامهباشد که در آن بریهاین شورا می
های قیایی، های انتخابیه استانی تا تحویل به عیو یا اعیای منتخب و یذر از بخ  تحویل به هیأت

 پذیرد.پرداخ  مگلغ در این قام  با دریاا  رسید انجام می

ها و قالب عالم  ااپ سرفید شرورای عرالی های سایزبندی شده پاک کارییری و امتحان کردن قالببه -
های های رأی مخصروص بره تعرداد کراای و تراکردن بریرههرا و بریرهانتخابات، جه  تولید پاک 

رایط که هر ها و ممهور به مهر شورای عالی انتخاباتی تح  این ششده، یذاشتن در داخل پاک تقایم
ای سر زمان مشخص شده، واحد با شماره یکاان بوده و به یک هیأت انتخاباتی منطقه 400باته شامل 
 ارسال یردد.

های مورد نیاز برای نقل و انتقاالت موارد قگلی ، اوراق و لیا هاهای ااپی مانند ارمتهیه و ااپ انواع بریه -
 .ایهای انتخاباتی استان و منطقهو ارسال به موقع و با مقدار کاای به هیأت

تعیین و اعالم اسامی تمام احزاب سیاسی که برای اولین بار شوراهای عمومی خود را با توجه به مقرررات  -
ماه قگل از هفته دوم ها ش ها حداقل در نیمی از استانهای آنسازمانخود تکمیل کرده و عالوه بر این 

 ای.های انتخابیه منطقهمجدد هیأتبینی شده برای استقرار های پی ماه

های انتخابیه استانی و اعالم تصمیمات نهایی برای هریونه مطالگات مؤساات، تأمین کردن و تأسیس هیأت -
ییری بر اساس سرعتی کره مطالگره های انتخابیه استانی تا یک روز قگل از رأیدادوستدهای بین هیأت
 مورد بحث نیاز دارد.

 در مورد اعتراضات مرتگط با تأیید یا رد صالحی  نامزدها. اتخاذ تصمیمات نهایی -

 های انتخابیه استانی.ییری توسط هیأتییری اوری در مورد اعتراضات روز رأیبررسی و تصمیم -

های های کتگی ارسالی از هیأتجلاهییری نهایی در مورد مطالگات ارائه شده علیه صورتبررسی و تصمیم -
 انتخابیه استانی.

ییری نهایی درباره هریونه اعتراض و ادعای مطرح شده در مدت زمانی معین، که ممکن و تصمیم بررسی -
اس  تأثیر قابل توجهی در نتایج انتخابات داشته باشد و ممکن اس  ماتلزم ابطال انتخابات آن منطقه یا 

 باشد. ان اعتراضاتلیو دادرسی کتگی یک یا اند نفر از منتخگان بدون در نظریراتن به دنگاله و مدت زم
های انتخاباتی استان در مورد موضوعات مرتگط پاسخ اوری به موضوعات مطرح شده توسط ریاس  هیأت -

با اجرای امور انتخابات و اتخاذ اقدامات الزم برای انجام مناسب انتخابات در سراسر کشرور و اعرالم 
 های الزم برای این منظور.بخشنامه

ها و عیروی  انتخابات عمومی و موقر  پارلمران، انتخابرات شرهردارایبرای حیور احزاب سیاسی در  -
، احزاب بایاتی بر اساس مقررات خود اولین شوراهای ها، در انتخابات موق  و عمومیشورای استان

ها از شر  مراه قگرل از روز عمومی خود را تکمیل کنند و سازمان خود را در حداقل نیمری از اسرتان
سازماندهی در  که آنها باید در مجلس کگیر ملی ترکیه یروهی داشته باشند. یا این ییری تکمیل کنند.رأی

شرورای  .یک استان ماتلزم ساماندهی حداقل دو سوم مناطق این استان از جمله بخ  مرکزی اسر 
عالی انتخابات ده روز قگل از شروع انتخابات، باید  احزاب سیاسی که ممکن اس  برا ایرن اصرول در 
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شرک  کنند را تعیین و اعالم کند و در در صورت تجدید انتخابات، پنج روز پرس از اعرالم  انتخابات
 انتخابات ارص  دارند.

ها و انجرام ، تهیه برنامهنامهتعیین اصول مربوط به مؤساات و اداره کل ثگ  احوال و سایر آثار، اعالم آیین -
 .نظارت

ر خارج از کشور و اراهم کردن شرایط الزم برای مشارک  اتخاذ تمهیدات الزم برای ایجاد هیأت انتخابیه د -
 .شهروندان خارج از کشور در انتخابات

اختصاص یکی از اعیای وزارت امور خارجه در سطح راسای وزارت امور خارجه با در نظر یراتن نظر  -
طرول داده شده از سوی هیأت انتخابات خارج از کشرور در وزارت برای انجام مأموری  های ترتیب 

 برنامه انتخابات امور انتخاباتی خارج از کشور.

 .های انتخاباتی تعیین شده توسط قانونانجام سایر مأموری  -
 دهد:های مربوطه را نشان میاارت زیر تقایم بندی دقیق شورای عالی انتخابات ترکیه و زیربخ 

 
 
 . هیأت انتخابیه استانی2-2

دهد و عالوه بر رئیس هیأت دارای دو عیو ارشد تشکیل جلاه می هیأت انتخابیه استانی هر دو سال یکگار
شرود. ترین قاضی ماتقر در ناحیه مرکرزی اداره میی مانوسیله که بهباشد ای میاز هیأت انتخابیه ناحیه

یردد به مردت دو سرال خردمات رسرانی هیأت انتخابیه استانی که تح  انین اصول بنیادینی تأسیس می
ای اخیر پارلمان و مجلس سنا، از میان احزاب سیاسی کره دارای دورهنتخابات سراسری و میانکند.  در امی
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ی وسریلهحداقل یک عیو در مجلس کگیر مل  ترکیه و واجد صالحی  شرک  در انتخابات هاتند و به
و  هاسرتانهایی که دارای تشکیالت سازمانی در انین اشوند و آنشورای عالی انتخابات تعیین و اعالم می

 .باشند، هرکدام یک نماینده دارندمناطق می
 وظایف و اختیارات هیأت انتخابیه استانی-

اتخاذ تمام اقدامات احتیاطی الزم برای اجرای صحیح انتخابات در حوزه انتخابیه استان و نظارت بر  -
 .آثار انتخابات

 های انتخابیه حوزه. هیأت های الزم برای انتخابات بههای رأی و سایر دستااهارسال صندوق -

 های انتخابیه حوزه.ییری در مورد اعتراضات مطرح شده در مورد ماائل و تصمیمات هیأتبررسی و تصمیم -

های انتخابیه حوزه پی  پاسخاویی سریع به موضوعاتی که در مورد اجرای انتخابات برای هیأت -
 آید.می

بررسی صح  و سقم اعتراضات مربوط به این ها و لیا  نامزدها  و اخذ و آیهی کردن اعالمیه -
ها و سکس ارسال و ها یا لیا ییری درباره موارد نامعتگر در میان این اعالمیهموارد و سکس تصمیم

 اعالم لیا  نهائی داوطلگان به مناطق خود.

، ترتیب یک صورتجلاه واحد برای ارسرال بره های انتخابیههای کتگی هیأتبا تلفیق صورتجلاه -
 .زه انتخابات استانحو

 بررسی دیار وظای  محول شده توسط قانون. -

 
 هیأت انتخابیه حوزه. 3-2

، ش  عیرو دائرم و ها در هفته آخر ژانویه یک بار در هر دو سال یکگار با یک رئیسهیأت انتخابیه حوزه
مردیره اعالیر  با باالترین مقام ارشد در حوزه به عنوان رئیس هیئر   قاضی شود.ذخیره شده، تشکیل می

     .شوندها با اعیای دائم جمع میهیأت .کندمی
های انتخاباتی مرکزی و حوزه بر عهده قاضیانی که باالترین مقام ارشد را پس از  قاضی ریاس  هیأت

 ، اس .باشندکه به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخابات استان می
 های انتخابیه حوزهوظایف و اختیارات هیأت-
بینی اقدامات احتیاطی الزم و نظارت بر ، پی اجرای صحیح انتخابات در حوزه انتخابیه منطقه تأمین -

 کارهای انتخاباتی.

 های صندوق رأی.ایجاد کمیته -

 در حوزه. های صندوق رأیییری به کمیتهارسال مواد الزم برای رأی -

ای انتخاباتی و تصمیمات کمیته ییری در برابر هریونه اعتراض از برپایی، دادوستدهبررسی و تصمیم -
 صندوق رأی.

 های رئیس صندوق رأی در امور مربوط به انتخابات.یویی سریع به درخواس پاسخ -

های صندوق رأی و ارسال یک صورتجلاه و اسناد مربوطه های ارسالی از کمیتهبا تلفیق صورتجلاه -
 به واحد انتخاباتی استان.
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 قانون.انجام دیار وظای  تعیین شده توسط  -

 
 کمیته صندوق رأی. 2-4

ییری بر اساس اصول تعری  شده در قانون شرماره  کمیته صندوق رأی، با هدف اراهم کردن سیاتم رأی
کمیتره  .، در مورد مقررات اساسی در انتخابات و ثگر  نرام کننردیان رای ییرری ایجراد شرده اسر 298

ر عمومی مقام دولتی( و نمایندیانی از هر های رأی خارج از کشور، متشکل از یک رئیس، یک اااصندوق
کنند و توسط خود احرزاب منتخرب سه حزب سیاسی که بیشترین آرا را از بین احزاب سیاسی کاب می

شوند. کمیته صندوق های باشد. همچنین اعیای ذخیره نیز با همان روش انتخاب میشوند، میانتخاب می
سرفیدان / نماینردیان  مقرام دولتری( و شرورای ری  ، یک عیورای ییری داخلی متشکل از یک رئیس

نمایندیانی از اعیای پنج حزب سیاسی اس  که بیشترین پنج رأی را در انتخابات عمومی پارلمران اخیرر 
 کاب می کنند

 وظایف و اختیارات کمیته صندوق رأی-
رأی اس  در های ، متعلق به رئیس کمیته صندوقهای رأیحصول اطمینان از حکم پیرامون صندوق -

در مواردی که مائول مؤساه  د.، آن را به عهده مائول مؤساه می باشییریحالی که در محل رای
های رأی برا کمتررین ، این مجوز توسط عیو تعیین شده توسط رئیس کمیته صرندوقوجود ندارد

قرانون شرماره ،  1مراده  /82، قانون شماره  1-71/ ماده  298تعداد استفاده می شود.  قانون شماره 
 ( 3ماده /83

رسانی منظم و ییری و قرار دادن راهنماهای مناسب برای اطالعییری در حوزه رأیتعیین محل رأی  -
 دقیق با اسگاب و وسیله معمول.

تعیین جایااه رأی در محل رای ییری در موساات کیفری با در نظر یراتن نظر اداره امور جزایری   -
  (.85ماده  /298حوزه  قانون شماره  تح  نظارت هیئ  های انتخابیه

مرأمورین امنیتری کره در تدارک و تجهیزکردن ااراد مربوطه از جمله راسا و کارکنان صندوق آراء،  -
 ها مجاز به انتقال اعیایاند و اارادی که از طرف هیأت انتخابیه حوزهییری مجاز بودههای رأیهیأت
های رأی های صندوقود هاتند که در دیار لیا های رأی به حوزه وظای  خهای صندوقکمیته

هرای مربوطره های مربروط بره انتخابرات حوزهاند. همچنین براساس اسنادی که از هیأتثگ  شده
ها را بایرند و اسناد را به هیأت انتخابیره ها بنویاند، امیای آنییرند، نام خود را در پایین لیا می

 .حوزه تحویل دهند

های رأی و انتقررال نتررایج برره آوری شررده از صررندوق، جمررعهای رأیو بریررههررا شررمارش پاک   -
 صورتجلاه.

اند ها توسط رئیس هیأت مدیره با قرعه کشی مشخص شدهحداقل دو عیو هیأت مدیره که نام آن  -
که  های رأی و امیاء رئیس کمیته و اعیابندی و مهروموم شده با مهر کمیته صندوقهای باتهکیاه
ییرند. در ایرن میران شده صحیح هاتند را تحویل میهای شمارشهای جدایانه شامل رأیدر باته
 یردند.های باطل از شمارش حذف میها و رأیپاک 
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ییری در برابر هریونه اعتراض از برپایی، دادوستدهای انتخاباتی، تنطیم صورتجلاه بررسی و تصمیم  -
 (3-4-71ه ماد /298قانون شماره و امیاء موارد مربوطه  

 های موارد ضروری.های رأی و صورتجلاههای صندوقجلاهکردن صورتثگ  و زیرنویس  -

بنردی آراء در های رأی، شرمارش و جدولارسال اعتراضات درمورد تصرمیمات کمیتره صرندوق  -
ییری (  و همچنین تصمیم3-128ماده  /298های انتخابیه حوزه  قانون شماره صورتجلاه به هیئ 

 .های رأیشمارش و جدول بندی آراء در صورتجلاه و صندوق درمورد

سایر وظای  تعیین شده توسط قانون و یادداشتها و تصمیمات شورای عالی انتخابات  قانون شماره  -
 (. 6-71 / ماده 298

 
 هیأت انتخابات خارج از کشور. 2-5

نردیان خرارج از کشرور و دههیأت انتخابات خارج از کشور هیأتی اس  که به منظور حفظ حقروق رأی
شده اس . این هیأت زیر نظر هیأت انتخابیه استان آنکرارا تنظریم شرده ییری تشکیلرسیدیی به امور رأی

اس . هیأت انتخابات خارج از کشور از یک رئیس، دو عیو پیشکاوت  خدمات عمومی( و اهار عیو 
 اند.از احزابی که باالترین رأی را آورده

 هیأت انتخابات خارج از کشوروظایف و اختیارات -
اتخاذ کلیه اقدامات و نظارت بر رویه های انتخابات برای اراهم کردن عملکرد صحیح انتخابات  -

 .برای رأی دهندیان ثگ  نام شده در خارج از کشور

 های صندوق رأی در خارج از کشور.ایجاد کمیته -

هر خود در پش  و سایر ابزارها و های رأی مهرشده با م، پاک  نامهییریهای رأیارسال بریه -
های دیکلماتیک انجام لوازم هف  روز قگل از انتخابات از طریق وزارت امور خارجه به مأموری 

ییری از محل از های رأی، غراههای رأییا در صورت لزوم، برای درخواس  صندوق .شودمی
 طریق وزارت امور خارجه.

های ها و تصرمیمات کمیتره، رویرهبوط به تشرکیلبررسی و رسیدیی اوری به اعتراضات مر -
 .های رأی در خارج از کشورصندوق

های رأی در خارج های صندوقپاسخ دادن سریع به سؤاالت مطرح شده توسط راسای کمیته -
، برای نهایی کردن اعتراضات ماتقیم یا اعتراض از کشور در رابطه با عملکرد مراحل انتخابات

های انتخاباتی در خارج ها در دوره بررسی عمومی ثگ ریق کناولاریهای دریاا  شده از ط
 .از کشور

و  کنندهای اعالم آدرس شهروندانی که  اصالتاً در خارج از کشور زندیی میتأیید و ارسال ارم -
و به هر دلیلری در ایرن دوره از  اندها که تأیید شدههای انتخاباتی حوزهماتقیماً یا توسط هیأت

های انتخاباتی خرارج از کشرور ها را در ثگ  ناماند و آنات در خارج از کشور ثگ  شدهانتخاب
 .شوند، آنها به اداره کل ثگ  احوال و ملی  ارسال میهاکنند. پس از تأیید این ارمثگ  می
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های انتخاباتی در خرارج از کشرور از ااارران نظرامی های ثگ  نامپذیرش و ثگ  درخواس  -
انرد و ااررادی کره دارای دوره در ثگ  نام در خارج از کشور ثگ  نرام نکرده مرخص شده که

 .محدودی  منقیی هاتند

دهنردیان ، دان  آمروزان و رأیییری در مورد تعلیق ثگ  نام از درجه / پرونده نظامیتصمیم  -
دانشکده های نظامی که به حکم نهایی دادیاه تح  اسلحه محدود شده اند  حتی ایر وظیفره 

 .ود را هم ناذارند( که در ثگ  نام در انتخابات خارج از کشور ثگ  شده اندخ

هرای های انتخابراتی موقر  در هیأتدهندیان را در لیا ییری درمورد اینکه آیا رأیتصمیم -
اند بانجانند، اما نام آنها را در انتخاباتی خارج از کشور که در دوره بررسی عمومی پذیراته شده

 .ه کل ثگ  نام انتخابات ارسال نکننداین لیا  ادار

های رأی مهر زده شده در خارج از کشور طگق ییری در ترکیه و دریاا  باتهپس از اتمام رأی -
های انتخاباتی متشکل از یک رئیس، یک کارمنرد اصول و قوانین عمومی، تعداد کاای از کمیته

سیاسی که بیشرترین آراء را از  دولتی، یک نماینده اصلی  و یک نماینده ارعی از هر سه حزب
تح  کنترل شود که ، ایجاد میاندبین احزاب سیاسی در آخرین انتخابات پارلمانی کاب کرده

ها ناهرداری و ترکیرب شوند و سکس صورتجلارهبندی میشده و جدولها بازها صندوقآن
تخابات استان آنکارا های انتخاباتی ترکیب شده و به هیأت انشوند. نتایج موق  توسط کمیتهمی

 یردد.ارسال می

 انجام سایر وظای  مقرر در قانون. -

 
 اداره کل ثبت نام انتخابات. 2-6

دااتر ثگر  نرام "در آنکارا و  "های انتخاباتیثگ  نام اداره کل"واحدهای واباته به شورای عالی انتخابات، 
، مردیری  و اجررای ، برنامه ریرزیبا طراحیهای انتخاباتی ثگ  نام د.، در استان ها تأسیس شدن"انتخابات

های انتخاباتی که توسط شورای عالی انتخابات مطرابق قرانون ایجراد شرده مراحل توسط اداره کل ثگ  نام
 .، ایجاد شده اس اس 

، پردازش و تفایر قابل ، ذخیره، طگقه بندی، جمع آوریهای انتخاباتیهدف از اعالی  اداره کل ثگ  نام
، برقراری ارتگاط در صورت لزوم و توزیع اطالعات برای تعیین همه شهروندان رأی دهنرده کرامال دهاستفا

، دسرتیابی بره دهندیان، سریع و صحیح رأی، رأی ییری آسان، جلوییری از ثگ  نام مکررمطابق با قوانین
دهد دهندیان این امکان را میکه به رأی دهندیانییری مکرر رأی، جلوییری از رأیییرینتایج سریع رأی

 .، از حقوق سیاسی خود در سطح باال استفاده کنندهای خودکه مطابق وظای  و مائولی 
دهد که توسط شرورای های خود را بر اساس اصولی انجام میهای انتخاباتی اعالی اداره کل ثگ  نام

 .های توسعه یااته تأسیس شوداری و تکنیکهای یزارش، روشهاها ، برنامهعالی انتخابات مطابق با پروژه
شرود. اهمیر ، اصول و روش ممیزی اداره کل، توسط شورای عرالی انتخابرات تنظریم و اعمرال می

هرا برر زنردیی هرا، مزایرای ایرن اعالی دهنردیان، کمکنام انتخابات، وظای  رأیها، مقررات ثگ روش
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هایی و اطالعات مربوط به آن توسط شورای ن اعالی های مورد استفاده در انیشهروندان و حوزه، تکنیک
 یردد.عالی انتخابات با تگلییات ماتمر در سراسر کشور بین شهروندان توزیع می

ضروری اسر  کره  نام کنندیان باشد.ییری بایاتی بر اساس تعداد کل ثگ مگنای داشتن ظرای  رأی
، سال تولد ، استان تولرد ، آدرس محرل اقامر  رأی  ثگ  نام انتخابات حاوی نام ، نام خانوادیی ، نام پدر

دهد که توسط شرورای عرالی انتخابرات بره دس  میثگ  نام انتخابات انگوهی از اطالعات به .دهنده باشد
 .عنوان شناسه و اطالعات شناسه جمهوری ترکیه در نظر یراته شده اس 

از شهروندان ساکن در سایر کشورها را  انگوه اطالعاتی "سیاتم ثگ  نام در انتخابات خارج از کشور"
 شود.دهندیان از سیاتم ثگ  آدرس دریاا  میدهد و اساسااطالعات رأیدس  میبه

اداره کل ثگ  نام های انتخاباتی اعالی  های خود را بر اساس اصولی انجام می دهد که توسط شورای 
ارشاری و تکنیک های توسعه یااتره تأسریس عالی انتخابات مطابق با پروژه ها ، برنامه ها ، روش های یز

مدیر آموزش و تگلییات ، مدیر مرکز ان آوری اطالعات ، اداره مرکز تماس با مردیر کرل ثگر  نرام  .شود
 کنند.نام عمل می، تح  نظر اداره کل ثگ انتخابات

ی کنرد: اهار مجموعه قانون مشخص ، پخ  تگلییات تگلییاتی در ترکیه را تنظیم مدر بحث تگلییات 
قانون انتخابات مجلس ، قانون اصول اساسی و داتر تگلییاتی، قانون تأسیس و پخ  شرک  های رادیرو و 
تلویزیون و قانون تنظیم تجارت الکترونیکی. این قوانین هم برای خصوصیات رسمی و هرم بررای برنامره 

ن یک نهاد قیایی، عالوه بر پخ  محدودی  هایی را تعیین می کند. شورای عالی انتخابات ترکیه  به عنوا
اعالی  های دیار مربوط به روند انتخابات پخ  تگلییات از طریق تلویزیون و رسانه های الکترونیکری را 
تنظیم می کند. بر اساس مقررات این قوانین و اساسنامه ها ، هر حزب و نامزد مجاز به تگلییات سیاسری از 

اق انتخابات با آرمان های دموکراتیک ، از کانال هرای رسرانه ای طریق دوره انتخابات. برای اطمینان از انطگ
انتظار می رود که در تخصیص زمان پخ  به احزاب و نامزدها همانطور که توسط شورای عالی انتخابات 
اجرا می شود ، عینی  ، صداق  و قابلی  اطمینان را اعمال کنند. احزاب در انتخاب رسانه ها آزاد هاتند و 

نس تگلییاتی که با آن کار می کند مجاز به تخصیص تگلییات به رسانه هرای ترجیحری هارتند حزب و آژا
 Holtz-Bacha, Just,2017:193) 

 
 امور اداری و مالی. 2-7

برای اداره منشی ، پرسنل ، اداری، مالی و سایر خدمات تح  شرورای  "دپارتمان امور اداری و امور مالی"
 ، اداره امرررور مرررالی،، مررردیر داترررر تحریریرررهکارکنررران عرررالی انتخابرررات تأسررریس شرررد. مررردیر

ریاس  امور اداری، مدیر داتر حاابداری تجهیزات و موجودی تأمین امور اداری در وزارت امور اداری و 
 .امور مالی اعالی  می کنند

 
 بررسی تطبیقی نهاد نظارتی و اجرایی انتخابات در ایران و ترکیه. 3

م شده در حیطه وظای  و عملکردهای نهادهای نظارتی و اجرایی انتخابات در در این قام  با بررسی انجا
دو کشور ایران و ترکیه، و همجنین نتایج و بازخوردهای بدس  آمده از انتخابرات دو کشرور بره بررسری 

 تطگیقی این مقوله و بررسی تشابهات و تفاوت ها، نقاط ضع  و قوت آن ها می پردازیم.
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 تخابات از اجرا تا نظارت سازو کار برگزاری ان-
در ایران طرح تدوین یک قانون انتخاباتی مناجم، آسان، شفاف و منطقی که مورد قگول نظام و جامعه 
باشد از دیر باز مورد بحث اس  و ایراداتی به بخ  های مختل  آن از جمله در بحث نظارتی و اجرایری 

طرح یردیده هراند بایاری از این تیییرات مطرح انتخابات وارد اس  که اندین بار طرح ایجاد تیییرات م
شده در حد یک الیحه باقی مانده اند و ایرادات پابرجا هاتند. واضح اس  نظام انتخاباتی بایاتی در طول 
زمان تیییراتی در خور تیییرات سیاسی، ارهنای، اجتماعی، اقتصادی و جیراایایی داشته باشد. در ایران هم 

 یییراتی در دهه های مختل  در این زمینه ها بوده ایم.همانند ترکیه شاهد ت
در کشور ایران نظارت و اجرای انتخابات در دوشاخه تقایم شده اس  و این در حالی اسر  کره در 
ترکیه هر دو وظیفه در یک سازمان کامال ماتقل که ذی نفع نگوده و متشکل از تمامی احرزاب مری باشرد 

ه و در هیچ دادیاهی نمی توان نظرآن را زیر سوال برد. در بایاری از تجمیع شده اس . رأی آن قطعی بود
کشورها سعی بر آن شده اس  که قوه ناظر بر انتخابات متشکل از اارادی باشد که در نتایج انتخابرات ذی 
نفع نگاشند و لذا در ایران قوه مجریه در بخ  نظارتی سهیم نمی باشد اما در بحث اجررا دخیرل و تحر  

ورای ناهگان می باشد. واضح اس  اجرای انتخابات هم بایار مهم بوده و لذا ذینفعان در این مرحله کنترل ش
هم همانند مرحله نظارت بهتر اس ، دخیل نگاشند. در ترکیه وزارت کشور وظیفه ای جز تأمین امنیر  در 

اس . موضوع دیار این ارآیند انتخابات ندارد در حالی که در ایران وزارت کشور مائول اجرای انتخابات 
استصوابی بوده و لذا ابهامراتی در  8اس  که نظارتی که بر عهده شورای ناهگان نهاده شده اس  طگق ماده 

 این زمینه هم اراهم می یردد. شفاای  اصول اساسی انتخابات از ماایل ضروری در انتخابات می باشد. 
یق هیئ  های نظارت که منصوب به شورای نظارت شورای ناهگان در سطح حوزه های انتخابیه از طر

ناهگان هاتند به صورت استصوابی و عملی در تمام مراحل از تشکیل هیئ  های اجرایی تا ثگ  نام و تأیید 
صالحی  ها، تگلییات، مراحل اخذ رأی و شمارش و اعالم نتایج و رسیدیی به شکایات و تأیید نهرایی را 

با حیطه اختیارات و مائولی  های اجرایی مشکالت عدیده ای اراهم در بر می ییرید و در موارد متعددی 
قانون انتخابات مجلرس،  32و  31انتخابات ریاس  جمهوری و مواد  39می یردد. برای موال، مطابق ماده 

هیئ  های نظارت نق  مهم و تعیین کننده ای در انتخاب هیئ  های اجرایی انتخابات دارنرد. از طراری، 
های اجرایی مطابق مواد اوق در واقع معتمدین ارماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه هاتند. در معتمدین هیئ  

حالی که با بررسی قانون اساسی بر مردمی کردن اجرای انتخابات تأکید شده اس  اما طگق روش ذکر شده، 
ی ناهگان مری معتمدین هیئ  های اجرایی در واقع هیئ  های مورد توااق ارماندار و هیئ  نظارت شورا

باشند. این همه پیچیدیی و انتخاب اارادی که عمال از ابتدا انتخابات را زیر سوال می برد نتیجه عدم توجه 
به دس  های دخیل ذی نفع در بخ  های مختل  و عالوه بر این مشخص کردن اندین نهاد اصرلی و 

 جزیی در تصمیم ییری ماایئل مهم انتخاباتی می باشد.
که اخیرا در این زمینه با توجه به انتخابات یازدهم ریاس  جمهوری مطررح یردیرده  یکی از ماایلی

اس  بحث نظارت بر صالحی  داوطلگان می باشد که علیرغم تعدد نهادهای اهاریانه تصمیم ییرنده، باز 
ه بره هم موارد جدیدی اضااه و تیییر داده شده اند. این در حالی اس  که شورای ناهگان نیز در ایرن زمینر

نوعی جزو دیار نهاد موثر و تصمیم ییرنده در کنار این اهار نهاد می باشد. این موضوع و تعدد نهادهرای 
تصمیم ییرنده موجب پیچیده شدن روند شرک  نمودن ااراد در یام اول می باشد. عالوه برر ایرن عمرال 
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نتخابات مورد توجه قرار موجگات تیعی  احزاب که عمال در دول  ایران به آن صورت به جز در زمان ا
نمی ییرد را اراهم می سازد. این در حالی اس  که در دول  ترکیه اوال از هر نوع حزبری حتری احرزاب 
مخال  دول  و کاانی که ممکن اس  در زندان باشند امکان کاندید شدن در انتخابات را دارند و از طرای 

زیر نظر  شورای عالی انتخابات مری باشرد کره بررسی صالحی  واجدین شرایط با شرایط بایار ساده تر 
 متشکل از هر نوع حزبی می باشد.

هماو بودن تفکرات دو نهاد اصلی دخیل در ایران از یک طرف و ناهماو بودن آن ها از یک طررف 
دیار بر نتیجه انتخابات اثر منفی می یذارد. در ترکیه شورای عالی انتخابات بدلیل اینکه اعیای آن از تمامی 

زب ها تشکیل شده اس  و تمامی امور در دس  این نهاد اس  کای نمی تواند به نفع یرروه خرود در ح
زمینه های اجرایی و نظارتی یام بردارد و اصوال در این نهاد اصل بر نارش های متفاوت بنرا نهراده شرده 

در کنار یکدیار  اس  که در نتیجه دخالتی نداشته باشند و تمامی اعیای این یروه با نارش های مختل 
ماهی  این سیاتم قیایی می باشد و از بین قیات و دادستان ها و حقروق دان  تصمیم ییرنده می باشند.

های دو نهاد دادستانی و شورای دولتی انتخاب می شوند. با توجه به ماهی  این دو نهاد می توان یف  که 
وظای  شورای دولتی، امور ناظر بر اجرا غالب در وظای  دادستانی معموال غلگه با امور نظارتی اس  و در 

هاتند. در ترکیه ساختارها و مقامات غیر دولتی و مردم نهاد هم در سطح ملی و هم در سطح محلی ترأثیر 
 بازایی در سرنوش  انتخابات دارند. 

 
 گیرینتیجه

حد مناجم، آزاد، با بررسی سیاتم انتخاباتی ترکیه، از نقطه نظر نظارت و اجرای انتخابات در یک وا -
هایی در دموکراسی ترکیه در طرول تراریخ رسد، علیرغم وجود کاستیبی طرف و ماتقل به نظر می

هرا باشد، عمیقا ریشره دار اسر . ترکها که بحث انتخابات میجمهوری، حداقل یکی از اصول آن
تخابرات ایرن سازی، انهایشان، مشاجرات سیاسی، قطگ  و حزبمعتقدند باوجود کودتاها و تالش

باشریم.  کشور از روندی عادالنه و آزاد برخوردار اس  و شاهد ترداخل در امرور ایرن سرازمان نمی
مشخص اس  هر کاستی هم باشد به دلیل اینکه همه امور متوجه یک سازمان اس ، لذا ایرن نهراد 

مده را بایاتی پاسخاوی مشکالت موجود باشد و نهاد دیاری وجود ندارد تا مشکالت به وجود آ
ها توسط این نهاد هاتایم. این در طور که شاهد ابطال بعیی از حوزهمتوجه یکدیار سازند. همان

امر نظارتی در دو نهاد شورای ناهگان و وزارت کشرور باریاری از  "تشریک"حالی اس  که بدلیل 
 وجود آمده پاسخاوی مشخصی ندارد.مشکالت به

ایران کامال ماتقل از عوامل به طور کامل در سرطح هرای  هیچ یک از دو نهاد نظارتی و اجرایی در -
ترین حقروق سیاسری شود سطح اعتماد ملری نارگ  بره اصرلیمختل  الگته نیاتند. این باعث می

 که در سیتم ترکیه نهاد شورای عالی انتخابات کامال ماتقل اس دار شود. درحالیخدشه

طلگد، ای میباشد که مطالعات جدایانهیبحث احزاب یک بحث ماتقل از موضوع نظارت و اجرا م -
اما حیور نمایندیانی از احزاب در شورای عالی انتخابات ترکیه که مرجع مدیری  کامل از انتخابات 

برد. در سیاتم سیاسی انتخابات ایران امرا، انردک ها را از بین میسازیطراهاس  امکان هریونه یک
 جود ندارند. احزاب موجود جای اندانی نه در سیاتم مو
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ای قائل هاتند و این قانون بعرد از در ترکیه به ااونای انتخاب مقامات صندوق رأی اهمی  ویژه -
ریاس  جمهوری بیشتر مورد توجه قرار یراتره و تیییرر یاار . در سیارتم ایرران   2018انتخابات 

مشکالت عدیرده از  کنند با وجودمعموال از کارکنان آموزش و پرورش نیز برای این امر استفاده می
الزحمه که بهرحال، موجگات نارضایتی و امکان بروز مشکالت خراص و حتری جمله پرداخ  حق
باشیم. دنگال دارد. در این امر جزئی ولی مهم  شاهد پاسکاری عوامل میها، را بهعدم پرداخ  تا مدت

هگران و وزارت کشرور الزحمه در ایران از محل اعتگارات شورای ناالزم به ذکر اس  پرداخ  حق
 باشد. به طور کلی در باب ماائل مالی  انتخابات نیز ابهامات بایاری وجود دارد.مشترکا می

ای مشرهود اسر . های ویژهباشد، نارضایتیها از دو ایلتر میدلیل اینکه در ایران نظارت بر کاندیدابه -
ها، شاهد اعتراضات زیادی در این نام کاندیداالخصوص به دلیل وجود اشکاالت در قوانین ثگ علی

هرای باریاری کره در طرول باشد هاتیم. علیرغم رایزنیی اصلی شورای ناهگان میمورد که وظیفه
شود ااکار عمومی ناگ  به بعیی ایم و این باعث میسالیان انجام پذیراته شاهد تیییرات الزم نگوده

در سیاتم ترکیه قوانین مرتگط با انتخابات به درحالی اس  که وظای  سازمان متولی، قانع نشود. این
 شوند. زمان و بایاری عوامل دیار قابلی  تیییر داشته و این تیییرات اجراء می مقتیی

ای در قوانین انتخاباتی نیا ، زیررا ایرن بحث اصلی مشکالت موجود به دلیل اشکاالت قوانین پایه -
بلکه بحث اصلی ادغام دو نهاد در یک نهاد بررای باشد که باید  کارشناسی شود، یک مقوله جدا می

باشد تا به دلیل پاسکاری این موضوع با اهمیر  بره تعویرق ییری و تیییر قوانین موجود میتصمیم
 نیفتد. 
 

 :(عالئم اختصاری   نوشتپی
 جمهوری اسالمی ایران  ج. ا. ا.(

 (ق. ا.  قانون اساسی
 (ق. ان.  قانون انتخابات
 .(ق. ان. ر  ریاس  جمهوریقانون انتخابات 

 م.(ق. ان.   قانون انتخابات مجلس
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