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 مقدمه

 

که در آن مردم در سرنوشت سیاسیی   جتمایا ی ییوصا بیاق  قی   یر        « ساالر مردم»های سیاسی  در نظام

شوند، جنمخابات صکی جز مظاهر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور   تامعیه جسیتد در هیر جنمخابیات د       می

بخشیی دصریر کیه     (2( ج یرجدی کیه نیامتد تصیدی م ابی  سیاسیی ه یم د          1: تصیورند  قابلدسمه جز جشخاص 

جندد نامتدهای جنمخاباتی  ادتاً برجی تل  نظر شهر ندجن   پیشی گر من جز رقبیای ییود جقیدجم بیه      ک  دگان جنمخاب

ها  ال یوجه د نایودد جصین    شوند در بورت جنمخاب شدن بدجن نااص د که ضان آن ممعهد می هاصی می «  ده»طرح 

شوند   جصن نیت ت ها مخمص به کشور ما نی ت    غفلت صا تغا ل  جقع میها پس جز پیر زی نامتدها غالباً مورد    ده

های سیاسیی، در نظیام ققیوقی     ساالر چ ین معضلی  تود دجردد جصن معضل،  ارغ جز بحث های مردم در تاامی نظام

دبییاتی  تاک ون مورد مدجقه ققوقی   مطاح نظر ققوقدجنان  جقع نشده جست   جز هایین ر  ج  رجنصج یجسالمتاهوری 

ها رج جز سه تهت    وجن گام آغازصن در جصن رجه تالش دجرد تا جصن   ده پیرجمون آن شکل نرر مه جستد جصن تحقی  به

ی موردبررسی هیاصی   چ ین محاسن   معاص  طرح چ ین   ده مبانی ققوقی،  قهی   جیالق سیاسی تحلیل نااصدد هم

 جستد ش هادشدهیپها  طرح جصن   ده هاصی تهت چارچوب   مؤلفه تصدرنهاجست    قرجرگر مه

 ی ققوقیضاانت جترججنمخابات،   ده جنمخاباتی،  ال به   ده،  واژگان کلیدی:
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 شناسی مفهوم -1

 وعده .1-1

قیرجر   قیرجردجد رج پییا نهیاده جسیت     یده در غ رج            دهخدج در تعرصف لغوی   ده معانی  هد، پیاان، قیو  

 کیه  یدرقیال چ ین   ده ج م جز تعهد به جمر ییر   شر جست،  د هم1«  ا در آن نباشد قصد»جی دجن مه جست که    ده

د بر هاین مب ا گفت شده جست که یلف   ده قبیح جست، لکین یلیف   2شود  قط در   ده شر جسمعاا  می«   ید»

 د3شود   ید قبیح مح وب نای

در د  مع ی بیه کیار    -مثابه ممرجدف   ده دجن ت توجن آن رج به می 4که م امحماً-  جژه تعهد جز نظرگاه  قه   ققوق

صکی در مع ی  یام ییود کیه معیاد  جلتجم، جلمتجم، شرط، جشمرجط،  هد،  هده، ضاان، تکلیف   شامل تاام  :ر د می

جلمتجمییات  تکیالیف   ققیوق دص یی جست؛ یوجه جز نوع جلتجمات قهری   قانونی ناشی جز جسباب قهییری، یییوجه جز   

ققوقی  جی رجبطهد مع ای یاص تعهد  بارت جست جز 5جرجدی   قرجردجدی به شاار ر د   م شأ قرجردجدی دجشمه باشد

 د 6دما  صا جنجام دجدن  عل صا ترك  عل معین صا جسقاط صك جثر ققوقی باش آن جنمقیا  جهیکه نم

 ممعهد، ممعهدٌ له   موضوع تعهد رج در نظر گر تد توجن سه ت به  در هاین رجسما گفم ی جست که برجی هر تعهدی می

  یده  شیود     جی جز تعهد جرزصابی می نو ی گونه توجن گفت که   ده دجرجی بار ققوقی جست   به ی میطورکل بهپس 

 نااصدد  رج ممعهد به جنجام موضو ی که   ده دجده جست می ده ده

 انتخابات. 2-1

گتص ا  رمانر جصیان در صیك تامعیه سیاسیی صیا تعییین        به تهتشود که  جنمخابات به مجاو ه  الیاتی جطالق می

د جنمخاب مقامات سیاسی در صك تامعه در ققیقت نشیانرر آن جسیت   7گیرد  ناظرجنی تهت ک مر  قدرت بورت می

م بیا مشیارکت ییوصا جز طرصی      که در آن تامعه ق  تعیین سرنوشت سیاسی   جتماا ی جز آن مردم جست   مرد

د در تیوجمعی کیه مبم یی بیر ت یوری سیاسیی       8گردند یود در سرنوشت کشور سهیم می به سهمنوبه    جبرجز رأی به

ن بت  ر  نصجزجدجن د    شوند، قاکاان مد ی  رمانر جصی نی م د، بلکه یود رج نااص ده مردم می ساالری جدجره می مردم

                                                           

 «  ده»لغم امه دهخدج، ذصل  جژه د 1

 463، ص 3ج جلعرب،  جبن م ظور، ل ان د2

 222 ، ص 11ش، چ د م، ج 1378جنمشارجت جسالم،  :أطی  جلبیان  ی تف یر جلقرآن، تهرجن ،طیّ ، سید  بدجلح ین د3

 ممفا ت جستد« تعهد»با «   ده»شده که طب  موجزصن ققوقی، باالیص مطاب  با م ط  ققوق یصوبی، جسمفاده « م امحما»بدصن تهت جز  جژه  د4

 17، ص 1321کاتوزصان، نابر، ققوق مدنی: نظرصه  اومی تعهدجت، تهرجن: میتجن،  د5

 212، ص 1ج ، 1357جلاعارف ققوق مدنی   تجارت، تهرجن: ب یاد جسماد،  ل رر دی، محادتعفر، دجصره د6

 577، ص 1383، تهرجن: میتجن، 12چ پ اهی، جبوجلفضل، ققوق جساسی   نهادهای سیاسی،  قاضی شرصعت د7

 222، ص 1321هاشای، سیدمحاد، ققوق جساسی   سایمارهای سیاسی، تهرجن: میتجن، چ ج  ،  د8
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تر باشد، درته  ی که دجصره جیمیارجت  رد م مخ  گ مردهتجنیبه مد 2می پاسخرو باش دک  دگان یوصا باص  به جنمخاب

تاهوری   مجالس تق ی ی در سرجسر دنیا جز  ر د   جز هاین ر  جنمخابات رصاست جهایت مشارکت مردم نیت باالتر می

 د 11جهایت ب تجصی بریوردجر جست

صکی جز مشخصات جنمخابات یصیصه گتص شی بودن آن جست؛ بدصن مع ا که هم نامتدی در جنمخابیات آزجد جسیت     

جز جنمخابیات   گونیه  نصی جپییصردد بیه    هم جنمخاب ناودن جز میان جشخاص   سالص  سیاسی گوناگون آزجدجنه جنجام میی 

 گوص دد می 11«جی جنمخابات مبارزه»

، تاهیور  سیرئی   : جنمخاب جنمخابات  شود جز رجه  جدجره  جتکاء آرجء  اومی  جمور کشور باصد به  رجنصج یجسالم  تاهوری در»

 د12«یپرس هاه  ، صا جز رجهها نصشورجها   نظاصر ج  ، ج ضاء جسالمی  شورجی  مجلس  نااص دگان

 ی بیر آن جسیت   ساالری دص ی که نظام ققوق جساسی تاهوری جسالمی مبم گفم ی جست که طب  دصدگاه ت وری مردم

دجر  مکمبیی، بیالحان  هیده    در جصجاد نهادها   ب یادهای سیاسی که یود پاصه تشکیل تامعه جست بر جسیا  تلقیی  »

 درقرکیت جن یان   هیدف جز قکومیت، رشید دجدن   »  جصن بدجن یاطر جست که « گردند قکومت   جدجره مالکت می

تجلیی جبعیاد ییود گیونری      م ظور بهجسمعدجدها  جهلل جلاصیر( تا زمی ه بر ز   شکو اصی نظام جلهی جست ) جلی یسو به

جست که تحق  جهدجف  تهت نصجزجمبم ی بر چ ین دصدگاهی جهایت جنمخابات «د جن ان  رجهم آصد )تخلقوج بایالق جهلل(

توجنید    نای امی   ابر جتمااع در ر ند تحو  تامعهتت در گر  مشارکت  عا    گ مرده تا»  الی جصن نظام سیاسی

مبیارزه تهیت ک ی     »جی تهیت   ساالری دص ی جنمخابات نه  ربه بر مب ای چ ین دصدگاهی، در نظام مردم د13«باشد

های  ساالری دص ی ر ش جست؛ جز هاین ر  در جنمخابات نظام مردم« مجالی برجی جنمخاب جبلح»بلکه « قدرت سیاسی

باشدد  ال ه بیر جصین در    -طلبانه   نه قدرت –مدجرجنه  باص ت دصن نامتدها   تل  آرجء مردمی نیت می رقابت با ساصر

کیه در نظیام    شیود، قیا  آن   ک  دگان تلقی می جنمخاب« ق »م تله  شرکت در جنمخابات ت ها به محور یدموکرجسنظام 

شیود   جصین    ج ضای تامعه جسالمی مح وب میی « تکلیف»  هم « ق »ساالری دص ی شرکت در جنمخابات هم  مردم

 دهدد تلوه می د چ دجنساالری دص ی رج  جهایت جنمخابات در نظام مردم

 اتیوعده انتخاب. 3-1

شد،   ده جنمخاباتی  بارت جست جز   ده، تعهد   قولی که نامتد تصدی صیك   گفمه ایپبا توته به آنچه در د  ب د 

برجنریخمن جصشان بیه قااصیت جز ییود جبیرجز        به تهتک  دگان    م ظور تل  نظر   رأی جنمخاب پ ت سیاسی به

جست که جصشان بر مب ای جترجی جصن شر ط  بورت نصبدک  دگان  ها جز م ظر جنمخاب دجردد تحلیل جصن   ده ج الن می

                                                           

 137، ص 1322الگلین، مارتین، مبانی ققوق  اومی، ترتاه محاد رجسخ، تهرجن: نشر نی، چ سوم،  2.

 572، ص 1383، تهرجن: میتجن، 12چ پ اهی، جبوجلفضل، ققوق جساسی   نهادهای سیاسی،  قاضی شرصعت 11.

 Election dispute د11

 جبل ششم قانون جساسی تاهوری جسالمی جصرجن 12.

 مقدمه قانون جساسی تاهوری جسالمی جصرجن 13.
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های یوصا،  ده د   جنمظار دجرند که در بورت پیر زی نامتد موردنظر  ی به   ده ها به  رد متبور رأی می     ده

 ک  دگان بوده جست تامه  ال بپوشاندد قت تعهد ن بت به جنمخابکه در ققی

 تحلیل وعده انتخاباتی -2

 وعده انتخاباتی از منظر مبانی اخالق سیاسی. 1-2

بیرجی برییوردجری جز موجهی  دنییاصی      14«طعاه»م  ولیت   مدصرصت جز م ظر مبانی جیالق سیاسی جسالمی، نه صك 

باص ت  که ممصدی آن می 15ی جست« جمانمی»مثابه  طلبی، بلکه به جرضای غرصته رصاست به تهتی «  ربمی»  نه  جست

گیردد،   کس ج الً   جساساً دج طل  قبو  صیك جمانیت نایی    د بدصهی جست که هیچ16در رجبطه با آن جمین   بالح باشد

نااصید تیا ک یی     لت م نراهدجری   ق ن مرجقبت جز جمانت  ظیفه دشوجری جست که  قل به آدمی قکیم میی   چرجکه

 دصرر برجی جصن جمر  تود دجرد، جن ان برجی قبو  آن دج طلبانه جقدجمی جنجام ندهدد

یود دجرجی جرزشی نی ت، مرر آنکیه بمیوجن بیا قبیو  آن      یودی جز م ظر مبانی جیالق جسالمی قکومت   رصاست به

که بهمیر جز ج  موتیود    م  ولیمی شود در قالیدجر  چ ین جگر ک ی  هده د هم17ققی رج جققاق   باطلی رج جبطا  ناود

 د18باشد،  ی به یدج   پیامبر )ص(   م لاانان ییانت ناوده جست

مع یای مصیطلح    توجن گفت طرح   یده جنمخابیاتی بیه    مثابه جمانت، می قا  با جصن نراه   با درنظرگر من م  ولیت به

باص یت بیرجی طلی      نی جیالق جسیالمی، جن یان نایی   طب  مبا چرجکهجمر زی آن ج الً   بالیجت جمر مطلوبی نی ت، 

که ج الً برجی جن ان محرز شود که  کار ب دد؛ مرر آن رصاست به رقابت بپردجزد   در جصن رجه تاام م ا ی یوصا رج به

  ثانیاً چ انچه قرجر بر طرح   ده هم باشید نباصید جز    جی ه ت که در دصررجن موتود نی ت در  ی لیاقت   توجناصی

 یصوبیاً های  رصب ده،  اری جز ققیقت   یالف مبانی جیالقی   جسالمی سود ت تد سیره جئاه جطهیار )ع(     ده

ی   پرهیت ج لیه جز قبو  م اب  قکوممی، سیاسی   جتماا ی تصگر ایدنمب ی بر  12جمام  لی )ع(   نیت  لاای سلف

                                                           

نْ تَفْمَاتَ  ِی رَ ِیةةٍ  َ لَیا تُخَیاطِرَ إِلَّیا بِوَثِیقَیةٍ  َ  ِیی      إِنَّ  َاَلَكَ لَیْسَ لَكَ بِطُعْاَةٍ  َ لَکِ َّهُ  ِی  ُ ُقِكَ أَمَانَةٌ  َ أَنْتَ مُ ْمَرْ ًى لِاَنْ  َوْقَكَ لَیْسَ لَكَ أَ  » 14.

 جلبالغه/ نامه پ جم( )نهج« صَدَصْكَ مَا ٌ مِنْ مَا ِ جللَّهِ

(د در تف یر جصن آصه گفمه شده جست که مرجد جز جمانت هایان قکومیت جسیت )ق یی ی     58/ )ن اء «جهلِها جِلی جألَماناتِ تُؤَدُّ ج ْ أَن صَأمُرُکم جهلل إِنَّ» 15.

 (111جلبعثه، ص  ، قم: مؤس ه2ج بحرجنی، هاشم، جلبرهان  ی تف یر جلقرآن، 

  ملیت   رج کیه   قیدرتی ددد   کی م   سیوگ د صیاد میی     یدج ند قادر ممعا   به  جصرجن    در برجبر ملت  کرصم  قرآن  پیشراهتاهور در   رئیس    وجن  به  من» د16

 (درجنصج یجسالمقانون جساسی تاهوری  121)جبل « پارسا    دجکار نراهدجر باشم  جمی ی  هاچون  جست  سپرده  من  به  مقد   جمانمی    وجن به

ا قِیاَةُ هَیَج جل َّعْلِ  َقُلْتُ لَا قِیاَةَ لَهَا  َقَیا َ  جللَّهِ بْنُ  َبةا ِ دَیَلْتُ  َلَى أَمِیرِ جلْاُؤْمِ ِینَ ) لیه جل الم( بِیِی قَارٍ  َ هُوَ صَخْصِفُ نَعْلَهُ  َقَا َ لِی مَقَا َ  َبْدُ » 17.

 (33جلبالغه/ یطبه  )نهج« ا أَنْ أُقِیمَ قَقّاً أَ ْ أَدْ َعَ بَاطِلًا) لیه جل الم(  َ جللَّهِ لَهِیَ أَقَ ُّ إِلَیة مِنْ إِمْرَتِکُمْ إِلَّ

، 8ج )جلغدصر،  «  رسولَه   جلاُ لایِن  مَنْ تَقَدةمَ  َلی قَومٍ مِنَ جلْاُ ْلِاینَ  َ هُوَ صَری أَنَّ  یهِمْ مَن هو ج ضلُ م ه  قد یانَ جللَّه»جهلل )ص(:  قا  رسو  د18

 (221ص 

توجهر، در آیرصن ر زهای زندگی جش دسمور دجد مجل ی تشکیل شود   تایام دجنشیا دجن برت یمه   مشیهور نجیف در آن       مرقوم باق  د12

قضور صاب دد بترگان هاری در آن مجلس قاضر شدند، تت شیخ جنصارید جز آنجا که قضور شیخ برجی باق  توجهر ب یار مهم بود، دسمور دجد 

قبلیه   ر بیه  کیه  یصا م د، درقال)ع( جنجام، پس جز ت مجوی ب یار، شیخ رج در گوشه جی جز قرم قضرت  لی به سر ت ج  رج به مجلس بیا رندد سر
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 ( که جلبمه با مقوله جمامت جصشان ممفا ت جستیود گوجه بر آنچه گفمه شد جستد در رجبطه با قاکم شدن جمام  لی )ع

تا زمانی که مردم بدصشان ر ی نیا ردند   قجت رج بر جصشان تاام ن اودند، قضرتشان هییچ کی ا    جک شیی در    

جصشان به مردم در آغاز یال ت ییود نییت     زمی ه تصدی م  ولیت سیاسی   ز امت جمت جز یود بر ز ندجدندد   ده

 د21جلاا  م لاین رجی بحیح جقکام جسالمی   بازگردجندن بیتجست: جت توته تال 
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ُهَعاْهن  َُه»شارد:  قرآن کرصم صکی جز بفات مؤم ان رج چ ین برمی ُهَوَهد نِمِم    ِ ِِ ناَِت ََ ُهِأم ُهْم  ََ ين ِ نن   ُهُه«َواَّلذ کیه    آنیان  »(،ُه8)ََؤ

ا قیرجر  جی دصرر نیت م یمقیااً جهیل جصایان رج میورد یطیاب ییوص       آصه«د ک  د میها   پیاان یوصا رج ر اصت  جمانت

ُْن  ُِه»طلبد:  دهد   جز جصشان   ای به  هدها    قدها رج می می ُْ فْن اُهِاْ  نْ اُهأمو  ََ ُهأ  ََ ي ِ َاُهاَّلذ جی ک یانی کیه   »،ُه(1)َائنم/ ُه«ُهََيُهأمُّيه

ِلْم  َُه»ر ک ار جقادصثی نظیر جصن آصات د«د جصد، به قرجردجدهای یود   ا ک ید جصاان آ رده وِطدِن  ُهُهِهن مَُهُهَاْ ْمس  ِااّلُهَناُهاناََْ ُهُهُْشْ

 شده جستد« قا ده شر ط»جی  قهی موسوم به  ( موت  پدصدجری قا ده42، ص 15ج جلشیعه،  ) سائل«ُهكتاَبُهالّلُه

ب ا به مقمضای جصن قا ده هرکس ن بت به دصرری تعهدی ب ااصد، قرجری م عقد ک د، شرطی رج ملمتم شود   قولی رج 

تیا نییا ردن    باص ت به قو ، قرجر،   ده   تعهد یوصا پاصب د بااند   بدجن   ا ک دد  دم   ا   بیه  مطرح نااصد می

جترجی دنیوی   ققوقی نیت  المی   جصاانی جست، ضاانتی   مخالف ر قیه جسرجیالقیغتعهد گیشمه جز آنکه  الی 

 جترجء ب مه به هر قرجردجد ممفا ت جستد دجردد جلبمه جصن ضاانت

جلو یاء   جنید     یده رج در زمیره جمیور  جتی       میان تعهد     ده قائل به تااصت شده  قهاجست بریی  ذکر انصشاجلبمه 

ی بورت گر مه باشید کیه در جصین  یر      ائتضان  قد الزم صا ت صا هاان   ده در« شرط»جند، مرر جص که  ندجن مه

 د21گردد  ال بدجن  جت  می

                                                                                                                                                                                                 

د ببر کردند تا د اصا به پاصان رسیدد سپس به ج  یبر دجدند باق  توجهر  ی رج به قضور کرد یجص ماده بود   برجی شفای باق  توجهر د ا م

جک یون  »توجهر شیخ رج ک ار یود نشاند، دسما رج گر ت   ر ی قل  ییود گیجشیت    رمیود:     سر ت قرکت کردد باق  طلبیده جستد پس به

آنراه ر  به شیخ جنصاری کرد    رمیود:   د«جصن مرد، پس جز من مرتع   رهبر شااست»سپس یطاب به تاع قاضر گفت:  د«مرگ برجصم گوجرجست

نریشمه بود که باق  توجهر  وت کردد  یجز آن مجلس چ دسا م«دص ی آسان جستیود کم کن؛ زصرج دصن جسالم، د یریگ جز میتجن جقمیاط   سخت»

  مرتعییت رج   دجد یپس جز   ات ج ، چهاربد نفر جز مجمهیدجن، ج لاییت شییخ جنصیاری رج ج یالم کردنید؛  لیی شییخ جز ر ی جقمییاط  میوج نای           

نوشیت:   گونیه  نصی که در جصیرجن بیود، ج  « سعید جلعلاای مازندرجنی»برجی  یج د جصشان برجی جص که م  ولیت رج جز د ش یود بردجرد، در نامهر تصپی ینا

جند، به نجف بیاصید   مرتعییت رج   بودصدد قاال که باق  توجهر رقلت کرده تر ی، در  هم در   جز من قودصکرد ی قمی شاا در کربال تحصیل م»

؛  لی جک ون جصن مقام ستج جر شااست؛ چون شاا در قیوزه   مشیغو    درست می  رماصید»سعید جلعلااء در پاسخ چ ین نراشت:  د«به  هده بریرصد

 )ع( قمی شیخ جنصاری پاسخ سعید جلعلااء رج درصا ت کرد، به قرم قضیرت  لیی    د«مباقثه بوده جصد؛  لی من بیا تر درگیر جمورجت مردم بوده جم

د )نوبان، ق ی علی، زندگانی صن م  ولیت بترگ   مهم صاری ک ر ت   در قالی که به شدت می گرص ت، جز آن جمام بترگوجر یوجست  ی رج در ج

 (د74، ص 1361  شخصیت شیخ جنصاری، ناشر مؤلف، 

 (د15جلبالغه/ یطبه  )نهج  « َ جللَّهِ لَوْ  َتَدْتُهُ قَدْ تُتُ ِّجَ بِهِ جل ِّ َاءُ  َ مُلِكَ بِهِ جلْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ» د21

جال اظم قد  سره بلیت م    جلو اء بالشرط إذج لم صکن  ی ضان  قد بل هو   د ال صج  جلو اء به،  إن جلمتم بعض دم  توب  جلاعر ف أن» د21

جلاؤم ون »جلو اء به أصضا بل قد ص کر بدق جلشرط  لى مثله،  أما إذج کان جلشرط  ی ضان  قد سوجء کان جلعقد الزما أ  تائتج صکون م  وال لعاوم 

 (418، ص 3ج جلصد ق،  یوجن اری، جقاد، تامع جلادجرك، تهرجن: مکمبه« ) یجی  جلو اء به «مأ  جلا لاون   د شر طه
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تلقی ناود   جقکام ناظر  -ی  قهیبه مع ا–توجن   ده جنمخاباتی رج نو ی شرط  جلبمه طب  نظر غال   قهای جمامیه می

توجن چ ین گفت که جگیر ک یی در    میجترجی آن نیت  به لت م   اء به شر ط رج به آن ت ری دجدد در رجبطه با ضاانت

صك رجبطه طر ی ی تعهد کوچکی ب ااصد   سپس جز جنجام آن جتم اب نااصد  قه جمامیه  ی رج ملتم به جترجی آن   صیا  

دجند، قا  جگر ک ی در مقیاسی نظیر تعهید بیه صیك تاعییت چ ید ده       پردجیت ی ارت به طرف دصرر قرجردجد می

سیوی ییود تلی  ک ید   پیس جز تصیدی آن        بریجرد   بدجن  سیله آرجء جصشان رج به میلیونی تعهد   قرجری رج پاصه

جترجصیی بیرجی تعهیدجت  ی       م ص  به شر ط   تعهدجت یوصا  ال ن ااصد، آصا  قه قکیوممی جمامییه ضیاانت   

« جمانمیدجری »  « تقیوج »توجند ممصف به بفات  مجازجتی برجی شخص  ی درنظر نخوجهد گر ت؟ آصا چ ین ک ی می

 قرجر پیشین یود مجددجً به سامی گااشت   صا بیه  ی جمکیان    ج م اصی به قو  رغم بی توجن  ی رج  لی باشد؟ آصا می

 قضور مجدد در صك رقابت جنمخاباتی رج ج طاء کرد؟

باص می آن رج در چارچوب صك شرط  گفم ی جست جگر   ده جنمخاباتی رج نه صك شرط ضان  قد در نظر بریرصم، می

( نظری که در زمی ه شر ط جبمیدجصی   یا رج   1تحلیل نااصیمد در جصن رجبطه د  نظر در میان  قهاء  تود دجرد: جبمدجصی 

  با توتیه بیه جدلیه جسیم ادی      مجاو اًکه  23دجند جلو ا می ( نظری که شر ط جبمدجصی رج نیت الزم2   22شارد الزم نای

  کیاربرد جصین    شود مطل  جلمتجم جست ز  جژه شرط ممبادر مىآنچه جج الً  چرجکهتوجن قائل به ترتیح نظر د م شد،  می

 جژه ت، ثانییاً  مجامع گوناگون ققوقى، در مع اى مطل  جلمتجم، مثبیت جصین جد اسی    ژهص   جژه در  رف م لاانان   به

دلیلى که  قها در  دم بحت شاو  جدلة  نصتر مهم  ثالثاً  شرط در ر جصات ب یارى در مع اى مطل  به کارر مه جست

نقیل   باق  رصا  رج جز جتااع تحق  شیخ جنصارید جست جتااع جند، شر ط ن بت به شر ط جبمدجصى مطرح کرده

 کرده   در موجرد مخملف به آن جسم اد کرده جست؛

در نهاصیه، شیر ط    طوسیی شییخ  د: گوص  لى جصن دلیل موردنقد   جصرجد قرجرگر مه جستد برجى ناونه محق  صتدى مى

ییارج جز  قیود رج الزم   کلییه جلمتجمیات     وجئد جالصام دجند   محق  نرجقى نیت در رج الزم جلو ا مى نکاح  قد بیر ن جز

 د24تجلو ا دجن مه جس

 وعده انتخاباتی از منظر مبانی حقوقی. 3-2
                                                           

ظاهر جلخیالف  جلاخملیف،    من صموهم ما  دج یالف،  لو توجطیا  لیه قبله لم صکف ذلك  ی جلمتجم جلاشر ط به  لى جلاشهور، بل لم صعلم  یه» د22

)شیخ جنصاری، مکاس ، قم: ک رره « اجلشرط  لى نف ه قبل جلعقد کان إلتجما جبمدجئیا ال صج  جلو اء به قطعألن جلاشر ط  لیه إن أنشأ إلتجم   سیأتید

 (د55ص ، 6ج تهانی بترگدجشت شیخ ج ظم جنصاری، 

)قیائری، سییدکاظم، جلقضیاء     «ب اء  لى رأی جلاشهور،  لکن جلارتح   دنا نفوذه  لى تفصیل موکو  إلیى محلیة   جالبمدجئی  دم نفوذ جلشرط» د23

دلیل نفوذ   لت م شر ط جبمدجصى   به تعبیر دصرر، قرجردجدهاى آزجد، جیمصاص »(   161ص ، ق 1415جلفقه جالسالمی، قم: مجاع جلفکر جالسالمی،   ی

گیردد     صف  قود شامل آنهیا نییت میى   شود   تعر مح وب مى«  قود»به دالصل نفوذ شر ط ندجرد، بلکه  ال ه بر آن، هر جلتجم   جلمتجمى جز مصادص  

ک د   به  قود ش ایمه شده در زمان شیارع   در کلاه  قود ج ادۀ  اوم مى« جلف   الم»صابد؛ زصرج  به آنها نیت ت رى مى« أَ ْ ُوج بِالْعُقُودِ»ب ابرجصن،  اوم 

)یوجن یاری، شییخ موسیی بین محاید،      « تموثی  جسی   گردد؛ زصرج  قد بیه مع یاى  هید    شود، بلکه هر  هد موث   قالصى رج شامل مى محد د ناى

 (114، ص ق 155جل شرجالسالمی،  جلطال ، قم: موس ه م یه

 118ص ، ق 141قم: جساا یلیان، طباطباصى صتدى، محاد کاظم، قاشیه بر مکاس ،  د24



 11 اااسیاسی  اخالق و حقوقی، فقهی مبانی منظر از انتخاباتی های وعده تحلیلی بررسی گزارش

 منطق حقوق خصوصی.1-3-2

ناظر بر تعامالت   معامالت بین  رد با  رد صا م اسیبات  جی جز دجنا ققوق جست که  ادتاً  ققوق یصوبی شایه

تهت تفا ت ماهییت   د جصن دجنا م ط  یاص یود رج دجرد   جصن به25میان جشخاص ققوقی ققوق یصوبی جست

 ققوق  اومی جستد بادجناقوج د، غاصت، ک شررجن   نوع نظارت در جصن دجنا 

مخالف  که یدربورتجند  ک انی که آن رج م عقد ناودهقرجردجدهای یصوبی ن بت به »طب  م ط  ققوق یصوبی 

د  قود   معامالت در جصن م ط  م ق م بر پ ج نیوع الزم، تیائت، یییاری، م جیت       26«برصح قانون نباشد نا ی جست

جنجیام جمیری    جز کیه  نااصد تعهد صا بک د جقدجم به جمری رج تعهد یک  جگر»د در جصن زمی ه گفم ی جست 27شود معل  می

تصیرصح   تبیرجن ی یارت   تخلف م  و  ی ارت طرف مقابل جست مشر ط بر جص کیه  که یدربورت یوددجری ک د

 د28«باشد برق   قانون موت  ضاان صا   م تله تصرصح باشد به  ر ا تعهد شده  

برجی   ده بار ققوقی کامری ن بت به تعهد در نظر « تعهد»  «   ده»م ط  ققوق یصوبی ضان تااصت میان  در

تیوجن میاده    آ ر ققوقی شودد در جصن زمی ه می توجند موتد صك تعهد جلتجم شودد بر جصن مب ا جساساً   ده نای گر مه می

ک ید، جگرچیه تایام صیا      د جج، جصجاد  ُلقه ز تییت نایی    ده جز»دجرد:  قانون مدنی رج ذکر ناود که جشعار می 1135

شده باشد؛ ب ابرجصن، هر صك جز زن   مرد، مادجم  ق امی جز مهرصه که بین طر ین برجی موقع جزد جج مقررشده، پردجیمه

بیه   ته ج  رج مجبور  هیچ توجند به توجن د جز جزد جج جمم اع ک د   طرف دصرر نای که  قد نکاح تاری نشده جست، می

 «دجزد جج ک د صا به دلیل جمم اع جز  بلت مطالبه ی ارتی ک د

صابید   در ققیقت در جلرو جره ققوق  اومی مع ا   کارکرد می که آنتوته به ماهیت   ده جنمخاباتی   زمی ه طرح  با

 تیوجن   یده   م ط    مبانی یاص ققوق یصوبی که ناظر بر ر جبیط مییان ج یرجد جسیت، جساسیاً نایی       بامالقظه  

جنمخاباتی رج در چارچوب م ط  ققوق یصوبی تحلیل ناود، جما ذکر جصن م ط  به جصن تهت بیود کیه نشیان دجده    

جالترجصی رج در نظر گر مه جست، قیا  بیا لحیا      شود قانون در زمی ه تعهدجت میان د  نفر نیت مقررجت ممعدد   الزم

ها ن بت به م ائل   موضیو ات   ب یار بیشمر آنگ مره  رجگیرتر م ائل   موضو ات ققوق  اومی   تأثیرگیجری 

جترجهای بیشمری در  باص ت دجرجی مقررجت   ضاانت ی میج ل  صطر بهققوق یصوبی،   ده جنمخاباتی محق  نشده 

 م ط  ققوق  اومی باشدد

 منطق حقوق عمومی.2-3-2

توجن با د  ر صکرد نهادگرج )شکلی(   کارکردگرج )مادی( تعرصف کردد در تعرصف نهادگرجصانیه،   ققوق  اومی رج می

ققوق  اومی  بارت جست جز مجاو ه قوج د مربوط به  تود، سازمان، کارکرد   ر جبط د لت   جشخاص ققوقی 
                                                           

 27، ص 1323جکبر، مبانی ققوق  اومی، تهرجن: ت رل، چ چهارم،  گرتی،  لی د25

 ی تاهوری جسالمی جصرجنقانون مدن 11ماده  د26

 قانون مدنی تاهوری جسالمی جصرجن 184ماده  د27

 قانون مدنی تاهوری جسالمی جصرجن 221ماده  د28
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ت جصن تعرصف بیر سیایمار   سیازمان نهادهیای     ی   نهادهای محلید تارکجلالل نیبهای  ققوق  اومی، مان د سازمان

جی جز  لم ققوق جست کیه بیه مطالعیه      عا  در قوزه ققوق  اومی جستد در تعرصفی دصرر، ققوق  اومی شایه

در  پردجزدد صا جدجره شوندگان( می بردجرجن  رمانر جبط زمامدجرجن ) رمانر جصان صا جشخاص دجرجی جقمدجر(   شهر ندجن )

جبیلی آن مطالعیه قوج ید     تصی مأمورجی جز  لم ققوق جست کیه   توجن گفت، ققوق  اومی شایه نررش تلفیقی می

 د22مربوط به سازماندهی ر جبط در نی   بر نی د لت جست

  جز هایین ر  م طی     31شود ققوق  اومی با سه معیار ماهوی، شخصی   قاکایمی جز ققوق یصوبی ممااصت می

یاص یود رج دجرد    امل جبلی جصن تااصت   م ط  نیت به تفیا ت ب ییادصن سیاقت جمیر  ایومی بیا سیاقت جمیر         

 د31گردد یصوبی   جقمضائات یاص هرصك برمی

در ققوق  اومی مدرن که مبم ی بر تاهورصت   نشأت گر من ق  قاکایت جز آن ملت جست   با ت وری سیاسیی  

شود، تبلور ق  قاکایت ملی   سهیم شدن هاران در جدجره جمر  اومی بیا نظیام جنمخابیاتی     بانی میدموکرجسی پشمی

هیای تییجب،    های سیاسی ج رجد برجی دسمیابی به م اب  سیاسی جقدجم بیه طیرح   یده    شودد در جصن نظام جنجام می

ا در نظام سیاسی جسالم کیه مبم یی بیر    جم؛ نااص د تا به مقصود یوصا نائل شوند  رصب ده   گاه مبم ی بر نف انیت می

جست   ثانیاً  شده ش ایمه تیبه رسا، ج الً ق  قاکایت مردم در رجسمای قاکایت یدج ند 32ساالری دص ی جست مردم

شورجی نرهبان که ممشکل جز  قیهان یدجتر   س ج تیبالقمعیارهاصی نظیر تقوج   یدجترسی   نیت  تود دسمراه 

شود که بالحان در معر  آرجء  اومی قرجر بریرنید   ثالثیاً ب ییان مکمبیی      ت موت  می  ققوقدجنان پرهیتکار جس

شوندگان جز جسیمفاده جز   شود که غال  جنمخاب   ملت م لاان جصرجن موت  می رجنصج یجسالمقانون جساسی تاهوری 

 د های غربی جتم اب نااص د جی   تبلیغاتی رجصج در دموکرجسی شرردها   شارالتانیتم رسانه

هاصی برجی تل  مشارکت  اومی   تصدی م ابی  سیاسیی در چیارچوب     جست طرح   ده ذکر انصشا قا  نصج با

هاصی موت  جقبا   جما باصد توته دجشت که چ انچه ک ی با طرح   ده؛ جست رشصموردپیموجزصن جسالمی   قانونی 

نو ی موت   رصفمن   جغوجء مردم شیده جسیت      ها تحق  نیاب د ج الً به   سپس جصن   ده ی یود شودسو بهمردمی 

                                                           

 د2، ص 1323جکبر، مبانی ققوق  اومی، تهرجن: ت رل، چ چهارم،  گرتی،  لی د22

 د31-26، بص 1323پر صن، ییرجهلل، مبانی ققوق  اومی، تهرجن: سات، چ د م،  د31

 د1، ص 1321ز لر، جلیتجبت، درآمدی بر ققوق  اومی، ترتاه مجمبی  ج ظی، تهرجن: تا دجنه، ت رل، چ د م،  د31

ج رجدى گاان نک  د که جمام بترگوجر ما، جنمخابات رج جز  ره گ غربى گر ت   آن رج قاطى کرد با تفکر جسالمى   شیرصعت جسیالمى؛ نیه، جگیر     » د32

، جمام هیچ تقیدى ندجشت؛ آن آدم بیرصح    شد ی  جز شرصعت جسالمى جسمفاده نا بود یبه آرجء مردم، تت  دصن نا ى ساالرى   تکیه جنمخابات   مردم

هیا      نصی     جترجهیا    یت    هیا  یگیجر ى قانون د جصن تت  دصن جست، لیج شرصعت جسالمى چهارچوب جست؛ در هاهکرد یقاطع، مطل  رج بیان م

سیاالرى   ى میردم   سییله  ر مارهاى  اومى که تابع جصن نظم سیاسى   مدنى جست، باصد شرصعت جسالمى ر اصت بشود؛   گردش کار در جصن نظام بیه 

، یبرگان رج جنمخیاب  ک  د یب م،  زرج رج با جسطه جنمخاک  د یتاهور رج جنمخاب م ، رئیسک  د یى مجلس رج جنمخاب م جست؛ صع ى آقاد مردم نااص ده

 (د1323یردجد  14جی،  جهلل یام ه )آصت« ت؛ کار، دست مردم جسک  د ی، رهبرى رج با جسطه جنمخاب مک  د یم
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جی مصدجق بریوردجری  گونه جصن جز قیث جیالقی   ققوقی مرد د جست، ثانیاً بریوردجر شدن  ی جز آن م  ولیت به

 شودد وج در  ی مینار جست که قکم قانونی   شر ی یود رج دجرد   ثالثاً موت  جزجله بفات جمانت   تق

 تود دجرد که جگرچه ب مر جبلی تکوصن آن « انتظار مشروع»گیشمه جز جصن در م ط  ققوق  اومی جبلی با   وجن 

تجلی تااصت  در جقعتوجن دجم ه شاو  آن رج به ققوق جساسی نیت ت ری دجدد جصن جبل  در ققوق جدجری جست  لی می

دصده شد ققیوق یصوبیی،  اومیاً بیرجی      تر ایپکه  بورت نصبدب یادصن میان ققوق یصوبی    اومی جست، 

که ققوق  اومی بِرف   ده رج نیت تحت جصین جبیل    ی بِرف قائل به جرزش ققوقی یابی نی ت، قا  آن   ده

گیجری ققوقی قرجر دجده جسیتد جصین جبیل در ققیقیت بییانرر آن جسیت کیه         شکل مجتج مورد ش اساصی   جرزش به

های کارگتجرجن د لمی   مقامات  اومی موتی  پدصیدجر شیدن جنمظیاری در شیهر ندجن         دهها    ها، ج الن تصایم

د جگرچه در تا ك بیه جصین جبیل ماکین     33تحق  صابد قمااًباص ت  گردد که جصن جنمظار بعدی ققوقی دجرد   می می

جنمظیار نااصید   شود که صك کارگتجر  اومی جقدجم بیه جصجیاد جصین     صی مطرح میدرتاجست جشکا  شود که جصن جبل 

توجن گفت نامتد موردنظر نیت بیا طیرح    نامتد جنمخاباتی ه وز به صك مقام رسای تبدصل نشده جست، جما می که یدرقال

نااصد که ب ا به آن جمیدها   جنمظارجت به  رد میوردنظر رأی   ک  دگان جصجاد می های یود جنمظارجتی رج در جنمخاب   ده

هیا مبیادرت  رزدد    ت   جیمیارجت موتود در آن م ص  ن بت به تحق  آن   دهده د تا  ی با توته به بالقی می

قا  جگر  ی پس جز دسمیابی به آن م  ولیت جز جصفای تعهدجت پیشین یود که موت  برگتصدن  ی جز سوی میردم  

 34  دجن ت؟ک  دگان موجییه کرد   م  و در جنمخاب جادشدهصجتوجن  ی رج بر مب ای جنمظار   زد آصا نای باز سرشد 

 محاسن طرح وعده انتخاباتی -3

 توجن به موجرد ذصل جشاره ناود: جصن محاسن می جزتالهتوجند محاس ی رج نیت با یود دجشمه باشدد    ده جنمخاباتی می

 ج تجصا مشارکت  اومی در جنمخابات   جز جصن طرص  تحکیم جقمدجر نظام سیاسی 

 جمکانات م ص  سیاسی تهت تحقی  جهیدجف   یده    مشی تهت جسمفاده جز  گیجری   جصجاد یط هدف

 شده دجده

 ها های جتخاذی در زمان م  ولیت جز طرص  بیان   ده سازی ر صکردها   سیاست شفاف 

 ها  ر ع مشکالت تامعه جز طرص  جتخاذ برنامه مشخص در رجسمای تحق    ده 

 معایب طرح وعده انتخاباتی -4

                                                           

، 61، شیااره  21زجر ی، محادق ین؛ به یا، م یح، تأملی بر جمکان ج اا  جبل جنمظار مشر ع در دصوجن  دجلت جدجری،  صیل امه رجهبیرد، سیا      د33

 د163-157، بص 1321ان زم م

تاهور م یمقر   توجن جصن جبل رج با تاام شر ط   قاالتا مورد جسم اد قرجر دجد، جز تاله در قالمی که رصیس جلبمه در بریی قاالت م مقیااً می د34

هیا در ققیقیت    ه جصن   دهنااصد ک هاصی می تاهوری جقدجم به طرح   ده در رقابت با ساصر نامتدهای جنمخاباتی تهت تصدی د باره م ص  رصاست

 گرددد می« جنمظار مشر ع»در مقام صك کارگتجر جمر  اومی در قا  طرح جست   جز هاین ر  م مقیااً مشاو  قا ده 
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توجند موتد آثار   تبعیات نیامطلوبی نییت     رغم محاس ی که ماکن جست با یود دجشمه باشد، می   ده جنمخاباتی  لی

 :جزتالهباشدد 

  ،که هرکس در موجتهه با   ده رقبای دصریر،   بورت نصبدتبدصل رقابت جنمخاباتی به صك متجصده بترگ

 های بترگ، غیرمعقو   لی  رصب ده   تیجب بتندد دست به طرح   ده

 شده جرجئههای  جصجاد صأ    سریوردگی در تامعه در بورت تحق  نیا من   ده 

 ها کاها ج مااد مردم به م  والن در بورت  دم تحق    ده 

 های یارج جز چارچوب   تیالش در   شور جز طرص  جرجئه   دهبرهم زدن نظام قانونی   جدجره بحیح ک

 ها تهت تحق  آن

 های ب فی، طبقاتی    سازی بخشی دصرر جز طرص  بیان   ده ی قشری جز مردم   محر مبریوردجر ساز

 شغلی

 موازین طرح وعده انتخاباتی  -5

شود که ن بت به قوجنین باالدسیمی   جسیا  نظیام سیاسیی ج یالم       توسط ک انی جبرجز می جزآنجاکه  ده جنمخاباتی 

جند   با توته به جص که هیر م صی    موقعییت سیاسیی جز صیك ظر ییت یابیی برییوردجر جسیت             ادجری ناوده

 :جزتالهباص ت در چارچوب موجزصن   معیارهای یابی طرح   پیریری شودد  می

 جندجز،  ( س د چشم2( قانون جساسی، 1در نظام ققوقی جصرجن:  مثا    وجن بهسمی )لت م ر اصت جس اد باالد

 های جنمخاباتی های توسعه( در ه رام طرح   ده ( برنامه4های کلی نظام    ( سیاست3

 جیمییارجت نااص یدگی مجلیس،     میوردنظر های م صی  سیاسیی    توته به میتجن جیمیارجت   بالقیت(

 د(تاهوری  دد جیمیارجت رصاست

 جبم ا بر  قالنیت   جتکا به ر اصت کرجمت شهر ندجن 

 جی طرح نشود که برجی تحق  آن نیاز به زمانی بیا جز د ره تصیدی   جی که   ده گونه م د بودن، به زمان

در نظیام سیاسیی    سیاله  دههیاصی بیا سررسیید     آن م ص  توسط صك شخص جست )میثالً طیرح   یده   

 تاهوری( صاستتوسط نامتدهای ر رجنصج یجسالمتاهوری 

 ها به مردم؛ با جصن توضیح که جساساً  ها   جرجئه آن های کارش اسی    لای جز کلیت   ده پشمیبانی برنامه

ذجتاً دجرجی جتقیان  لایی،   « برنامه» که یدرقالنف ه کلی،  رصب ده، تیجب   شعارگونه جست،   ی«   ده»

تیای   جلاقید ر بیه   باص ت قمیی  می ر  نصجزجد ی جستتتئبین    م د،  جقع مبم ی بر کار کارش اسی، زمان

 ناودد« برنامه»  ده، جز نامتدهای جنمخاباتی طل  
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 ها، بدصن مع ا که   ده قالت شعاری ندجشمه باشد   ناظر به تحق  مصیادص  معیین      کلی نبودن   ده

وجنید  ت هاصی نظیر تحقی   یدجلت، آزجدی، ر یع  قیر  ددد نایی      مح وسی باشدد جز جصن م ظر طرح   ده

 یود صك   ده بحیح   مطلوب باشدد یودی به

 وعده انتخاباتی در دیگر کشورها -6

ها مخمص به جصرجن نی ت،   هر کشیوری کیه    ها   برنامه دغدغه میتجن  جقعیت   قابل  بو    قصو  بودن   ده

جما نکمه قائت جهاییت  ؛ در نظام سیاسی یود چارچوب جنمخابات رج پیصر مه باشد الترم به جصن دغدغه یوجهد رسید

تری دجرنید دسیت بیه     صا مه تر    ره گ ققوقی تکامل در جصن میان آن جست که کشورهاصی که نظام ققوقی پیشر مه

 جندد ها زده سازی، ج مبارس جی   نظارت بر میتجن تحق    ده جصجاد ساز کارهاصی تهت شفاف

هیای گونیاگون    های جقتجب در قیطیه  ها   برنامه تاامی   ده 35جی جندجزی سامانه   وجن مثا  در کشور کانادج با رجه به

توجن د با مرجتعیه   جست   شهر ندجن می شده درج كیبه تفک، آموزش،  ره گ  دددجقمصاد مالیات، سالممی، مهاترت،

 بی ی دست به جنمخیاب بتن یدد گیشیمه جز آنکیه پیس جز      م د   قابل پیا بورت ب یار آگاهانه، نظام به جصن سامانه به

صابد   جصین ییود    ها جدجمه می ها   برنامه پیر زی صکی جز جقتجب  عالیت جصن سامانه در زمی ه ربد میتجن تحق    ده

 گرددد ها   جصجاد نظارت  اومی می ها   برنامه موت   دم تغا ل ن بت به   ده

هیای جشیخاص   جقیتجب     هیا   برنامیه   که ممعل  به کشور جسمرجلیاست، به ثبت   بررسی   ده 36در سامانه دصرری

تونی جبوت   تیم  ی برجی جنمخابات سا  »جستد در توضیح م درج در جصن ساصت چ ین آمده جست که:  شده پردجیمه

ها رج پیا نهادندد جبوت بر جصن ج مقاد جست که جسماندجردهای باالصی رج تهت ربد   هرست بل دباالصی جز   ده 2113

شایصه جبیل دموکرجسی جست کیه د لمایردجن قی      كص نصج»صن با ر جست که هاصا قرجر دجده جستد  ی بر ج   ده

 توتیه  قابیل جبمکیار  «د ندجرند قبل جز جنمخابات چیتی رج جبرجز ک  د   پس جز پیر زی به چیتی مخالف آن  ال نااص د

میوزش،  محور )رسیانه   جرتباطیات، جقمصیاد، آ    11ها در قال   جصن ساصت آن جست که ضان تق یم   تفکیك   ده

، سالممی، مهاترت، جمور مربوط به بومیان، جمور زصرب اصی، نظام ققوقی، یدمات جتمایا ی   مالییات(    تصز طیمح

شیکل   گانیه رج بیه   تحق  صا من صا محق  نشدن هرصك جز جصین جمیور صیازده    هرسا ی در تتئبورت ییلی دقی     به

هیا رج   دربدی جز مجاوع تحق  برنامه هرسا در پاصان  چ ین ناودجری در برجبر دصدگان مخاطبان قرجر دجده جستد هم

 شیده  مموقف% 11% در دست جقدجم، 27، ا مهص تحق ها  جز   ده 38دهد که در تارصخ نرارش جصن تحقی  % گتجرش می

 جستد ا مهین تحق % 24  

ی زصادی ها تصسا  بجست    دجکردهیپجصن ر صه در کشورهای مخملفی )آمرصکا، جنرل مان، ه د، مکتصك  ددد( ر جج 

  رماصید: می مشاهده لصذها رج در  نااص د که تعدجدی جز مشهورترصن آن در جصن زمی ه  عالیت می
https://trumptracker.github.io/  

                                                           

  http://www.canada.com/news/decision-canada/promises.html د35

  /http://www.abc.net.au/news/factcheck/promisetracker د36
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https://www.npmjs.com/package/promise-tracker  

http://promisetracker.org/  

http://www.comovamosnl.org/  

https://www.federalretirees.ca/en/Advocacy/Promise-Tracker  

https://govtracker.co.uk/  

https://deldichoalhecho.cl/  

http://www.electionpromisestracker.in/category/fact-check/  

http://projects.thestar.com/promise-tracker  

http://www.aaptracker.in/projects  

http://www.politifact.com/truth-o-meter/promises/obameter/  

جنیدجزی   جی نی ت  جرد  ال شده جست   بیا رجه  صا مه ظاهر کشور توسعه در جصن زمی ه قمی کشور ج غان مان نیت که به

هیا رج   های جنمخاباتی قکومت  قدت ملی برآمده جست     ده ثبت   ربد   ده دربدد« جز تعهد تا  ال»سامانه 

ها نییت در   ها   برنامه ب دی کرده جستد   ده طبقه نشده جنجامشده، در قا  پیشر ت، غیر عا     در چهار قال  جنجام

ی   قاکایت قانون، ققوق بشر، توسعه جقمصادی   جتمایا ی، بیلح   جم ییت   سیاسیت     دجر قکومتپ ج محور 

جز »هر تعهد در برنامه »جست:  شده درجت در جصن سامانه چ ین د در زمی ه جرزصابی تعهدجت نیجند شده یب د دسمهیارتی 

باشد تا پیشر ت تعهدجت قکومت  قدت ملیی میورد جرزصیابی قیرجر گییردد       شایص می 3-1دجرجی  «تعهد تا  ال

 ها در نظر گر مه جست: رج برجی جنمخاب شایص طلوع نیوز معیارجت ذصل

 باشدد شده پیااصا درست بورت به آن پیشر ت که شایص ترصن مرتبط دجشمن  ج مااد: قابل

  هم باشدد مشخص: شایص  جضح، قابل پیااصا   مشخص باشدد بعال ه شایص باصد نتد مردم  ام قابل

 د«ها به قین نمیجه برسد ک د، در رجبطه به پیشر ت   ده که شایص رج مر ر می یمقصد: هرک 
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هیای   یأل   نقص قیانونی   سیایماری در زمی یه پیرییری ققیوقی   یده       بامالقظهگفمه    با توته به مطال  پیا

شیود     مح یوب میی   م ی له مثابه  مح باب جصین   شودد جصن پیش هادجت به جنمخاباتی پیش هادجتی در جصن زمی ه جرجئه می

تر کردن جصن پیشی هادجت   صیا طیرح     در زمی ه پخمهها   تحقیقات یوصا  توجن د با تأمل ققوقدجنان گرجمی کشور می

 ذکیر  انصشیا های جنمخابیاتی باشی دد    بخشی به طرح   ده گر جرتقاء نظام ققوقی کشور   جنضباط پیش هادجت نو صاری

باص ت    برجی ساصر م اب   اومی می جند شده طرحتاهوری  جست که پیش هادهای آتی با تارکت بر م ص  رصاست

 جصی رج طرح ناوددپیش هادجت مجت

ها، پیس   رغم ج الم ج لیه بریی   ده جست که بریی نامتدها  لی شده مشاهدهدر بریی موجرد  که صیجزآنجا د1.1

جند الزم جست طی قانونی نامتدهای جنمخاباتی رج ملیتم بیه جصین     های یود شده م کر   ده شدن دهصبرگتجز 

هیا     جی مکموب، مشر ح   جمضاءشده جز برنامیه  برجی نامتدی جنمخابات ن خه نام ثبتسایت که در زمان 

 های یوصا رج به شورجی نرهبان ت لیم نااص دد   ده

جز  هرکیدجم هیا،   هیا   برنامیه   م ظور جتقان جمر   جصجاد جطای ان ج لیه در مردم ن بت به  الی بودن   یده  به د1.2

های جقمصادی،  ره ری، جتماا ی   سیاسی ییوصا     دهها    نامتدها مکلف جست برجی هرصك جز برنامه

 تأصید   جمضاء سی نفر جز جساتید دجنشراهی کشور )در ترجز دجنشیار   باالتر( رج ک   نااصدد

هیا     ن بت به جظهارنظر پیرجمیون جنطبیاق صیا  یدم جنطبیاق برنامیه       37جصرجنی پیشر ت-مرکت جلروی جسالمی د1.3

 ی پیشر ت مکلف شوددرجنصج یجسالمهای جلروی  مشخصه های نامتدهای محمرم با س د     ده

هیای نامتدهیا بیا قیانون جساسیی         هیا   برنامیه   شورجی نرهبان ن بت به مغاصرت صا  دم مغیاصرت   یده   د1.4

 د32مکلف شود 38های کلی نظام سیاست

ها  سوصی آن های  ره ری نامتدهای محمرم   هم ها   برنامه ن بت به   ده 41شورجی  الی جنقالب  ره ری د1.5

 گیجری کالن  ره ری کشور مکلف به ج الم نظر شودد های  ره گ جسالمی   جنقالبی   هدف با شایصه

هیای جقمصیادی، شیورجی  یالی      هیا   برنامیه   بانك مرکتی   مرکت آمار جصرجن ن بت به میتجن تحق    ده  د1.6

هیا       یده  ی پیشیر ت ن یبت بیه مییتجن   کیفییت تحقی       رجنی صج یجسالمجنقالب  ره ری   مرکت جلروی 

                                                           

جی دجرد   در قکیم صیك    با قکم مقام معظم رهبری آغاز به کار ناوده جسیت   جز جصین قییث میاهیمی  رجقیوه      12/13/21جصن مرکت در تارصخ  د37

 دست آ رده جستد ی پیشر ت جست   تاک ون تو یقات زصادی در جصن  ربه بهرجنصج یجسالمها   جلروی  م ظور تد صن شایصه جندصشکده قاکایمی به

های یارج جز جیمیارجت قانونی   هرگونه جقدجم  ما و یت هرگونه تخرص ، تهدصد، تطایع،  رص      ده»های کلی جنمخابات:  م سیاستب د پ ج د38

 «دمغاصر جم یت ملی نظیر تفرقه قومی   میهبی در تبلیغات جنمخاباتی

قانون جساسی شورجی نرهبان مکلف به س جا مصوبات مجلس شورجی جسالمی   مصوبات قیوه مجرصیه بیا قیانون      21طب  جبل  که صیجزآنجا د32

بیالقیت نامتدهیای جنمخابیات     دیی تائقانون جساسی که مشعر بیه لیت م    111جبل  2های کلی نظام جست   با توته به ب د  جساسی، شرع   سیاست

جست جصن پیش هاد بر محال جصن  ظاصف قانونی   نقا شورجی نرهبان در ه دسه ققوق جساسی تاهیوری  تاهوری توسط شورجی نرهبان  رصاست

 جستد شده طرح رجنصج یجسالم

جست    ظیفه جبلی آن مه دسی  ره ری  گر مه شکلهای ققیقی   ققوقی ممعددی  ی جست که با قضور شخصیتج  رج قوه نهاد كجصن شورج ص د41

 الن  ره ری کشور جستدکشور   نظارت بر قرکت ک
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هیای   هیا   برنامیه   های  ره ری   مجلس شورجی جسالمی ن بت به میتجن   کیفیت تحق  کل   یده  برنامه

 مجتج مکلف به جرجئه گتجرش به مردم شوندد کل بهم مخ  در پاصان د ره چهارساله، هرصك  تاهور سیرئ

تاهور پس جز گیشت د  سا  جز مدت رصاست یود ن یبت بیه کیفییت   کاییت تحقی        محمرم استصر د1.7

 شورجی جسالمی گتجرشی رج جرجئه نااصدد در مجلسهای یوصا    ده

نهادهای مخملف به مجلس شورجی جسالمی   گتجرش ییود مجلیس شیورجی جسیالمی در       با جرجئه گتجرش د1.8

هیای   هیا   برنامیه   دربدی   یده  51میتجن تحق   تاهوری ن بت به های رصاست زمی ه میتجن تحق    ده

دربید مجایوع    51آصیدد در بیورت جقیرجز  یدم تحقی  قیدجقل        به  ایل گیری  تاهوری رأی رصاست

جی  مثابیه جمیاره   مجاوع نااص دگان مجلس شورجی جسالمی جصین جمیر بیه    د سومتوسط  شده ج المهای  برنامه

بیودن  « مدصر   مدبر»خص متبور جز قیث  بف تهت تأمل بیشمر شورجی نرهبان در جقرجز بالقیت ش

 باصد تلقی گرددد

بخشیی بیه طیرح     ی م اسبی تهت جنضباطضاانت جترجتوجند  ت هاصی نای جست که ساز کارهای ققوقی به ذکر انصشا

ها باشد، جز هاین ر   ها   برنامه تاهوری ن بت به   ده ها جز سوی نامتدها   صا پاسخرو ناودن مقام رصاست   ده

قیرجر دجدد جسیمفاده جز ظر ییت جقیتجب،      موردتوتیه ی رج نیت در جصن زمی یه  رققوقیغباص ت نهادها   سایمارهای  یم

گری تحق   ها   مرجکت تحقیقاتی در زمی ه مطالبه های تخصصی، ج کار  اومی   پژ هشکده ها، جب اف، جنجان رسانه

ا جز طرص  جصجاد گفماان  اومی در جصن زمی یه الزم  ه تاهوری به  ال به   ده ها   ملتم سایمن مقام رصاست   ده

 رسدد به نظر می

 گیری نتیجه

 به نباصد قدرت به دسمیابی برجی که چرج، ر د نای شاار به م مح ن جمری ج الً جیالقی م ظر جز جنمخاباتی   ده

  هم ها   ده جصند گیرد می بورت ساالر مردم های نظام در ها   ده جصن طرح سوصی جزد پردجیت ت ازع   رقابت

 ها   ده جصن با رجبطه در رسد می نظر بهد شوند نایوشاص دی تبعات پدصدجری م ب  هم   یوب آثار موتد توجن د می

   ماهیت،  الکرد سابقه به ها   ده جز بیا که گااشت هات مردم سیاسی  ره گ جرتقاء به باص ت می ج الً

 قوجنین زمی ه در گیر تصایم   ناظر نهادهای سوی جز باص ت می ثانیاًد نااص د دقت نامتدها مشخص های برنامه

 تقوصت ضان که جست الزم ثالثاًد شود گر مه نظر در ها   ده جصن طرح تهت مشخصی های چارچوب جنمخاباتی

 مقررجت   قوجنین  ضع به ن بت، ها   ده جصن پیریری چرونری   چی می زمی ه در ققوقی  لای های بحث

 جقدجم نامتدی زمان در ج المی های   ده بار زصر جز کردن یالی شانه جز نامتدها دجدن پرهیت تهت الزم بازدجرنده

 د لماردجن سوی جز طوالنی زمانی بازه صك در ها   ده تحق   دمد بریرد بورت مق ن نهاد سوی جز شاص مه

   ملت   د لت میان رجبطه در یلل جصجاد، سیاسی دسمراه   م  والن به مردم ج ماادی بی به م جر توجند می

  دشود سیاسی نظام کلیت کارآمدی جز  اومی نارضاصمی
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