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 پیشگفتار ناشر

بن اد عبدالرحمد ، ١٣٨٨در آستتنا د دیم د دورا ا نبابار ریاستتت رم ورر ایران در ستتا  

تی رم ورر استتت می ایران به زبان ا سی متتتی مننشتتتر برومند مقاله ار تحق قی در بارا  ظام ا نبابا

. اید مقاله حقوقی تا افکار عمومی ر ان را از قوا  د و سازکار ا نبابار در ایران مطیع سازد کرد

قا ون ا نبابار را در چارچوب قا ون اساسی کشور و در مقایمه با مع اریایی بررسی می کند که 

ه و آزاد بودن ا نبابار تع  د کرده استتت. اید بررستتی به حقوق ب د المیل برار محک زدن منصتتنا 

 سه ببش تقم م می شود. 

  مرورر استتتتتتت بر تحو تی که در   م قرن ا  ر در قا ون ب د المیل در رابطه با ببش او  

ممتتۀید ا نبابار رتتورر هرفنه استتت. در اید ببش بر ایم ت روزافاون آزادر ا نبابار، و حقوق 

 ویش، از دیدهاه حقوق ب د المیل و ارتباط تنساتنگ و  وید مشتتتروع ت  فرد در تع  د ستتتر وشتتتت

 تأک د شده است. منصنا هالمییی یک حکومت و ا نبابار آزاد و ب د

م اید مقاله به بررستتتتتی تطب قی قا ون ا نبابار رم ورر استتتتت می ایران و قوا  د  ببش دو 

قائص و کمبوب د بار پردا نه، و   با به ا ن باتی در المییی مربوط  با قا ون و عرف ا ن یار اید  د 

 کرده است. را از  ظر حقوقی به دق ت تحی ل رم ورر اس می ایران

 رم ورر اس می ،به اید اسند   که : " باید در رابطه با ا نبابارپاسبی است ببش آ ر 

 د ل چنر ارتتدایران را با کشتتور یار دموکرات کی ما ند ستتوئد و دا مارا مقایمتته کرد." هو اینکه 

که استتتنحقاق مردمان ستتتوئد و  اهننه استتتت بر اید فرض  مغالطه آم ا استتتت، زیرا مبننیاستتتند لی 

ود با اید ور، دا مارا برار تع  د ستتر وشتتت  ود ب شتتنر از ایرا  ان یا دیسر میل ر ان ستتوم استتت

باباتی فرید حکمت حقوق دان یمکار بن اد برومند، در پایان مقاله اش به مقایمتتتتتتته  ظام یار ا ن

رم ورر استت می ایران و دو کشتتور ممتتیمان پاکمتتنان و مالار پردا نه استتت.  ن سد اید بررستتی 

تطب قی  اید استتتتتتت که حنی در  ظام یار  ه چندان دموکرات ک و آزاد مالار و پاکمتتتتتتنان قوا  د 

 مربوط به ا نبابار پ شرفنه تر و مردم سا ر تر از رم ورر اس می ایران است.

ریاستتتت رم ورر ایران و ا نبابار مسیو شتتتورار  دیماز ا نبابار دورا  بحران حارتتتل

ا نبابار را در م ان فعا ن ستتتت استتتتی و مد ی و شتتتترکت در بحث در مورد  ١٣٩١استتتت می ستتتتا  

یمچن د ش رو دان کشورمان دامد زد. به یم د دل ل بن اد برومند تصم م هرفت که بررسی حقوقی 
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برار غنار بحث، به ویژه در  یران را به زبان فارستتتی تررمه و ظام ا نباباتی رم ورر استتت می ا

 در ا ن ار ع قمندان قرار دید.  رابطه با حقوق ب د المیل،

*** 
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 مقدمه

رم تتتورر استتت می ایتتتران، در پاستتته بتتته کمتتتا ی کتتته رفنتتتارش در رامعتتتد بتتت د المییتتتی، و 

عتتتا متتتی کنتتتد کتتته  ظتتتامی کار امتتته اش در زم نتتتد حقتتتوق بشتتتر، را متتتورد ا نقتتتاد قتتترار متتتی دینتتتد اد

دموکرات تتتتک استتتتت. ریبتتتتران رتیتتتتم ا ستتتتام ا نبابتتتتار ادوارر رئتتتت و رم تتتتورر و  ماینتتتتدهان 

ل اثبتتتار ایتتتد ادعتتتا متتتی شتتتمر د. در هتتتایر و در مقایمتتته بتتتا یتتتمسیتتتو شتتتورار استتت می را از د 

ی پتتتفیرفننی بتتته  ظتتتر متتتی رستتتد.  ا نبابتتتار مسیتتتو یب شتتتنر کشتتتوریار  اورم ا تتته چنتتت د ادعتتتا

ی و رئتتتت و رم تتتتورر در ایتتتتران تتتتتا کنتتتتون بتتتته هو تتتته ار متتتتنظم و ادوارر و بتتتتا شتتتتورار استتتت م

ار شتتتده استتتت. اشتتترکت شتتتمارر قابتتتل تورتتته از  امادیتتتار  ماینتتتدهی و ریاستتتت رم تتتورر برهتتت

در ایتتتد ا نبابتتتار فعال تتتت یتتتار تبی غتتتاتی و رقابتتتت بتتت د  امادیتتتار وارتتتد رتتت ح ت   تتتا مستتتاز 

 شنا نه می شود.  

ا، با تور ی دق ق تر و   سایی ترف تربه ادعار ریبران رم ورر اس می روشد می شود که ام 

ار شده در ایران  شا ی از احنرام به بم ارر از ارو  حقوق ب د المیل و به ادر ا نبابار بره

حاکم ت عال د می ت   مت.  ه تن ا احااب س اسی و رسا ه یار ممنقل، که از   ادیار ضرورر 

بابار به شمار می آیند، حضورر در عررد س اسی  دار د، برار شرکت مؤثر ش رو دان در ا ن

ر ح ت  امادیار ریاست رم ورر و  مایندهی مسیو شورار اس می   ا باید از سور شورار 

 د شود، و ش رو دان برار شرکت در ا نبابار تحت فشار قرار می ه ر د. به اید أی س بان ت

وان مشابه ا نبابار  مایشی ار دا مت که در ترت ب، ا نبابار عمومی رم ورر اس می را می ت

رم ورر »که  ام  -دوران رنگ سرد در اتحاد رمای ر شورور و دیسر کشوریار بیوا شرق 

ار می شد.  به سبد دیسر، مسموعه ار از ابره -را بر ود هفاشنه بود د« دموکرات ک  یق

اتی توسط   اد یار غ رپاسبسو قوا  د محدود کنندا ا نباباتی از یک سو، و رد  امادیار ا نباب

از سور دیسر، ش رو دان ایرا ی را عم ً از حق شرکت آزادا ه و آهایا ه در ا نبابار عمومی 

محروم کرده است. در  ن سه،  ظام رم ورر اس می را با ی چ تعرینی  می توان یک  ظام 

ر عمومی در رم ورر دموکرات ک شمرد. اید داورر به ویژه ینسامی تأئ د می شود که ا نبابا

، مالار و پاکمنان مقایمه کن م. با اکثریت ممیمان با اس می را با ا نبابار ادوارر در دو کشور

مرورر بر قوا  د ا نباباتی و م اان اسنق   و آزادر   ادیار س اسی اید سه کشور اید واقع ت 
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عمومی بم ار کمنر از آن  د می شود که  قش اراده و  واست ش رو دان ایران در ا نبابار یتأ

 است که در  قش و ارادا مردم مالار و پاکمنان می توان دید. 

 

*** 
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 دموکراسی، انتخابات و حقوق بین الملل -١

باط بود. در واقع، تا  با مقولد دموکراستتتتتتی کماب ش بی ارت تا چندر پ ش حقوق ب د المیل 

ن اساسی کشوریا و چسو سی تشک ل م( ممائل مربوط به قا و١٩٨٠ ورش در ) ١٣٦٠اوا ر دید 

که از ارتتتو  کی در حقوق  . ارتتتل حاکم ت دولت ظام حکومنی رائی در حقوق ب د المیل  داشتتتت

 1ب د المیل استتت د الت رامعد ب د المییی درامور دا یی کشتتوریا، از رمیه  وع  ظام ستت استتی آ  ا،

هاه یار ب د المییی  ور برگ و را منع می کرد. با اید یمه، ارتتتتتتو  تازه ار که مبنار احکام داد

سی و حقوق ب د  شد به تدریج راه را برار ایساد پ و د ب د دموکرا توک و در پایان رنگ ر ا ی دوم 

المیل هشود. از اید پو قیمرو ر ح ت حقوق ب د المیل از بررسی و د الت در رفنار دولت یا با 

 د که یا شان را   ا دربرهرفت و دیرر  پایکدیسر به تدریج فراتر رفت و رفنار دولت یا با ش رو د

شتتتتتأن و حقوق فرد در ستتتتتا نار ستتتتت استتتتتی یرکشتتتتتور ایم نی ویژه یافت. هرچه ارتتتتتو   اهر بر 

دموکراستتی ینوز ببش کامیی از حقوق ب د المیل را تشتتک ل  می دیند، رو در ا کار پفیر به ستتور 

اید رو د بر موازید  2آغاز شتتتده استتتت.« حکومت دموکرات ک»پفیرفند حق دستتتنرستتتی ا متتتان به 

ی و بر تنمتتت ر رامعد ب د المییی از قراردادیا و م ثاق یار  اهر بر یستتتن نی حقوق ب د المیل از ستتتو

شورور و  منی اتحاد رمای ر  شی دولت یار کمو   ست.  فروپا سور دیسر، منکی ا شر از  حقوق ب

از موازید حقوق ب د  اروپار شرقی تحو   تدریسی ایدا دموکراسی را از یک آرمان بشرر به یکی

ا و درع د حا  به یم پ وسنه   ا  المیل شناب ببش د. اید تحو  در ع د حا  از سه ایدا حقوقی مسا 

شن اف و  ب ان  شأر هرفنه است: حق مردم به تع  د سر وشت  ود، آزادر  ، و سرا سام ا نبابار 

ر ا نبابار آزاد تعریف و آزاد. در چن د چارچوبی استتتتت که موازید و شتتتترایط  زم برار برهاار

 تثب ت شده ا د. 

 

                                                 
 به:ن. ا. .  1 

American Law Institute, Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States, § 203, 

comment (e) (1987). 

 

 . ن. ا. به: 2 

Thomas Franck, “The Emerging Right to Democratic Governance,” American Journal of International Law 

86, (1992), 47. 
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 ( پیشینۀ تاریخیالف

حق ا مان یا به تع  د سر وشت  بمن د و م م ترید ایده یار سه ها ه بود که پو از رنگ 

م به یکی از پویاترید ارو  حقوق ب د المیل مبد  شد. ر ا ی دو 
با اتکار به اید حق، "مردمی که  3

، و در ستتتتتترزم د مع د و محتتدودر، ز تتدهی کرده ا تتد می توا نتتد یکتتدیسر در دورا ی طو  ی بتتا

منشور سازمان میل منحد اید  4سر وشت س اسی  ود را با رعایت ارو  دموکرات ک رقم ز ند."

 5 د کرده و آن را پو از ریح ب د المییی م منرید یدف  ویش شمرده است.یحق را به تصریح تأ

یار آفریقا و آس ا، حق مردم به تع  د سر وشت  ود به  ی از سرزم دیبا آغاز رریان اسنعمارزدا

ستتتتتترعت از یک آرمان  ظرر به پدیده ار ع نی و مادر مبد  شتتتتتتد. ستتتتتتازمان میل منحد در اید 

دهرهو ی  قشتتتتی کی در داشتتتتت از رمیه با پفیرفند ق موم ت موقت ستتتترزم د یار استتتتنعمارر و با 

اید هو ه ستتتتتترزم د یا می ا سام د.  در ستتتتتتا   ظارر بر ا نباباتی که در   ایت امر به استتتتتتنق   

س اسی،»م(،  تصویب ١٩٦٧) ١٣٤٦ سر وشت را « م ثاق ب د المییی حقوق مد ی و  ّ  تع  د  حق 

ب ش از پ ش تحک م و تثبت کرد. در واقع، اید م ثاق را باید م م ترید و مشروع ترید  اباار حقوق 

افاون براید، م ثاق ب د المییی حقوق  ب د المیل برار منحقق ستتتا ند ارتتتو  دموکراستتتی شتتتمرد. 

مد ی و س اسی، که شامل تعرینی رامع و دق ق از میاومار و موازید دموکراسی است، ره  شا د 

ر تسایه  اپفیر روامع  م می   ا در تحو   و تثب ت حق مردم به تع  د ستتتتتتر وشتتتتتتتت، به عنوان حق 

  ا   --«م ترید  مودار دموکراستتتیاید م » --بشتتترر، به شتتتمار می رود. حق حاکم ت عال د مردم

به کار بمتتند اید حاکم ت ممتتنیام  6پ و در تنساتنگ با حق مردم به تع  د ستتر وشتتت  ویش دارد.

  7تنویض حق  ارعما  قوا ق ریه از طرف ش رو دان به حکومت است.

بود یا  بود حاکم ت عال د مردم  ه تن ا به عنوان م م ترید ضتتتابطه برار تشتتتب ص مای ت 

ی پ و د  ورده که در حوزا رتت ح ت یمت یا شتتنا نه می شتتود بیکه به ف رستتت موضتتوع یاحکو

ف و مدافع  حقوق ب د المیل قرار دار د. اید فرض دیرینه که یر رتیم ممتتیط بر کشتتور را باید معر 

                                                 
  3 . یمان، ص ٥٤.
  4. یمان، ص ٥٢.

  5. منشور سازمان میل منحد، مادا ٢.

  6.ن. ا. به:

Steven Wheatly, “Democracy in International Law,” International Comparative Law Quarterly 51, (April  

2002) p. 49. 

  7. ن. ا. به: 



 نه آزاد نه منصفانه: انتخابات در جمهوری اسالمی ایران

 

عبدالرحمن برومند ادیبن یکیانتشارات الکترون   8 

 

ف ارادا میت  8منافع مردم آن کشتتتور شتتتمرد دیرر استتتت که باطل شتتتده. امروز، ینسامی دولت معر 

 ود که به  وعی  مایندهی اش را به دست آورده باشد. شنا نه می ش

آزادر ب تتان در حقوق ب د المیتتل تع تتد یرچتته ترفنر بتته  حکومتتت مردمیدوم د ویژهی 

استتت.   از به چن د تع در به ویژه در اروپا، پو از تسربد رتیم یار تمام  واه دیه یار  ستت استتی

و ستتپو، با  9م د ر ا ی حقوق بشتتر بمتتت در اع  آزادر ب ان، احمتتام می شتتد. ١٩٤٠و  ١٩٣٠

تنصتت ل ب شتتنر، در م ثاق ب د المییی حقوق مد ی و ستت استتی هنسا ده شتتد. اید م ثاق، ع وه بر تأک د 

 د حق میت یا به تع  د ستتتر وشتتتت  ود و   ا بر حاکم ت عال د مردم، به آزادر یا و یب شتتتنر بر تأ

 ر: آزادواقعی ضتتتترورر استتتتت:  حقوقی به تنصتتتت ل اشتتتتاره کرد که برار تحقق یک دموکراستتتتی

ثاق در مادا ب ان و حرکت رتشتتتتتتک ر و تسمعار و آزاد ندهان م  تدوید کن آزادر حق ) آن ١٩. 

حق تسمع آرام و در ماده  بر ٢١، در ماده  د کرد دیتأایم ت  قش آزادر یار ستتت استتتی  بر وردان( 

ب و ستتتتتترا سام در ماده  بر ٢٢ م یا غ رممتتتتتتنق م حق مشتتتتتتارکت ممتتتتتتنق  بر ٢٥حق تسمع و  تحا 

شتت رو دان، بدون ی چسو ه تبع ضتتی، در تصتتم م ه رر یار دولنی، حق رنر دادن و ا نباب شتتدن 

باشتتتتتتتد، و  ید آ ان  ف ارادا رنر دیندهان و عقا در ا نبابار عمومی، ادواررر و ارتتتتتت یی که معر 

در یا هرچه یریک از اید حقوق و آزا 10ب ره ورر از  دمار دولنی. درسرا سام، حق ش رو دان 

ی باز و مننوع ب نسامد یی ایم نی ویژه دارد، مسموع آن یاستتتتت که می توا د به ایساد فضتتتتایبه تن ا

 که شرط ضرورر برار تشک ل یک  ظام دموکرات ک واقعی است. 

ر ا نبابار ادوارر و اپ دایش یک  ظام کار»واقعی  حکومت دموکرات کآ رید رکد یک 

ضتتتترورر ورود چن د رکنی  بمتتتتن د بار در اع م ه عس ب   متتتتت اهر به  11«مشتتتتارکنی استتتتت.

ر ا ی حقوق بشتتر اشتتاره شتتده باشتتد. اید اع م ه حق یر ا متتا ی را به شتترکت در عررتتد ستت استتی 

مردم  استتام و منشتتار قدرر حکومت، ارادا» به رستتم ت شتتنا ت  واقعیکشتتور، از راه ا نبابار 

                                                 
Gregory H. Fox and Brad R. Roth (eds), Democratic Governance and International Law, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2000), 49. 

  8 . ن. ا. به:   

Fox and Roth, Democratic Governance and International Law, 507. 

 

  9 . مادا ١٩اع م د ر ا ی حقوق بشر: »یرکو حق دارد آزادا ه ب ندیشد و عق ده اش  را ب ان کند.«

  10.  ن. ا. به:    

Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2nd ed. (Kehl: N.P. 

Engel, 2005), 566. 

   ,Emerging RightFranck.63 ,. ن. ا. به:   11 
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 .و به طور ادوارر رورر پفیرد به درسنیکه است، اید اراده باید به وس یه ا نباباتی ابراز هردد 

ا نبابار باید عمومی و با رعایت ممتتتتاوار باشتتتتد و با رنر مبنی یا طریقه ار  ظ ر آن ا سام ه رد 

ایم ت چن د بر م ثاق ب د المییی حقوق مد ی و ستتتتتت استتتتتتی   ا  12«.که آزادر رنر را تأم د  ماید

یک حکومت دموکرات ک دا مت که بر رنر و  شرط و عنصر اریی»ا نباباتی تأک د کرد و آن را 

با اید یمه، کشتتتمکش یار ایدئولوتیک در دوران رنگ ستتترد،  13«ارادا میت استتتنوار شتتتده باشتتتد.

ط  شتتد. از کشتتوریار آمریکار شتتمالی، اروپار غربی و یما عی عمده در راه تحقق کامل اید شتترا

ت به یک حکوم دستتن ابیسفریم،  شتتمارر ا دا از کشتتوریار آستت ا، آفریقا و آمریکار رنوبی که ب

ی یدر حقوق ب د المیل بیکه، آرمان و آرزو الاامدموکرات ک در ستتتتتایر کشتتتتتوریار ر ان،  ه یک 

، و اسنقرار ١٩٩٠ب ش  بود. فروپاشی امپراتورر اتحاد رمای ر شورور، در آ رید سا  یار دید 

ر دورا ی  ش  تازه شد.  شمار کشوریار شمارر روزافاون از  ظام یار دموکرات ک در ر ان ، مب

برهاارر ا نبابار   14افاایش یافت. ١٩٩٣در ستتتتا   ١٠٧به  ١٩٧٢در ستتتتا   ٤٤دموکرات ک از 

 --در یمد روامع ر ان تکی نی یمسا ی شتتتتد. برار  بمتتتتن د بار ستتتتازمان میل منحد در  کاراهوئه 

بار و رر ا نبا قشتتی کی در در برهاا --درکشتتورر ممتتنقل و  ه ستترزم نی تازه به استتنق   رستت ده

، ستتتتتازمان میل  ظارر بر ا نبابار ١٩٩٠چندر بعد، در اکنبر  15 ظارر بر درستتتتتنی آن اینا کرد.

یائ نی را   ا بر ع ده هرفت.  از آن پو، دو  عضتتتتتتو  ظارر بر ا نبابار عمومی کشتتتتتتوریار 

نه ا د. در واقع، ارهان ی پفیرف به عنوان یکی از وهایف اید ستتتتتتتازمان،  ار هو اهون ر ان را، 

هو اهون ستتتتازمان میل منحد   ا کماب ش پ وستتتتنه بر ایم ت و ضتتتترورر بر وردارر دولت یا از 

مسمع عمومی سازمان میل منحد   ا بر اید ارل تأک د  16تأک د می کنند.« مشروع ت دموکرات ک»

و ادوارر عنصتتتتترر ضتتتتترورر و ارنناب  اپفیر برار تأم د و  واقعیا نبابار ارتتتتت ل » کرده که:

                                                 
 .  ٣، پاراهراف ٢١اع م د ر ا ی حقوق بشر، ماده   .12 

 565ICCPR Commentary, Nowak ,      . ن. ا. به:13 

 . ن. ا. به:   14 

Doh Chull Shin, “On the Third Wave of Democratization: A Synthesis and Evaluation of Recent Theory 

and Research,” World Politics, Vol. 47, No. 1 (1994), 136.  

 ن. ا. به:. 15 

Jon. M. Ebersole, “The United Nations’ Response to Requests for Assistance in Electoral Matters,” 

Virginia Journal of International Law 33, (2002), 95. 

   . ن. ا. به: 16 

Gregory H. Fox & Georg Nolte, “Intolerant Democracies,” Harvard International Law Journal, Vol. 36 

No. 1, (Winter 1995), 36.    
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ق و منافع شتت رو دان یمد کشتتوریار ر ان و تحقق  واستتت یا و ارادا آن یاستتت، از تضتتم د حقو

             17«رمیه فررت برابر برار ا نباب شدن و ابراز عق ده.

 ل پیوند بین حقوق بین الملل و دموکراسی یدالب( 

  در اثبار پ و د حقوق ب د المیل با حکومت دموکرات ک چ ار عامل اساسی در  ظر هرفنه

شود. اید عوامل یم بر ر ح ت دیریند حقوق ب د المیل در رس دهی  به روابط ب د  18می 

باط ارت»دولت یا تک ه می کنند و یم بر ارتباط تازه یافند آن با حقوق بشتتتتر.  روشتتتتد ترید عوامل 

آشتکار  ظام ا نبابار رقابنی و چندحابی با ط نی همتنرده از حقوق و آزادر یار تصتریح شتده در 

آن چه تا کنون تن ا به عنوان آرما ی موره بر زبان یا  19«اق یار هو اهون ب د المییی استتتتتتت.م ث

بوده امروز واقع نی میموم و ع نی یافنه استتتتتتت. عامل دوم، و شتتتتتتاید معنبرتر، را باید پ و د ب د 

دموکراستتتی و رنگ دا متتتت.  واقع ت آن استتتت که  ظام یار دموکرات ک به  درر و شتتتاید یرها 

یکدیسر را بر  می تابند. اهر بپفیریم که ریوه رر از رنگ ب د اعضتتتتتار رامعد ب د المیل  رنگ با

م م ترید عی ت پ دایش و همنرش حقوق ب د المیل پو از پایان رنگ دوم ر ا ی بوده، منطقی است 

ید موضتتتتتتوعی  با پدیده ار که احنما  وقوع چن د رنسی را افاایش دید  که بپفیریم یر رویداد و 

م رنگ یار دا یی است که پ و در  ادیک با عامل  20برار حقوق ب د المیل باشد.مناسب  عامل سو 

، تینار و ویرا ی یار  اشتتی از رنگ یا، و یا کشتتمکش ١٩٩٠دوم دارد. در ستتا  یار پایا ی دید 

یار  و  د دا یی، به م اا ی قابل توره افاایش یافت و ببشتتتی عمده از فعال ت یار ستتتازمان میل 

در  بود   ادیار »دیسر ستتتتتتتازمان یار ب د المییی و منطقه ار را معطوف به  ود کرد. منحد و 

ر دموکرات ک، طرف د اید هو ه رنگ یا و کشتتتتتتمکش یا برار حل ا ن فار  ود ب شتتتتتتنر به اکار

ی از شت وه یار ممتالمت آم ا حل یارعما   شتو ت و رنگ رور می آور د تا به ستازش و ب ره رو

                                                 
 . ن. ا. به: 17 

“Enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections.” A/RES/46/137.    

 . ن. ا. به:  18 

Gregory H. Fox and Brad R. Roth, “Democracy and International Law”, Review of International Studies 

27, (2001), 333.   

 .یما سا. 19 
 منابع و مأ ف در بارا روامع دموکرات ک و ریح بم ار است. به  عنوان  مو ه ن. به: . 20 

Russett, Bruce, and William Antholis. "Do Democracies Fight Each Other? Evidence From The 

Peloponnesian War." Journal Of Peace Research 29 (4, 1992), 415-434. Jack Levy, “The Democratic 

Peace Hypothesis: From Description To Explanation,” Mershon International Studies Review 38 (October 

1994) 352-354. 
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 تحقق قش کی در   ادیا و شتتتتت وه یار دموکرات ک برار  ،ام، عامل چ ارمو ستتتتترا س  21«ا ن ف.

که ارتباط ممنق می با  ود دموکراسی  رامعه ر ا ی است در حا  ه ور  دریار ینساربم ارر از 

به عنوان  مو ه، ت ش یار ب د المییی برار پاستتتتتتدارر از مح ط زیمتتتتتتت   ازمند ورود   22. دار د

ت همتتنردا عمومی را در راه تحقق اید ارزش یا و اررار تع داتی که ی استتت که مشتتارکیرتیم یا

ستتتتتبب شتتتتتده ا د که  اید عواملمسموعه »دولت یا در اید زم نه بردوش هرفنه ا د، پفیرا باشتتتتتند.  

حقوق ب د المیل و سازمان یار ب د المییی  مبت به سا نار و مای ت  ظام یار س اسی کشوریار 

  23«ننا  باشند.هو اهون ر ان ساکت و بی اع

***  

                                                 
   هاارش دب ر کل سازمان میل منحد در بارا:  .   ن. ا. به21 

  The Causes of Conflict and the Promotion of Durable Peace and Sustainable Development in Africa 

(1998), paragraph 77.   

 .Fox and Roth, “Democracy and International Law”, 334      . ن. ا. به:   22 

 .    ٣٢٨، ص یمان. ن. ا. به: 23 
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 ضوابط امروزین -٢

هرچه ی چ قرارداد ب د المییی و یا ستتتندر پفیرفنه شتتتده در ر ان ورود  دارد که ارتتتو  و 

ضتتتوابط  اهر بر شتتت وا ا نبابار را در بر داشتتتنه باشتتتد، شتتتمارر از قراردادیار ب د المییی شتتتامل 

اید ضتتتتوابط را می توان به دو  24بر ی از ارتتتتو  و ضتتتتوابط  کی در ا نبابار آزاد و ارتتتت ل ا د.

م ثاق  ٢٥مادا  25استتت. کیمههروه تقمتت م کرد: هروه او  مرکب از حقوق ستت استتی به معنار ا ص 

ب د المییی حقوق مد ی و س اسی اید ارو  را به رراحت بر شمرده است، از رمیه ارل مربوط 

ه از رور رتتحت در ا نبابار ادوارر ک »و حق شتترکت « در اداره امور عمومیشتترکت »به حق 

و تضتتتتتتم د کننده ب ان آزادا ه اراده ا نباب کنندهان شتتتتتتود آرار عمومی ممتتتتتتاور و مبنی ا سام  با

م شتتتامل حقوقی استتتت که   27مبنی و برابر. حق  رنر دادن حقی استتتت یمسا ی، 26.«باشتتتد هروه دو 

برار مشتتتارکت واقعی و کارآ در عررتتتد ستتت استتتی ضتتترورر و ارنناب  اپفیر شتتتمرده می شتتتود و 

زمد تباد  ا دیشه یا و باوریار س اسی در رامعه است:  آزادر ب ان و آزادر تسمع. بدون اید دو  

آزادر ستت استتیر به یم پ وستتنه، تشتتک ل احااب ستت استتی و شتترکت آزادا ه در آن یا م متتر  می شتتود. 

ورود احااب ستتتتتت استتتتتتی و آزادر فعال ت آن یا   ا شتتتتتترط ارنناب  اپفیر مورودیت و کارآیی یک 

دولت یار عضو م ثاق مکی ف ا د که  ه تن ا از یرهو ه د الت یا کارشکنی در  28راسی است.دموک

فعال ت یار احااب ستتتتت استتتتتی  وددارر کنند بیکه موهف ا د که امکا ار قا و ی و ادارر  زم را 

  29برار افرادر که قصد تشک ل احااب س اسی تازه ار دار د فرایم آور د.

و ضتوابط یاد شتده می توان یه اید  ن سه رست د که ا نبابار  با یک  ساه به مسموعد ارتو 

 انا نبابار ینسامی آزاد استتتتتت که: موا ع شتتتتترکت شتتتتت رو د  30باشتتتتتند.« آزاد و منصتتتتتنا ه»باید 

درعرره یار س اسی در حد اقل باشند  که  امادان ا نباب شدن و اعضا و یواداران یمد احااب 

ر ا نباباتی برار ریب  ظر رنر دیندهان بپرداز د  که رنر س اسی بنوا ند در آزادر کامل به تبی غا

                                                 
زیر   ا می توان رروع کرد:  پ شنویو .  به را اع م ه ر ا ی حقوق بشر و م ثاق ب د المییی حقوق مد ی و س اسی، به دو منبع 24 

هاارش ار م کم م ون امن ت و یمکارر اروپا درکپن اا در بارا »و « م ثاق ضوابط ا نبابار، و حقوق و آزادر یار مرتبط با آن»

 )ار م کپن اا(    «  ابعاد حقوق بشر در ا نبابار،

 .Nowak, ICCPR Commentary, 565. ن. ا. به:     25 

 م ثاق ب د المییی حقوق مد ی و س اسی.     ٢٥. به:  ماده . ن. ا26 

 .    سایما  .27 
  ,ICCPR CommentaryNowak.496 ,. ن. ا. به:      28
     . ٥٠٠، صیمان. 29

    «ار م کپن اا.»و « پ شنویو ضوابط ا نبابار،». ن. ا. به: 30 
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دیندهان ینسام رنر دادن با ی چ هو ه اربارر روبرو  شتتتتتتو د. با اید یمه، شتتتتتترکت یمسان در 

ی که در اید  وشتتنه آمده یا نبابار و رنر دادن بدون اربار و  شتتو ت کافی   متتت.  آزادر به معنا

ا، ا نباباتی منصتتنا ه استتت که:  اهران بی  31«ر استتت.قواعد باز» بمتتت تابعی از ویید  در  و ام 

توا ا و با کنایت باشتتتتتتند که  چنانبرهاارر آن   ظارر کنند  که مأموران برهاارر آن بر طرف 

 32 دشه ار به درسنی ا نبابار چه ینسام رنر دادن و چه ینسام  وا دن و شمارش آرار وارد   اید.

موران   رویار ا نظامی یمواره اضتتتتابطان دادهمتتتتنرر و ما نبابار ینسامی منصتتتتنا ه استتتتت که 

 متتتبت به یمد رنر دیندهان رفنارر یکمتتتان و بی طرفا ه داشتتتنه باشتتتند، هروه یا و ستتتازمان یار 

با بی « قواعد بازر»ع قه مند بنوا ند بر  حوا رنر دادن و  وا دن و شتتتتمارش آرا  ظارر کنند و 

  نبابار ینسامی منصتتتنا ه استتتت که رنر دیندهان درطرفی و  متتتبت به یمه یکمتتتان اررا شتتتود. ا

آسودهی  اطر و بدون ی چ ما عی بنوا ند به حوزه یار ا نباباتی دسنرسی یابند  که مردم به ینسام 

از  بر برهاارر ا نبابار آهاه شتتتتتو د  که حوزه یار ا نباباتی آ سو ه و در  قاطی برپا شتتتتتو د که 

نان روستتنایا و مناطق ب رون از شتت ر، را تمتت  ل کند. در دستتنرستتی رنر دیندهان، و به ویژه ستتاک

مردم می توا ند  واستتتتت یار ستتتت استتتتی  ود را با ا نباب  اماد یا  امادیار  33«واقعی»ا نبابار 

شار« ا نبابار  مایشی» اری ع ن ت ببشند.  در مغایرر با ا نبابار واقعی می توان به  ه کرد. ا

ا نبابار » شتتتتتو ت یا شتتتتتمارش آرار تقیبی مبدوش شتتتتتده، بر  ف ا نباباتی که به ستتتتتبب ارعما  

فریب کارا ه برهاار می شود و در  ن سه زیان آور تر است. به هنند لَرر دایامو د، اسناد «  مایشی

 عیوم س اسی دا شساه اسنا نورد:

ار کردن ا نبابار  مایشتتی کارر چندان دشتتوارر   متتت. عم ً در ابره

ندهان  به یر مرحیه. . . . هردا  به  نع هرویی از  امادان و  ند  مایش می توا   

زیان دیسران د الت کنند.  به رار د الت یار فاحش و چشتتتتتتمس ر، در یکی دو 

فریبنده را می توان با د الت یار به « ا نبابار  مایشتتتتتتی»مرحید ا نبابار، 

هایر کم ایم ت در مراحل و فررتتت یار بی شتتمار برهاار کرد.  در اید هو ه 

  ازر به رد   امادر یمد مبالنان و مننقدان   متتت.  تن ا کافی استتت که  ا نبابار

                                                 
 . ن. ا. به:  31 

Larry Diamond, “Thinking About Hybrid Regimes,” Journal of Democracy 13, no. 2 (April 2002), 28.   

 ”,Ibid Diamond, “Thinking About Hybrid Regimes,. .29. ن. ا. به:     32 

 .٢، پاراهراف ٤ماده « پ شنویو م ثاق ضوابط ا نبابار،». ن. ا. به: 33 
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ی ا دا و غ رمحموم بر سر راه رنر دیندهان یهردا ندهان  مایش محدودیت یا

یا ه کنند، کار ذقرار دیند، در مرحید هاینش  امادان ا نبابار د الت یار مو

ه ه ر د. مسموع اید رنر ه رر و رس دهی به شکایت یار رس ده را  ود به ع د

د الت یا و ترفندیا برار ادامد حکومت حاکمانر  ا واستتتنه کافی استتتت، مسر آن 

  34که می ت را به مص بنی بارگ هرفنار کرده باشند.

ا نبابار  مایشتتی می توا د از یک ستتو پ امد مبدوش شتتدن آزادر رنر دیندهان و از ستتور 

ش شتتتدن آزادر  اشتتتی از کارشتتتکنی دولت در دیسر حارتتتل منصتتتنا ه  بودن ا نبابار باشتتتد. مبدو

 امادیار ا نبابار و یا یردو. و اهر کارهااران  هاینشپ دایش احااب استتتت و یا د النش در کار 

ا نبابار بی طرف  باشتتتتتتند، ا نبابار منصتتتتتتنا ه  بواید بود. افاون براید، غ رمنصتتتتتتنا ه بودن 

دولت از دستتنرستتی به رستتا ه یار ا نبابار ممکد استتت  اشتتی از محروم شتتدن  امادیار مبالف 

باشتتتد. ا نبابار  مایشتتتی در یمه کشتتتوریا یکمتتتان   متتتنند. د الت یا و کارشتتتکنی یار  ه  یمسا ی

سی یک کشور می توا د در کشورر دیسر  س ا شکار و رد ر دولت در فعال ت یار احااب  چندان آ

. از یم د رو، کند عتو یا حن ی از  اماد شتتتتدن مبالنان دولت مما باشتتتتد همتتتتنرده و  شتتتتو ت بار 

داورر درستتتت در بارا  وع برهاارر ا نبابار در یر کشتتتور تن ا بر پاید بررستتتی دق ق قوا  د و 

 سن ت یار ا نباباتی آن کشور ممکد  واید بود. 

 انتخابات در جمهوری اسالمی ایرانپ( 

آن را  ا نبابار در رم ورر استتت می ایران  ه آزادا ه برهاار می شتتتود و  ه منصتتتنا ه. از

که رتیم یرها ارازه  داده استتتتتتتت که  اهران بی طرف بر رریان ا نبابار  ظارر کنند، ممکد 

شه و تقیب بره مت بنوان مطمۀد بود که ا نبابار در ایران بدون  د ساما   ا، بر ا شود. ام   ار می 

ارائه می شواید و قرائد بم ار آمارر که مرارع دولنی در بارا تعداد رنر دیندهان و شمارش آرار 

با د الت روزافاون سپاه پاسداران ا ق ب در عررد س اسی کشور امکان  35کنند  ادرست است.

                                                 
 . ن. ا. به: 34 

   Giovanni Sartori, “Representational Systems” in International Encyclopedia of the Social Sciences, (Free 

Press, 1968). 

 

م ی ون و   م  ١١م ی ون و ینت رد یاار رنر و در دور دوم  ٥براسام آمار رسمی دولنی، احمدر  ژاد در دور او  اید ا نبابار . 35 

ه باشد، و اهر احمدر  ژاد در دور دوم یمد آرار ریبنه شده برار رنر هرفنه است. اهر شمار رنر دیندهان در یر دو دوره یکمان بود

م ی ون و یشت رد یاار رار باید به آرار دور او   5دو رق بش )عیی  ریسا ی و محمد باقر قال باف( را یم به دست آورده باشد تن ا 
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ظام  36د تالتت یتار غ رقتا و ی در ا نبتابتار   ا افاایش یتافنته استتتتتتتت.  سران کننتده تر ازیمته،  

ا نباباتی رم ورر استتتتت می ایران شتتتتتامل محدودیت یار همتتتتتنرده و قا و ی بر آزادر ا نبابار و 

حقوق رنر دیندهان و  امادان ا نباباتی استتتتت.  برپایه قا ون استتتتاستتتتی رم ورر استتتت می ایران، 

رتتتتتت ح ت  امادان ا نباباتی  ه تن ا طبق مواد هو اهون قا ون استتتتتتاستتتتتتی بیکه برپاید ضتتتتتتوابط و 

 مقررار وضع شده در قا ون ا نبابار و قا ون  اهر بر احااب س اسی احراز می شود. 

ررار حاور محدودیت یا و موا ع منعددر استتتتتتتت که ایساد یک  ظام باز اید قوا  د و مق

ستتتتت استتتتتی در کشتتتتتور را  اممکد کرده ا د. م م ترید اید محدودیت یا و موا ع  اشتتتتتی از حقوق و 

عضوش  ١٢ی که یر یاراتی است که در قا ون اساسی به شورار  س بان تنویض شده، شورا ا ن

ف اید شتتورا تصتتویب یا رد در واستتت  امادان یز رمیه وهاممتتنق م یا غ رممتتنق م ا نصتتابی ا د. ا

ا نبابار مسیو و یا ریاستتتتت رم ورر و   ا  ظارر بر برهاارر ا نبابار استتتتت. به اید ترت ب، 

می توان هنت که حق شتتترکت در فرایند تصتتتم م ه رر ستتت استتتی  ه بر استتتام قا ون و رنر عمومی 

       37قدرر س اسی کشور است.بیکه برپاید داد و سند شمارر معدود از راحبان 

 ساختار حکومت در جمهوری اسالمیالف. 

رم ورر اس می ایران تن ا حکومت مفیبی در د  است. در اید حکومت قدرر س اسی یم 

در عمل و یم از  ظر قا و ی در مالک ت ا حصتتارر هرویی کوچک از فق ار شتت عه و دستتن اران و 

 ظرید و یت مطیقه فق ه، ریبرر اید حکومت تا ه ور مباشتتران آ ان قرار هرفنه استتت. براستتام 

ب نش رح ح س اسی و »حضرر م در، امام غایب ش ع ان ر ان، برع دا ولی فق  ی است که از 

به اید ترت ب،  38بر وردار باشد. «ارنماعی، تدب ر، شساعت، مدیریت و قدرر کافی برار ریبرر

ندهان مسیو و یم ر مای بار ادوارر برهایده هرچه در ایران امروز یم   ئ و  رم ورر در ا نبا

                                                 
ر آرایش در دور او  شده است.  در اید باره ن. براب ٣ور اضافه می شد، در حالی که طبق آمار رسمی در دور دوم آرار ور  ادیک به 

 ا. به:

Bill Sami'i, "Iran: Do The Presidential Vote Numbers Really Add Up?" Radio Liberty, 30 June 2005 . 

 ن. ا. به: ١٣٤٨. برار آهایی از هاارشی دربارا د الت سپای ان ا ق ب در حوزه یار رنر ه رر در ا نبابار 36 

http://www.cnn.com/2005/WORLD/meast/06/25/iran.claim/index.html  

 .   قا ون ا نبابار ایران. ن. ا. به: 37 

 .١، بند ١٠٩ ارل ، قا ون اساسی رم ورر اس می ایران. ن. ا. به: 38 
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ی در زم نه یار عمدا س اسی و حکومنی با ولی فق  ی است که یمی شو د، قدرر تصم م ه رر   ا

 مردم در ا نبابش  قشی با معنا  دار د.

آیت هللا  امنه ار ، که پو از مرگ  م نی به مقام ریبرر و و یت رستتتتتت د، طبق قا ون 

تع  د س است یار کیی  ظام  ی دارار ا ن ارار همنرده ار است از رمیه: اساسی  رم ورر اس م

 ظارر بر حمتتتد  رم ورر  استتتت می ایران پو از مشتتتتورر با مسمع تشتتتتب ص مصتتتتیحت  ظام  

اع م رنگ و رتتیح  ا نصتتاب فق ار  فرما دیی کل   رویار ممتتیح  اررار ستت استتن ار کیی  ظام 

رئ و  سازمان ردا و س مار رم ورر اس می ایران،شورار  س بان، رئ و قوه قضای ه، رئ و 

فرما دیان عالی   رویار  ظامی و  فرما ده کل ستتتپاه پاستتتداران ا ق ب استتت می   ستتتناد مشتتتنرا، 

شتتتتبص ریبر از ستتتتور مسیو  برهان  .39حل ا ن ف و تنظ م روابط قوار ستتتته ها ه ا نظامی  و

 ا نباب می شود و در هایر پاسبسور آن است. 

 شو دا ون اساسی اعضار مسیو  برهان از طریق ا نبابار عمومی برهایده میمطابق ق

بنابر تصتتتم م مسیو  .مشتتتبص  شتتتده استتتتدر قا ون استتتاستتتی اما ک ن ت و شتتترایط ا نباب اعضتتتا 

تن ا کما ی می توا ند  اماد شرکت در اید ا نبابار شو د که ر ح ت مفیبی و س اسی  برهان، 

 بان تأی د شتتتتتتده باشتتتتتتد. به اید ترت ب  ظام ا نبابار عمومی در شتتتتتتورار  س فق ارآ ان از ستتتتتتور 

 مایشی و   ،ره وار دا مت که در آن  قش رندوق رنریرم ورر اس می را باید  ظامی بمنه و دا

 رورر است. 

 نقش شورای نگهبان در انتخاباتالف( 

واحد  بر  ف ب شتتتتتتنر کشتتتتتتوریار ر ان، قوا  د و مقررار هو اهون ا نبابار در قا و ی

ادغام  شتتتده ا د. قا ون ا نبابار تن ا به شتتترد قواعد کیی در بارا  حوا اررار ا نبابار می پردازد. 

وزارر کشتتتتتتور موهف استتتتتتتت پو از پایان رنر ه رر در حوزه یار ا نباباتی،  هاارش ا سام 

ابار  ه در قا ون استتتاستتتی و  ه در قا ون ا نب 40ا نبابار را به مسیو شتتتورار استتت می ارائه دید.

 شا ی از ی ۀت یا   ادر ممنقل که ممۀو  ا سام ا نبابار و  ظارر بر آن باشد به چشم  می  ورد. 

                                                 
  ١١٠ارل، یمان. ن. ا. به: 39 

 .    د ا نبابار ایران  واق. ن. ا. به: 40 
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از ر ار مبنیف،  41بر ا نبابار بر ع دا شتتتتورار  س بان هفاشتتتتنه شتتتتده استتتتت.«  ظارر»وه ند 

ف و  مو د کاسنی یار  ظام س اسی و ا نباباتی ایران دا مت. ید ا  شورار  س بان را می توان معر 

شتتتورا، که طبق قا ون استتتاستتتی موهف به تأم د ستتتازهارر یمد قوا  د و مقررار کشتتتور با احکام 

فق ه تشک ل شده. اعضار حقوقدان شورا را مسیو، از ف رست  ٦حقوقدان و   ٦اس می است، از 

ه قضتتتتتتتائ ه ت  ه می کند برمی یاییحقوقدان ند.که رئ و قو  برهایدن شتتتتتتش تد فق ه برار  42های

ت در اید شتتورا  منحصتتراً در ا ن ار ریبر استتت. مدر عضتتویت در اید شتتورا شتتش ستتا  عضتتوی

 است و تن ا ریبر حق عا  آ  ا را دارد.  

شبه قضا سا  یار ا  ر، اید   اد  س می یدر  ی به یکی از مقندرترید   ادیار رم ورر ا

م( شورار ١٩٩٢) ١٣٧١تبدیل شده و  نوذر همنرده در عررد س اسی کشور یافنه است. در سا  

عی از ماده  بر ا نبابار را به «  ظارر»قا ون استتتاستتتی پردا ت و حق  ٩٩ س بان به تنمتتت ر موستتت 

رتتتتت ح ت  امادر داوطیبان شتتتتترکت در ا نبابار  احرازبه معنار «  ظارر استتتتتنصتتتتتوابی»حق 

وز مربه چن د تنم رر  رده هرفنه ا د، ا اهرچه حنر ی بر ی از یواداران رتیم     43همنرش داد .

 مشاغل ا نبابی را به ع ده هرفنه است.   ب شنرشورار  س بان عم ً ا ن ار رد  یا قبو   امادان 

  محدودیت فعالیت های سیاسیب( 

در رم ورر اس می مشارکت فع ا  و آزادا ه در عررد س اسی سبت محدود است. اکثر 

رر محروم ا د.  از بم ارر ش رو دان از فررت  امادشدن برار  مایندهی مسیو یا ریاست رم و

شبکه ار  ودمبنار و  ر ار، حکومت امروزر ایران یک  ظام هروه سا ر ب ش   مت که در آن 

رشتتتتنه یار پ و د حرفه ار »بمتتتتنه مرکب از مبی غان و مسن دان ایل تشتتتت ع برآن فرمان می را ند.  

در روابط  ویشتاو در ب د م ان اعضتار اید شتبکه یا در حوزه یار عیم ه )مفیبی( بافنه شتده و یا 

طبق قا ون ا نبابار رم ورر استتت می،  بمتتتن د شتتترط برار  امادر مشتتتاغل ستتت استتتی  44«آ ان.

                                                 
 .   ٩٩ ارلاساسی رم ورر اس می، . ن. ا. به: قا ون 41 

ا قضائ ه  قش منحصر به فردر در  ظام حقوقی و س اسی ایران اینا می کند. ا ن ارار وزیر دادهمنرر، که عضو ی ت 42  .  رئ و قو 

ا، دولت شمرده می شود، محدود به تقدیم لوایح دولت به مسیو و  ظارر بر امور ادارر وزارر دادهمنرر است.  رئ و قوا قضا ئ ه، ام 

ممۀو  و سرپرست دادهاه یار رم ورر اس می از رمیه دیوان عالی کشور، و برهایدن قضار دادهاه یار عادر کشور و دادسنان یار 

دادسرایار دادهمنرر است. ور به مقام یا   ادر را ریبر رتیم پاسبسو   مت.  ا ن ارار ور  شان بارزر از تدا ل دو قوه مقننه و 

 ور یکدیسر و  ماد بی اعننایی رم ورر اس می به ارل تنک ک قوار سه ها ه است.       قضائ ه در ام

 . ن. ا. به:   43 

Reza Afshari, Human Rights in Iran: The Abuse of Cultural Relativism, (Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 2000), 236-38.  

 . ن. ا. به:   44 
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ل هو اهون یاید شرط به د  45«اعنقاد کامل به اس م و وفادارر به  ظام رم ورر اس می است.»

بل  احراز شتتتترطی باطل استتتتت.   بمتتتتت به اید دل ل که ورود شتتتترط تن ا با یک آزمون مفیبی قا

 واید بود و به یر حا  قراردادن چن د شرطی برار  امادر مشاغل ا نبابی آشکارا  اقض ارل 

م ثاق  ٢٥افاون بر اید، اید شتتترط  افی ماده  46منع تبع ض یار مفیبی در حقوق ب د المیل استتتت.

 یب د المییی مد ی و ستت استتی استتت که به شتت رو د حق شتترکت در   ادیار تصتتم م ه رر ستت استتی م

دوم، معنار اید شتترط « م ثاق. ٢رتترف  ظر از هرایش یا و تعیقار تصتتریح شتتده در مادا »دید 

داشند تع در س اسی به رم ورر اس می است و با تع در که  امادان مشاغل ا نبابی در روامع 

در اید روامع وفادارر به قا ون استتتاستتتی و به  47دموکرات ک منقبل می شتتتو د تناوتی مایور دارد.

از منافع و حقوق میت مورد  ظر است و  ه وفادارر به  ظام س اسی یا مفیبی حاکم بر کشور.  دفاع

افاون بر اید تع د،  امادان  مایندهی مسیو و یا ریاست رم ورر باید تع د عمیی  ود را به ارل 

بیکه چن د تع در  ه تن ا  افی ارتتل آزادر وردان استتت  48و یت مطیقه فق ه    ا به اثبار رستتا ند.

منع د شتو ده را مکیف به دفاع از یدف یا و بر امه یار ست استی هرویی  اص می کند. به عنوان 

 مو ه، رتت ح ت بر ی از  امادان مشتتاغل ا نبابی به اید دل ل رد شتتده استتت که در  ماز رمعه به 

بارزترید کاستتتتنی و م م ترید ممتتتتۀید  ظام ستتتت استتتتی رم ورر  49دفعار کافی شتتتترکت  کرده ا د.

ساسی است.اس  شالودا اریی قا ون ا مادا  50می اید  است که  قش و ا ن ارار همنردا ولی فق ه 

دا متتنه استتت، از رمیه ارتتو  مربوط به « تغ  ر اپفیر»کی در ترید ارتتو  قا ون استتاستتی را  ١٧٧

 یار ایما ی واستت می بودن  ظام و ابننار کی ه قوا  د و مقررار بر استتام موازید استت می و پایه»

به اید .« یداف رم ورر اس می ایران و رم ورر بودن حکومت و و یت امر و امامت امت . . ا

ترت ب با ممنوع کردن یر وع تغ  ر مؤثر س اسی یا حقوقی در ارکان  ظام، قا ون اساسی رم ورر 

                                                 
Stephen C. Fairbanks, “Theocracy Versus Democracy: Iran Considers Political Parties,” Middle East 

Journal 52, no. 1 (Winter 1998), 28.  

   قا ون ا نبابار ایران.. ن. ا. به:  45 

 مفیبی از سور دولت است.    اهر بر آزادر مفیب و منع تبع ض ٢. ن. ا. به:  م ثاق ب د المییی حقوق مد ی و س اسی، ماده 46 

مد سوهند یاد می کنم که »چن د است:  ١، بند ٢. مند سوهند وفادارر رئ و رم ورر در قا ون اساسی ایا ر منحد آمریکا در ماده 47 

یا ر منحد وهاینم را در مقام ریاست رم ورر با دقت و رداقت اینا کنم و با یرچه در توان دارم حامی، محافظ و مدافع قا ون اساسی ا

یم د قا ون  مایندهان کنسره،  مایندهان مسالو ایالنی و یمه مقام یار با ر دولت فدرا  و ایا ر را مکیف  ٣، بند ٦ماده « آمریکا باشم.

ا هنسا دن یر  وع اشاره ار به مفیب را در اید سوهند منع می کند. فرمان ادار سوهند    سی و ا١٨٦٨به ادار سوهند وفادارر می کند ام 

   ا اعضار پارلمان را موه ف به ادار سوهند وفادارر به مقام سیطنت می دا د.   

 . ن. ا. به: قا ون ا نبابار ایران.    48 

 . ن. ا. به:    49 

Ladan Boroumand and Roya Boroumand, “Reform at an Impasse,” Journal of Democracy 11, no. 4 

(October 2000), 118. 

 .    ١٧٧ ارل  ،قا ون اساسی رم ورر ایران. ا. به:  . ن50 
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احی کرده که  نوا د  ود را با تحو ر رامعه و  واستتتتتتت یا و   ازیار  استتتتتت می حکومنی را طر 

 ر مردم ستتتتتازهار کند. در چن د  ظام بمتتتتتنه و منمرکار  ه تن ا قدرر ستتتتت استتتتتی بیکه منابع و منغ 

سرمایه یار کشور در ا حصار هرویی کوچک از سرکردهان رتیم ] ودر یا[ قرار می ه رد که 

ی به مردم ا د. چن د وضعی یکمره در تضاد با اید ارل یایمد از حمابرسی و مصون از پاسبسو

ی است که ش رو دان تن ا منشار مشروع ت حکومت ا د. هرچه به درسنی می توان کی در دموکراس

اکثریت مردم ایران یوادار حکومت بر اسنه از ا ق ب بود د، واقع ت آن  ١٣٥٧هنت که در سا   

ب ش از یرچ ا به  .ی بر وردار  متتتیاستتت که امروز رم ورر استت می از مشتتروع ت قابل اعننا

ن حاکم ت رم ورر استت می ی چ فررتتت معقولی برار ب ان آزادا د  واستتت اید دل ل که در دورا

 یایشان به مردم ایران داده  شده است. 

در اید ستتتتا  یا روامع غ رممتتتتیمان ایران   ا آماه تبع ض یار هو اهون و ممتتتتنمر قرار 

ی در کرسی  ماینده ٥قا ون اساسی رم ورر اس می اید روامع تن ا به  ٦٤داشنه ا د. طبق ارل 

زرتشتتتن ان و کی م ان یر کدام یک  ماینده، ممتتت ح ان آشتتتورر و کیدا ی » مسیو دستتتنرستتتی دار د.

مسموعا یک  ماینده و ممتتتتتت ح ان ارمنی رنوب و شتتتتتتما  کشتتتتتتور یر کدام یک  ماینده ا نباب 

کمتتا ی که از ستتور اید روامع به  مایندهی مسیو ا نباب می شتتو د از اع م وفادارر  51«کنند.می

ا باید به احکام مفیب  ود مؤمد باشتتتند. به دید حکومت استتت می به حضتتتور  52استتت م معاف ا د ام 

 مایندهان روامع غ راستتتت می در مسیو شتتتتورار میی، به عنوان  شتتتتا ه ار از رفنار منصتتتتنا ه و 

ا، ا نصتتتاص دادن تعداد مع د و محدودر  مدارارویا د  ود  متتتبت به اید روامع، تنا ر می کند. ام 

ار مسیو به اید روامع تضتتتادر آشتتتکار با حقوق بشتتتر دارد.  بمتتتت به اید دل ل که از کرستتتی ی

مناور کردن اقی ت یار مفیبی در عررتتتتد ستتتت استتتتی به اید معناستتتتت که آن یا تن ا از بر ی از 

د در قا ون استتاستتی ب ره مند د و  ه از یمه حقوقی که به اکثریت مردم  حقوق و آزادر یار مصتتر 

به اید ترت ب، روامع غ رممتتتتیمان، محکوم به ز دهی در حاشتتتت د ارنماع، به ایران تعیق می ه رد. 

عررتتتتتد ستتتتت استتتتتی راه  می یابند و از کمنرید امکان قا و ی برار رستتتتت دن به مقام یار ریبرر و 

م اید که با چن د محدودیت  تصتتم م ه رر در زم نه یار کی در  ستت استتی بر وردار   متتنند. دل ل دو 

متتتتتتیمان، حداقل در مسیو قا و سفارر که اکثر قریب به اتناق  مایندها ش ی منافع روامع غ ر مییا

                                                 
 . ٢، بند ٦٤، ماده یمان. ن. ا. به: 51 

 .   ایران مسیو شورار اس می قا ون ا نبابار  ٢٨، مادا ١تبصرا . ن. ا. به:52 
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ممیمان ا د، تأم د شد ی   مت. در روامع دموکرار، احااب س اسی  اهایر از رعایت منافع هروه 

یار اقی ت یار قومی و مفیبی ا د زیرا در غ ر اید رورر اقی ت یار  اراضی یم شه می توا ند 

 ا زیان یکی از احااب رق ب رنر دیند.در ا نبابار به سود ی

 داشتتند شتت ررر ستتور در حوزا »ا س ا و مب م  امادر بریکی دیسر از شتترط یار ممتتۀیه 

سور ش رر از منای م کشدار  و در ع د حا  کم  ت  اپفیر مد ی و س اسی است.  53است.« ا نباب ه

اد ا نبابار شتتنا نه می شتتود به عنوان  مو ه، آ چه از  ظر کمتتا ی پایدارر و عام استتنوار یک  ام

ممکد است برار دیسران  شان روح د پر اشسر و حنی دشمنی باشد و به یم د ترت ب ممکد است 

ن ، دیسرادا ندمیآ چه را مشتتتنی بردبارر و مداراهرر یک  اماد ا نبابار  متتتبت به دهرا دیشتتتان 

ف ستتمتتنی او در باوریار مفیبی بدا ند. به اید ترت ب، شتترط یا ل ی یمعر  چن د مب م می توا د َمحمر

تساوز به حقوق  امادان مشتتتتاغل ستتتت استتتتی قرار ه رد و در   ایت امر به تصتتتتم م ه ران حکومنی 

ارازه دید تا بر پاید شتتایعه یا و ات امار بی استتام و یا غرض ورزر و ک نه توزر یار شتتبصتتی 

قا ند. افاون براید،  بار محروم کن بان  امادر را از شتتتتتترکت در ا نبا بار ایران داوطی  ون ا نبا

داشند حداقل مدرا تحص  ر دو ساله در یک مرکا آموزش عالی )یا معاد  آن( را برار احراز 

ر ح ت ا نباب شدن به مقام یار س اسی ضرورر می شمرد. شرط ر ح ت بر اسام م اان 

شرفت اقنصادر و ارنماعی  سطح پ  ست. با توره به  یران، اتحص  ر در حقوق ب د المیل   امده ا

شتترط داشتتند مدرا آموزشتتی  اص ببش بارهی از رمع ت کشتتور را از  امادر برار مقام یار 

 54ا نبابی محروم می کند.

قا ون ا نبابار رم ورر استتت می افرادر را   ا که وارد مشتتتبصتتتار ویژه ار یمتتتنند از 

ه  ام  ود م ک د بارگ که زم د یار موار را ب»ا نباب شتتتتتتدن محروم می کند. به عنوان  مو ه 

اید محدودیت یار مب م و کم ت  55«مشتتتت ورید به فمتتتتاد و منسایرید به فمتتتتق»یا «  ثبت داده ا د

 اپفیر در واقع تن ا دستتناویار برار تور ه تصتتم م یار  ودستترا ه مسریان ا نبابار ا د. افاون بر 

ا محروم از اید یمه، کمتتتتتتا ی که در دادهاه رتتتتتتالح به ات ام ارتداد محاکمه و محکوم شتتتتتتده ا د   

                                                 
     ..٥، بند یمان. ن. ا. به: 53 

د یار ا نبابار ذکر کرده ا د ولی اید شرایط شامل داشند . در دیسر کشور یار در حا  توسعه، شروطی برار تضم د ر ح ت  اما54 

مدرا تحص یی دا شسایی   مت. در قا ون ا نبابار کشور کامرون )آفریقا( توا ایی  وا دن ا سی می یا فرا مه در شرایط  امادیار 

م دارار دیپیم دب رسنان باشند )قا ون قا ون ا نبابار(. در ا دو ار یمد  امادیا می بایمت دسنک ١٧ا نبابار هنسا ده شده است )ببش 

 (.    ٤٣احااب، مادا 

     .٦و  ٢، بند ٣٠مسیو شورار اس می، مادا . ن. ا. به: قا ون ا نبابار 55 
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ررف  ظر از تضاد چن د محروم نی با آزادر مفیب،  م نی   56 امادر در ا نبابار  وایند بود.

  57و را ش نا ش از ات ام ارتداد برار مسازار و یا مناور کردن مبالنان س اسی  ود ب ره برده ا د.

 در كه متتتا  ك»هروه دیسرر که از رتتت ح ت  امادر در ا نبابار محروم ا د کمتتتا ی یمتتتنند که 

)قا ون ا نبابار مسیو شورار اس می، مادا  «ا د داشنه مؤثر  قش سابق رتیم مبا ی تحك م ر ت

ما ند اعضتتار شتتورار شتت ریا، اعضتتار فرقه فراماستتون و  مایندهان مسیو شتتورار ، (١، بند ٣٠

ا،  میی و ستتتنار دوران پ ش از ا ق ب. اثبار اید ات ام ستتتاده تر از اثبار ات امار یادشتتتده استتتت، ام 

م ثاق ب د المییی حقوق مد ی و  ٢٥ررم شتتتتتتنا ند ارتباط فرد با رتیم  ارتتتتتتی در  نو   ود مادا 

ی بر حقوق ش رو دان را ممنوع کرده است،  قض می کند. یس اسی را، که محدودیت یار غ رعق 

رفر ارتباط داشند با رتیم پ ش د، یا برع ده داشند مقام یار ادارر و س اسی در آ ا د ن،  می تورر

ما عی برار  امادشتتتدن من م شتتتمرده شتتتود. به عنوان  مو ه، آیا در داورر دربارا ایم ت ارتباط با 

رتیم، می توان یک منشی وزارر امور  ارره را که ممۀو  طبقه بندر اط عار و هاارش یار 

ام بوده استتت یم طراز با معاون یک وزارر  ا ه دا متتتت   ا ن ف ستت استتی و اید ئولوتیک حمتتر 

سناویا مشروعی برار محروم  شد  می توا د د شاه یرچه با س می با حکومت  حکومت رم ورر ا

کردن عضتتور از اعضتتار حکومت پ شتت د از حق  امادر در ا نبابار باشتتد، مسر آن که مرتکب 

ررم  اری شده باشد که از لحاه قا و ی ما ع ب ره ورر او از اید حق باشد. در رم ورر اس می 

رفر » اغیب ب ا ه ار برار آزار و اذی ت و حن ی مسازار مبالنا ش بوده « ارتباط با رتیم شتتتتاه، رتتتتر

است بی آن که من م به ارتکاب ررمی شده باشند. ام ر عب ام یویدا،  بمت وزیر شاه در دورا ی 

 کطو  ی، از قربا  ان اید هو ه ات امار مب م و تعریف  اشتتده در قا ون بود که ستترا سام پو از ی

یما سو ه که دادسنان دادهاه یویدا در سبنا ی  58محاکمد ا نصارر و  مایشی محکوم و اعدام شد.

دادهاه  ه تو را بیکه یک  ظام ستت استتی را محاکمه می کند که تو یکی » طاب به او اذعان کرد که: 

ندها ش بوده ار. مای بار 59«از مسریان و   با قا ون ا ن  مسیو شتتتتتتورار طبق یکی دیسر از مواد 

                                                 
 .  .٥، بند یمان . ن. ا. به:56 

 ١٣٦٠ رداد  ٢٥روز پو از آ که رب د می ی ایران در اط ع ه ار  یحد قا ون قصاص را محکوم کرده و مردم را دعور  مود که 57 

ی از رب ه  میدر م دان فردوسی برعی ه اید قا ون تظایرار کنند، آیت هللا  م نی در ب ا  ه ار رب د می ی ایرا ی را من م به ارتداد  مود: "

عد از ه ر آمد د در یم ممکد است بسویند ما اید اع م ه را  داده ایم. اهر آمد د امروز ب« رب ه  میی»امروز محکوم به ارتداد است. بیه 

 وا ده، اید اع م ه از ما « غ ر ا ما ی»رادیو و اع م کرد د به اید که اید اط ع ه ار که حکم ضرورر ممیم د، رم ع ممیم د را 

،  ( ١٣٦٠ر ت -١٣٥٩)ب مد  ،١٤، رید رح ند امامن. ا. به:     . بوده، اهر اید یا اع م کنند که از ما  بوده، از آن یا یم ما می پفیریم

م،  .٤٦٢ص.  .  ١٣٧٩مؤسمه تنظ م و  شر آثار امام  م نی،چاپ دو 

 شرب حقوق از دفاع در رادبودی د، ام:  "یک سرهفشت: آقار ام ر عبام یویدا،" در وب سایت بن اد عبدالرحمد برومند . ن. ا. به58 
(http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case--3780.php ) 

 .  ١٣٥٨ فروردید ١٩، ک  ان. ن. ا. به:  59 

http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case--3780.php
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مورب محروم ت ببشتتتتی بارگ دیسرر از  امادان بالقوه از حق  )مادا ستتتتی، بند ستتتته( استتتت می

وابمتتتتنسان تشتتتتک  تی و یواداران »شتتتترکت در ا نبابار شتتتتده استتتتت  اید محروم ت شتتتتامل حا  

 «طرف مقامار رتتالحه اع م شتتدهاحااب، ستتازمان یا و هروه یایی که غ رقا و ی بودن آن یا از 

  60. است

م( شتتمار ١٩٨١) ١٣٦٠به غ رقا و ی شتتنا نه شتتدن یمد احااب ستت استتی در ستتا  با توره 

بارهی از کوشتتندهان ستت استتی که پ ش از ا ق ب و دوران ب فارتتیه پو از آن در عررتتد ستت استتی 

فعال ت می کرد د در سا  یار ا  ر عم ً از حق  اماد شدن در ا نبابار رم ورر اس می محروم 

 «ررا  س اسی و مفیبی»ق قا ون اساسی رئ و رم ورر  باید از م ان شده ا د. افاون براید، طب

دیرر استتتتت که م ان حقوقدا ان در هرفنه « ررا »ا نباب شتتتتود. هرچه بحث در بارا معنار واتا 

در قا ون اساسی به معنار رد ر ح ت « ررا »است، به تنم ر شورار  س بان به کار بردن واتا 

استت می  مسیو شتتوراررم ورر استتت. ستترا سام، قا ون ا نبابار ز ان برار احراز مقام ریاستتت 

در دورا ی که  61«ی و سبد هنند ب ره مند باشند.یی، شنوایقوار ب نا»تأک د می کند که  امادان از 

پ شرفت عیوم و فناورر امکا ار و اباار هو اهون برار مداوار معیو ن رممی فرایم کرده است 

 شرطی قابل تور ه باشد.  به  ظر  می رسد هنسا دن چن د

 محدودیت های ناظر بر تشکیل و فعالیت احزاب سیاسیپ( 

ی یار یاد یبه تصتتویب رستت د مشتتک ر و  ارستتا ١٣٦٠قا ون احااب ستت استتی که در ستتا  

شتتده درمای ت ا نبابار در رم ورر استت می را دو چندان کرده استتت. احااب ستت استتی در روامع 

 اپفیر برع ده دار د.  ورار فرایم آوردن فضتتتار مناستتتب برار دموکرات ک  قشتتتی بن ادید و هایر

که، در رورر عدم ورود تباد  آرا و تشب ص و تعریف منافع مشنرا ب د افراد و یا هروه یایی 

احااب  ستتت استتتی در   احااب ستتت استتتی آزاد ، مناور و از رو د ستتت استتتی کنار هفارده  وایند شتتتد، 

برار شرکت کارآ در عررد س اسی و تصم م ه رر  قش  توا مند کردن افراد و هروه یار رامعه

م می اینا می کنند. افاون براید احااب ستت استتی  قشتتی استتاستتی در  ظارر بر چسو سی برهاارر 

ی، و توده یار مردم، از ستتتور یا نبابار، تمتتت  ل ارتباط ب د  ببسان و ستتترآمدان ستتت استتتی از ستتتو

                                                 
 . ٣، بند ٣٠مسیو شورار اس می، مادا  قا ون ا نبابار. 60 

 .٦، بند ٢٨، مادا یمان. 61 
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در   ایت امر، " 62 ظام دموکرات ک ا د. دیسر دار د و در مسموع ممتتتتتتتاعد به تقویت ارکان یک

احااب ستتتتتت استتتتتتی ا د که وه ند مفاکره، تین ق آرار و فرایم آوردن رنر برار  تصتتتتتتویب لوایح 

افاون براید، احااب س اسی در روامعی که مرکب از  63ار حار در مسیو را برع ده دار د." 

  64م کنند.اقوام هو اهون ا د می توا ند تنش و رقابت م ان اقوام را آرا

قا ون احااب س اسی و مقررار اررائی آن فعال ت احااب س اسی، ا سمد یار ارناف و 

توستتتط ی    »ی را تنظ م می کند که یستتتندیکایار کارهرر و ستتتازمان یار مفیبی و دیسر هروه یا

بر امه یا و  ،مع د تاستتت و شتتتده و ایداف یستتت استتت یشتتتمعنقد به آرما  ا و م یهروه اشتتتباص حق ق

س م ر ظام رم ور یكی یكشور و  ط مش اارو  اداره ب یآن به رورتنار فر ایران مربوط  یا

طبق موازید حقوق ب د المیل، دولت یا آزادا د که به تدوید مقررار و  حوا ثبت  65«.باشتتتتتتتد یم

  ادیار رامعد مد ی و احااب ستت استتی بپرداز د. در ع د حا ، یر  وع محدودینی در راه ثبت اید 

ی و  مدارا و حاکم ت عال د مردم و در یباید ممتتاعد به تحک م و تقویت ارتتل تکثر هرا هو ه   ادیا

ی مساز ا د که برار تأم د امن ت میی یبنابراید، محدودیت یا 66یک رامعه  دموکرات ک  زم باشد.

و  ظم عمومی و ریوه رر از برا س بند هرایش یار ک نه توزا ه و تبی غار رنگ طیبا ه و تساوز 

قوق دیسران، ایساد شده باشند. به عنوان  مو ه، ا سیمنان عضویت در یر ا سمد و یا سازما ی به ح

را ممنوع کرده استتتت که "یدفش بمتتت ج و آموزش افراد برار استتتنناده از  شتتتو ت در راه ترویج و 

قوا  د فرا متته رئ و رم ورر را مساز می دا ند به ا ح   هروه   67تبی غ مقارتتد ستت استتی باشتتد."

شبه  ظامی دار د  و ٢( تظایرار ممیحا ه را ترغ ب می کنند  )١ی دست ز د که " )ییا ( مای نی 

                                                 
 ن.ا. به :. 62 

Doug Perkins, “Political Parties and Democracy: A Comparative Analysis,” manuscript presented at 1998 

Annual Meeting of the American Political Science Association. 

 63.  

Larry Diamond, “Is Pakistan the (Reverse) Wave of the Future?” Journal of Democracy 11, no. 3 (July 

2000), 104. 

 64 . 

Peter M. Leslie, “The Role of Political Parties in Promoting the Interests of Ethnic Minorities,” Canadian 

Journal of Political Science, Vol. 2, No. 4 (Dec. 1969). 

ی ئو مقررار اررا  قا ون فعال ت احااب , رمع ن ا ي س اس  و رنن  و ا سمد یاي اس م  یا اقی ت یاي دین  شنا نه شده ن. ا. به .65 

 .١آن، ماده 

  ,ICCPR CommentaryNowak.505 ,. ن. ا. به:        66 

 Ch. 6, § 2(1)(b).Public Order Act of 1936 ,. ن. ا. به:        67 
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ی از  شتتو ت برار واتهون کردن  ظام ی( قصتتدشتتان تضتتع ف تمام ت ارضتتی کشتتور، ب ره رو٣)

  68رم ورر و یا برا س بند تعصبار  ژادر و مفیبی در رامعه است."

آن، که فعال ت یار مشبصی را ممنوع  ١٦ده  قا ون احااب رم ورر اس می، به ویژه ما

کرده است، از مرز محدودیت یار مشروع  یاد شده فراتر می رود. طبق اید ماده، احااب س اسی 

ی ارتباطی برقرار کنند که ممکد است یمساز   منند با هروه یا و یا ی ۀت یار دیپیمات ک کشوریا

هرچه در  ساه او   محدویت یار  69 طر ا دازد.آزادر مردم و استتنق   کشتتور و امن ت میی را به 

می توا ند در رابطه با امن ت می ی از منظر قوا  د ب د المیل قابل قبو  شتتتتتتمرده  ١٦مربوط به مادا 

ا باید در  ظر داشتتت که در قوا  د ب د المیل  با توره به ا ن ارار همتتنرده ار که اید ماده  شتتو د  ام 

که  طرر ستت استتی یا  ظامی رد ر تن ا ینسامی باید ارعما  شتتود به دولت می ببشتتد، اید محدودیت 

 طر ستتتت استتتتی در اید معنا ممتتتتنیام آن استتتتت که   70میت را در کی ت  ود مورد ت دید قرار دید.

فعال ت فرد یا حاب ب رون از چ ارچوب فراهرد ستت استتی عادر کشتتور قرار داشتتنه باشتتد. بنابراید، 

ه ار د قا و ی  اص یا تغ  ر در س است دولت و یا حن ی ررف ع قه به ار د و تغ  ر، به ویژ

منع  71ستت استتی یا  ظامی شتتمرد.«  طر»ت ش برار ارتت د قا ون استتاستتی را  می توان مصتتداق 

ه که در ماد -تماستتتی که بنوا د  طرر منوره آزادر مردم و یکپاچسی کشتتتور کند -تمام با دیسران

ده استتت، مب م تر از آن استتت که بنوان معنار قا ون احااب رم ورر استت می ایران مطرد شتت ١٦

دق ق و روشنی از آن اسننباط کرد. آزادر و یکپارچسی در اید مورد دارار معا ی منعدد است و به 

آستتتتتا ی می توا د دستتتتتناویار برار آن هروه از مأمورا ی شتتتتتود که یمواره آمادا ستتتتترکوب کردن 

، پنج تد از کوشندهان حقوق زن به ١٣٨٥د ماه مبالنان س اسی دولت ا د. به عنوان  مو ه، در اسنن

، ١٣٨٨اردیب شتتت  ٥در 72در ت ران دستتنس ر و ز دا ی شتتد د.« به  طر ا دا ند امن ت می ی»ات ام 

                                                 
 .Law of Jan. 10, 1936, Art. 1. ن. ا. به:   68 

ار و فعال ن اي دیسر  ود از ارتكاب موارد هروی اي موضوع اید قا ون باید در  شریار , ارنماع -16ماده . قا ون احااب ایران، 69 

یر  وع اط عار , مبادله اط عار , تبا   و  (ب .الف( ارتكاب افعال  كه به  قض اسنق   كشور منسر شود :زیر  ودداري كنند

به آزادي اسنق   ,  مواضعه با سنارتبا ه یا ،  ماینده  ا , ارها  اي دولن  و احااب كشور یاي  ارر  در یر سطح و به یر رورر كه

د(  قض آزادی اي . ه( دریافت یر هو ه كم  مال  و تداركات  از ب سا سان .وحدر می  و مصالح رم وري اس م  ایران مضر باشد

ز(  .و(  قض وحدر می  و ارتكاب اعمال  چون طرد ریاي براي تسایه كشور. ه( ایراد ت مت , افنرا و شایعه پراكن . مشروع دیسران

 .براي ایساد و تشدید ا ن ف م ان رنوف میت با اسنناده از زم نه یاي مننوع فرینس  و مفیب  و  ژادي مورود در رامعه ایرانت ش 

ي( ا ننا و  س داري و حمل اسیحه و  .ط( تبی غار ضد اس م  و پبش كنب و  شریار مضیه .د(  قض موازید اس م  رم وري اس م 

    .م مار غ ر مساز

  ,ICCPR CommentaryNowak.506 ,ا. به:     . ن. 70 

 .قا ون احااب ایران. ن. ا. به:  71 
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به ات ام  لک   ا  ما به  اطر شتتتتتترکت اش در « تبی غ عی ه  ظام»مریم  کمپ د تغ  ر برار »تن ا 

 احااب و ا سمد یار  ستتت استتتی باید از در رم ورر استتت می 73دستتتنس ر و ز دا ی شتتتد.«  برابرر

سی یار ر ان، محدودیت یار مشروع به  شایعه پراکنی و افنرا ز ی بپری ا د. در دموکرا ت مت، 

آزادر احااب که مبل آزادر یا و حقوق دیسران استتتتت، غالبا در قوا  د ضتتتتد توی د و حنظ حریم 

نندا آزادر  باید شتتتامل بحث یا و  صتتتورتتتی ریوه می یابد. درع د حا ، اید هو ه قوا  در محدود ک

مناهره یار س اسی تند مرسوم در  ظام یار آزاد مردم سا ر شود .  اید ارل به ویژه ینسام بحث 

و اه ار  ظر دربارا شبص ت یا و موضوع یار عمومی باید رعایت شود. به سبد دیسر، شایعه 

ار ارنماعی و س اسی، حن ی پراکنی و من م کردن شبص ت یار فعا  و شنا نه شده در عرره ی

برپاید داده یار مشتتکوا و  امعنبر، از تبعار عادر و قابل اتنظار پ کاریا و رقابت یار ستت استتی 

است، به ویژه ینسامی که ش رو دان از س است یار دولت و اوضاع و احوا  حاکم بر کشورشان 

  ا شنود باشند. 

استتت می و با استتتام رم ورر استتت می را با اید یمه، شتتتاید بنوان ات ام مبالنت با موازید 

بارزترید  مو د تعدر قا ون احااب ستت استتی به آزادر یار مشتتروع و منعارف احااب و ستتازمان 

بر  می تابد بیکه فعال ت احااب س اسی  را یار س اسی شمرد. اید قا ون  ه تن ا آزادر یار مفیبی

حقوق مد ی و س اسی پفیرفنه شده ا د، به ی که در م ثاق ب د المییی یرا   ا،  اره از محدودیت یا

در واقع، یدف ارتتیی اید قا ون ریوه رر از ایساد و فع ال ت احاابی استتت که پار  74بند می کشتتد.

بند ارزش یار ایدئولوتیک رم ورر اس می  باشند. بنابراید، یرحاب س اسی که با ارل و یت 

سه به تسدید  ظر کیی در قا ون استتاستتی معنقد ی دید از حکومت و در  ن یفق ه مبالنت کند و به ردا

ی در عررد س اسی کشور  بواید داشت. آن هروه از ریبران روحا ی   ا که به آم اش یباشد، را

دید و حکومت اعنقاد  دار د آماه آزار و ت دید حکومت ا د و پ روا شان   ا محروم از حق شرکت 

م ثاق موازید ا نباباتی، حقوق و » شنویو در عرره یار تصم م ه رر س اسی. یمان هو ه که پ

ارر ا نبابار ار ل تکث رهرایی س اسی، هو اهو ی باوریار ا زمد بره»تصریح می کند « آزادر

بدون مسموعه ار از آرار مننوع،  75«ایدئولوتیک و ورود احااب ستتتتتت استتتتتتی هو اهون استتتتتتتت.

شی برار پن ان کردن اید واقع ت است که رار شند ردایی در  ا نبابار ررفا  مای دیندهان از دا

                                                 
 /library/info/MDE13/039/2009/enhttp://www.amnesty.org/en. ن. ا. به:     73 

ا، در اید مورد ی چ یک مصداقی  می یابند. 74   . تن ا تور ه ممکد حنظ ا  ق عمومی یا دفاع از امن ت میی است. ام 
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فضار س اسی محروم یمنند.  اید قا ون یر  وع تبی غ عی ه اس م یا ا نشار کناب یا و منون ضاله  

اید ممنوع ت را به ویژه از آن رو باید  طر اا دا مت که، به سبب  76را   اممنوع شنا نه است.

ا ن ط کامل ب د دید و حکومت، یر ا نقادر از دولت به  ودر  ود ا نقادر از دید و احکام ال ی 

 شمرده می شود. 

پو از پ روزر ا ق ب استتت می، شتتتمارر روزافاون از احااب و ستتتازمان یار ستتت استتتی 

پردا نند.  پو از تثب ت قدرر  م نی و دستتتتتتن ارا ش کی ه ر  وید به ت شبرار تع  د  وع  ظام  

هروه یار مبالف ستت استتی در پی  کمپ د  شتتو ت، آزار و تبع د به زا و در آمد د. ستترا سام یمه ر 

احااب س اسی به اسنثنار یک حاب ممنوع شد د. اید احااب از تمامی ط ف یار س اسی  چپ و 

ید احااب و سازمان یا، به ریبرر شبص ت یار س اسی سرشنام، بم ارر از ا 77راست بود د.

کماب ش در دوران معارتتر درعررتتد ستت استتی ایران فع ا  بود د، از آن رمیه حاب توده به ریبرر 

 ورالدید ک ا ورر، رب د میی به ریبرر شتتتتتاپور ببن ار، کریم ستتتتتنسابی و داریوش فرویر که در 

ن ا حابی که مساز به ادامد فعال ت شتتتتتد حاب رم ورر ضتتتتتمد ریبر حاب می ت ایران   ا بود.  ت

د بارز اید حاب ترک ب قدرتمندر از روحا  ت، وفادارر به  م نی، دشتتمنی  استت می بود. مشتتبصتت 

یت از    ادیار ا ق بی بود. در دید  به حما یار ل برا  و هرایش  با رنبش  مسیو  ١٣٦٠ترف 

 78اشت.شورار اس می کماب ش در ا ن ار اید حاب قرار د

مرکب از یک  ماینده از دادستتنان کل کشتتور، یک  ١٠طبق قا ون احااب، کم متت ون ماده  

ا قضائ ه، یک  ماینده از وزارر کشور، و دو  مایندا مسیو شورار اس می، ممۀو    ماینده از قو 

اید کم م ون که قرار  79است. تصویب تقاضایار تشک ل حاب و  ظارر بر فعال تر احااب مساز

روز از تاریه تصتتویب قا ون احااب آمادهی اش را برار ا سام وه نه اع م کند  ٤٠ر هرف بود د

تشتتک ل  شتتد. وزارر کشتتور دل ل اید تأ  ر را اوضتتاع و احوا  پ چ ده و بی ثباتی  ١٣٦٧تا ستتا  

 اشتتتی از رنگ ایران و عراق دا متتتنه استتتت. چن د استتتند لی چندان موره به  ظر  می رستتتد زیرا 

                                                 
 .١٦، ماده قا ون احااب ایران. 76 
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یو ارر ا نبابار مساباور کرد که تشتتتتتتک ل یک کم ند پنج  نره مشتتتتتتکل تر از بره مشتتتتتتکل بنوان

  80شورار اس می در دوران رنگ بوده است.

حاب رم ورر اس می ١٣٦٦پایان رنگ با عراق   ا به تحو  تازه ار   نسام د. در سا  

ب مد ماه ستتتتا  ی را که  تا یتقاضتتتتا ٣٠ی چ یک از  ١٠تصتتتتم م به ا ح    ود هرفت. کم ند ماده 

اهرچه ریبران و شتتبصتت ت یار ستت استتی  81برار تشتتک ل حاب دریافت کرده بود  پفیرفت. ١٣٦٧

کار تشتتتتک ل ائن ف یا و هروه بندر یار غ ررستتتتمی ا د، فعال ت یار حابی )تشتتتتک ل  یمچنان در

کنسره، اع م ایداف ستتتتت استتتتتی حاب، ارتباط با یواداران حاب( به چشتتتتتم  می  ورد. تقریباً یمد 

ستتتازمان ستتت استتتی به ثبت رستتت ده هروه یار کوچک و کماب ش همنام مفیبی ا د و از مدافعان  ٢٣٢

د  یرتیم رم ورر استتت می و و یت فق ه. مرورر بر ف رستتتت  ام اید تشتتتک  ر  ود  شتتتا ی از پا

بودن م اان تحمل رتیم است: ا سمد م ندسان اس می  راسان، ا سمد آموزهاران اس می ایران، 

کماب ش یمد اید سازمان  82وحا  ت مبارز تبریا، و سازمان اس می ز ان پ رو راه زیرا.ا سمد ر

یا به تصتتتتتتریح بر استتتتتت می بودن  ود تأک د می کنند و ی چ یک از آ ان را  می توان ستتتتتتازما ی 

 سکو ر، ل برا  یا سوس ال مت شمرد. 

مشتتتتی رستتتتمی   واکنش رتیم رم ورر استتتت می حن ی به امکان تشتتتتک ل احاابی که از  ط

، داریوش فرویر، ریبر حاب  ١٣٧٧تبع ت  کنند یمواره با  شتتتو ت یمراه بوده استتتت. در ستتتا  

می ت ایران و وزیر کار حکومت بازرهان، و یممرش به فس ع ترید وضع به دست مأموران رتیم 

عب ام  رستتتتندر، پ ش از آن که حابش فررتتتتت  83در  ا د  ویش به ضتتتترب چاقو کشتتتتنه شتتتتد د.

در مرامنامد  حاب مورد  ظرش،  84ستتتا  حبو محکوم شتتتد. ٨مسوز داشتتتنه باشتتتد به در واستتتت 

حاب دموکرار ایران، بر پ رور ایران از السور اع م د ر ا ی حقوق بشتتتتر تاک د شتتتتده بود. اید 

ی دید و ایدئولوتر از حکومت، ی، حقوق مد ی برابر، رداتشتتتتتک رو  ارمرامنامه بر آزادر تسمع
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حن ی کمتتتا ی که یواداران رم ورر   85ز دا  ان ستتت استتتی ارتتترار می کرد.منع شتتتکنسه، و آزادر 

، م در ١٣٦٢استتت می ا د، یا زما ی بوده ا د، از غضتتتب و  شتتتم رتیم در امان   متتتنند. در ستتتا  

 ضتتتت  »بازرهان،  بمتتتن د  بمتتتت وزیر برهایدا  م نی پو از ا ق ب، کوشتتت د تا حابی به  ام 

ینسامی که  مایندا  86استتتتتنش ب ش از یک دیه بی پاستتتتته ما د.را به ثبت رستتتتتا د اما در و« آزادر

سازمان میل منحد عی ت تأ  ر را از وزیرکشور رم ورر اس می رویا شد پاسه وزیر اید بود که 

ستتا  هفشتتنه ی چ ستتازما ی برار ثبت یک حاب ستت استتی از ما در واستتنی  کرده  ١٢در هرف »

  87«است.

 ت( رأی دادن اجباری  

از ش وه یار هو اهون برار کشا دن ش رو دان به حوزه یار رنر ه رر  ی رتیمیب ره رو

 بودن ا نبابار آزاد در رم ورر استت می ایران را از آ چه یمتتت آشتتکارتر کرده استتت. برار قا ع 

در ایران ریبران رم ورر استتتت می « دموکرات ک»ستتتتا ند رامعد ب د المییی به ورود یک  ظام 

 رو دان در ا نبابار را به شد ر ضرورر می شمر د. از آغاز شرکت شمارر یرچه ب شنر از ش

عمر رتیم رم ورر استت می آیت هللا  م نی به ایرا  ان یشتتدار می داد که رنر دادن تکی ف مفیبی 

سر وردهی ایرا  ان از کار امد  اتمی در دوران ریاست رم ورر اش   88و ع نی یمد آ ان است.

تد از  امادان  مایندهی مسیو، از  ٨٢٠٠رد کردن رتت ح ت یمراه با تصتتم م شتتورار  س بان به 

را به  حو قابل  ١٣٨٣تد از  مایندهان ستتتتتتابق مسیو، شتتتتتتمار رنر دیندهان در ا نبابار  ٨٠رمیه 

به بازتاب اید کایش در افکار عمومی ر ان  متتتتتتبت م حظه ار کایش داد و ریبران رتیم را 

ا دسنورالعمل رسمی ایرا  ان را مکیف به رنر دادن هرچه ی چ قا ون ی 89 سران تر از یم شه کرد.

 می کند، رتیم می توا د به آسا ی از یویت کما ی که در ا نبابار از دادن رنر  وددارر می کنند 

آهاه شود زیرا شناسنامد یمد رنر دیندهان ُم ر  واید  ورد. به ادعار یک  برهاار ایننر نی در 

به رتتندوق ریبنه شتتود حاور مشتتبصتتار رنر دینده استتت. به ی که یا نبابار کنو ی ایران یر رن
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اید ترت ب، رنر دیندها ی که در ا نبابار هفشنه می توا منند رنر سن د به رندوق بریا د امروز 

به ویژه ایرا  ا ی که  اچار به ارائد روزمرا شناسنامه ا د ممکد است  90از چن د کارر می یراسند.

 ، از رمیه دا شسویان دا شساه و مأموران امن نی و ا نظامی.  آماه فشار و آزار مأموران شو د

افاون براید، طبق بر ی هاارش یا ستتتربازان یک پادهان  ظامی در شتتتما  شتتترقی ایران 

براسام  91را با کام ون به یک حوزا ا نباباتی برده ا د تا به  امادان از پ ش تع  د شده رنر دیند.

و اهون، به ویژه ترکمد یا، آماه فشتتتاریار ب شتتتنر ا د زیرا هاارش یار دیسر، اقی ت یار قومی ه

 92 دمار دولنی ب شتتتتتتنر از دیسران مورد تبع ض قرار می ه ر د. برار دستتتتتتنرستتتتتتی به شتتتتتتغل  و

در واستتت برار دریافت بر ی پروا ه یار کمتتب   ا باید یمراه با کپی یمد برگ یار شتتناستتنامد 

منقاضت ان هفر امه   ا  93ت در ا نبابار.در واستت کننده باشتد، شتامل برگ مبصتوص م ر شترک

شتتتترط رنر دادن برار استتتتنبدام در   ادیار  94باید مدرا شتتتترکنشتتتتان در ا نبابار را ارائه کنند.

دولنی   ا ضرورر است. به عنوان  مو ه، در آه ی اسنبدام وزارر ممکد و ش رسازر   ا تأک د 

ستتنامه اش را ارائه کند زیرا م ر شتتده استتت که منقاضتتی شتتغل باید کپی برگ یار او  و آ ر شتتنا

  95شرکت در ا نبابار معمو ً در برگ آ ر زده می شود.

مقامار دولت رم ورر استتتتت می تن ا به وادارکردن مردم به شتتتتترکت در ا نبابار و رنر 

س د می ی ستتتتنیدادن اکننا  می کنند. کمتتتتا ی   ا که شتتتترکت در ا نبابار را تحریم می کنند هاه ب ا

، مقامار دولنی چند دا شتتسور دا شتتساه تبریا را که با پبش اع م ه ١٣٨٣ل ستتا  یواپرداز د. در ا

اردیب شت یمان سا ،  در 96مردم را به تحریم ا نبابار تشویق می کرد د دسنس ر و ز دا ی کرد د.

تد از دا شسویان دا شساه یاد، به  اطر یوادارر از تحریم ا نبابار مسیو، من م به تبی غ عی ه  ١٦

وزارر اط عار   ا به  وبد  ود دا شتتتسویا ی را که مردم را به  97م رم ورر استتت می شتتتد د. ظا
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کار تا آن را   98کرد. منعتحریم ا نبابار فرا  وا ده بود د از ستتتتتتبنرا ی در محوطد دا شتتتتتتساه 

پ شتترفت که مأموران ا نظامی شتتناستتنامه یار بازاریان و کمتتبه را   ا طیب می کرد د تا با موضتع 

اهر مأموران پی »ی: ی متتتتتتبت به ا نبابار آهاه شتتتتتتو د. به هاارش یکی از  بر ساران آمریکاآ ان 

ببر د که تو رنر  داده ار تو را مبالف رتیم قیمداد می کنند،  شتتتتتتتا ی  ا ه و محل کارر را می 

  99«پرسند و حن ی می توا ند مغازه ار را یم ببند د. کارر یم از دسنت بر می آید.

 حاکم بر رسانه های خبری ث( محدودیت های

در رم ورر استت می  شتتریار یمسی زیر کننر   د. اید  ظارر  اشتتی از  واستتت و رنر 

مقام و مأمور  ارتتی   متتت و به فضتتار ستت استتی   ا ارتباط چندا ی  دارد. در قا ون استتاستتی آمده 

م  ق ب اس تیویایون( بایمن  در ر ت رو د تكامی  ا  -وسائل ارتباط رمع  )رادیو  »است که: 

ید:  100«در  دمت اشتتتتتتتاعه فرینگ استتتتتت م  قرار ه رد با از اشتتتتتتتاعه و ترویج  »از یم د رو 

ل ریاستتتتت رم ورر  اتمی با یدر اوا 101«.رداً پری ا كند ید استتتت مو ضتتتت یتبریب ریا صتتتتیت

افاایش شمار روز امه یا و مس ر  و بازتر شدن محدودا تنم ریا و بحث یار س اسی، از م اان  

ا، در دوران پایا ی ریاستتتتت رم ورر  ظارر  و کننر  دولت بر  شتتتتریار تا حدر کاستتتتنه شتتتتد. ام 

 اتمی فضتتتتتتار مدارا و ممتتتتتتالمت رو به تحی ل رفت و با آغاز دوران محمود احمدر  ژاد به پایان 

رس د. اید موضوع یم چن د به دل ل ت ش یار بی دریغ سع د مرتضور دادسنان سابق ت ران بود 

شتتتت رر یافنه بود. در دورا  مطبوعاردام به توق ف پی در پی روز امه یا به قصتتتتاب که به دل ل اق

دادستتنا ی مرتضتتور بمتت ارر از مطبوعار بمتتنه شتتد د و یا  تحت فشتتار  و ارعاب  ود تصتتم م به 

ار  حکم منع رتتدور مسوز برار  شتتریار رتتادر کرد د.  102تعی ق ا نشتتار هرفنند. دادهاه یا به کر 

روبرو شتتده ا د. هاارشتتسران   ا ر با فشتتاریا و  طریار ب شتتنر و ستتبت تر روز امه  ساران   ا

اغیب ز دا ی می شتتو د.  در اید م ان رستتا ه یار ارتباطی الکنرو  کی   ا مشتتمو  اید محدودیت 

ی که امروز در ایران بر اید هو ه رستتتتتا ه یا تحم ل ییا و فشتتتتتاریا بوده ا د. در واقع محدودیت یا
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ی از آ رید اباار ریوه رر ییا در د  است.  رم ورر اس می، با ب ره رو شده از سبت ترید آن

از  برپراکنی رسا ه یار الکنرو  کی، ما ع رس دن امواه بم ارر از تار مایار  ارری به ایران 

شتتده و بر ی از محبوب ترید وب گ  ویمتتان ایرا ی را به ات ام طرد ممتتائل حمتتام ستت استتی  به 

وه رر شتتتتدید رتیم از رریان آزاد اط عار و مباحثار ستتتت استتتتی، ا سام ری 103ز دان افکنده استتتتت

 ا نبابار آزاد در ایران را غ ر ممکد سا نه است. 

***  
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 : مالزی و پاکستانانتخابات در کشورهای مشابه -٣

بر ی از ایران شتتتتناستتتتان غربی از ایران به عنوان تن ا کشتتتتور  اورم ا ه  ام می بر د که 

بار  ادو با کشتتتتتتوریار درآن ا نبا قاد آ ان مقایمتتتتتتته کردن ایران  به اعن ارر برهاار می شتتتتتتود. 

ر در اقنصاد –دموکرات ک غربی منطقی   مت. با  سایی به تاریه ایران وسطح توسعه ارنماعی 

اید کشور،  م نوان ا نظار داشت که ا نبابار ایران در سطح ارالت ا نبابار  روت یا کا ادا باشد. 

     ا م نوان در مقایمتتتد اید ا نبابار با موارد مشتتتابه در کشتتتور یار قابل بدون تور ه اید استتتند

مقایمتتتته  ود م اان  ابرابر بودن آ را محک زد.  مالار و پاکمتتتتنان یر دو روامع بارگ در حا  

اکثریت ممیمان ا د و هرچه   ادیار دموکرات ک در آن یا ینوز به رشد مطیوب  رس ده با رشد و 

روامع اقندارهرار »یا را در حد عربمنان یا برمه روامع اسنبدادر  شمرد. شاید  ا د،  می توان آن

هرچه ا نبابار ادوارر در اید روامع ا سام می شتتو د، »لقب مناستتب ترر برایشتتان باشتتد. « رقابنی

 مایندهان ا نباب شتتتده از مقام شتتتان ستتتور استتتنناده می کنند، رقبار ا نباباتی و ستتت استتتی  ود را از 

ناستتب به رستتا ه یار  برر و تبی غاتی باز می دار د و ه ساه حن ی   نایج ا نبابار  را دستتنرستتی م

ی ب د کشتتتوریار مورد مقایمتتته به چشتتتم می یهرچه از بر ی ر ار شتتتبایت یا 104تغ  ر می دیند.

ا  ظام  ظام ا نباباتی رم ورر استت می برتر  یار ا نباباتی پاکمتتنان و مالار آشتتکارا از ورد، ام 

ارزیابی  ظام یار ا نباباتی اید دو کشتتتتتتور از  رمیه مقرراتشتتتتتتان در  صتتتتتتوص شتتتتتترایط  ا د. با

 امادر، احااب ستتتتتت استتتتتتی و آزادر  مطبوعار، و مقایمتتتتتتد آن یا با  ظام ا نباباتی در رم ورر 

 اس می، ممائل و کاسنی یار دامد ه ر  ظام ا نباباتی اید رتیم روشد تر از یم شه می شود. 

 های سیاسی پاکستان و مالزی الف(  پیشینه نظام

م(، ١٩٦) ١٣٤٢ ظام ستت استتی مالار، از زمان رستت دن به استتنق   از ا سیمتتنان در ستتا  

ا مقننه اید کشور شامل یک مسیو عوام و یک مسیو سنا  یک  ظام فدرا  پادشایی بوده است.  قو 

کشتتور  مایندا  السور مسیو عوام و لردیار ا سیمتتنان اقنبام شتتده استتت.  بمتتت وزیر استتت که از

 ییمسیو عوام و با رنر اکثریت  مایندهان دو مسیو به اید مقام منصتتوب می شتتود.  از ینسام ردا

م( ، تاریه پاکمتتتتنان شتتتتاید دوره یار  اپایدار  ١٩٤٧) ١٣٢٦و استتتتنق   از یندوستتتتنان در ستتتتا  
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و ستتتتنا دموکراستتتتی بوده استتتتت که یر بار به حکومت یار  ظامی منسر شتتتتده ا د. دو مسیو عوام 

ارکان  ظام پارلما ی اید کشتتتتتتور ا د. به رغم توره  روزافاون افکار عمومی  به  طرار رو به 

رشد ق ام طالبان و دوران سبت هفار از حکومت  ظامی مشرف به حکومت غ ر  ظامی ، یمچنان 

دموکرات ک پاکمتتنان یک مطالعه موردر رالب استتت. پاکمتتنان دارار دو مسیو مققنه  دشتتسره  ام

ل مسیو ستتنا و مسیو شتتورار میی م باشتتد.  رئ و رم ور با رنر  مایندهان دو مسیو ستتنا و شتتام

شتورار میی و چ ار مسیو محی ی ا نباب می شتود و  بمتت وزیر معمو ً ریبر حاب اکثریت در 

 مسیو شورار میی است. 

 ب( نظارت بر انجام انتخابات

استتت، قوا  د عادر  حوا برهاارر هرچه در قا ون استتاستتی مالار به ا نبابار اشتتاره شتتده 

ما دیی و  ظارر بر رریان ا نبابار بر زستتتا 105یر یک از دوره یار ا نباباتی را تع  د می کنند.

پادشاه تع  د می شو د و تا   106ع دا کم م و ی هایراً ممنقل است. اعضار اید کم م ون از سور

ن اعضا باید "به هو ه ار باشد برهاید  107سالسی عضویت اید کم م ون را برع ده دار د. ٦٥سد 

اعضتتار کم متت ون را، که با حقوق مایا ه و  108که کم متت ون ا نبابار مورد اطم نان مردم باشتتد."

شو د، تن ا می توان با یمان ترت بی برکنار کرد که در برکنارر  برار مدر مشبصی برهایده می 

 قضار دیوان عالی کشور رعایت می شود.  

ر استتام ترک بی از ارتتو  قا ون استتاستتی و قوا  د عادر زیر  ظر در پاکمتتنان ا نبابار ب

عضتتو  ٤کم متت ون  ظارر برا نبابار ا سام می ه رد. اید کم متت ون مرکب از رئ و کم متت ون  و

دیسر استت که از م ان قاضتی یار دیوان یار عالی ایالنی ، از ستور رئ و رم ورر برهایده می 

به درستتتتنی، عاد  ه، »ید امر استتتتت که ا نبابار وه ند ارتتتتیی کم متتتت ون  ظارر بر ا 109شتتتتو د.

رئ و کم متتتتتت ون  110«منصتتتتتتنا ه، عارر از یرهو ه د الت  امشتتتتتتروع و طبق قا ون ا سام پفیرد.

                                                 
 ن. ا. به:  105 

S. Sothi Rachagan, Law and the Electoral Process in Malaysia (Kuala Lampur: University of Malaysia 

Press, 1993), 218. 

 .١، بند ١١٤قا ون اساسی مالار، ماده  ن. ا. به:106 

 .٣، بند ١١٤، ماده یمان. ن. ا. به: 107 

 .٢، بند ٤١١، ماده یمان. ن. ا. به: 108 

 . ٢١٨و  ٢١٣، مواد قا ون اساسی پاکمنان. ن. ا. به: 109 

 .٣، بند ٢١٨ماده  ،یمان. ن. ا. به: 110 
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 ظارر بر ا نبابار را تن ا به ترت بی که برار برکنارکردن قضار دادهمنرر تع  د شده است می 

 نبابار مالار، اعضتتتتار کم متتتت ون بر   ف اعضتتتتار کم متتتت ون  ظارر بر ا .توان برکنار کرد

  111پاکمنان برار ا سام وهاینشان در کم م ون از حقوق و ماایایی بر وردار  می شو د.

ورود کم متتت ون یار ممتتتنقل  ظارر بر ا نبابار در مالار و پاکمتتتنان در تضتتتاد بارز با 

 عاد  ه را تنظ م بود یر وع   ادر در رم ورر اس می است که بنوا د بی طرفا ه ا سام ا نبابار 

کند. ا ن ار بی حد  و مرز شتتتورار  س بان در رد  رتتت ح ت  امادانر  ا نباباتی برهاارر ا نبابار 

و رقابنی را به یدفی غ رقابل تحقق تبدیل کرده است.  امادان رد شده حق دار د از شورار  واقعی

ن ن یا ارائه کند، اما تاکنول رد رت ح ت شتان به آی س بان ببوایند که توضت حی کنبی در بارا د 

  112ی چ یک از آن یا چن د توض حی دریافت  کرده است.

 پ( شرایط نامزدی انتخابات و تشکیل احزاب سیاسی

شرایط  امادر در ا نبابار مالار معقو  و منطقی به  ظر می رسند. شرط اریی داشند 

  تع  د شده. ر ح ت سا ٣٠سا  و برار مسیو سنا  ٢١حد اقل سد است که برار مسیو عوام 

ل زیر می توان رد کرد: )الف( رنون یا مشتتتتتتکوا به داشتتتتتتند رنون  )ب( ی امادر را تن ا به د 

ورشتتکمتتنسی به تقصتت ر  )پ( قصتتور در ارائه ف رستتت یایند تبی غار ا نبابی پ ش از پایان م یت 

ر، )ر( محکوم ت به حد اقل یک ستتتتتتا  ز دان یا پردا ت  اطر ارتکاب یاار رینس ت به   ٢مقر 

ررم قابل تعق ب در مالار. شتترایط  امادر برار ا نباب شتتدن به مسیو شتتورار میی پاکمتتنان از 

شرایط مالار در اید زم نه پ چ ده تر ا د.  ورار شرط سد و تابع ت و  داشند پ ش ند محکوم ت به 

 وا ع پرسش ا س ام مرتبط با فماد ا  ق و یا ش ادر دروغ،  اماد ا نبابار باید از شمارر میررا

«  تبطی از احکام استتت می» بمتتتت اینکه دارار شتتتبصتتت ت پمتتتندیده بوده و به  113  ا عبور کند.

م،  114ش رر  داشنه باشد.   115«عی ه تمام ت کشور و مبا ی اس می پاکمنان اقدام  کرده باشد.»دو 

                                                 
 .٢، بند ٢١٥، ماده یمان. ن. ا. به: 111 

 . ن. ا. به: قا ون ا نبابار ایران.112 

 ، بندیار الف، ب، پ، و چ.  ٦٢، ماده یمان. 113 

 ، بندیار ث و ه.٦٢، ماده یمان. 114 

ون ا نبابار ایران، ماده د.  ایدئولوتر پاکمنان را  بمت محمدعیی رناد، بن ان هفار اید کشور، به قصد ایساد و تثب ت یویت . قا 115 

احی کرد. پاره یار اریی اید ایدئولوتر از رمیه عبار بود د از: اس م، ردائی از یند، ّر تازه به اسنق   رس ده،  میی مردم طر 

، شریعت اس م به عنوان ایدئولوتر ١٩٨٨تا  ١٩٧٧دوران حکومت ض ارالحق، حاکم  ظامی پاکمنان از  دموکراسی و فدرال مم. در

 کشور به رسم ت شنا نه شد و در  ن سه  قش مفیب در رامعه و دولت و س است برترر یافت. برار آهایی یار ب شنر ن. ا. به: 
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ه در دشرایط  زم برار دسنرسی به مقام یار ا نبابی در مالار، بر  ف موازید تع  د ش

ا، شرایط  ژه به وی -رم ورر اس می، کام ً با موازید حقوق ب د المیل سازهارا د. در پاکمنان، ام 

ا نبابار آزاد و منصتتتنا ه  برارممتتتاعد  -در ارتباط با تقوار استتت می و مبا ی استتت می اید کشتتتور

در  ظام رم ورر   متتتتتنند ولی به یر حا  اید محدودیت یا از آن چه حاکم بر  امادیار ا نباباتی 

استتتت بمتتت ار ستتتبک تر ا د.  بمتتتت، به اید دل ل که کم متتت ون  ظارر بر ا نبابار پاکمتتتنان شتتترط 

م،  مربوط به موازید است می را به  درر ضتابطه ار برار رد رت ح ت  امادیا شتمرده استت. دو 

ستت می در پاکمتتنان  امادان غ رممتتیمان از شتترط مربوط به ستتازهار بودن رفنارشتتان با موازید ا

معاف شتتده ا د، حا  آن که در رتیم استت می ایران تن ا ممتتیما ان می توا ند  اماد  مایندهی مسیو 

و  116شو د )به اسنثنار  امادان پنج کرسی  مایندهی که ا نصاص به  مایندهان غ ر ممیمان دارد(.

ر دا بره ستتترا سام، استتت م ت پاکمتتتنان، هرچه واته ار ستتتنس د و پری بت استتتت در حق قت تن ا در

ارتتتتولی استتتتت که روامع پ شتتتترفند دموکرات ک به تصتتتتریح یا تیویح آن یا را معنبر می شتتتتمر د: 

تمام ت ارضتتتی کشتتتور، فدرال متتتم، دموکراستتتی و یوی ت میی.  اید ارتتتو  ارتباطی به تع د  اماد 

ی عا نبابار در ایران به وفادارر به حکومت دید ستتتا ر و یا پفیرفند پ امدیار اقنصتتتادر و ارنما

 آن  دارد.  

 ت( احزاب سیاسی

در مالار احااب ستت استتی دیرر استتت که از ارکان م م عررتتد ستت استتی کشتتور بوده ا د و  

محدودیت  ارتتی از ستتور قا ون استتاستتی یا قوا  د عادر در بارا تشتتک ل و فعال ت یار اید هو ه 

ارتتتتناف و  به احااب مبالف دولت، به»احااب تدوید  شتتتتده استتتتت. حکومت مالار به طور کیی 

ا سمد یار حرفه ار هو اهون و به هروه یار منمرکا بر یک یدف یا آرمان مشتتتتتتبص، ارازه 

هرچه از آغاز استتنق   کشتتور تن ا یک  117«فعال ت برار عضتتوه رر و یا ریب یوادار داده استتت.

احااب رق ب از آزادر یار س اسی ب ره برده و توا منه ا د به فعال ت »حاب برآن حکومت کرده، 

                                                 
Stephen P. Cohen, The Idea of Pakistan, Brookings Institution Press,2004, pp.170-171.  

 .٦٢، ماده قا ون اساسی پاکمنان. 116 

 

 . ن. ا. به:117 

William Case, “Semi-Democracy in Malaysia: Withstanding the Pressures for Regime Change,” Pacific 
Affairs 66, no. 2 (Summer 1993), 186. 
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 اتوا ی  118«ار تبی غاتی و ا نباباتی بپرداز د و حن ی هاه کننر  مسالو محیی را به دستتتتتت ه ر د.ی

سنناده یار غ ر رسمی توسط  سور ا شی از  بود یمکارر  زم ب د آن یا و  شنر  ا احااب رق ب ب 

  119«ائن ف حاکم بوده است تا محدودیت آزادر و حقوقشان.

ی بوده استتت. از رمیه حاب یساه دچار محدودیت یادر پاکمتتنان فعال ت احااب ستت استتی ه 

م( غ رقا و ی اع م شد و در دولت  ظامی ای وب  ان ١٩٥٠) ١٣٢٩کمو  مت اید کشور در سا  

ستتا  منحل شتتد د. با اید یمه، اید احااب در عررتته ستت استتی کشتتور  ٤یمد احااب ستت استتی برار 

ماد  120 قش م م و قابل م حظه ار اینا کرده ا د. ست اید هرچه ف از ممائل دیریند دولت پاکمنان ا

ا رو به کایش،  احااب به تناوب به قدرر می رستتتتند و یریک از پشتتتتن با ی ببش قابل م حظه، ام 

امروز، احااب س اسی پاکمنان بر اسام شرایطی فعال ت می کنند که در سا   121مردم ب ره مند د.

بق اید  ظامنامه، احااب ستت استتی م( در یک  ظامنامد قا و ی تصتتریح شتتده استتت. ط٢٠٠٢)١٣٨١

صتتریح ارتتو  بن ادر ت»ی بپرداز د که  استتازهار با ی می توا ند به تبی غ و ترویج باوریا و شتتعاریا

افاون براید،  احااب ستت استتی  می  122«شتتده در قا ون استتاستتی رم ورر استت می پاکمتتنان باشتتند.

یالنییتوا ند مبیغ فرقه هرا ند. ی مفیبی، و ک نه توزر یا محیی و ا  کی د، هم م تر از یم 123باشتتتتتت

  124ش رو دان پاکمنان از حق تشک ل حاب و عضویت در احااب س اسی کشور بر وردار د.

مقایمه ار ب د وضع دو کشور مالار و پاکمنان با ایران  شان می دید که فضار حاکم بر 

ویژه، تضاد رم ورر اس می تا چه حد برار فعال ت احااب س اسی تنگ و  نقان آور است.   به 

ب د وضتتع ایران و پاکمتتنان در اید م ان چشتتم ه ر استتت. بر  ف ایران، قوا  د پاکمتتنان حق یمد 

ش رو دان را به تشک ل حاب به رسم ت می شناسد. افاون براید، در اید کشور احااب مسبور به 

 رعایت ی چ شرط یا حکم مفیبی   منند. 

                                                 
 .١٨٨، ص یمان  . ن. ا. به:118 

 به:. ن. ا. 119 

Andrea Ufen, “The Transformation of Political Party Opposition in Malaysia and its implications for the 

Electoral Authoritarian Regime,” Democratization 16, no. 3 (June 2009), 605-06. 

   . ن. ا. به:120 

Christ Candland, Labor, Democratization and Development in India and Pakistan, (Routledge, 2008), 78. 

      .Diamond, “Is Pakistan the (Reverse) Wave of the Future?” 92  . ن. ا. به:121 

  .Political Parties Order (2002) Art. 3(4)(a). ن. ا. به:   122 

 ، پاراهراف ث.٤، بند ٣، مادهیمان. ن. ا. به: 123 

 .٥، ماده نیما. ن. ا. به: 124 
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 ث( محدودیت )نظارت( بر رسانه ها

ر از شتترایط ا در مالار از آزادر  امحدود بر وردار   متتنند. دولت، با ب ره رور رستتا ه ی 

مربوط به ردور پروا ه، رسا ه یار منمایل به هروه یار مبالف  ود را محدود و هاه تعط ل می 

با اید یمه، دولت   125کند و به اید ترت ب ما ع تبی غ و ترویج اید هروه از رستتتتتتا ه یا می شتتتتتتود.

ستتا ه یار ارتباطی را در ا ن ار  دارد. به اید دل ل عمده که یمد  شتتریه یا و ب شتتنر کننر  کامل ر

ًّ زیر  نوذ احااب حاکم بر دولت ایمتتتتتتنساه یار رادیور  ر در ا ن ار ببش  صتتتتتتورتتتتتتی و معمو ً

م منر از اید، همتتتنرش رستتتا ه یار ارتباطی الکنرو  کی از رمیه شتتتبکه یا و ستتتایت یار  126ا د.

یا و احااب مبالف دولت ارازه داده است که  محدودیت  اعما  شده  بر رسا ه ارنماعی، به هروه 

سور دیسر، دولت   ا از ت ش برار کننر  رسا ه یار الکنرو  کی  سن نی را دور با ند.  از  یار 

امروز ببشی  127هفاشنه ا د .باز دست کش ده  و فضار قابل م حظه ار برار ما وراحااب س اسی 

ف بر رستتتا ه یار ارتباطی  بارگ از محدودیت یار که در دوران ریاستتتت رم ورر پرویا مشتتتر 

  128پاکمنان تحم ل شده بود از م ان رفنه ا د.

ی که رتیم استتتت می ایران بر رستتتتا ه یار یدر مقایمتتتته با مالار و پاکمتتتتنان، محدویت یا

ابار رر ا نبارتباطی و الکنرو  کی تحم ل کرده است به ی چ رور با آزادر یار  زم برار برهاا

آزاد و منصتتنا ه ستتازهار   متتت. در واقع، دولت رم ورر استت می کننر  کامل یمد ایمتتنساه یار 

ی و تیویایو ی ایران را در ا ن ار دارد. به اید ترت ب  ه تن ا با تعط ل و توق ف و ستتا متتور یرادیو

 ادلد الکنرو  کیروز امه یا و  شتتریه یار ستت استتی بیکه با ت ش روزافاون برار ریوه رر از مب

  نکنشتتتتسرای  یا بار و آهایی یا و یا تصتتتتن د پ ام یار الکنرو  کی، دولت رم ورر استتتت می توا ا

س اسی و عموم مردم را برار رمع آورر اط عار و بحث و تباد   ظر به شدر کایش داده است. 

                                                 
 125 . 

Asian Network for Free Elections: Malaysia. Report of the 1999 Election Observation Mission 25 

November- 1 December, Bangkok 2000, 20. 

 126. 

Rainer Heufers, “The Politics of Democracy in Malaysia,” ASIEN 85 (October 2002), 57. 

 127         .en, “Transformation of Political Party Opposition in Malaysia”, 616.Ulf  

 128. 

Griff Witte, “Pakistan Suspends Media Restrictions; Crackdown was Widely Criticized,” Washington Post, 

June 8, 2007. 
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به  ٢٠٠٧در سا  ارشسران بدون مرز ایران را از لحاه آزادر رسا ه یا اب  وده   مت که هروه ه

در ر ان فرود آورده استتتتتتت. تن ا کره شتتتتتتمالی، برمه و ارینره، دستتتتتتنکم در اید مورد،  ١٦٧ردا 

 سر وشت غم ا س اترر از ایران دار د.  

***  
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 ( فشردۀ سخن٤

ا نبابار در رم ورر استتتتتت می با حداقل موازید و ارتتتتتتو  پفیرفنه شتتتتتتدا ب د المییی   ا 

ر مردم ایران فررتتنی برار شتترکت آزادا ه در تصتتم م ه رر یار ستتازهار   متتت.  در اید ا نبابا

مربوط به ز دهی و سر وشت  ویش  می یابند.  محدودیت یار مفیبی و س اسی به پ دایش  ظامی 

منسر شده که تصم م ه رر یار اساسی را در ا حصار هرویی ا دا از حاکمان  ودبرهایده قرار 

ه تن ا به شبص ت، ایداف و بر امد کما ی که امروز بر رنم داده است. م م تر از اید، ابعاد ممۀی

یرم قدرر ستت استتی قرار دار د، و یا به تنمتت ر ا حصتتارطیبا د آ ان از قا ون استتاستتی، محدود  می 

شود. هره اریی مای ت قوا  د رارر در رم ورر اس می است، از قا ون اساسی هرفنه تا قوا  د 

به یق د می توان هنت که حن ی در مقایمه با  ظام یار  اقص  و مقررار و تصویب  امه یار دولنی.

ا نباباتی مالار و پاکمتتتنان   ا ا نبابار در رم ورر استتت می را باید یکمتتتره ت ی از ارتتتالت و 

 مشروع ت و معنا شمرد. 

تحقق یتتابتتد،  واقعیبرار اید کتته ادعتتار حکومتتت ایران مبننی بر برهاارر ا نبتتابتتار 

باید بی در گ ارتتتتتت حار منعددر را به اررا هاارد. او ، و از یمه رم ورر استتتتتت می ایران 

شتتتورار  س بان در رد رتتت ح ت کا دیدایار مسیو و ریاستتتت رم ورر از ب د  ا ن ارارم منر، 

 برود.

ماموریت  ظارر بر ا نبابار  باید به یک قدرر عمومی برار تغ  ر ف رستتتتتتت  امادیار 

اید، شتتتترط  باور و تع د کامل  امادیا به ستتتت متتتتنم فعیی باید ا نباباتی قابل تبدیل شتتتتود. ع وه بر 

برداشنه شود. اید امر ممنیام تغ  راتی در قا ون اساسی  است که پ شن ادار و طرد یار مربوط 

به تغ  رار ستتتتتا نارر در رامعه و ستتتتت استتتتتت کشتتتتتور را مساز و قا و ی کند.  بدون اید تغ  رار 

ار ب ش از تصتتویب  وضتتع مورود  بواید بود. ع وه استتاستتی، ا نبابار در رم ورر استت می چ 

بر اید، الاامار مفیبی و اسنا داردیار مب م برار "ش رر بد و فماد" باید از ب د برو د.  کنه م م 

شکل قابل م حظه ار آسان شو د. ترر حاً، ه دیسر آ که محدودیت در تشک ل احااب س اسی باید ب

و د ثبت  ام باید کارآمد و شتتناف باشتتد  بررستتی فرم یار شتترط ثبت  ام حفف شتتود. یا دستتت کم، ر

ثبت  ام باید در استرع وقت ا سام پفیرد و رد کردن در واستت یا باید یمراه هاارشتی تشتریحی از 

در   ایت،  و فرایم آوردن فررتتتتتتت برار در واستتتتتتت تسدید  ظر باشتتتتتتد.  امادر کی ه د یل رد
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یابد. بدون حضتتور فررتتت یار موثرر که  توستتط محدودیت یار دولنی بر رستتا ه یا باید کایش 

مردم دیده و شتتتن ده شتتتود ی چ  اماد ا نباباتی و یا حاب ستتت استتتی  می توا د ام د به  برهاارر یک 

رقابت موثر در ا نبابار داشنه باشد. چه از طریق تیویایون و رادیو، مطبوعار سننی، و یا فضار 

کامل و ا نشتتتتتتار  ظریار و اط عار کا دیدایا  مسازر، یک ا نبابار واقعی بمتتتتتتنسی به مناهرار

دارد. بدون ارتت حار استتاستتی، ا نبابار ریاستتت رم ورر در ایران یمچنان  اقض استتنا داردیار 

 ب د المییی باقی  واید ما د.

**** 
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