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Extended Abstract
Introduction
Elections, as conducted in liberal democracies, are the means by which citizens
elect the individuals they desire for public office and grant them the legitimacy
of exercising the political power. Hence, elections are a key component of the
democratization process expected to change transparently, freely, fairly and
peacefully the government and the distribution of power in a political system.
Yet, elections are also competitive processes that can emerge the conditions for
tensions, disputes and sometimes long-term conflicts with political violence and,
consequently, lead to political and social instability. This is where the issue of
electoral disputes and how to resolve them become important. Disputes are
inherent components in the electoral process that may happen at any stage of the
electoral cycle (pre, during, and post-election stages). Mechanisms of resolution
of electoral disputes like other disputes can differ from one country to another
country in respect of used type and method based on the political, socio-cultural
and historical grounds. Prediction and deterrence (in the early warning
mechanisms), resolution, management, and control of electoral disputes are
among special functions defined for the mechanism of resolution of electoral
disputes. While electoral disputes may lead to destructive consequences like
mistrust in electoral institutions, electoral apathy, and the electoral participations
in future elections, it is important to resolve of these disputes through applying
effective and constructive and innovative mechanisms in order to increase public
trust in the electoral system and generate a motive for the citizens' political
participation actively. Hence, the present study has tried to identify and describe
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similarities and differences of mechanisms used to resolve three post-election
disputes of presidential elections of Kenya 2017 (2017 Kenyan general election),
Afghanistan 2009 (2009 Afghan presidential election) and Iran 2009 (2009
Iranian presidential election), through a focus on these three disputes with the
aim of conducting a comparative analysis of “deep description”.
Methodology
Comparing as a scientific research method has been described as a systematic
evaluation instrument of the patterns of similarity, difference, and diversity
perception. Appropriate to the study issue, the present research has utilized a
comparative method to identify and describe the similarities and differences
between the cases under comparison. Approach and comparative strategy in this
study were qualitative-in-depth and case-oriented with small N, respectively. The
presidential election disputes of Kenya 2017, Afghanistan 2009 and Iran 2009
have been considered as analysis cases or observation units, the electoral dispute
as the analysis unit, and the mechanisms for resolving the electoral disputes have
been considered as the main variables in this comparative study. The reason for
the selection of these three cases is the similarities they have with each other,
that all three are the transiting countries to democratization in respect of political
system nature and all three have experienced an electoral dispute (presidency) in
a nearly close time interval that in each case its resolution process has been timeconsuming and in another case it has remained unsolved. In this research, the
benchmark (comparison criterion) has been the mechanisms used to resolve the
studied electoral disputes. To achieve this benchmark, has been used a
researcher-made conceptual framework, as well as the library-documentary
method to collect the data.
Result and Discussion
Based on the findings of the study, there are similarities and differences among
the compared cases, including that the system and the dominant approach in
resolving the presidential election disputes in Kenya and Afghanistan is
integrated, i.e. the use of a combination of official/governmental and nonofficial/non-governmental mechanisms. While in Iran, the dominant system and
approach is formal/governmental, and has been recognized no application of
informal/alternative dispute resolution mechanisms. Moreover, the formal
mechanisms used in all three comparisons has been included in the similarities
found them, with the difference that in Kenya and Afghanistan, the application
of these mechanisms has led to the acceptance of requests of protester candidates
and ultimately to the resolution and end of disputes. While in Iran, the protester
candidates’ requests have been rejected, and consequently, the 2009 election
dispute remained unresolved from their viewpoints.
In settling the Kenya dispute, the official mechanism of the supreme council has
undertaken the main role. This institute declared the election results nullified and
ordered holding re-elections. In the case of Afghanistan, it was the official
mechanism of the electoral complaints commission that proved the existing fraud
in the votes and declared about one and half million votes nullified and holding
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reelection was decided. In the case of Iran, the guardian council, which at the
same time undertakes the role of a supervisory institute in the election process,
undertook the duty of settling electoral disputes of 2009 as the only legal
investigation authority on behalf of the leader. So, in all three cases, the official
mechanisms have been involved in the process of dispute resolution.
In all three cases of the dispute, the objection to the results began by the loser
candidate and objector voters after declaring the primary results. Also, in all
studied disputes, the electoral institutes were questioned by the objectors
regarding non-observance of the principle of impartiality by the elections incharge institutions and another similarity of these three disputes was that the
protesters asked for elections cancellation and its repetition. The difference is the
Iran case where the requests and suggestions of the objector candidates for using
unofficial mechanisms and amendment of the elections law were wider than the
two cases of Kenya and Afghanistan. Regarding the end of these disputes, it may
be said that in Kenya the suggestion of the objectors for nullifying the elections
and its repetition was accepted and this dispute was settled by holding the second
run of elections but in the case of Iran, merely recounting a part of votes (10%)
was accepted and other suggestions for using unofficial mechanisms and
elections nullification were rejected and as a result, this dispute has remained
unsolved from the view of the objectors.
Conclusion
Since the unsolved post-election disputes may have serious negative
consequences such as fear and threat of future voters, have many negative effects
on the public opinion regarding the general acceptance of the elections as a
democratic instrument of the power transition, so that people show less tendency
to democracy, also the electoral justice as a mechanism whose aim is protection
or improvement of the efficiency of the electoral rights is blemished. Also, it
may weaken the governmental vote entity and so endanger the process of
democratization in a country and finally follow alarming consequences in the
course of the democratization process of the transiting countries (to democracy).
So, existence or access to the mechanisms through which the parties of dispute
improve their status through cooperative actions seems very necessary. The
current comparative analysis indicates that reforming electoral management laws
and institutions with the specific function of resolving potential disputes in an
electoral cycle with “learning” from the previous controversial situations may
lead to the creation of new mechanisms, including formal, informal or
complementary. These mechanisms allow the parties to the dispute to resolve the
dispute more constructively, fairly, creatively and rapidly through cooperative
actions. Hence, there appears to be a significant relationship between the applied
mechanisms and their quality and the resolution of electoral disputes.
Accordingly, it is recommended to shift from mere emphasis on the approach
and the use of formal mechanisms towards the integrated approach and the use of
informal/alternative mechanisms as complementary to formal mechanisms
appropriate to the type of political system, electoral system, socio-cultural
contexts and type of dispute in the country.
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Thought regarding the political grounds of Iran, using unofficial mechanisms
like arbitration of international and regional figures and institutes cannot be
recommended, but the amendment of elections law in Iran is not possible without
noticing appropriate unofficial mechanisms. Regarding the use of unofficial
mechanisms in settling the possible electoral disputes in Iran, the researchers
suggest that the decision-makers and policymakers and also the electoral officers
in Iran may measure to prepare and create unofficial mechanisms proportionate
to Iran's cultural and social grounds to solve the possible electoral disputes. The
considerable finding of the present study was that in the challenge among the
parties of the dispute in Iran in the 2009 elections, some unofficial mechanisms
were proposed but rejected. By reviewing the electoral dispute of 2009 in Iran,
the stakeholders of the electoral domain in Iran find out that accepting the
unofficial mechanisms of the objector candidates would help the resolution of
this dispute through cooperative actions and improve the status of the parties of
the dispute.
Keywords: Election, Electoral Process, Electoral Dispute, Electoral Dispute
Resolution Mechanisms, Kenya, Afghanistan, Iran.
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چکیده
مناقشات ،یکی از اجزای ذاتی فرایند انتخابات بهشمار میآیند که ممکن است در
هر مرحله از این فرایند روی دهندد هددپ ودشوها حا در ،بررسدی شد اهت و
تفدداوت سددازوکارهای بهکارگرفتهشدددب بدرای ح وفصد مناقشددات وتدداانتخاباتی
ریاستجمهوری در کنیا  ،2017افغانتتان  ،2009و ایران  2009/1388اسدت
سنت و راه درد ماایتده در ایدن ودشوها ،بدهترتیب ،کیفدی ،تویدیع یمیدو ،و
موردمحور با  Nکوچک بودب است برواید یافتدههای ودشوها ،رویده و رویکدرد
غالب برای ح وفص مناقشات انتخاباتی در کشورهای کنیا و افغانتتان ،تلفیای،
بهمعنای بهکارگیری ترکی ی از سازوکارهای رسمی/دولتی و غیررسدمی/غیردولتی،
است؛ درحالیکه در ایران ،رویه و رویکدرد غالدب ،رسدمی اسدت و بدهکارگیری
سازوکارهای غیررسمی ح وفص مناقشه بهرسمیت شناخته نشدب است استفادب
از سازوکارهای رسمی در هر سه کشور ،ازجمله شد اهتهای یافتهشددب در آنهدا
بودب است؛ با این تفاوت که در موارد کنیا و افغانتتان ،بهکارگیری این سازوکارها،
س ب وذیرش درخواست نامزدهای انتخابداتی معتدرو و سدران،اح ،ح وفصد
مناقشه شدب ،اما در ایران ،درخواست نامزدهدای معتدرو رد شددب اسدت نتدای
وشوها حا ر نشان می دهد ،ایالح قوانین و نهادهای مددیریت انتخابداتی ،بدا
تمرکز بر مو وع ح وفص مناقشات احتمالی و «درسآموزی» از موقعیتهدای
مناقشهآمیز گذشدته ،میتواندد بده ای،داد سدازوکارهای جدیدد ،ایدس از رسدمی و
غیررسمی ،یا مکم بین،امد که به طرفین مناقشه اجازب میدهد تدا اختالپهدا را
بهگونهای سازندب ،منصفانه ،خالقانه ،و سریع ح وفص کنند
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مقدمه
بروای نظریههای دموکراسی نمایندگی ،انتخابات یکدی از ویشگیهدای نماینددگی اسدت کده بده افدراد
امکان میدهد تا ره ران و خطمشیهای یمومی را بهگونهای آزادانه ،انتخاب و از ایدن راب ،بدر تددوین
سیاستهای حکومت ایمال نفوذ کنند؛ بهبیانروشنتر« ،انتخابات ،وسیلهای است کده فرمدان ران بدا
استفادب از آن ،فرمانروایان خود را انتخداب و یدالحیت ایمدال قددرت را بده آنهدا ایطدا میکنندد»
(قا ی شریعتوناهی )291 :1384 ،افزونبراین ،انتخابات ،فراینددی رقدابتی اسدت کده مدیتواندد
زمینهساز تناها ،کشمکاها ،و مناقشات گاب طوالنی ،همراب با خشونت سیاسی شود

مناقشات انتخاباتی ،1جزء ذاتی انتخابات بهشمار میآیند که مدیتوانندد در هدر مرحلده از

فرایند یا چرخ انتخاباتی( 2ویا ،در طول ،و ود از انتخابدات) روی دهندد برواید آمداری از
انتخابات بحثبرانگیز بین سالهای  2000تدا  104 ،2017مناقشد انتخابداتی در کشدورهای
گوناگون روی دادب است (ویکیودیا ،فهرست انتخابات بحثبرانگیدز« )1 :2017 ،مناقشدات
انتخاباتی ،در زمان و مکانی ودیدار میشوند کده یدک کنشدگر یدا تعدداد بیشدتری از کنشدگران
انتخاباتی ،منکدر درسدتی فرایندد انتخابداتی شدوند ،یدا نتدای انتخابدات را زیدر سدبال ب رندد»
جففیشر ،وشوهشگر و کارشناس آمدوزش انتخابداتی ،ودن گونده

(دارمانویک)11 :2010 ،3

مناقش انتخاباتی را برشمردب است که ممکن است در دوربهای زمانی ویا ،در طول ،و ود از
انتخابات در یک گاهشمار انتخاباتی روی دهند (فیشر)3-11 :2002 ،4

برخی وشوهشگران حوزۀ انتخابات دریافتدهاندد کده «درحدالیکده رخدداد مناقشدات انتخابداتی و
خشونتهای ود ازآن در دورۀ ویشداانتخابات راید ترندد ،مناقشدات وتداانتخاباتی کده هدر دو طدرپ

متصدیان و مخالفان را درگیر میکنند ،معمدوال محتمد تر و شددیدترند» (گلدب و دیافوسدی:2016 ،5

 )4ویشین مناقشات انتخاباتی نشان میدهد که این نوع مناقشات مدیتوانندد بدهسدریت بده خشدونت
سیاسی ت دی شوند و اگر بهگونهای سازندب مدیریت نشوند ،میتوانند بهطور بالاوب ،ساختار دولتهدا و
جوامع را بیث ات ،و حتی در مواردی ،هزینههای سدنگین سیاسدی ،انتدانی ،و اقتصدادیای را بده یدک
1. Elections- Related Disputes/ Conflicts
2. Election Cycle
3. Darmanovic
4. Fischer
5. Gleb and Diofasi
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کشور تحمی کنند؛ ازاینرو ،چالاهای برانگیختدهشددب در نتی،د مناقشدات مربدو بده انتخابدات و
خشونت سیاسی ،س ب اهمیت یافتن ای،اد و بهکارگیری سازوکارهایی شدباند کده بده رقابدت سیاسدی
نظس بدهند ،مشارکت سیاسی را باث ات کنند ،و مناقشات را بده اجمداع و توافدو بدین طرپهدای درگیدر
ت دی کنند

نوع و روش بهکارگیری سازوکارهای ح وفص مناقشات انتخاباتی 1ددبرواید زمیند سیاسدی و

تاریخی بروز درگیریهادد ممکدن اسدت از کشدوری بده کشدور دیگدر متفداوت باشدد ودیابیندی و
بازدارندگی (در سازوکارهای هشدار اولیده) ،حد وفصد  ،مددیریت ،و کنتدرل مناقشدات انتخابداتی
ازجمله کارو یشبهایی هتتند که برای سازوکارهای ح وفص مناقشدات انتخابداتی مطدرح شددباند
درحالیکه مناقشدات انتخابداتی مدیتوانندد ویامددهای ویرانگدری مانندد بدیایتمدادی بده نهادهدای
انتخاباتی ،بدیتفداوتی انتخابداتی ،و کداها مشدارکت در انتخابدات آتدی را بدههمراب داشدته باشدند،
ح وفص این مناقشات از رهگذر بهکارگیری سازوکارهای مبثر و سازندب ،میتواند موجدب افدزایا
ایتماد یمومی به نظاح انتخاباتی و ای،اد محرکی برای مشارکت سیاسی فعال شهروندان شود
بررسی ویشین وشوهاهای ان،احشددب دربدارۀ مو دوع ودشوها حا در نشدان مدیدهدد کده
وشوهشگران ،به مو وع سازوکارهای ح وفص مناقشات انتخاباتی ددنتد ت بده ابعداد دیگدر فرایندد
انتخاباتیدد توجه کمتری داشتهاند؛ ازاینرو ،ماال حا ر بدا تمرکدز بدر سده مدورد مناقشد انتخابداتی
ریاستجمهوری در کنیا  ،2017افغانتتان  ،2009و ایدران  2009/1388و بدا بهدربگیدری از روش
تحلی ماایتهای کیفی ،کوشیدب است با شناسایی سازوکارهای بهکاررفته در این سده مدورد ،بده رفدع
کاستیهای نظری و ت،ربدی (بدهویدشب در مدورد ایدران) در ایدن زیرم،مویده از حدوزۀ وشوهاهدای
انتخاباتی و تاویت ادبیات آن کمک کند برایناساس ،هدپ وشوها حا در ،یدافتن واسدخی بدرای
این ورسا است که« :شد اهتها و تفاوتهدای سدازوکارهای بدهکارگرفتدهشددب بدرای حد وفصد
مناقشات انتخاباتی کنیا ( ،)2017افغانتتان ( ،)2009و ایران ( )2009/1388کدامند؟»
 .1پیشینۀ پژوهش
نویتندگان ماال حا در ویشدین وشوهاهدای مدرت ط بدا مو دوع ایدن ودشوها را بدا بررسدی
معیارهای متئله ،چارچوب مفهومی دنظدری ،روششناسدی ،و یافتدههدای ودشوها ،واکداوی
کردباند در ادامه ،به چند اثر کده بیشدترین تناسدب را بدا متدئله موردبحدث داشدتهاندد ،اشدارب
1. Electoral Disputes Resolution (EDR) Mechanisms
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کردبایس
دهقانی و ملکوتیان ( )1394در ماالهای با ینوان «ناا راه ردی مااح معظدس ره دری در
ناکاح گذاردن وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال  ،»1388دمن طدرح چدارچوب نظدری
خودساختهای با یندوان «الگدوی تصدمیسگیری حکیمانده» کوشدیدباند نادا ره در جمهدوری
اسالمی ایران را در مدیریت مناقش انتخاباتی  1388بررسی کنند بروای یافتدههای ایدن ماالده،
ره ر جمهوری اسالمی ایران در رویارویی با مناقش انتخاباتی  ،1388کوشدید بدا بهربگیدری از
آنچه نو یتندگان« ،چارچوب راه رد حکیمانه» مینامند« ،این وروژب را خنثی کند»
محمدی و معینوور ( )1390نیز در وشوهشی با ینوان «ایول حاکس بدر سد ک مددیریت
ره ر اناالب اسالمی در کنترل و مهار وقایع انتخابات  ،»1388سعی کردباندد بدا بهربگیدری از
چارچوب مفهومی س ک مدیریت و چارچوب نظری متأثر از دیدگاب ماکسوبرر دربدارۀ مندابع
اقتدار ره ران ،متئل ایلی وشوها خود ،یعنی بررسی ناا آیتالله خامنهای در کنترل وقدایع
انتخابات  ،1388را بررسی کنند بروای یافتههای این مااله ،س ک ره دری آیتاللده خامندهای،
مهسترین ناا را در مدیریت مناقش انتخاباتی سال  1388داشته است
همچنین ،شریفیان و فراهانی ( )1393در ماالهای با ینوان «قدرت نرح ره ری و مردح ایدران در
مدیریت ناآرامیها» ،کوشیدباند با بهربگیری از چارچوب مفهومی قدرت نرح ،متئل ایلی ودشوها
خود ،یعنی شناسایی مبلفههای قددرت ندرح مدبثر بدر کنتدرل ناآرامیهدای انتخابدات سدال  1388را
بررسی کنند ابزار گردآوری دادبها در وشوها یادشدب ،کتابخانهای و ورسانامه بدودب اسدت برواید
یافتههای این مااله ددکه برآمدب از سن،ا دیدگابهای یک جامع آماری 90نفری متشدک از مددیران
ارشددد و میددانی وزارت کشددور ،وزارت اطالیددات ،یداوس دیما ،ناجددا ،سددپاب واسددداران ،و بتددی
متتضعفین استدد «برجتتهسازی مشدارکت سیاسدی ،جلدوگیری از انحدراپ ،خطدر دشدمن ،نادد
منصفانه و گفتوگو ،روشنگری ابعاد فتنه ،اتماحح،ت و فصد الخطداب قدانون» و «قدرآن ،ره دری
والیت فایه ،فرهنگ بتی،یدیاشورایی و شهادتطل ی ،و مردحسداالری دیندی» بدهترتیدب ،بدهینوان
مهسترین شاخصهای قدرت ندرح ره در و مدردح ،در مددیریت ناآرامیهدای انتخابدات سدال 1388
تشخیص دادب شدباند گفتنی است ،در این وشوها ،بدهطور متدتایس بده سدازوکارهای حد وفصد
مناقش انتخاباتی اشارب نشدب است ،اما میتوان چنین اسدتن ا کدرد کده نادا ره در در آنچده ماالده،
«کنترل ناآرامیهای  »1388میخواند ،یک سازوکار فرو شدب است که از ایدن منظدر ،بدا ودشوها
حا ر همانندیهایی دارد
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«راهنمای ح وفص مناقش انتخاباتی در کنیا» ،ینوان وشوها دیگری اسدت کده دربدارۀ
مو وع وشوها حا ر ،ان،اح شدب است این وشوها که در قالب یک کتابچد راهنمدا توسدط

گددادفری موسددیال 1و همکدداران ( )2013نوشددته شدددب اسددت ،بددا تمرکددز بددر مطالع د مددوردی

کنیا ددبهینوان کشوری که هموارب در مرکز بحرانهای مربو بده مناقشدات انتخابداتی ناشدی از
یملکرد نظاح انتخاباتی بودب استدد کوشیدب است تدا بدا بررسدی قدانون اساسدی جدیدد کنیدا،
مصوب  ،2010و تصو یب قوانین گوناگون و ازآن ،ناا قانون اساسی جدیدد را بدهینوان یدک
ابزار تغییر و بازسازی در حوزبهدای گونداگون ،ازجملده نظداح انتخابداتی و چدارچوب آن بدرای
ح وفص مناقشات انتخاباتی ،بررسی کند نکت مهس این وشوها که برای وشوها حا ر نیدز
اهمیت داشته است ،ناا قدانون اساسدی و تصدویب قدوانین جدیدد دربدارۀ نظداح انتخابداتی و
چارچوبهای مربو به رسیدگی به ح وفص مناقشات انتخاباتی است

محمدامان و ابراهیمکالیاح )2008( 2نیز در وشوهشی با ینوان «میان،یگری :یک سداز

و کار قاب دواح در بحران سیاسی آفریاا مطالعه موردی بحران وتدا انتخابداتی  2008در کنیدا»
ناا میان،یگری جامع بینالمللی را در قالب یک نظداح متشدک از شخصدیتهای برجتدت
آفریاایی به ره ری کوفیینان ،دبیرک اس و سازمان مل  ،بهینوان یکی از سازوکارهای مبثر بدر
ح وفص بحران انتخاباتی  2008کنیا ،مطالعه و بررسی کردباند نویتندگان این وشوها ،بده
این نتی،ه رسیدباند که بدون این تالشهای میان،یگرایانده ،توافدو سیاسدی و وایدان مناقشدات
انتخاباتی در مدتی کوتاب ،امکانوذیر ن ود یافتههای این وشوها ،بهدلید تأکیدد بدر شناسدایی
میان،یگری بهینوان سازوکار ح وفص مناقش انتخاباتی ،بدا متدئل ودشوها حا در مدرت ط
است
بروای معیار مح انتشار اثر ،وشوها حا ر ،نختتین وشوها داخلی ان،احشددب دربدارۀ
مو وع بررسی ماایتهای سازوکارهای ح وفص مناقشات انتخاباتی ریاستجمهوری در سده
کشور یادشدب بهشمار میآید که ازاینلحاظ ،منحصربهفرد است بهلحاظ مو ویی نیز بهسد ب
تأکید وشوها حا ر بر ماایت سه مورد از مناقشدات انتخابداتی ،بدا بتدیاری از وشوهاهدای
بررسیشدب متفاوت است همچندین ،براسداس ادبیدات شناساییشددۀ موجدود دربدارۀ مناقشد
انتخاباتی ،ارزیابی وشوها حا ر این است که وشوهشگران داخلی و خارجی ،ایدن مو دوع را
1. Godfrey Musila
2. Khaled Mohammed Aman & Ahmad Ibrahim Kulliyyah
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ددبا وجود اهمیت آن در یری وشوهاهای انتخاباتیدد چندان جدی نگرفتهاند؛ زیرا هیچگونده
وشوهشی در قالب کتاب دراینبارب ان،اح نشدب و آثار ان،داحشددۀ محددود دراینبدارب نیدز دچدار
عع نظریاند آنگونه که بررسی وشوهاهای ان،احشددب نشدان دادب اسدت ،هدیچ ودشوها
متتالی را در قالب کتاب در میدان مندابع داخلدی و خدارجی نیدافتیس و بتدیاری از نوشدتههای
خارجی دراینبارب نیز کتابهای راهنما و گزارشهای وشوهشی بودباند برایناسداس ،ودشوها
حا ر تالش کردب است تا با بهربگیری از روش تحلی ماایتهای در حوزۀ مطالعدات سیاسدی،
به ایدبهای نظریای دربارۀ متئل مناقشدات انتخابداتی دسدت یابدد نکتد مهدس دیگدر ،توجده
وشوها ویارو به اهداپ کاربردی وشوها است این وشوها سعی کردب است بدا تمرکدز بدر
مورد ایران ،توییههای سیاستگذارانهای دربارۀ رخداد مناقشات احتمالی ارائه دهد
 .2چارچوب مفهومی پژوهش
چارچوب مفهومی وشوها ،جایگاب ناشه راب را دارد این چارچوب میتواندد معیارهدای موردمطالعده
را دراختیار یک ماایتهگر قرار دهد «ماایتهگران ،بدون یک ناشه یا طرح نظدری راهنمدا ،سدرگردان

1

میمانند آنچه میتواند این «آشوب و سرگردانی»2را کاها دهد ،گتترش مفاهیس نظدری مشدترو و

ان،اح اقدامات یملیاتی استاندارد اسدت» (ایتدر و ولیگنهدارت )16 :2017 ،3الگدو یدا چدارچوب
مفهومی ،معموال در وشوهاهای کیفی بهکار میرود؛ مادامیکه وشوهشگر ،از تحلید و دسدتهبنددی
یافتههای وشوهاهای ویشین ،بهینوان ناش راهی برای طراحی ابزار و ورساهای یملیداتی ودشوها
استفادب میکند چارچوب مفهومی ،ویرامون ورسا و هدپ وشوها طراحی مدیشدود و قدرار اسدت
ناش راهی برای واسخ به ورسا وشوها باشد
در وشوها حا ر ،معیار ماایته ،بهکارگیری سازوکارهای بهکارگرفتدهشددب بدرای حد وفصد
مناقش انتخاباتی موردمطالعه بودب است برای بهدست آوردن ایدن معیدار ،هدیچ چدارچوب نظدری و
مفهومی ازویاتعیینشدبای وجود نداشت؛ بنابراین ،معیارهای ماایته بدا بدازبینی ادبیدات ت،ربدی،
مو وع مناقشه بدهطور یداح (کلدی) (دربردارنددۀ درگیریهدای مدرت ط بدا زمدین ،آب و شدرکتهای
ساختمانی ،و ) مشخص شد و چارچوب مفهومیای شک گرفدت کده بده آن چدارچوب مفهدومی
1. Stranded in Babel
2. Cacophonous Babel
3. Esser and Vliegenthart
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محاددوسدداخته مددیگوینددد منددابع گددردآوری دادبهددا بدده روش کتابخانددهای ،دربردارندددۀ کتابهددا،
کتابچددههای راهنمددا ،ماال دهها ،و برخددی گزارشهددای منتشرشدددب توسددط سددازمانهای مددرت ط بددا
فعالیتهای انتخاباتی بودباند
برایناساس ،وشوها حا ر با آگداهی از خدن نظدری و وشوهشدی موجدود دربدارۀ چگدونگی
ح وفص مناقشات وتاانتخاباتی ،کوشیدب است من ارائ تصویری از جایگداب مو دوع مناقشدات
مدرت ط بددا انتخابدات در یرید مطالعددات انتخابداتی ،بددا بررسددی وشوهاهدای ان،احشدددب دربددارۀ
رویدادهای انتخاباتی من،ربهمناقشه در کشورهای گوناگون ،سازوکارهایی را شناسایی کندد کده بدرای
ح وفص مناقشات رخدادب بهکار گرفته شدباند دستاورد این بررسی ،چدارچوب مفهدومیای اسدت
که بنا به ادیای وشوها ،میتواند امکان ماایت چگونگی ح وفص مناقشات وتداانتخاباتی در سده
مورد انتخابی بهینوان جامعد موردمطالعد ودشوها را فدراهس کندد ال تده ،ودیا از ارائد چدارچوب
مفهومی ،الزح است که متغیرهای ایلی آن تو یح دادب شود
 .2-1مناقشۀ انتخاباتی

در وشوها حا ر ،مفهوح «مناقشه» همراب با مفهوح «انتخابات» بهشدک «مناقشد انتخابداتی»
بهکار رفته است در این،ا ،مناقش انتخاباتی ،بخا ذاتیای از فرایند انتخاباتی در هر انتخاباتی
فرو شدب است بهلحاظ چرایی و زمان رخداد ،یک مناقش انتخاباتی ،جایی و زمدانی ودیددار
میشود که یک یا چند کنشگر ،منکر ایت ار فرایند انتخابدات شدوند یدا نتدای انتخابدات را زیدر
سبال ب رند زمان رخداد مناقشات انتخاباتی ،تنها به مرحل وتاانتخاباتی و ایالح نتای محدود
نمیشود فیشر ون گونه مناقش انتخاباتی را شناسایی کردب است که در ودن فایدل زمدانی 1از
گاهشمار 2یک انتخابات روی میدهند:

 1مناقش هویتی :3در فرایند ناحنویتی نامزدهای انتخاباتی روی میدهد؛
 2مناقش کارزاری :4زمانی رخ میدهد کده رق دای انتخابداتی ،در ودی ای،داد اخدالل در

کارزارهای مخالفان و ترساندن رأیدهندگان و نامزدهای انتخاباتی دیگر باشند ،تدا بدر یمیدزان
مشارکت در رأیدهی ایمال نفوذ کنند؛
1. Intervals
2. Chronology
3. Identity Dispute
4. Campaigning Dispute
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 3مناقش رأیدهی :1در روز انتخابات رخ میدهد؛ زمانیکه رق ا در جایگاب رأی مشدغول
هتتند؛

2

 4مناقش نتای  :هنگداح ایدالح نتدای و در نتی،د نداتوانی سدازوکارهای قضدایی بدرای
ح وفص مناقشات روی میدهند؛

 5مناقش نمایندگی :3ایندسته از مناقشات ،زمانی روی میدهند که انتخابات ،بدهیندوان

رویدادهایی با «حای جمع یدفر »4سدازماندهی شددباند و بازنددگان آنهدا از مشدارکت در
حکومت کنار گذاشته میشوند» (فیشر)3 :2002 ،
در وشوها حا ر ،همتو با متدئل ودشوها ،آندسدته از مناقشدات انتخابداتی درنظدر گرفتده
شدباند کده در مرحلد ود از ایدالح نتدای انتخابدات ،از گاهشدمار انتخابداتی مدوارد ایدران،
افغانتتان ،و کنیا رخ دادباند
 .2-2سازوکارهای حلوفصل مناقشات انتخاباتی

در وشوها حا ر ،سازوکارهای ح وفص مناقشات انتخاباتی به نظاحها ،نهادها ،دسدتگابها،

و شیوبهایی 5اشارب دارد که بهمنظور ح وفص و مداخله در مناقشات انتخاباتی و رسیدگی 6بده

شکایتهای انتخاباتی بهکار گرفته میشوند این سازوکارها برواید زمیند تداریخی و سیاسدی،
میتواننددد از کشددوری بدده کشددور دیگددر متفدداوت باشددند هدددپ وددشوها حا ددر ،شناسددایی
سازوکارهای بهکاررفته در مناقشات انتخاباتی سه کشور موردبررسی است
بررسی ادبیات ت،ربی هسویوند با متئل وشوها نشان میدهد ،بروای ندوع سدازوکارهای
بهکارگرفتهشدب برای ح وفص مناقشات انتخاباتی ،میتوان به سده ندوع سدازوکار اشدارب کدرد:
سددازوکارهای رسددمی؛ سددازوکارهای غیررسددمی /جددایگزین ،و سددازوکارهای ترکی ددی کدده بددر
بهکارگیری هسزمان سازوکارهای رسمی و غیررسمی تأکید دارد

1. Balloting Dispute
2. Result Dispute
3. Representation Dispute
4. Zero Sum
5. ystems, Institution, Bodies, Modalities
6. Handle
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جدول شماره ( .)1سازوکارهای سهگانه برای حلوفصل مناقشات انتخاباتی

سازوكارهای حلوفصل مناقشات انتخاباتي

مفهوم

متغير

تعریف

شاخص

سازوكارهای
رسمي

سازوكارهای رسمي ،سازوكارهایي هستند كه بهگونهای رسمي در نظام قضایي تعریف و تدارک دیده شدهاند؛ بهبيان
روشنتر ،سازوكارهای موجود در قانون اساسي هستند .این سازوكارها بهشکل دولتي و رسمي هستند و در چارچوب
قانون عمل ميكنند ،ازپيشتعيينشدهاند ،و زیر نظر دولت بوده عمل ميكنند؛ یعني كامالً در چارچوب نهاد دولت و
حکومت هستند .ازاینرو ،به آنها سازوكارهای سنتي و دولتي نيز ميگویند.

دادگاه قانون اساسي؛ دادگاهها؛ نهادهای وابسته به قوه
قضائيه و محکمهها؛ دادگاه ویژۀ انتخاباتي؛ كميسيون
مستقل انتخاباتي؛ كميسيون شکایتهای انتخاباتي؛
دادگاه اداری/اجرایي؛ دادگاه قضایي ناحيهای

سازوكارهای
غيررسمي/
جایگزین

سازوكارهای حلوفصل مناقشه عبارتاند از تمام سازوكارهای غيررسميای كه برای حلوفصل مناقشات و شکایتها
بهكار ميروند .این سازوكارها بهجای دادرسي دادگاه معرفي ميشوند .برپایۀ یک تعریف ساده ،حلوفصل جایگزین
مناقشه عبارت است از فرایند حل اختالف ساختاری با مداخلۀ طرف سوم كه یک نتيجۀ الزامآور قانوني را بر طرفين
تحميل نميكند .برپایۀ دادههای یک منبع داخلي« ،مقصود از شيوههای جایگزین حل اختالف ،طرق و راهکارهایي
است كه طرفين یک اختالف بهجای توسل به دادگاههای دادگستری برميگزینند تا دعوای خود را بهگونهای كه خود
مناسب ميدانند ،فيصله دهند .این شيوهها با همۀ تنوع و اقسامي كه دارند در یک امر مشترک هستند و آن ،ماهيت
غيرقضایي و غيردولتي آنها است؛ وصف «جایگزین» گویای همين ماهيت است» (توسلي جهرمي:1380- 1381 ،
.)366

سازوكارهای
تركيبي

كاربرد تركيبي از سازوكارهای رسمي و غيررسمي برای حلوفصل یک مناقشۀ انتخاباتي

من ع :یافتههای وشوها حا ر
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روشها :ميانجيگریـمذاكره؛ مصالحه؛ داوری؛
سازوكارهای مبتنيبر سازمانهای غيررسمي شامل:
سازمانهای غيردولتي؛ كميتۀ مدیریت مناقشۀ احزاب
سياسي؛ جامعۀ مدني؛ سازمانهای محلي
(سازمانهای مذهبي)؛ مراجع ذیصالح سنتي مانند
رؤسای قبایل یا بزرگان قوم؛ شخصيتهای برجستۀ
ملي؛ سازمانهای بينالملليای مانند سازمان ملل؛
سازمانهای منطقهای مانند اتحادیۀ اروپا و آفریقا؛ و
شخصيتهای برجستۀ بينالمللي
برای نمونه ،تركيب كميسيون انتخاباتي و كميتۀ
بينالمللي
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جدول شماره ( .)2مقایسه سازوکارهای رسمی و غیررسمی حل و فصل مناقشات انتخاباتی

سازوكار
موارد مقایسه
ویژگيهای كلي
(منشأ شکلگيری،
زمان شکلگيری،
ویژگي سازماني)

رسمي

غيررسمي/جایگزین

رسميـدولتي؛ اغلب ازپيشموجود (تدارکدیدهشده در قانون اساسي)؛
نهادمحور؛ داخلي؛ ریشهدار در مقررات و قوانين كشورها

غيررسمي و كمترسازمانیافته؛ غيردولتي (مستقل از دولت)؛ اغلب بدونپيشينه؛ ایجادشده در طول
مناقشات انتخاباتي (در برخي موارد)؛ جایگزین و مکمل سازوكارهای رسمي؛ شکلگرفته در داخل یا
برآمده از خارج؛ ریشهدار در سنتها و فرهنگ كشورها

مزایا

الزام طرفين به امضای توافقنامه و تعهد به ماندن در فرایند رسيدگي به
مناقشات؛ حفظ و حمایت از یکپارچگي قوانين رسمي

كمهزینه بودن فرایند رسيدگي به شکایتها؛ سریعتر بودن زمان رسيدگي به شکایتها؛ امکان بيشتر
دسترسي به عدالت برای گروههای محروم؛ بهبود گفتمان مدني انتخابات و ارتقای فرهنگ سياسي؛
خصوصي بودن جلسههای رسيدگي و درنتيجه ،حفظ اطالعات محرمانۀ طرفين مناقشه؛ تأكيد بر شرایط
بردـبرد در رسيدگي به شکایتهای انتخاباتي؛ الزام طرفين به برقراری ارتباط پس از حل مناقشه

معایب

زمانبر بودن رسيدگي به شکایتهای انتخاباتي؛ هزینهبر بودن فرایند
دادرسي؛ عمومي بودن جلسههای دادرسي؛ اجباری بودن اجرای تصميمهای
دادگاه برای طرفين مناقشه؛ عدم دسترسي همگان به سازوكارهای رسمي
حلوفصل مناقشات؛ اغلب ناعادالنه بودن تصميمهای گرفتهشده از راه
سازوكارهای رسمي مانند دادگاهها؛ عدم تخصص كافي قضات رسيدگي به
شکایتها؛ عدم استقالل از نهادهای رسمي قدرت؛ تأكيد بر شرایط
بردـباخت در رسيدگي به شکایتهای انتخاباتي

امکان خروج هریک از طرفين در طول روند دادرسي؛ عدم تخصص قانوني یک ميانجيگر ،داور و
مصالحهگر؛ عدم ایجاد سابقه یا استانداردهای عمومي یا ملي نا شي از رسيدگي به یک مناقشه؛ احتمال
تضعيف ساختارهای قضایي ،رسمي/قانوني؛ ناتواني در اصالح بيعدالتي نظاممند ،تبعيض یا نقض حقوق
بشر ناشي از نبود سازوكارهایي برای طرف خاطي

فراگيری روش

سازوكار مسلط در بيشتر كشورها؛ برای نمونه ،در بيشتر كشورهای آفریقایي
قوه قضائيه نقش اول را در حلوفصل مناقشات انتخاباتي بهعهده دارد

بهدليل نارضایتي از عملکرد نظامهای رسمي حلوفصل مناقشات انتخاباتي ،بهكارگيری سازوكار
غيررسمي در كشورهای مختلف درحال گسترش است .ایاالت متحده آمریکا و قاره آفریقا ،ازجمله
مواردی هستند كه استفاده از این سازوكارها را در دستوركار خود قرار دادهاند.

كارویژهها

رسيدگي و مدیریت مناقشه كه لزوماً هم منجر به حلوفصل آن نميشود.

ميانجيگری؛ گفتوگو و مذاكره؛ مصالحه/سازش؛ داوری

من ع :یافتههای وشوها حا ر
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 .3روش پژوهش
ماایته ،بهینوان یک روش وشوها یلمی ،ابزاری برای ارزیابی نظاحمند الگوهای شد اهت و تفداوت
و درو تنوع است (یلیحتینی و همکاران )108 :1396 ،در وشوها حا ر بهمنظور ت یدین متدئل
وشوها ،یعنی شناسایی سدازوکارهای حد وفصد مناقشدات انتخابداتی ،از روش ماایتدهای بهدرب
گرفتهایس سنت و راه رد ماایته در این وشوها ،بهترتیب ،کیفی و موردمحدور بدا  Nکوچدک خواهدد
بددود در ایددن بررسددی ماایتددهای ،مناقشددات انتخابدداتی کنیددا  ،2017افغانتددتان  ،2009و ایددران
 2009/1388بهینوان موارد تحلی یا واحدهای مشاهدب ،مناقش انتخاباتی بهینوان واحد تحلید  ،و
سازوکارهای مناقش انتخاباتی بهینوان متغیر ایلی درنظر گرفتده شددباندد دلید انتخداب ایدن سده
کشور ،ش اهتهایی است که با یکدیگر دارند؛ برای نمونه ،هرسه بدهلحداظ ماهیدت نظداح سیاسدی،
دموکراسیهای درحالگذارند و هر سه یک مناقشه انتخاباتی (ریاسدتجمهدوری) را در یدک فایدل
زمانی تاری ا نزدیکبههس ت،ربه کردباند که در یک مورد ،فرایند ح وفص آن زمانبر بدودب و در یدک
مورد دیگر ،همچنان ح نشدب باقی ماندب است
در ان،اح وشوها ماایتهای حا ر ،وشوهشگران ،فرایند زیر را در منابع گوناگون و برواید
ت،رب وشوها خود یافتهاند که تو یح آن در ادامه آمدب است
جدول شماره ( .)3اجزای پژوهش مقایسهای در پژوهش حاضر

اجزای پژوهش مقایسهای
واحد تحليل
سطح واحد تحليل
تعداد واحد تحليل
رویکرد مقایسهای
راهبردی مقایسهای
هدف مقایسه
نوع پژوهش :مقایسهای توليدشده
(توصيف مقایسهایـتوصيف مقایسهای
عميقـتحليل مقایسهای ع لّي)

شاخصهای موردنظر
اجزای پژوهش حاضر
كنيا ( ،)2017افغانستان ( ،)2009ایران
حلوفصل مناقشۀ انتخاباتي ریاستجمهوری
()2009/1388
مقایسۀ كشورهای كنيا ،افغانستان ،و ایران
كالنـبيناكشور ی
سه مورد
 Nكوچک
مقایسۀ سه مورد انتخابي
موردمحور
توصيف عميق
كيفي
ارائۀ دستهبندی یا گونهشناسيای از
سازوكارهای بهكارگرفتهشده برای حلوفصل گونهشناسي سازوكارهای بهكارگرفتهشده
مناقشات انتخاباتي در موارد سهگانه
توصيف مقایسهای عميق

مقایسۀ عميق سه مناقشۀ انتخاباتي كنيا،
افغانستان ،و ایران

من ع :یافتههای وشوها حا ر
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 .4یافتههای پژوهش
یافتههای وشوها در سه بخا ارائه شددب اسدت در بخدا نختدت ،و یشگدیهدای کشدورهای
موردمطالعه ،برواید معیارهدای ودشوها تویدیع شددب اسدت در بخدا دوح ،سدازوکارهای
ح وفص مناقشه در سه کشور موردمطالعه بهتفکیک بیان شدباند ،و در بخا سدوح ،تفداوت و
ش اهت کشورهای موردمطالعه بروای معیارهای وشوها تشریح شدب است
 .4-1مقایسۀ ویژگیهای کشورهای موردمطالعه

و یشگیهای کشورهای موردمطالعه بروای معیارهای وشوها در جددول شدمارب ( )4تویدیع و
ماایته شدباند:
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جدول شماره ( .)4مقایسۀ ویژگیهای 1کشورهای موردمطالعه
ویژگيها
كشورها

نظام انتخاباتي

مناقشات انتخاباتي
ریاستجمهوری
تجربهشده

نظام و سازوكارهای حلوفصل مناقشات پيشبينيشده در قانون اساسي

سازوكارهای حلوفصل مناقشات انتخاباتي پيشبينيشده در قوانين
انتخاباتي

كنيا

دارای چارچوب كامل انتخاباتي كه
امکان ادارۀ انتخاباتي دموكراتيک
را فراهم كرده است.

انتخابات
ریاستجمهوری در
سالهای2007؛ 2013؛
2017

دادگاه ،قوه قضائيه ،دادگاه عالي و دیوان عالي كه دیوان عالي به مناقشات پس از انتخابات
ریاستجمهوری رسيدگي ميكند .همچنين ،نویسندگان قانون اساسي ،دیوان عالي را تنها نهاد
مرجع برای رسيدگي به مناقشات و اعالم رسمي و نهایي نتایج انتخابات ميدانند .افزونبراین ،در
مراحل بحراني پس از انتخابات نيز دیوان عالي ،مناقشات بهوجودآمده را حلوفصل ميكند.

رویهمرفته دو نوع سازوكار برای حلوفصل مناقشات انتخاباتي در
قوانين انتخاباتي كنيا تعریف شده است كه عبارتند از :سازوكارهای
قضایي مانند دادگاهها و ...و سازوكارهای غيرقضایي مانند شورای ملي
صلح و....

افغانستان

برای انتخاب نمایندگان پارلمان و
رئيسجمهور ،بهترتيب ،نظام
انتخاباتي تکرأی انتقالناپذیر
و نظام انتخاباتي دومرحلهای
بهكار گرفته ميشود

انتخابات
ریاستجمهوری در
سالهای 2009؛ 2014

كميسيون شکایت انتخاباتي ،مسئول رسيدگي به چالشها و شکایتهای مربوط به فرایند
انتخابات است .رئيسجمهور افغانستان ،برپایۀ اختيارات واگذارشده در ماده  156قانون اساسي ،در
سال  1383كميسيون مستقل انتخاباتي را بهعنوان یک سازوكار رسمي و نهادی برای اداره و
نظارت بر هر نوع انتخابات تشکيل داد .این كميسيون ،مسئول اجرا و نظارت است؛ بهگونهای كه
اعالم نتایج و دستور بازشماری رأیها با كميسيون مستقل انتخاباتي و رسيدگي به شکایتها با
كميسيون شکایتهای انتخاباتي است.

ایران

نظام انتخاباتي ایران در نظامهای
اكثریتي یک سطحي جای مي-
گيرد .در نظامهای اكثریتي كه در
برابر نظام تناسبي است ،معموالً از
هر حوزه انتخابيه فقط یک نفر
انتخاب ميشود(عاليپور:1394 ،
)69

انتخابات
ریاستجمهوری 1388

برپایۀ اصل  99قانون اساسي ایران ،شورای نگهبان ،نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری را
بهعهده دارد .نظارت مطرحشده در اصل  99قانون اساسي ،استصوابي است و شامل تمام مراحل
اجرایي انتخابات ،ازجمله تأیيد و رد صالحيت نامزدهای انتخاباتي ميشود .برپایۀ اصل 110
قانون اساسي ،رهبری برای حلوفصل مناقشۀ انتخاباتي وارد عمل ميشود (قانون اساسي
جمهوری اسالمي ایران.)1388 ،

قانون انتخابات در افغانستان ميگوید ،انتخابات در این كشور توسط دو
نهاد اصلي انتخابات انجام ميشود:
 .1كميسيون مستقل انتخاباتي؛
 .2كميسيون شکایتهای انتخاباتي بهعنوان سازوكار رسمي و نهادی
(دعدليي وزارت .)1392 ،كميسيون شکایتهای انتخاباتي ،یک نهاد
موقتي ویژه بود كه نخستينبار در قانون انتخابات سال  2005بهوجود
آمد .این كميسيون ،بهطوررسمي در  24آوریل  2009پایهگذاری شد.
افزونبراین ،بازیگران غيررسمي دیگری مانند انجمن انتخابات آزاد و
عادالنۀ افغانستان و رسانهها نيز دراینراستا فعاليت ميكنند.
در آخرین اصالحات قانون انتخابات ریاستجمهوری ایران ،بيان شده
است كه شورای نگهبان قانون اساسي نظارت بر انتخابات مجلس
خبرگان رهبری ،ریاستجمهوری ،مجلس شورای اسالمي و مراجعه به
آرای عمومي و همهپرسي را بهعهده دارد .همچنين ،براساس ماده 78
از فصل هفتم قانون انتخابات ایران ،اعالم نتایج رسيدگي به
شکایتهای انتخابات ریاستجمهوری از اختيارات شورای نگهبان
است.

من ع( :یافتههای وشوها حا ر)
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 .4-2سازوکارهای حلوفصل مناقشۀ انتخاباتی در سه کشور موردمطالعه
 .4- 2-1مناقشۀ انتخاباتی کنیا 2017

بروای د قددانون اساسددی س دال  2010کنیددا ،قددانون انتخابددات بیشددتر بددر انتخابددات وارلمددانی و
ریاستجمهوری و محلی 1متمرکز است این قانون ،جایگزین قانون انتخاباتی ویشدین ازجملده
ریاستجمهوری ،وارلمان ،و شوراها در قانون اساسی  ،1969قانون م،ل ملدی و انتخابدات
ریاستجمهوری و نیز ای هفتس و م،ازات اقدامات دولت محلی در مدادب  265شددب اسدت
(موسیال و همکاران )40 :2013 ،کنیا ،اسناد بینالمللی بتیاری را در راستای ریایدت قدوانین
انتخاباتی و هماهنگسازی این معاهدات با قانون اساسی خود امضا کردب است بیشدتر قدوانین
انتخاباتی در قانون اساسی مصوب  2010و قانون انتخاباتی  2011تنظدیس شددباندد ایدالحی
سال  ،2017آخرین ایالحی مربو به این حوزب بدودب اسدت قدانون کمیتدیون محددودبها و

انتخابات 2مصوب  ، 2011قانون احزاب سیاسی  ،2011قانون نظس یمومی ،آخدرین ایدالحیه

سال  ،2014و برخی قوانین دیگر ،بخشی از این قوانین بهشمار میآیند (بنیداد کدارتر:2018 ،3
 )13کنیدا ،دارای چدارچوب کامد و جدامع انتخابدداتی اسدت کده امکدان برگدزاری انتخابدداتی
دموکراتیک را فراهس میکند بااینحال ،وجود قوانین و دوربهای انتخاباتی ورشدمار و گونداگون،

س ب ای،اد نویی شکاپ و ناسازگاری در چارچوب انتخابداتی شددب و اهمیدت حد قدانونی و
سریع شکایتها را تاویت کردب است (بنیاد کارتر )13 :2018 ،برگزاری انتخابدات یمدومی و
انتخابات ریاستجمهوری ،بهویشب از زمان برقراری نظداح چنددحزبی در سدال ،1991-1992
مشک ساز بودب است تا ویا از سالهای  1964و  ،1992انتخابات چندحزبی تنها دو بار در
سالهای  1966و  1969ان،اح شد هیچ انتخابات ریاستجمهوریای در آن دورب ان،اح نشد؛
زیرا رئی جمهور وقت (جوموکنیاتا) از سال  ،1969کشور را به کشوری تکحزبی ت دی کدردب
بود و خودش رئی جمهور بود (موسیال و همکاران)37-38 :2013 ،
مناقشات انتخاباتی در کنیا ،در چارچوب چهدار نهداد قدانون اساسدی ،قدانون انتخابدات،

1. County
)2. Electoral and Boundaries Commission (EBC
3. Carter Center
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کمیتیون متتا انتخابات و حوزب های انتخابیه ،و محکم مناقشات احزاب سیاسدی 1واکداوی
و بررسی میشود در قانون اساسدی کنیدا ،چدارچوبی بدرای حد وفصد مناقشدات انتخابداتی
وایهگذاری شدب است (کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهدای انتخابیده )2 :2013 ،2برخدی
تغییرات دیرهنگاح در چارچوب قانونی که در واوتین لحظهها ا افه شدباند ،بدرخالپ بهتدرین
روشهای بینالمللی ،قدرت کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهای انتخابیه را تضدعیع کدردب
و بهنظر میرسد که بهنفع حزب حاکس بودباند (بهینوان نمونه ،به معاون ارشد کمیتیون متتا
انتخابات و حوزبهای انتخابیه اجازب میدهد کده در غیداب رئدی ایدن کمیتدیون ،وظدایفا را
ان،اح دهد یا کاها تعداد جلتههای ایدن کمیتدیون از ودن جلتده بده سده جلتده ،یدا اینکده
تصمیسگیری تنها با یک رأی از دو رأی ایضای کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهای انتخابیده
نیز امکانوذیر است) این اقدامات و ویامدهای منفدی آنهدا نیدز لدزوح ای،داد شدفافیت و ارائد
مشاوربهای یمومی در مورد ایالحات برای ای،اد یدک روندد قطعدی و قابد ایتمداد را نشدان
میدهند (بنیاد کارتر)13 :2018 ،
کمیتیون انتخاباتی کنیا ،3بهمنظور کاها کنترل دولتهدا و به دود فرایندد انتخابدات تأسدی
شد ،اما نتوانتت این وظیفه را بهخوبی ان،اح دهد قانون اساسی ملی کنیا ،کمیتیونی را ای،اد کدرد و
برای آن اختیارات و متئولیتهایی را درنظر گرفت حتی آندسدته از کمیتدیونهای انتخابداتی کده از
زمان استاالل این کشور بهطور دائمی حضور داشتهاند نیز تا مددتها بدرای مدردح ناشدناخته بودندد
سایر کمیتیونهای انتخاباتی کنیا در سال  1991ای،اد شدند تا کشور را برای انتخابات یمومی سدال
 1992آمادب کنند و بر انتخابات نظارت داشته باشند استاالل کمیتیون انتخاباتی کنیدا در انتخابدات
سال  1992این کشور بهآزمون گذاشته شد گروب ناظران مشتروالمنافع گزارش دادباندد کده یملکدرد
این کمیتیون در مدیریت فرایند انتخابات ،استاندارد بودب ،اما در نحوۀ انتخاب ایضدا کده بدر اجدرای
وظایفا تأثیرگذار بود ،استااللی نداشت ارزیابیها حاکی از این بدود کده فرایندد اجدرای انتخابدات
یمومی سال  ،2002در نتی ،ایالحات و از انتخاباتهدای سدال  1992و  ،1997به دود یافتده

است (کوگه)42-43 :2017 ،4

)1. Political Parties Dispute Tribunal (PPDT
)2. Independent Electoral and Boundaries Commission(IEBC
)3. Electoral Commission of Kenya (ECK
4. Koge
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برایناساس ،انتخابات در کنیا توسط یک ساختار چهارالیه ادارب میشدود کده الیدههای آن

ی ارتاند از :کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهای انتخابیده در ندایروبی 290 ،1دفتدر حدوزۀ

انتخابی انتخاباتی 47 ،2دفتر شهرستان ،3و  40/883حوزۀ رأیگیری( 4بنیاد کارتر ب:2018 ،
 )19مادب ()3( 163الع) ،ط و مادب  ،140دیوان یالی 5را متدئول رسدیدگی بده ورونددبهدای
مربو به مناقشات انتخابات ریاستجمهوری میداند بروای قدانون اساسدی مصدوب ،1969
دادگاب یالی ،6از یالحیت تعیین و رسیدگی به دادخواسدتهای انتخابداتی ریاسدتجمهدوری
برخوردار است (موسیال و همکاران )45 :2013 ،قانون اساسی کنیا ،مصدوب  ،2010قدوانین
انتخاباتی ،اهداپ حزبی ،و نیز ایول ای،داد نهادهدای معت در و کارآمدد بدرای حد مناقشدات
انتخاباتی را ارائه میکند وظیف ق انونی ح مناقشات انتخاباتی در هر نهاد مرت ط با انتخابدات،
با توجه به کارکرد آن ،متفاوت است :احزاب سیاسی (سازوکار داخلی بدهیندوان قدانون تشدکی
احزاب) ،ناحنویتی در احزاب سیاسی ،محکم مناقشات احدزاب سیاسدی ،کمیتدیون متدتا
انتخابات و حوزبهای انتخابیه؛ دادگاب یالی (انتخاب شهرستان ،فرماندار ،م،ل سنا ،م،ل
ملی ،و اجرای حاوق سیاسی)؛ دادگاب دادگتتری (انتخابات نمایندۀ شهرسدتان) و دیدوانیدالی
(انتخابات ریاستجمهوری) است (موسیال و همکاران)191 :2013 ،
برخی از مناقشات ،و از ایالح نتای انتخابات ای،داد مدیشدوند بدهلحداظ چدارچوب
سازمانی برای ح این مناقشات ،نهادهای زیر باید وارد یم شوند 1 :دیوان یالی؛  2دادگداب
یالی؛  3دادگداب دادگتدتری( 7موسدیال و همکداران )164 :2013 ،مدادب  )1( 87وارلمدان را

موظع میکند تا قوانینی را برای ای،اد سازوکارهایی در راستای ح وفصد زمداندار مناقشدات
انتخاباتی ای،اد کند مادۀ  )2()4( 88مدیگویدد ،کمیتدیون متدتا انتخابدات و حدوزبهدای
انتخابیه ،متئول ح وفص مناقشات انتخابداتی (بدهجدز درخواسدتها و مناقشدات انتخابداتی
مربو به ایالح نتای انتخابات) است کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهای انتخابی وابتدته
1. IEBC in Nairobi
2. Constituency Election Offices
3. County Offices
4. Polling Stations
5. Supreme Court
6. High Court
7. Magistrates
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به اتحادی ارووایی در جمهوری کنیا ،کمیتهای را بدرای مددیریت مناقشدات ای،داد کدردب اسدت
(کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهای انتخابیه)2-3 :2013 ،
قوانین کنیا در راستای ح وفص مناقشات ،ویچیدب بودب و دربردارندۀ نهادهای ح وفص

چندگانهای 1است که گاهی با یکدیگر هسووشانی دارند یا یالحیت الزح را بدرای رسدیدگی بده
متائ ندارند با وجود اینکه دادگابها ،وروندبهای انتخاباتی را در اولویت قدرار دادب و بتدیاری
از اختالپها را سروقت رسیدگی و ح وفص میکنند ،فادان یک فرایند ت،دیددنظر بدههمدراب
ربالع ،های کوتابمدت برای ح مناقشات ویا از انتخابات و یدح تضدمین رابح هدای
مبثر و بهموقع ،احتاس میشود این مشک  ،بدهویدشب در فرایندد انتخابدات ماددماتی حزبدی،
ناحنویتی نامزدها ،و ث تناح آنها خود را نشان میدهد (بنیاد کارتر)8 :2018 ،
درواقع ،دو نوع سازوکار برای ح وفص مناقشات انتخاباتی در کنیا تعریدع شددب اسدت
که ی ارتاند از :روشهای قضایی و غیرقضایی سازوکارهای غیرقضایی 2دربرگیرنددۀ مفدادی
هتتند که از سدوی کمیتدیونهای انتخابداتی بدرای گروبهدای سیاسدی تددارو دیددب شددب تدا
شایتتگی فردی را که قصد دارد بهینوان رأیدهندب ث تنداح کندد ،بدهچدالا بکشدد در فرایندد
ث تناح رأیدهندب ،یک فرح چالشی توسط ماامات کمیتیون در مرکز ث تناح ارائه میشود ایدن
فرح بایث میشود که فرد دارای شرایط ث تناح ،تأیید شدب و فردی کده دارای شدرایط نیتدت ،رد
یالحیت شود (کوگه)64 :2017 ،
در کنیا ،قوب قضائیه باید ودیا از شدروع روندد انتخابدات بده هرگونده مناقشد مربدو بده
انتخابات توجه کند و بررسی موشکافانه ،یدک جن د مهدس در سدازوکار حد وفصد مناقشدات
انتخاباتی بهشدمار مدیآیدد کده بایدد در موقعیت هدای مناسدب از آن اسدتفادب شدود (اودوتده و
موزوم ا )17 :2016 ،3ابتدا یالحیت قضایی دیوان یالی برای شدنیدن مناقشدات انتخابداتی،
تنها به انتخابات ریاستجمهوری محدود بود اینگونه تصور میشد کده دیدوی قضدایی تمداح
مناقشات انتخاباتی در دادگاب ت،دیدنظر وایان میوذیرد بروای این رویه ،بتدیاری از مناقشدات
انتخاباتی در دادگاب ت،دیدنظر بهوایان میرسد (اودوته و موزوم ا)143 :2016 ،

1. Multiple
2. Non- Judicial
3. Musumba Odote and
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سازمانهای جامع مدنی ،1ازجمله سدازوکارهای غیرقضدایی فعدال در حدوزۀ مناقشدات
انتخاباتی در کنیا هتتند و شورای ملی یلح ،2یکی از این سازمانها است؛ بهگونهای کده کدار
این شورا در کمک به ح وفص اختالپنظرهای بین احزاب سیاسی را نمیتوان نادیدب گرفدت؛
برای نمونه ،در مناقش انتخاباتی  ،2012ره در سدازمانهای جامعد مددنی بدا ره دران احدزاب
سیاسی دیدار کرد تا با آنها بر سر متائ مهس انتخاباتی ،که به من ع اختالپنظدر در انتخابدات
 2012ت دی شدب بودند ،توافو کند در فرایند این گفتوگو ،توافو شدد کده در دور دوح و سدوح
انتخابات  ،2012حزب کنگرۀ ملی دموکراتیک و حدزب جدیدد میهندی در راسدتای آراحسدازی
فضای یمدومی و توقدع هرگونده یملدی کده یدلح کشدور را بدهخطدر مدیانددازد ،بیانیدههای
انتخاباتیای را یادر و نشتتهای مط ویاتیای را برگزار کنند بروای برآوردهدای ان،احشددب،
اینگونه وادرمیانیها برای ح وفص مناقشات مهس بودب است (کوگه)66 :2017 ،
شورای ملی کلیتاهای کنیا ،3ناا مهس و چشمگیری در مدیریت تناهای بهوجودآمددب
و از انتخابات سال  2013داشته است بروای ارزیدابیهدا ،کلیتدای شدورای ملدی ،بدهینوان
شورای تماح کلیتاهای کنیا ،نادا بتدیار مهمدی دارد و حتدی در سدطوح منطادهای هدس کدار
میکند تصمیسگیری ها در این شورا در تماح سطوح ،از طریدو نشتدتهای ذینفعدان ایدلی
یورت میگیرد وظیف ایلی آن حفظ یلح کشور است این نشتتها به خنثیسازی مو دع
برخی از ره ران احزاب سیاسی کمک میکندد و بایدث مدیشدود ،طرفدداران و ویشدتازان آنهدا
آراما خود را بازیابند (کوگه)66 :2017 ،
قانون اساسی ،قانون انتخابات ،قانون کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهای انتخابیده ،و قدانون
احزاب سیاسی ،چارچوب قانونی ح مناقشات انتخاباتی در کنیا را مشخص کردباند همانگونه کده
گفته شد ،یالحیت رسیدگی به مناقشات انتخاباتی میدان دو نهداد تاتدیس شددب اسدت : :نختدت،
کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهای انتخابیه کده متدئول حد وفصد مناقشدات انتخابداتی
(برای نمونه ،ایتراوهای مربو به یدح یالحیت نامزدها) ویا از ایدالح نتدای اسدت دوح،
محکم مناقشات احزاب سیاسی که از اختیارات قانونی مربو به احزاب سیاسی در حوزبهدای

)1. Civil Society Organizations (CSOs
)2. National Peace Council (NPC
)3. National Council of Churches of Kenya (NCCK
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مربو به تصمیمات انتخاباتی برخوردارند (اودهیام و)83 :2016 ،1
انتخابات ریاستجمهوری کنیا ،روز سهشن ه 8 ،اوت  2017برگدزار شدد و در تداریخ 11
اوت ،رئی کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهای انتخابیه ،نتای انتخابات ریاستجمهدوری
را ایالح کرد اوهورکنیاتا با  8/203/290رأی ،بیشدتر میدزان رأیهدا را بهدسدت آورد (56/27
درید) ،درحالیکه نامزد رقی ا ،رایالاودینگا  6/762/224رأی بهدسدت آوردب بدود (44/74
درید) کنیاتا با اختالپ  1/441/066رأی ،بهینوان ویروز انتخابات معرفی شد تعداد زیدادی

از واجدددان شددرایط در انتخابددات رأی دادنددد ائدددتالپ ملددی یددالی ،2نتددای انتخابدددات
ریاستجمهوری را رد کرد و مدیی شد ،اودینگا برندۀ واقعی این انتخابات است و دولت را بده
دستکاری در انتخابات متهس کرد (نهداد مأموریدت نظدارت بدر انتخابدات وابتدته بده اتحادید
ارووایی )30 :2018 ،3سران،اح ،دیوان یالی ،نتای انتخابات ریاسدتجمهدوری هشدتس اوت
 2017را در اول سپتام ر ابطال کرد و کمیتیون انتخابات را متئول انتخابات غیرشفاپ در ایدن
کشور خواند (سایت تابناو)1 :1396 ،
دیوان یالی کنیا ،انتخابات ریاسدتجمهدوری  2017را بهسد ب رخدداد تخلعهدایی در
انتخابات باط کرد و دستور داد که این انتخابات ،بار دیگدر ظدرپ مددت شصدت روز برگدزار
شود این تصمیس ،موجب خشنودی طرپ بازندب شد ویاازاین نیز در آفریاا اتفاق افتدادب بدود
که انتخابات ،باط یا لغو شود ،ولی این نختتینبار (در ایدن قدارب) بدود کده اقدداح قضدایی در
مااب رئی جمهور متتار و در مخالفت با نتی ،ایالحشدۀ انتخابات موفو شددب بدود (سدایت
بیبیسی فارسی ،الع)1 :1396 ،
 .4- 2-2مناقشۀ انتخاباتی در افغانستان 2009

هرچند قانون اساسی افغانتتان ،بهطور رسمی بر معیارهای بدینالمللدی شدناختهشددب از «رأی
آزاد ،جهانشمول ،مخفی ،و متتایس» برای نهادهای انتخابی تأکید دارد ،همچنان در بتیاری از
ابعاد روند انتخابات دچار ناصها و کاستیهایی است که در قانون انتخابات به آن توجده شددب
است برای نختتین بار ،قانون اساسی حاکس بر نظرسن،ی ،توسط م،ل تصویب شددب اسدت
1. Odhiambo
)2. National Super Alliance(NAS
)3. European Union Election Observation Mission(EUEOM
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نه از راب حکس1؛ درنتی،ه ،کمیتیونرهای دو نهاد انتخاباتی ،یعندی کمیتدیون متدتا انتخابدات
افغانتتان و کمیتیون شکایتهای انتخاباتی دددمانندد گذشتهددد در یدک فرایندد مشداوربای بدا
اظهارنظر قوۀ ماننه و قوۀ قضائیه ددنهتنها توسط رئی جمهورددد منصدوب مدیشدود (بدارکزایی،
 )1 :2013قانون انتخابات میگوید ،انتخابات در افغانتتان توسط دو نهاد 2ایدلی انتخابدات

ان،اح میشود :کمیتیون متتا انتخابداتی 3و کمیتدیون شدکایتهای انتخابداتی 4کمیتدیون
متتا انتخاباتی بر فرایندد انتخابدات نظدارت مدیکندد و کمیتدیون شدکایتهای انتخابداتی،
شکایتها و چالاهایی را بررسی میکندد کده در فرایندد انتخابدات بدهوجدود مدیآیندد (نهداد
بینالمللی جمهوریخواب )8 :2009 ،5افزونبدر ایدن دو نهداد مهدس ،بدازیگران دیگدری مانندد

ان،من انتخابات آزاد و یادالنه برای افغانتتان ،6رسانهها ،و حتی برخدی گروبهدا و چهربهدای
سیاسی نیز در سدطوح مختلدع در روندد انتخابدات مشدارکت دارندد و بدر روندد و ویامددهای
انتخابات تأثیر میگذارند (اک ر و اک ر)5 :2011 ،
کمیتیون متتا انتخاباتی ،بهینوان یدک نهداد قدانونی متدئول اجدرا و نظدارت بدر تمداح
انتخابات افغانتتان ،ناا مهمی را در راه رد دتالب و بهکارگیری آن ایفا میکندد (بدارکزایی،
 )11 :2013این کمیتیون ،بداالترین نهداد انتخابداتی در افغانتدتان اسدت (نهداد بدینالمللدی
جمهوریخواب)8 :2009 ،
براساس مادۀ  7قانون انتخابات افغانتتان ،کمیتیون متتا انتخابات ،متئول مددیریت فرایندد
انتخابدات اسدت و تصددمیسها و قدوانین یادرشدددب از سدوی آن ،الزحاالجدرا اسددت همچندین ،ایددن
کمیتیون ،متئول ایالح تأیید نتای انتخابات و فرایندهای انتخاباتی و از رسیدگی بده شدکایتها از
سوی کمیتیون شکایتهای انتخاباتی است (نهاد بینالمللی جمهوریخواب)8 :2009 ،
همچنین ،قانون انتخابات افغانتتان به کمیتیون متتا انتخابات اجازب دادب است که بدهیندوان
نهاد مدیریت انتخابات کشور یم کند این کمیتیون ،از هر دو جزء مرکزی برای مدیریت یملیدات
 34ادارۀ استانی در سراسر کشور برخوردار است همچنین ،بهینوان انتخابکننددۀ ذینفدع ،از زمدان
1. Decree
2. Bodies
)3. Independent Electoral Commission(IEC
)4. Electoral Complaints Commission(ECC
5. The International Republic Institute
)6. The Free and Fair Election Forum of Afghanistan(FEFA
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ث تناح رأیدهندگان و انتاال نتای  ،اطمینان ،ث ات ،و انصاپ در روند انتخابات را تضمین مدیکندد
روند انتصاب و کاها ایت ار برخی از کارکنان ،به کاها ایت ار دروشدب از این نهداد بدهیندوان یدک
ک کمک کردب است (جانتون و اوهرن)11-12 :2016 ،1

افزونبراین ،کمیتیون شکایتهای انتخاباتی در افغانتتان ،که براسداس مدادۀ  25قدانون

انتخاباتی ای،اد شدب است ،نهاد موقتی 2است که  30روز و از تأیید نتای انتخابات ،تعطید

میشود همچنین ،این کمیتیون ،نهاد متتالی است که تماح چالاها و شکایتهای مرت ط با
فرایند انتخابات در افغانتتان را بررسی میکند (نهاد بینالمللی جمهوریخواب)9 :2009 ،
سازمانهای جامع مدنی مرت ط با انتخابدات در افغانتدتان مدیتوانندد از طریدو افدزایا
رفتارهددای آشددتیجویان د م تنددیبددر جامعدده و همچنددین ،مأموریتهددای نظددارتی ،از تشدددید
خشونتهای انتخاباتی در این کشور بکاهند چشدساندداز جامعد مددنی در افغانتدتان برواید
اقدامات آشتیجویان موفایتآمیز گذشته ،بهینوان ابزار تضمین مشروییت در همراهی با مدردح
محلی ،فهس بهتری از زمینه ح وفص تعار ات محلی از طریدو سدازوکارهای غیررسدمی در
این کشور بهدست میدهد (جانتدون و اوهدرن )14 :2016 ،شد ک انتخابدات جامعد مددنی
افغانتددتان ،3ائتالف دی از بددیا از  140سددازمان جامع د مدددنی اسددت کدده بددهینددوان سددردمدار
فعالیتهای مربو به ای،اد یلح و گتترش مشدارکت زندان در سیاسدت ظهدور کدردب اسدت
همچنین ،سازمانهایی مانند م،مع انتخابات آزاد و یادالن افغانتتان و بنیاد انتخابات شدفاپ
افغانتتان ،4ناا بنیادینی در ان،اح اقدامات نظارتی داخلی بر انتخابات داشتهاندد (بدهویدشب در
مناطای که دسترسی ناظران بینالمللی کمتر بدودب اسدت) آنهدا تویدیههدایی را بدرای به دود
یملکرد کمیتیون متتا انتخابات در راستای کمک به تاویدت ایت دار فرایندد انتخابدات ارائده
کردباند (جانتون و اوهرن)14 :2016 ،
کمیتیون متتا حاوق بشر افغانتتان و یومانا (هیئت معاونت مل متحد در افغانتدتان)
بهطور مشترو در راستای ارزیابی سطح احتدراح ماامدات متدئول و دسدتانددرکاران یمددب بده
حاوق سیاسدی و حمایدت آنهدا از ایدن حادوق و ارائد ویشدنهادهایی بدهمنظور ای،داد محدیط
1. Johnson and OʼHearn
2. Temporary
)3. Afghanistan Civil Society Elections Network (ACSEM
)4. Transparent Elections Foundation of Afghanistan (TEFA
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متایدی برای برگزاری انتخابات آزاد و یادالنه ،تدالش مدیکنندد ایدن دو نهداد در طدول دورۀ
نامزدی و ایتراوها و در دورۀ ویکارهای انتخاباتی و رأیدهی و شمارش آرا ،بهمنظدور ریایدت
سه ای (یدح اریاب ،بیطرفی و یدح ت عیض) ،و چهار حو انتانی (آزادی بیان ،دسترسی بده
حوزب هدای انتخابداتی بدا هددپ نظدارت ،برگدزاری اجتمداعهدا و ان،مدنهدای یدلحآمیدز ،و
گردهماییها) بر فعالیتهدای انتخابداتی نظدارت مدیکنندد (هیئدت معاوندت ملد متحدد در
افغانتتان (یوناما))4 :2009 ،
انتخابات ریاستجمهوری  2009افغانتتان ،نختتین انتخابات ود

از سداو طال دان

بود که به یک مناقش انتخاباتی خدتس شدد کمیتدیون متدتا انتخابدات افغانتدتان ،سدازوکار
رسمی/نهادیای بود که در فرایند ح وفص این درگیری ،فعال بود و نظارت بر ادارۀ انتخابدات
را خودش وذیرفت و سازمان مل  ،ناا وشتی انی را بهیهدب گرفت
اتهاحهای جدیای م نیبر بیطرپ ن دودن کمیتدیون متدتا انتخابدات در سدال 2009
مطرح شد و این مو وع به یک باور یمومی ت دی شدب است؛ بهویشب و از ارائه گدزارشهدای
مربو به تالب گتتردۀ انتخاباتی کده توسدط کارمنددان کمیتدیون متدتا انتخابدات یمدومی
منتشر شد در انتخابات  20اوت  ،2009کمیتیون متتا انتخابات تالش کرد تا بهطور منظس
با افراد ذینفع ارت ا برقرار کند این کمیتیون ،نشتتهای خ ری منظس و دیدارهای گوناگونی
را با نامزدهای انتخاباتی و ناظران بینالمللی برگزار کرد (دموکراسی اینترنشنال)13 :2010 ،
انتخابات ریاستجمهوری  20اوت  ،2009با ادیدای معت در ن دودن کمیتدیون متدتا
انتخابات که کمیتیونرهای آن از سوی حزب سیاسی نزدیک بده کرر ای انتخداب شددب بودندد،
دچار بحران شد کمیتیون شکایتهای انتخابداتی منصدوبشددب از سدوی سدازمان ملد کده
شکایتها و یالحیت نامزدها را بررسی میکرد ،نت ت به کمیتیون متتا انتخابدات ،ایت دار
بیشتری داشت؛ زیرا قانون انتخاباتی سال  2005چندین مادرر داشدته بدود کده سده یضدو ایدن
کمیتیون ،باید دارای ملیت خارجی باشدند و از سدوی رئدی هیئدت معاوندت ملد متحدد در
افغانتتان منصوب شوند (کتدزمن )20 :2015 ،1کمیتدیون شدکایتهای انتخابداتی ،بدهویشب
گرنرردکیرر  ،2رئددی ایددن کمیتددیون (سدده کمیتددیونر از وددن کمیتددیونر آن ،دارای ملیددت
غیرافغانتتانی بودند) ناا مهمی را در فرایند رسیدگی به شکایتهای انتخابداتی ایفدا کردندد و
1. Katzma
2. Grand Kippen
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موردتأیید بینالمللی قرار گرفتند ،اما بتدیاری از افغانهدا ،بدا تأثیرودذیری از فضدای رسدانهای
موجود ،بهشدت از آن انتااد کردند در ود

دعع کمیتدیون متدتا انتخابدات و کمیتدیون

شکایتهای انتخاباتی ،این واقعیت نهفته است که این نهادها و از انتخابات 2004-2005
بهگونهای نظاحمند ای،اد نشدند در کشوری که سطح سواد بتیار وایین و فتاد گتدتردب اسدت،
یشک گیری این نوع نهادها یکش ه اتفاق نمیافتد برواید شدواهد ود از انتخابدات ،2009
 1/555نفر به اتهاح تالب ،در فهرست سیاب قدرار گرفتندد؛ ازایدنرو ،بددون ای،داد سداختارهای
وایدار و ظرفیتهای ساختاری و فنی در نهادهای انتخاباتی ،ایتماد به آنها بهطور کام از بین
خواهد رفت (اک ر و اک ر)7-8 :2011 ،
 .4- 2-3مناقشۀ انتخاباتی در ایران ()2009/1388

نظاح جمهوری اسدالمی ایدران ود از انادالب (از سدال  1358تدا  )1388دب دورب انتخابدات
ریاستجمهوری برگزار کردب است «تصمیسگیری دربارۀ چگونگی اجرا ،نظدارت ،و مددیریت
انتخابات در نظاح جمهوری اسالمی ،و از قانون اساسی ،در ودن سدطح ان،داح میشدود :در
سطح سیاستگذاری کالن توسط مااح ره ری و از مشورت بدا م،مدع تشدخیص مصدلحت
نظاح ،در سطح قانونگذاری توسط م،ل شورای اسالمی ،در سطح اجرا توسط وزارت کشدور
و هیئتهای اجرایی ،در سطح نظارت توسط شورای نگه دان و هیئتهدای نظدارت ،در سدطح
داوری و ح وفص اختالپها توسط دادگابها یا قوب قضائیه یا در قالب احکاح حکومتی توسدط
مااح ره ری» (قیصری و همکاران)18-19 :1394 ،
«ازاینرو ،در مدیریت انتخابات ایدران ،وزارت کشدور بدهیندوان نهداد اجرایدی و شدورای
نگه ان بهینوان نهاد نظارتی ،با همکداری هدس ،فرایندد برگدزاری انتخابدات را بدهیهددب دارندد
بااینحال ،به دلی حتاسیت امر نظارت در انتخابات ،یدالحیت نظدارتی شدورای نگه دان در
قانون اساسی مذکور شدب که از جایگاب استوارتری بهدلی برتدری جایگداب وا دع یدالحیت آن
نت ت به قوانین یادی که تعیینکنندۀ یالحیت اجرایی وزارت کشور اسدت ،برخدوردار اسدت»
(قیصری و همکاران)19 :1394 ،
دهمین دورۀ انتخابات ریاستجمهوری ایران در روز جمعه 22 ،خرداد  12 /1388ژوئن
محموداحمردینرااد ،بدا بدیا از 24

 2009برگزار شد و براساس ایالح رسمی وزارت کشور،
میلیون رأی ( 63درید) با اختالپ رأی زیادی نت ت به میرحسی موسوی (بیا از 13میلیدون
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رأی) به ویروزی رسید این نتی،ه با ایتراو گتتردۀ نامزدهای دیگر و یدبای از مدردح روبدهرو
شد و حتی برخی ،درستی انتخابات را زیر سبال بردند؛ بهگوندهای کده در رسدانههای داخلدی و
خارجی ،بازتاب گتتردبای یافت و این انتخابات ناط یطفی در تاریخ جمهوری اسالمی ایران
تلای شد (ماهروئیان)10 :1389 ،
در وی این رخدادها ،شورای نگه ان 10 ،درید از رأیها را بازشماری و در وایدان ،نتی،د
انتخابات را تأیید کرد میرحتین موسوی و مهدیکروبی ،دو نامزد بازندب ،رأی نهدایی شدورای
نگه ان را نپذیرفتند و ازاین رو ،تظاهرات خیابانی در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران بدهوقدوع

ویوست (یالس)53 :2011 ،1

یکی از سازوکارهای درگیر در ح وفص مناقشه انتخاباتی  2009/1388ایدران ،ره دری
این کشور بودب است بهطورکلی میتوان گفت ،ورود آیتاللده خامندهای بده رویدداد انتخابدات
 ،1388به ویا از ناط زمانی موردنظر وشوها حا در ،یعندی ود از ایدالح نتدای  ،مربدو
میشود اسکندری و همکاران ( )1395م،موع  30متن سخنرانی آیتالله خامندهای را کده در
فایل زمانی  1388/1/1تدا وایدان بهمدن  ،1388ایدراد شددب اسدت ،تحلید گفتمدانی کدردب و
دریافتهاند که هم این سخنرانیها ،دربردارندۀ داللتهای آشکاری بدر ورود ره دری ایدران بده
رویداد انتخاباتی  1388و متائ مربو به آن هتتند آنها این سدخنان را بده سده دورۀ زمدانی
ویا ،هنگاح ،و و از انتخابات تاتیسبندی کردباند (اسکندری وهمکاران)14 :1395 ،
ورود ره ری به رویدادهای انتخاباتی در گتترۀ ملی (مانند ریاستجمهوری) را میتوان برواید
ای یکصدودهس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایدران ت یدین کدرد براسداس ایدن اید « ،تعیدین
سیاستهای کلی نظاح جمهوری اسالمی ایران و از مشورت با م،مع تشدخیص مصدلحت نظداح
(بند  ،)1نظارت بر حتن اجرای سیاستهای کلی نظاح (بندد ،)2نصدب و یدزل و ق دول اسدتعفای:
الددع) فاهددای شددورای نگه ددان (بنددد ،)6بددهینددوان نهدداد نظددارتی انتخابدداتی و امضددای حکددس
ریاستجمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید ،باید ق د از انتخابدات بده تأییدد
شورای نگه ان و در دورۀ اول به تأیید ره ری برسد (بند  ،»)9بخشی از وظدایع و اختیداراتی (مدرت ط
بدا انتخابددات) هتدتند کدده بدرای ره ددری تعیددین شددباند (سددایت شدورای نگه ددان )1391 ،بددهنظر
نویتندگان وشوها حا ر ،این بخا از وظایع میتوانند ورود ره ری به رویدادهای انتخابداتی (در
1. Alem
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سه بازۀ زمانی ویا ،هنگاح و و از انتخابات) ،بهویشب انتخابات ریاستجمهوری را ت یدین کنندد در
وشوهشی که مبست وشوهشیدفرهنگی اناالب اسالمی در سال  1397منتشر کدرد ،جزئیدات کامد
دیدار نمایندگان نامزدهای بازندب و برندب و نیز متئوالن دو نهداد انتخابداتی شدورای نگه دان و وزارت
کشور با ره دری در تداریخ  26خدرداد  1388تشدریح شددب اسدت بررسدی جزئیدات ایدن دیددار و
گفتوگوهای ان،احشدب بین طرپها ،نشان میدهد که آیدتاللده خامندهای سدعی داشدته نامزدهدای
بازندۀ معترو را متااید کند که تنها رابح مناقشه ،رجوع به سازوکارهایی است که قدانون مشدخص
کردب است (غفاری )1397 ،جزئیات این نشتت ،بهلحاظ چگونگی ورود سازوکار ره دری بده ایدن
مناقشه ،اهمیت دارد دهقانی و ملکوتیان ،برگزاری این جلته را اینگونه توییع کردباندد« :از دیگدر
ابتکارات مااح معظس ره ری ،بدهحضدور ودذیرفتن ایضدای سدتادهای نامزدهدای انتخابداتی اسدت»
(دهاانی و ملکوتیان)132 :1394 ،
همچنین ،دربارۀ ورود سازوکار م،مع تشدخیص مصدلحت نظداح بده مناقشد انتخابداتی
 1388میتوان به نام هاشمیرفسنجانی ،رئی م،مع ،به آیدتاللده خامندهای (در تداریخ 19
خرداد  )1388اشارب کرد هاشمی در این نامه به تخلعهای محمود احمدینشاد ،ندامزد برنددب
در ویکارهای انتخاباتی اشارب میکند و از ره ری ایران میخواهد ،برای آنچه وی «ح مشدک »
میخواند ،وارد یم شود (هاشمی رفتن،انی1388 ،الدع )1 :دومدین ورود جددی هاشدمی
رفتن،انی در ناا رئی م،مع تشخیص مصدلت نظداح ،بدهیندوان یدک سدازوکار نهدادی در
ح وفص آنچه بروای قانون اساسی مصوب « ،1368معضالت نظاح» خوانددب شددب اسدت ،را
میتوان با استناد به خط وی در نماز جمعد  26تیدر  1388تو دیح داد وی در ایدن خط ده،
ویشنهادهایی را برای ح وفص مناقش انتخاباتی موردبحث طرح میکند (هاشمی رفتدن،انی،
1388ب )1 :معتر ان بده نتدای انتخابدات و شخصدیتها و جنداحهدای سیاسدی ،در برابدر
ویشنهادهای هاشمی رفتن،انی ،واکناهای گوناگونی داشتند؛ برای نمونه ،برخی جریانهدای
سیاسی که ایتراو به نتای انتخابات را قانونی میدانتتند ،از ویشنهادهای هاشمی رفتدن،انی
اسدتا ال کردنددد محمردارراتمی ،اسدتفادب از سددازوکار م،مدع تشددخیص مصدلحت نظدداح را
«حداق هایی» دانتت که ،بهنظر وی ،مدیتوانتدت ایتمداد ازدسدترفته را برگرداندد خداتمی
میگوید« :بهیراحت میگو یس ،راب برونرفت از بحران فعلدی ،اتکدا بده آرای مدردح و برگدزاری
رفراندوح قانونی است (خاتمی)1 :1388 ،
همانگونه که مطرح شد ،متئول ح وفصد مناقشدات انتخابداتی احتمدالی در ایدران ،نهدادی
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است که هسزمان وظیف نظارت بر انتخابات را بهیهدب دارد این درحالی است کده نامزدهدای بازنددب
در مناقش انتخاباتی  ،1388یملکرد این نهاد را ددبا این استدالل که ای بیطرفی را ریایدت نکدردب
استدد زیر سبال بردند هر سه نامزد (بهویشب موسوی و کروبدی) ارجداع بده ایدن نهداد را رد کردندد و
خواهان استفادب از سازوکارهای دیگری شدند درحالیکده ره دری بدر بدهکدارگیری شدورای نگه دان
بهینوان یک سازوکار نهادیدقانونی و رسمی برای ح وفص و رسیدگی به مناقشد انتخابداتی خدرداد
 1388تأکید داشت ،معتر ان به نتای انتخابدات بدا انتاداد از ایدن نهداد ،خواهدان اسدتفادب از یدک
سازوکار رسمی ،یعنی نهاد م،مع تشخیص مصدلحت نظداح و سدازوکارهای غیررسدمی ویشدنهادی
خود ،یعنی تشکی یک هیئت حکمیت ملی متتا و موردوذیرش شخصیتهای سیاسی و مدذه ی
(آیات یظاح) بودند؛ درخواستهایی که ره ر ایران آنها را رد کرد
 .4-3مقایسۀ سه مناقشۀ انتخاباتی بررسیشده

در این قتمت ،تفاوتهدا و شد اهتهای کشدورهای موردمطالعده برواید معیارهدای ودشوها
تشددریح شدددب اسددت در جدددول شددمارب ( )5بددهترتیدب ،سددازوکارهای درگیدر و سددازوکارهای
بهکارگرفتهشدب برای ح وفص مناقشات انتخاباتی سه کشور موردمطالعه نشان دادب شدب است
جدول شماره ( .)5سازوکارهای درگیر در مناقشات انتخاباتی در کشورهای موردمقایسه

كنيا

افغانستان

ایران

ـ دیوان عالي :مسئول رسيدگي به پروندههای مربوط به مناقشات انتخابات ریاستجمهوری
ـ دادگاه عالي :دارای صالحيت تعيين و رسيدگي به دادخواستهای انتخاباتي
ـ دادگاه دادگستری ،كميسيون مستقل انتخابات و حوزههای انتخابيه ،مسئول نظارت بر فرایند انتخابات ،دادگاهها ،قوه
قضائيه ،محکمۀ مناقشات احزاب سياسي ،احزاب سياسي (سازوكارهای رسمي)
ـ سازوكارهای غيررسمي /غيرقضایي :سازمانهای جامعۀ مدني مانند شورای ملي صلح؛ شورای ملي كليساهای كنيا
ـ كميسيون مستقل انتخاباتي ،مسئول اجرا و نظارت بر تمام انتخابات افغانستان؛ كميسيون شکایتهای
انتخاباتي :مسئول رسيدگي به چالشها و شکایتهای مرتبط با فرایند انتخاباتي بهعنوان دو سازوكار
رسميـنهادی مرتبط با حلوفصل مناقشات انتخاباتي.
ـ سازوكارهای غيررسمي :سازمانهای جامعۀ مدني شامل شبکۀ انتخابات جامعۀ مدني افغانستان؛ انجمن
انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان؛ بنياد انتخابات شفاف افغانستان؛ كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و
هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)؛ كنوانسيون بينالمللي حقوق سياسي و مدني؛ دفتر نهادهای
دموكراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا؛ سازمان ملل؛ نهاد دموكراتيک ملي
ـ ورود رهبر جمهوری اسالمي ایران به فرایند حلوفصل مناقشه براساس اصل  110قانون اساسي؛ شورای
نگهبان ،طبق اصل  99قانون اساسي؛ وزارت كشور به عنوان مجری انتخابات در كشور طبق قانون انتخابات
فصل دوم ماده 31؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام بهعنوان بازوی مشورتي رهبری :رهبر ایران ،مانع ورود
این سازوكار نهادیـرسمي به فرایند حلوفصل مناقشۀ انتخاباتي شد .همۀ این سازوكارها ،سازوكارهایي
نهادیـرسمي هستند.

من ع :یافتههای وشوها حا ر
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براساس دادبهای جدول شمارب ( ،)5در ح وفص مناقشدات انتخابداتی در کنیدا و افغانتدتان،
هردو سازوکار رسمی و غیررسمی فعال بودند در هردو کشور ،ورود این سدازوکارها بده فرایندد
ح وفص مناقشات ،در قانون اساسی و قوانین انتخابداتی آنهدا بدهطدور رسدمی و غیررسدمی
وذیرفته شدباند همان گونده کده در بحدث از سدازوکارهای غیررسدمی/جایگزین بیدان کدردیس،
زمانی که سازوکارهای رسمی از کارایی الزح برخوردار ن اشدند و تدوان مددیریت و حد وفصد
مناقشات را نداشته باشند ،این سازوکارها برای ح وفص فعال میشدوند ،امدا در مدورد ایدران،
بحث متفاوت است در ایران ،تنها گزینه برای ح وفصد مناقشدات ،اسدتفادب از سدازوکارهای
رسمی است و در قانون اساسی و قانون انتخابات ،بهجز سازوکارهای رسمی یادشددب ،از هدیچ
سازوکار غیررسمیای برای ح وفص مناقشات ،سخنی بهمیدان نیامددب اسدت درنتی،ده ،سده
کشور موردبررسی ،از این جهت با یکدیگر تفاوت دارند ،اما استفادب از سازوکارهای رسمی در
هرسه مورد ماایته ،ازجمله ش اهتهای یافتشدب ،بودب است
جدول شماره ( .)6مقایسۀ سازوکارهای بهکارگرفتهشده در مناقشات انتخاباتی در کشورهای موردمطالعه

كشور

سازوكار بهكارگرفتهشده برای حلوفصل مناقشۀ انتخاباتي

كنيا ،مناقشۀ
انتخاباتي 2017

ابطال نتایج انتخابات ریاستجمهوری  8اوت  2017توسط دیوان عالي كنيا

افغانستان،
مناقشه انتخاباتي
2009
ایران ،مناقشه
انتخاباتي
1388/2009

كميسيون شکایتهای انتخاباتي در انتخابات  2009وجود تقلب در ثبتنام انتخاباتي و رأیها را
آشکار كرد و سرانجام ،حدود یک ميليون یا تقریباً یکسوم از رأیهای كرزای را در انتخابات
ریاستجمهوری باطل كرد و باعث شد ،انتخابات به دور دوم كشيده شود.
تأكيد رهبری بر رجوع به سازوكار قانوني شورای نگهبان بهعنوان تنها مرجع رسيدگي به
شکایتهای انتخاباتي

من ع :یافتههای وشوها حا ر

بروای دادبهای جدول شمارب ( ،)6در ح وفص مناقش کنیدا ،سدازوکار رسدمی دیدوانیدالی ،نادا
ایلی را بهیهدب داشته است این نهاد بود که نتای انتخابدات را باطد ایدالح کدرد و حکدس برگدزاری
دوبارۀ انتخابات را یدادر کدرد در مدورد افغانتدتان نیدز سدازوکار رسدمی کمیتدیون شدکایتهای
انتخاباتی بود که وجود تالب در رأیها را اث ات و حدود یکونیس میلیدون رأی را باطد ایدالح کدرد و
تصمیس به برگزاری دوبارۀ انتخابات گرفت و در مورد ایران نیز شورای نگه ان که هسزمدان نادا یدک
نهاد نظارتی در فرایند انتخابات را بهیهدب دارد ،از سوی ره ر بهینوان تنها مرجع رسدیدگی قدانونی بده
شکایتها و ح وفص مناقشه ،وظیف ح وفص مناقش انتخاباتی  1388را یهدبدار شد؛ ازایدنرو،
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در هر سه مورد ماایتهشدب ،سازوکارهای رسمی در فرایند ح وفص مناقشه نااآفرین بودباند
جدول شماره ( .)7مقایسۀ اعتراضها ،پیشنهادها ،و فرجام مناقشۀ انتخاباتی در کشورهای موردمقایسه

كشور

اعتراضها و پيشنهادات

كنيا

در پي اعالم نتایج انتخابات ،اعتراضهای نامزد بازنده و
رأیدهندگان معترض شروع شد .اعتراضها بهصورت
گردهمایيهایي در شهرهای گوناگون بهرهبری نامزد بازنده،
اودینگا ،انجام شد .معترضان ،خواهان ابطال انتخابات و تکرار
آن شدند.

افغانستان

ایران

اعالم نتایج و اعتراض نامزد بازنده ،عبداهلل عبداهلل ،به
عملکرد نهادهای انتخاباتي مبنيبر عدم رعایت اصل
بيطرفي نهاد كميسيون مستقل انتخابات و اعتراض به نتایج
انتخابات .وی خواهان ابطال انتخابات ،بازشماری رأیها و
بررسي شکایتهای انتخاباتي شد .همچنين ،كرزای به
عملکرد ناظران خارجي اعتراض داشت و نقش نظارتي آنها
را «مداخلۀ خارجي» خواند.
اعتراض به نتایج بهشکل فرستادن نامه و انتشار بيانيههای
اعتراضي توسط نامزدهای بازنده (موسوی ،كروبي ،و رضایي)
به نهادهای مسئول انتخابات شامل :شورای نگهبان ،وزارت
كشور ،نهاد رهبری و همچنين ،خطاب به برخي
شخصيتهای دیني ،و نيز برگزاری اعتراضهای خياباني در
شهرهای گوناگون ایران انجام شد .نامزدهای بازنده ،خواهان
ابطال انتخابات ،برگزاری دوبارۀ آن و نيز بازشماری رأیها (از
سوی رضایي) و حل مناقشه بهكمک نهادهایي غير از شورای
نگهبان شدند .پيشنهاد اصالح قانون انتخابات ،تشکيل كميتۀ
حقيقتیاب ،تشکيل هيئتي مستقل و موردپذیرش برای
بررسي شکایتها و استفاده از سازوكار مجمع تشخيص
مصلحت نظام ،ازجمله پيشنهادهای نامزدهای معترض بودند.

فرجام مناقشه
در پي طرح ادعای تقلب در انتخابات،
دیوانعالي كنيا ،نتایج انتخابات
ریاستجمهوری را باطل اعالم كرد و
شصت روز بعد ،انتخابات دوباره برگزار شد
كه در نتيجۀ آن ،كنياتا بهعنوان
رئيسجمهور انتخاب شد.
در پي بازشماری رأیها و ثابت شدن وجود
یکونيم ميليون رأی تقلبي و سقوط
رأیهای نامزد برنده به زیر  50درصد،
كميسيون شکایتهای انتخاباتي ،نتایج
انتخابات دور نخست را لغو كرد و دور دوم
انتخابات توسط كميسيون مستقل انتخابات
برگزار شد.

مناقشۀ انتخاباتي  1388ایران بهدليل
اختالفنظر در راهحلهای پيشنهادی از
سوی طرفين مناقشه ،تا زمان انجام
پژوهش حاضر از نگاه نامزدهای معترض
همچنان حلنشده باقي مانده است.

من ع :یافتههای وشوها حا ر

همانگونه که در جدول شمارۀ ( )7اشارب شد ،در هرسه مورد مناقشه ،ایتراو نامزدهای بازندب
و رأیدهندگان ،و از ایالح نتدای اولیده آغداز شدد همچندین ،در سده مناقشد موردبررسدی،
معتر ان ،بهس ب یدح ریایت ای بیطرفی توسط نهادهای متئول انتخابات ،یملکرد آنهدا
را بهچالا کشیدند ش اهت دیگر سه مناقشه این بود که معتر ان ،خواهان ابطدال انتخابدات و
برگزاری دوبارۀ آن شدند تفاوتی که وجود دارد ،مورد ایران است که خواسدتهها و ویشدنهادهای
نامزدهای معترو م نی بر استفادب از سازوکارهای غیررسمی و ایدالح قدانون انتخابدات ،و
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نت ت به دو مورد کنیا و افغانتتان گتتردبتر بود در مورد فرجداح ایدن مناقشدات نیدز مدیتدوان
گفت ،در کشور کنیا ،ویشنهاد معتر ان م نیبر ابطال انتخابات وذیرفته شد و انتخابدات دوبدارب
برگزار و درنتی،ه مناقشه ح شد در مورد افغانتتان نیدز ویشدنهاد ابطدال انتخابدات و برگدزاری
دوبارۀ آن وذیرفته شد و این مناقشه نیز با برگزاری دور دوح انتخابات ح وفص شد ،اما در مورد
ایران ،تنها ویشنهاد بازشماری بخشی از رأیها ( 10درید) وذیرفتده شدد و ویشدنهادهای دیگدر
م نیبر استفادب از سازوکارهای غیررسمی و ابطال انتخابدات ،رد شدد و درنتی،ده ،ایدن مناقشده
تاکنون از دید معتر ان به نتای انتخابات ،همچنان ح نشدب باقی ماندب است
نتیجهگیری
هدپ وشوها حا ر ،شناسایی ش اهتها و تفاوتهای سدازوکارهای بدهکارگرفتدهشددب بدرای
ح وفص مناقشات انتخاباتی ریاستجمهوری در کشورهای کنیا  ،2017افغانتتان  ،2009و
ایران  2009/1388بودب است یافتههای وشوها نشان میدهد ،با وجود سازوکارهای رسمی و
غیررسمیای که در کنیا برای ح وفص مناقشه و نظارت بر انتخابدات وجدود دارندد ،دو نهداد
رسمی کمیتیون متتا انتخابات و حوزبهای انتخابیه و دیوانیالی کنیا در ح وفصد مناقشد
 ،2017ناا جدیای داشتهاندد برواید قدانون انتخابداتی کنیدا ،ایدن کمیتدیون از یدالحیت
رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی برخوردار است؛ ال ته شدکایتهایی کده بده نتدای ایتدراو
دارند ،تنها باید در دادگاب ث ت شوند این کمیتیون ،در انتخابات  8اوت ،وروندبهای گوناگونی
را دریافت کرد و مدتزمانی را برای بررسی شکایتها درنظر گرفتده بدود افدزونبدر کمیتدیون
یادشدب ،دیوانیالی کنیا ،دادگاب نهایی در هم موارد است دیوانیالی ،بهیندوان یدک سدازوکار
نهادی ،متئول رسیدگی به وروندبهای مربو به مناقشات انتخابات ریاسدتجمهدوری اسدت
این دیوان در مناقشد انتخابداتی  ،2017نتدای انتخابدات ریاسدتجمهدوری را بدهدلید بدروز
تخلعها باط ایالح کرد و دستور داد که انتخابدات دوبدارب برگدزار شدود ایدن تصدمیس سد ب
خشنودی طرپ بازندب و معتر ان شد ویاازاین نیز اتفاق افتادب بود کده در آفریادا ،انتخابدات
باط یا لغو شود ،ولی این نختتینبار در این قارب بود که اقداح قضایی در مااب رئدی جمهدور
متتار و در مخالفت با نتی ،ایالحشدب انتخابات موفو میشد استدالل دیوانیدالی کنیدا ایدن
بود که انتخابات  ،2017ط و قانون اساسی برگزار نشدب و برایناساس ،آن را باط ایالح کدرد و
قرار شد انتخابات ،دوبارب برگزار شود
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یافتههای وشوها دربارۀ افغانتتان نیز نشان میدهد ،دو نهاد کمیتیون متتا انتخابدات
و کمیتیون شکایتهای انتخاباتی در حد وفصد مناقشد انتخابداتی  2009افغانتدتان نادا
داشتهاند کمیتیون متتا انتخابات افغانتتان ،سازوکار رسمیدنهادیای اسدت کده در فرایندد
ح وفص مناقش انتخاباتی  ،2009فعال بدود و متدئولیت نظدارت بدر انتخابدات را بدهیهددب
داشت همچنین ،کمیتیون شکایتهای انتخاباتی ،وظیف رسدیدگی بده جدرائس ،شدکایتها ،و
چالاهای انتخاباتی را بهیهدب دارد؛ ازاینرو ،نادا ایدن دو نهداد در انتخابدات  2009بتدیار
اهمیت داشت ،زیرا برخالپ انتخابات ویشین ( )2004-2005در این انتخابات ،ناا جامع
بینالمللدی تنهدا بده همکداری و مشدورتدهدی محددود مدیشدد در مدورد نادا کمیتدیون
شکایتهای انتخاباتی در ایدن انتخابدات نیدز یافتدههای ودشوها نشدان مدیدهدد ،کمیتدیون
شکایتها بود که وجود تالب در ث تناح انتخاباتی و رأیها را آشکار کرد و سران،اح ،حکس بده
ابطال انتخابات داد
یافتههای مربو به ایران نشان میدهد ،ره ر ایران ،یکی از سازوکارهای جدی نااآفرین
در ح وفص مناقش انتخاباتی یادشدب بدودب اسدت ورود ره در بده رویددادهای انتخابداتی در
گتترۀ ملیای مانند ریاستجمهوری را میتوان برواید اید  110قدانون اساسدی ت یدین کدرد
تصمیسگیری دربارۀ چگونگی اجرا ،نظارت ،و مدیریت انتخابات در نظاح جمهوری اسالمی در
ون سطح ان،اح میشود که نختتین سطح آن ،یعنی سیاستگذاری کالن ،توسط مااح ره دری
است بهنظر نویتندگان وشوها حا ر ،این بخا از وظدایع ره در مدیتواندد ورود ره در در
رویدادهای انتخاباتی را در سه دورۀ زمانی ویا ،هنگاح ،و و از انتخابات ،بهویدشب انتخابدات
ریاستجمهوری ،تو یح دهد ازآن،اکه متئل وشوها حا ر بر چگونگی ح وفص مناقش
انتخاباتی ریاستجمهوری  1388و سازوکارهای بهکارگرفتهشدب در آن تأکید دارد ،ناا ره در
در این مناقشه ،تنها بهینوان یک سازوکار رسمیدنهادی بررسی شدب است همانگونه کده بیدان
شد ،ورود ره ر به مناقش موردبحث ،تنها به بازۀ زمدانی ایدالح نتدای و وتداانتخابات محددود
نمیشود ره ر در دیدار با نمایندگان نامزدهای معترو ،هرگونه ویشدنهاد ابطدال انتخابدات یدا
استفادب از سازوکار رسمی م،مع تشخیص مصلحت نظاح را رد میکند و تأکید میکند که تنهدا
رابح  ،راب قانونی است؛ و تنها گزین ویاروی نامزدهای معترو را طرح شدکایت خدود بده
شورای نگه ان ،بهینوان تنها مرجع رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی میداند دربارۀ اینکه چرا
ره ر ایران ویشدنهاد اسدتفادب از سدازوکارهای رسدمی م،مدع تشدخیص مصدلحت نظداح را رد
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میکند ،فرو وشوها حا ر این است که این متئله به برداشت متفاوت این دو ماداح سیاسدی
ددکه هریک در رأس یک سازوکار نهادی (ره ری و م،مع تشخیص مصدلحت نظداح) بودند د
مربو میشود درحالیکه ره ر بر ناا شورای نگه ان بهینوان تنها مرجع بدرای حد مناقشده
تأکید میکند ،هاشمی رفتن،انی ،یملکرد این نهداد را زیدر سدبال مدیبدرد ره در بدا دفداع از
سددازوکارهای قددانونی ،وددذیرش هرگوندده سددازوکاری غیددر از ایددن سددازوکارها را «بدددیتهای
غیرقانونی» میداند وی در خط نماز جمع تهران در  29خرداد  1388اظهدار مدیدارد« :
جمهوری اسالمی ،اه خیانت در آراء مردح نیتت و سازوکارهای قانونی انتخابدات در کشدور
ما اجازۀ تالب نمیدهد آنهس در حد یازدب میلیدون تفداوت.

بنددب ایدن را گفدتس ،شدورای

محترح نگه ان هس همین را ق ول دارند که اگر کتانی ش هه دارند و متتنداتی ارائه میدهند ،باید
حتما رسیدگی بشود ،ال ته از م،اری قانونی؛ رسیدگی فادط از م،داری قدانونی بنددب زیدر بدار
بدیتهای غیرقانونی نخواهس رفت امروز اگر چارچوبهای قانونی شکتته شد ،در آیندب هیچ
انتخاباتی دیگر مصونیت نخواهد داشت

اگر واقعا ش ههای هتت ،از رابهای قانونی ویگیری

بشود ،قانون دراینزمینه کام است و هیچ اشدکالی در قدانون نیتدت » (خامندهای)1388 ،
این درحالی است که نامزدهای بازندب ،یملکرد این نهاد را ،بدا ایدن اسدتدالل کده بدیطرفدی را
ریایت نکردب است ،زیر سبال بردند و موسوی و کروبی ،دو نامزد بازندۀ معترو ،ارجاع به این
نهاد را رد کردند و خواهان استفادب از سازوکار دیگری مانند سازوکار رسدمی م،مدع تشدخیص
مصلحت نظاح و سازوکارهای غیررسمی ویشنهادی خود ،یعنی تشکی هیئت حکمیت متدتا
ملیای بودند که موردوذیرش شخصیتهای سیاسی و مدذه ی باشدد؛ درخواسدتهایی کده از
سوی ره ر ایران رد شدند
استن ا وشوهشگران این است که میدان ندوع سدازوکارهای بدهکارگرفتدهشددب و چگدونگی
ح وفص مناقشات ارت ا وجود دارد همچنین ،ش اهتها و تفاوتهایی میدان سدازوکارهای
بهکارگرفتهشدب برای ح وفص مناقش انتخاباتی ایران  ،2009افغانتتان  ،2009و کنیدا 2017
وجود دارد؛ بهینوان نمونه ،در دو کشور کنیا و افغانتتان ،در کنار سازوکارهای رسمیای کده در
قددوانین انتخابدداتی و قددانون اساسددی ایددن دو کشددور ب درای ح د وفص د مناقشددات وجددود دارد،
سازوکارهای غیررسمیای نیز وجود دارند که در مواقعی که سازوکارهای رسمیدنهادی نتوانندد
مناقشه را ح کنندد و کدارایی الزح را نداشدته باشدند ،وارد یمد مدیشدوند در مدورد مناقشد
انتخاباتی ریاستجمهوری کنیا و افغانتتان ،سازوکارهای غیررسمی فعال بودند ،اما سدران،اح،
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سازوکار رسمی برای ح وفص نهایی وارد یم شدد نکتد قابد توجده ایدن اسدت کده هدردو
سازوکار رسمی و غیررسمی ،در کنار هس یم میکردند و ش اهت دیگر اینکه ابتددا نامزدهدای
برندب با برگزاری دوبارۀ انتخابات مخالفت کردند ،اما سران،اح به تصمیس نهداد مربوطده احتدراح
گذاشتند و در دور دوح شرکت کردند تفاوتی که این دو مناقش انتخاباتی داشتند ،ایدن بدود کده
سازوکارهای غیررسمی در مورد کنیا نت ت به افغانتتان فعالتر بودند دربارۀ شد اهت مناقشد
انتخاباتی ایران با این دو مناقشه میتوان گفت ،از این جهت که در ح وفص مناقش انتخابداتی
ایران نیز سازوکارهای رسمی درگیر بودند ،ش اهت دارند ،اما تفاوتی که وجود دارد ،ایدن اسدت
که سازوکارهای رسمی در دو مورد کنیا و افغانتتان توانتتند مناقشده را حد کنندد و نامزدهدای
بازندب و برندب ،حکس سازوکارهای نهادی م نیبر ابطال انتخابات را وذیرفتند ،اما در مورد ایران،
ح و فص مناقشه شک متفاوتی یافت تفاوت دیگر اینکه در قانون اساسی و قدانون انتخابدات
ایران ،غیدر از سدازوکارهای رسدمی ،هدیچ سدازوکار غیررسدمیای (چده نهدادی/دولتی و چده
جایگز ین/غیردولتی) مشخص نشدب و تنها بر کداربرد سدازوکارهای رسدمی بدرای حد وفصد
مناقشه تأکید شدب است؛ ازاینرو ،در ایران ،نظاح و رویکرد غالب ،م تنیبر کاربرد سازوکارهای
رسمی است ،درحالیکه در دو مورد مطالع دیگر ،نظداح و رویکدرد غالدب ،ترکی دی ،م ندیبدر
کاربرد سازوکارهای رسمی و غیررسمی است بهنظر نویتندگان وشوها حا ر ،یکی از دالی
اینکه مناقش انتخاباتی ایران از نگاب دو نامزد بازندب ،و از یک دهه همچنان تداوح یافته اسدت،
میتواند ناشی از نوع نظاح و رویکرد به سازوکار ح وفص مناقشات انتخاباتی باشد که خود را
بهشک یک ناص در نظاح انتخاباتی و مدیریت نهادهای انتخابداتی جمهدوری اسدالمی ایدران
نشان دادب است
پیشنهادها
ازآن،اکه تمرکز وشوها حا ر بر معرفی سازوکارهای ح وفص مناقشات انتخاباتی در مرحل
وتاانتخابات در سه مورد مناقش انتخاباتی بدودب اسدت ،یافتدههای ت،ربدی ودشوها مدیتواندد
موردتوجه سیاستگذاران و متصدیان انتخاباتی باشد که دراینراسدتا ویشدنهادهای زیدر مطدرح
میشود:
 دستاندرکاران انتخابات در ایران بدا اسدتفادب از ت،ربدههای کشدورهای دیگدر ازجملده
موارد کنیا و افغانتتان دکه ت،رب مناقشات انتخاباتی ورشمار و جددیای داشدتهاندددد در زمیند
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ویشگیری از مناقشات با استفادب از ایالحات نهادی و فنی در فرایند اجرا و برگدزاری انتخابدات
و نیز چگونگی ح وفص مناقشات انتخابداتی احتمدالی اسدتفادب کنندد یکدی از راهکارهدای
کاربردی ود

رخدداد مناقشدات وتداانتخاباتی ،اسدتفادب از سدازوکارهای غیررسدمی در کندار

سازوکارهای رسمی ،بهینوان روشهای مکم (نه جایگزین) است؛ کمک به ای،داد نهادهدای
انتخاباتی نظارتی بیطرپ و متتا از دولت و نهادهدای حداکمیتی ،ازجملده ایدن سدازوکارها
است ویاازاین برای ای،اد سازوکارهای نهادی متتا و بیطرپ بدرای ح وفصد مناقشدات
انتخاباتی در ایران ،ویشنهادهایی مانند تشکی یک کمیتیون متدتا انتخابداتی ،مطدرح شدد
م نای طرح این ویشنهاد این است که قالدب نهداد مددیریت اجرایدی انتخابدات در ایدران ،فاقدد
کارایی الزح است قیصری و همکاران ( )1394در وشوهشی با یندوان «مددیریت انتخابدات در
ایران؛ کیفیت و ارزیابی اجرا» ،و عیت مدیریت انتخابات در ایران را با رویکرد ماایتهای و بدا
توجه به ت،ربههای جهانی و داخلی اجرای انتخابات ،بررسی و آسیبشناسی کدردباندد آنهدا
من بررسی ایدن و دعیت در ایدران ،ویشدنهاد کردباندد کده تأسدی نهدادی فراقدوبای مانندد
کمیتیون متتا انتخابات میتواند از بروز برخی چالاهای کنونی انتخابات ایدران در اجدرا و
یم ویشگیری کند بحثهای این وشوها ،ازآن،اکه چدالا مددیریت انتخابدات در ایدران را
بررسی کردب و ویشنهاد نهادیای مانند کمیتیون متدتا انتخابدات را بدرای ویشدگیری از بدروز
چالاها مطرح کردب است ،با یافتههای وشوها حا ر که عع نهادهای مدیریت انتخاباتی
در ایران را یلت تداوح مناقشات ،ازجمله درگیریهای انتخاباتی سال  1388دانتته و همچنین،
بهلحاظ ارائ ویشنهاد بهکارگیری سازوکارهایی غیر از سازوکارهای رسمی برای ح مناقشدات و
به ود نظاح انتخاباتی ایران ،ش اهت دارد همچنین ،بهلحاظ ارائ ویشنهاد بهکارگیری ت،ربههای
کشورهای دیگر به دستاندرکاران انتخابات در ایران ،با ویشنهاد وشوها حا ر همانندی دارد
وشوها یادشدب بیشتر بر ان،اح اقدامات ویشگیرانه تأکید دارد
 دربارۀ استفادب از سازوکارهای غیررسمی برای ح وفص مناقشات انتخاباتی احتمدالی
در ایران ،ویشنهاد وشوهشگران این است که تصمیسگیران و سیاستگذاران و نیز دسدتاندرکاران
انتخابات در ایران میتوانند متناسدب بدا زمیندههای اجتمدایی و فرهنگدی ایدران ،سدازوکارهای
غیررسمیای را برای ح وفص مناقشات انتخابداتی احتمدالی ای،داد کنندد یافتد قابد توجده
وشوها حا ر این است که در چالا میان طرفین مناقشه در ایران در انتخابات  ،1388برخدی
سازوکارهای غیررسمی ویشنهاد ،اما رد شدد ذینفعدان حدوزۀ انتخابدات در ایدران بدا مدرور و
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درسآموزی از مناقش انتخاباتی  1388ایران درمییابند کده ودذیرش سدازوکارهای غیررسدمی
نامزدهای معترو به نتای میتوانتت از طریدو ان،داح اقددامات همکداریجویانده ،و دعیت
طرفین مناقشه را به ود بخشد
 اگرچه با توجه به زمینههای سیاسی موجود در ایران نمیتدوان اسدتفادب از سدازوکارهای
غیررسمیای مانند میان،یگری نهادها و شخصیتهای بینالمللی و منطادهای را تویدیه کدرد،
اما ایالح قانون انتخابات بدون توجه به سازوکارهای غیررسمی مناسدب ،امکانودذیر نیتدت
با تأکید بر این موارد است که میتوان به دلی تداوح مناقش انتخاباتی سال  1388ایران وی برد و
این متئله روشن میشود که میتوان بین سازوکارهای ح وفص مبثر و سازندب و تداوح مناقش
 1388ایران ارت ا معناداری یافت
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