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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 time-

consuming 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 non-

official/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 in-

charge 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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 3کمالی یحیی 2زاده جوشانی صدیقه شیخ 1سارا پورشیخعلی

 كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ایرانآموخته  دانش. 1

 وق و الهيات، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ایران. استادیار گروه علوم سياسي، دانشکده حق2

دانشيار گروه علوم سياسي دانشکده حقوق و الهيات .3
 

 ، كرمان، ایراندانشگاه شهيد باهنر كرمان

 iD  iD  iD 

مقایسه سازوکارهای حل و فصل مناقشات انتخاباتی ریاست جمهوری 
 (1388/2009( و ایران )2009(، افغانستان )2017در کنیا )

آیند که ممکن است در مار میشمناقشات، یکی از اجزای ذاتی فرایند انتخابات به
هر مرحله از این فرایند روی دهندد  هددپ ودشوها حا در، بررسدی شد اهت و 

فصدد  مناقشددات وتدداانتخاباتی وشدددب بددرای ح کارگرفتهتفدداوت سددازوکارهای به
اسدت   1388/2009، و ایران 2009، افغانتتان 2017جمهوری در کنیا ریاست

ترتیب، کیفدی، تویدیع یمیدو، و ، بدهسنت و راه درد ماایتده در ایدن ودشوها
های ودشوها، رویده و رویکدرد کوچک بودب است  برواید  یافتده Nموردمحور با 

فص  مناقشات انتخاباتی در کشورهای کنیا و افغانتتان، تلفیای، وغالب برای ح 
کارگیری ترکی ی از سازوکارهای رسمی/دولتی و غیررسدمی/غیردولتی، معنای بهبه

کارگیری که در ایران، رویه و رویکدرد غالدب، رسدمی اسدت و بدهاست؛ درحالی
رسمیت شناخته نشدب است  استفادب فص  مناقشه بهوسازوکارهای غیررسمی ح 

هدا شددب در آنهای یافتهاز سازوکارهای رسمی در هر سه کشور، ازجمله شد اهت
ری این سازوکارها، کارگیبودب است؛ با این تفاوت که در موارد کنیا و افغانتتان، به

فصد  وس ب وذیرش درخواست نامزدهای انتخابداتی معتدرو و سدران،اح، ح 
مناقشه شدب، اما در ایران، درخواست نامزدهدای معتدرو رد شددب اسدت  نتدای  

دهد، ایالح قوانین و نهادهای مددیریت انتخابداتی، بدا وشوها حا ر نشان می
هدای از موقعیت« آموزیدرس»و فص  مناقشات احتمالی وتمرکز بر مو وع ح 

تواندد بده ای،داد سدازوکارهای جدیدد، ایدس از رسدمی و آمیز گذشدته، میمناقشه
هدا را دهد تدا اختالپغیررسمی، یا مکم  بین،امد که به طرفین مناقشه اجازب می

 فص  کنند وای سازندب، منصفانه، خالقانه، و سریع ح گونهبه

 21/3/1400 تاریخ دریافت:
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 مقدمه

اسدت کده بده افدراد  ینماینددگ هدای های دموکراسی نمایندگی، انتخابات یکدی از ویشگی نظریه ی بروا
، بدر تددوین رابایدن  انتخاب و ازای آزادانه،  گونه بهیمومی را های  مشی دهد تا ره ران و خط می امکان

بدا  رمدان رانای است کده ف وسیله ،انتخابات»، تر روشن بیان به ؛کنند ذایمال نفو حکومتهای  سیاست
« نددکن می ایطداهدا  ان خود را انتخداب و یدالحیت ایمدال قددرت را بده آنیفرمانروا ،استفادب از آن

 تواندد مدی کده اسدترقدابتی  یینددافر ،، انتخاباتبراین افزون(  291: 1384وناهی،  )قا ی شریعت
 شود با خشونت سیاسی  همرابگاب طوالنی،  و مناقشات  ها،  ها، کشمکا ساز تنا نهیزم

د در هدر مرحلده از ندتوان مدی که آیند شمار می بهذاتی انتخابات  ءجز ،1یمناقشات انتخابات
از  یآمدار واید بر و ود  از انتخابدات( روی دهندد  ،)ویا، در طول 2انتخاباتی  یند یا چرخافر

 یهارانتخابداتی در کشدو  مناقشد 104، 2017تدا  2000های  برانگیز بین سال انتخابات بحث
مناقشدات (  »1: 2017برانگیدز،  ودیا، فهرست انتخابات بحث )ویکی روی دادب است نگوناگو

شدتری از کنشدگران یب شوند کده یدک کنشدگر یدا تعدداد می ودیدار در زمان و مکانی ی،انتخابات
« یدا نتدای  انتخابدات را زیدر سدبال ب رندد ،یندد انتخابداتی شدوندافر درسدتی منکدر ،انتخاباتی

، ودن  گونده ی، وشوهشگر و کارشناس آمدوزش انتخابداتفیشرجف ( 11: 2010، 3)دارمانویک
و ود  از  در طول،زمانی ویا،  های دوربکه ممکن است در  را برشمردب است یانتخابات  مناقش

 ( 3-11: 2002، 4)فیشر انتخاباتی روی دهند رانتخابات در یک گاهشما
مناقشدات انتخابداتی و  رخدداد کده درحدالی»کده اندد  انتخابات دریافتده ۀحوزن برخی وشوهشگرا

کده هدر دو طدرپ  یوتداانتخابات ترندد، مناقشدات شداانتخابات راید یو رۀآن در دو از ود های  خشونت
: 2016، 5گلدب و دیافوسدی) «ندو شددیدترتر  کنند، معمدوال  محتمد  می متصدیان و مخالفان را درگیر

 سدریت بده خشدونت توانندد بده مدی ناقشاتاین نوع م که دهد می انتخاباتی نشان مناقشاتویشین  (  4
و هدا  ساختار دولت ،بالاوب طور  توانند به می نشوند، ای سازندب مدیریت گونه به سیاسی ت دی  شوند و اگر

را بده یدک  ای و اقتصدادی ،سدنگین سیاسدی، انتدانیهای  ، هزینهیدر مواردی و حت، ث ات جوامع را بی

                                                             

1. Elections- Related Disputes/ Conflicts 

2. Election Cycle  

3. Darmanovic 

4. Fischer 

5. Gleb and Diofasi 
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انتخابدات و  مربدو  بده مناقشدات در نتی،د شددب  ختدهیبرانگهای  چالا رو، کشور تحمی  کنند؛ ازاین
 یرقابدت سیاسد کده بده اند شدب ییکارگیری سازوکارها ای،اد و به یافتن اهمیت س ب ،خشونت سیاسی

درگیدر هدای  و مناقشات را بده اجمداع و توافدو بدین طرپ کنند،، مشارکت سیاسی را باث ات بدهندنظس 
 ت دی  کنند 

سیاسدی و   زمیند واید بر دد 1فص  مناقشات انتخاباتی و ح  یسازوکارهای کارگیر نوع و روش به
و  یبیند ایمتفداوت باشدد  ود بده کشدور دیگدر یاز کشدور دد ممکدن اسدت ها بروز درگیری تاریخی

و کنتدرل مناقشدات انتخابداتی  ،فصد ، مددیریت و هشدار اولیده(، حد  ی)در سازوکارها یبازدارندگ
  اند شددب مطدرحفص  مناقشدات انتخابداتی  و ح  یه برای سازوکارهاهتتند ک ییها شبیازجمله کارو

 یایتمدادی بده نهادهدا بدی مانندد ویرانگدریتوانندد ویامددهای  مدی که مناقشدات انتخابداتی درحالی
باشدند،  داشدته همراب بدهو کداها مشدارکت در انتخابدات آتدی را  ،انتخابداتی یتفداوت یانتخاباتی، بد

 تواند موجدب افدزایا می کارگیری سازوکارهای مبثر و سازندب، گذر بهاز رهت فص  این مناقشا و ح 
 انتخاباتی و ای،اد محرکی برای مشارکت سیاسی فعال شهروندان شود  نظاحایتماد یمومی به 

کده  دهدد مدی حا در نشدان مو دوع ودشوها دربدارۀ شددب ان،اح های ویشین  وشوها  بررسی
یندد افردیگدر بده ابعداد  نتد ت دد مناقشات انتخاباتی وفص  سازوکارهای ح به مو وع  وشوهشگران،

انتخابداتی   حا ر بدا تمرکدز بدر سده مدورد مناقشد ماال رو،  ازاین اند؛ داشته توجه کمتری دد انتخاباتی
گیدری از روش  و بدا بهدرب 1388/2009و ایدران  ،2009، افغانتتان 2017جمهوری در کنیا  ریاست

در این سده مدورد، بده رفدع  رفتهکار با شناسایی سازوکارهای به، کوشیدب است یای کیف تحلی  ماایته
 هدای وشوها ۀویدشب در مدورد ایدران( در ایدن زیرم،مویده از حدوز نظری و ت،ربدی )بده های کاستی

بدرای  یواسدخ یدافتن ،وشوها حا درپ ، هداساس براینانتخاباتی و تاویت ادبیات آن کمک کند  
فصد   و حد  بدرایشددب  کارگرفتده های بدهرسدازوکا یاهد تو تفاوها  شد اهت»ورسا است که: این 

 «( کدامند؟1388/2009و ایران ) ،(2009(، افغانتتان )2017مناقشات انتخاباتی کنیا )

 پژوهش ۀپیشین. 1

 را بدا بررسدی ودشوهامو دوع ایدن بدا  هدای مدرت ط نویتندگان ماال  حا در ویشدین  وشوها
واکداوی  ،هدای ودشوها و یافتده ،ناسدیش ، روشینظدر د معیارهای متئله، چارچوب مفهومی

اندد، اشدارب  کده بیشدترین تناسدب را بدا متدئله موردبحدث داشدته ، به چند اثرادامه  در اند کردب
                                                             

1. Electoral Disputes Resolution (EDR) Mechanisms   
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یاستومقایسه سازوکارهای حل/ و همکاران سارا پورشیخعلی  جمهوری در... فصل مناقشات انتخاباتی ر

  ایس کردب
ناا راه ردی مااح معظدس ره دری در »ای با ینوان  در مااله( 1394) ملکوتیانو  دهقانی

طدرح چدارچوب نظدری   دمن ،«1388ناکاح گذاردن وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال 
 یجمهدور راند نادا ره د یدبکوشد« حکیمانده یگیر یستصدمالگدوی »با یندوان  ای خودساخته

ماالده، ایدن های  یافتده وای بر  بررسی کنند 1388انتخاباتی   در مدیریت مناقشرا اسالمی ایران 
از  ییدرگ بهربکوشدید بدا ، 1388انتخاباتی   با مناقش رویاروییدر  جمهوری اسالمی ایرانره ر 

 « دکناین وروژب را خنثی »نامند،  یم« چارچوب راه رد حکیمانه» ،ندگانیتآنچه نو
ایول حاکس بدر سد ک مددیریت »نیز در وشوهشی با ینوان ( 1390وور ) معینو  یمحمد
یدری از گ بهرببدا  اندد کردبسعی ، «1388اسالمی در کنترل و مهار وقایع انتخابات  ره ر اناالب

مندابع  ۀدربدار ماکسوبرراز دیدگاب  متأثر یمدیریت و چارچوب نظر س ک یومچارچوب مفه
ی در کنترل وقدایع ا خامنهالله  یتآناا  ، یعنی بررسیایلی وشوها خود  متئل ره ران، راقتدا

 ،یا خامندهاللده  یتآ یمااله، س ک ره دراین های  یافته وای بربررسی کنند  را  ،1388انتخابات 
 داشته است  1388 ی سالانتخابات  ر مدیریت مناقشین ناا را دتر مهس

 رو مردح ایدران د یه ررنرح  رتقد» با ینوان یا در مااله( 1393، شریفیان و فراهانی )همچنین
 ایلی ودشوها  متئل ،از چارچوب مفهومی قدرت نرح ییرگ بهرباند با  یدبکوش، «ها یناآراممدیریت 

را  1388انتخابدات سدال  یهدا یناآرامبدر کنتدرل  مدبثر قددرت ندرح یها مبلفه، یعنی شناسایی خود
 واید براسدت  بدودب نامه  ی و ورساا کتابخانه وشوها یادشدب،در  ها دادب ریگردآو رابزابررسی کنند  

نفری متشدک  از مددیران 90آماری   یک جامع های دیدگابسن،ا  برآمدب ازکه  ددمااله این  های یافته
و بتددی   ،یما، ناجددا، سددپاب واسدددارانیداوسددت اطالیددات، رزات کشددور، ورارشددد و میددانی وزا

، جلدوگیری از انحدراپ، خطدر دشدمن، نادد یمشدارکت سیاسد زیسا برجتته» دد متتضعفین است
 یقدرآن، ره در»و « الخطداب قدانون و فصد  ح،ت اتماحنه، ت، روشنگری ابعاد فوگو گفتمنصفانه و 

ینوان  بدهب، یدترت بده« یدیند ریسداال مردحو ی، طل  شهادتیاشورایی و  د ه، فرهنگ بتی،ییفا  تیوال
 1388انتخابدات سدال  یهدا یناآرام، در مددیریت و مدردحت ندرح ره در رقدی ها شاخصن ریت مهس

 فصد  و  حد  یسدازوکارهاس بده یمتدتا طور بده وشوها،در این  گفتنی است،  اند شدب  دادبتشخیص 
 ،ماالده آنچدها  کدرد کده نادا ره در در  تنسدن ایتوان چن یم، اما است اشارب نشدب یانتخابات  مناقش

بدا ودشوها  ،فرو شدب است که از ایدن منظدر سازوکارخواند، یک  یم« 1388های  یناآرامکنترل »
 دارد  هایی همانندیحا ر 
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 ربدارۀدیگری اسدت کده د ینوان وشوها ،«در کنیا یانتخابات  مناقش  فص و  ح  یراهنما»
راهنمدا توسدط   کتابچدکه در قالب یک  وشوهااست  این شدب  ان،اح  ،مو وع وشوها حا ر

 یمددورد  ، بددا تمرکددز بددر مطالعددنوشددته شدددب اسددت (2013و همکدداران ) 1گددادفری موسددیال
مناقشدات انتخابداتی ناشدی از  مربو  بده یها بحرانکه هموارب در مرکز  ریکشو ینوان  به دد  کنیا

 ،بررسدی قدانون اساسدی جدیدد کنیدا بدا تدا  ستکوشیدب ا دد بودب استانتخاباتی  نظاحیملکرد 
یدک  ینوان بدهآن، ناا قانون اساسی جدیدد را  از و ب قوانین گوناگون یو تصو ،2010مصوب 

انتخابداتی و چدارچوب آن بدرای  نظداحازجملده  گونداگون،ی هدا حوزبابزار تغییر و بازسازی در 
برای وشوها حا ر نیدز  نکت  مهس این وشوها کهبررسی کند   ی،انتخابات مناقشات فص  و  ح 

و  ینظداح انتخابدات ۀبدارردو تصدویب قدوانین جدیدد  ی، ناا قدانون اساسداهمیت داشته است
 فص  مناقشات انتخاباتی است  و  ی مربو  به رسیدگی به ح ها چارچوب

 سدازگری: یک  یان،یم» نیز در وشوهشی با ینوان( 2008) 2ابراهیمکالیاحو  محمدامان
« در کنیدا 2008ر بحران سیاسی آفریاا مطالعه موردی بحران وتدا انتخابداتی قاب  دواح د کار و

  های برجتدت یتشخصدمتشدک  از  نظداحدر قالب یک  را المللی ینب  جامع گری ناا میان،ی
 بدر مبثری سازوکارهایکی از  ینوان به ،دبیرک  اس و سازمان مل  ،ینان به ره ری کوفی یآفریاای

بده  وشوها،این  نویتندگان  اند مطالعه و بررسی کردب ،کنیا 2008 یتفص  بحران انتخابا و  ح 
توافدو سیاسدی و وایدان مناقشدات  ،اندهیگرا ی میان،یها تالشاند که بدون این  یدبرس نتی،هاین 

دلید  تأکیدد بدر شناسدایی  به وشوها،این  های یافته وذیر ن ود  امکان ،کوتاب یانتخاباتی در مدت
مدرت ط حا در ودشوها   لئبدا متد ،انتخاباتی  فص  مناقش و سازوکار ح ینوان  به یگر میان،ی

 است 
شددب دربدارۀ  ان،احداخلی  وشوهانختتین  ،معیار مح  انتشار اثر، وشوها حا ر وای رب

در سده  جمهوری ریاست یفص  مناقشات انتخابات و ح  سازوکارهایای  مو وع بررسی ماایته
 سد ب به نیز مو ویی لحاظ بهاست   فرد منحصربه ،لحاظ ند که ازایآی یمشمار  بهکشور یادشدب 

 هدای وشوها بتدیاری ازبدا  ،مناقشدات انتخابداتی مورد از سه  یتمااحا ر بر  ید وشوهاتأک
  مناقشد بدارۀموجدود در ۀشدد ییشناساادبیدات  براسداس ،شدب متفاوت است  همچندین یبررس

ایدن مو دوع را  ن داخلی و خارجی،وشوهشگراحا ر این است که  ارزیابی وشوها انتخاباتی،
                                                             

1. Godfrey Musila 

2. Khaled Mohammed Aman & Ahmad Ibrahim Kulliyyah 
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گونده  یچه اند؛ زیرا نگرفتهچندان جدی  دد انتخاباتی های وشوها یری اهمیت آن در  وجود با دد
بدارب نیدز دچدار  ۀ محددود دراینشدد  ان،داحآثار بارب ان،اح نشدب و  درایندر قالب کتاب  وشوهشی

 ودشوهااسدت، هدیچ  دادبان نشد شددب های ان،اح وشوهاگونه که بررسی  آن  اند  عع نظری
 های نوشدته بتدیاری ازو  نیدافتیسمندابع داخلدی و خدارجی میدان در قالب کتاب در را متتالی 
 ودشوها، اسداس براین  اند بودبوشوهشی  های راهنما و گزارش های کتاب بارب نیز دراین خارجی

 ،العدات سیاسدیمط ۀای در حوز یتهماایری از روش تحلی  گ بهرببا تا حا ر تالش کردب است 
توجده مهدس دیگدر،   مناقشدات انتخابداتی دسدت یابدد  نکتد  متئل ۀای دربار ینظر یها یدبا به

است  این وشوها سعی کردب است بدا تمرکدز بدر  وشوها یکاربرد اهداپرو به  وشوها ویا
 رخداد مناقشات احتمالی ارائه دهد  بارۀدر ای گذارانه های سیاست یهتویمورد ایران، 

 وب مفهومی پژوهشچارچ. 2

مطالعده ردتواندد معیارهدای مو می دارد  این چارچوب ناشه راب را جایگاب ،وشوها یمفهوم چارچوب
 1سدرگردان ،بدون یک ناشه یا طرح نظدری راهنمداگران،  ماایته»گر قرار دهد   را دراختیار یک ماایته

مفاهیس نظدری مشدترو و  شگتتررا کاها دهد، «2آشوب و سرگردانی»تواند این  می مانند  آنچه می
یدا چدارچوب  الگدو(  16: 2017، 3)ایتدر و ولیگنهدارت« اقدامات یملیاتی استاندارد اسدتان،اح 

 یبندد و دسدته از تحلید  ،وشوهشگر که رود؛ مادامی کار می به  کیفیهای  معموال  در وشوها ،مفهومی
یملیداتی ودشوها های  و ورسا ربرای طراحی ابزا یراه  ینوان ناش به ،های ویشین وشوهاهای  یافته

شدود و قدرار اسدت  مدی ورسا و هدپ وشوها طراحی ویرامون ،کند  چارچوب مفهومی استفادب می
 باشد برای واسخ به ورسا وشوها  یراه  ناش

فصد   و حد  بدرایشددب  کارگرفتده به یسازوکارها یکارگیر حا ر، معیار ماایته، به در وشوها
هدیچ چدارچوب نظدری و ، معیدارایدن  دست آوردن بهبودب است  برای موردمطالعه  یانتخاباتش  مناق

 ی،ادبیدات ت،ربد بدازبینیماایته بدا  یمعیارها بنابراین، ؛ای وجود نداشت شدب نیتعی ازویا یمفهوم
های  زمدین، آب و شدرکت ت ط بدامدر هدای درگیری دربردارنددۀ)طور یداح )کلدی(  مو وع مناقشه بده

 یکده بده آن چدارچوب مفهدوم شک  گرفدت یا رچوب مفهومیو چامشخص شد  و   ( ،ساختمانی

                                                             

1. Stranded in Babel 

2. Cacophonous Babel 

3. Esser and Vliegenthart 
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، هددا کتاب دربردارندددۀ ،ای بدده روش کتابخانددههددا  دادب ریگوینددد  منددابع گددردآو مددی سدداخته محاددو
مددرت ط بددا های  منتشرشدددب توسددط سددازمانهددای  و برخددی گزارش ها، هراهنمددا، ماالدد های کتابچدده
 اند  بانتخاباتی بودهای  فعالیت

چگدونگی  بدارۀو وشوهشدی موجدود در یها حا ر با آگداهی از خدن نظدر، وشواساس براین
 اتشدمناق مو دوعتصویری از جایگداب   فص  مناقشات وتاانتخاباتی، کوشیدب است  من ارائ و ح 

 شدددب دربددارۀ هدای ان،اح وشوهامطالعددات انتخابداتی، بددا بررسددی  یریدد بددا انتخابدات در  مدرت ط
 بدرایکده را شناسایی کندد در کشورهای گوناگون، سازوکارهایی  مناقشه من،ربه  انتخاباتی یرویدادها

ای اسدت  یمفهدوم بررسی، چدارچوب این دستاورداند   گرفته شدب کار دادب به رخ اتفص  مناقش و ح 
در سده  یوتداانتخابات اتمناقش   فص و چگونگی ح   تواند امکان ماایت می ،که بنا به ادیای وشوها

چدارچوب   ا از ارائدیود ال تده، فدراهس کندد ودشوها را   موردمطالعد  معدینوان جا مورد انتخابی به
 متغیرهای ایلی آن تو یح دادب شود که ، الزح است یمفهوم

 انتخاباتی ۀ. مناقش1-2

« یانتخابدات  مناقشد»شدک   به «انتخابات»همراب با مفهوح  «مناقشه»در وشوها حا ر، مفهوح 
 ییند انتخاباتی در هر انتخاباتااز فر ای یبخا ذات ی،خاباتانت  است  در این،ا، مناقش رفته کار به

جایی و زمدانی ودیددار  ،انتخاباتی  ، یک مناقشرخدادلحاظ چرایی و زمان  فرو شدب است  به
یند انتخابدات شدوند یدا نتدای  انتخابدات را زیدر افر ایت ار رمنک ،کنشگرچند شود که یک یا  یم

وتاانتخاباتی و ایالح نتای  محدود   به مرحل تنها ،تخاباتیان اتب رند  زمان رخداد مناقش سبال
از  1زمدانی  که در ودن  فایدل کردب استانتخاباتی را شناسایی   شود  فیشر ون  گونه مناقش ینم

 دهند: یمیک انتخابات روی  2گاهشمار
 دهد؛ یمروی  نویتی نامزدهای انتخاباتی ناحیند افر در :3هویتی  مناقش  1
اخدالل در  دای،دا ر ودید ی،دهد کده رق دای انتخابدات یمرخ  یزمان :4ریازارک  مناقش  2

تدا بدر یمیدزان   باشند، نامزدهای انتخاباتی دیگردهندگان و  یرأ ترساندنکارزارهای مخالفان و 
 دهی ایمال نفوذ کنند؛ یرأمشارکت در 

                                                             

1. Intervals  

2. Chronology  

3. Identity Dispute  

4. Campaigning Dispute  
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مشدغول  یاب رأکه رق ا در جایگ دهد؛ زمانی یمانتخابات رخ ز ور رد :1دهی یرأ  مناقش  3
 هتتند؛

 بدرایی یقضدا یسدازوکارها نینداتوا  ،دیایدالح نتدای  و در نت هنگداح :2نتای   مناقش  4
 دهند؛ یمروی  اتمناقش فص  و  ح 

یندوان  بده ،دهند که انتخابات یمزمانی روی ات، دسته از مناقش این :3یدگیننما  شقانم  5
از مشدارکت در  هدا آنو بازنددگان  ندا شددبی ده سدازمان «4جمع یدفر حای » هایی بارویداد

 ( 3: 2002)فیشر،  «شوند یمحکومت کنار گذاشته 
تده گرفنظدر درانتخابداتی  اتدسدته از مناقشد ودشوها، آن  متدئل همتو با ،در وشوها حا ر

انتخابداتی مدوارد ایدران،  گاهشدماراز  ،  انتخابداتیاز ایدالح نتدا  ود   کده در مرحلد اند شدب
  اند دادب  خرو کنیا  ،افغانتتان

 انتخاباتی اتمناقش لفص و  حلی کارها سازو. 2-2

 ،ها دسدتگابها، نهادها،  نظاحانتخاباتی به  اتمناقش فص  و  ح  یسازوکارهاحا ر، ا در وشوه
بده  6انتخاباتی و رسیدگی اتو مداخله در مناقش فص  و  ح  منظور بهاشارب دارد که  5هایی یوبشو 

،  تداریخی و سیاسدی  زمیند واید بر سازوکارهاشوند  این  یمار گرفته ک انتخاباتی بههای  شکایت
از کشددوری بدده کشددور دیگددر متفدداوت باشددند  هدددپ وددشوها حا ددر، شناسددایی  تواننددد می

 ی است موردبررسدر مناقشات انتخاباتی سه کشور  کاررفته ی بهسازوکارها
ی هارسدازوکاندوع  وای دهد، بر می وشوها نشان  با متئل ویوند هس یادبیات ت،رب یبررس

: اشدارب کدرد رسده ندوع سدازوکابه توان  می ،فص  مناقشات انتخاباتی و ح  برای شدب کارگرفته به
و سددازوکارهای ترکی ددی کدده بددر  ،غیررسددمی/ جددایگزین یهارسددازوکارهای رسددمی؛ سددازوکا

 های رسمی و غیررسمی تأکید دارد رسازوکا زمان هسکارگیری  به

                                                             

1. Balloting Dispute 

2. Result Dispute  

3. Representation Dispute  

4. Zero Sum 

5. ystems, Institution, Bodies, Modalities 

6. Handle 
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 فصل مناقشات انتخاباتی و حل برایگانه  کارهای سه(. سازو 1جدول شماره )
 شاخص تعریف متغير مفهوم

ی حل
سازوكارها

 و 
ت انتخاباتي

صل مناقشا
ف

 

سازوكارهای 
 رسمي

 بيان به ؛اند تعریف و تدارک دیده شدهي یقضا نظامرسمي در  ای گونه  ي هستند كه بهیسازوكارهای رسمي، سازوكارها
در چارچوب  ودولتي و رسمي هستند  شکل در قانون اساسي هستند. این سازوكارها به ی موجودتر، سازوكارها روشن

یعني كامالً در چارچوب نهاد دولت و  كنند؛ عمل مي دولت بوده رنظ زیر و اند، شده تعيين ازپيش ،كنند مي قانون عمل
 گویند. مي نيزسنتي و دولتي  یهارسازوكاها  رو، به آن . ازاینهستندحکومت 

ها؛ نهادهای وابسته به قوه  قانون اساسي؛ دادگاه هگاددا
انتخاباتي؛ كميسيون  ۀها؛ دادگاه ویژ قضائيه و محکمه

؛ يانتخابات یها يون شکایتيس؛ كميانتخابات مستقل
 ای ي ناحيهیي؛ دادگاه قضایدادگاه اداری/اجرا

سازوكارهای 
غيررسمي/ 

 جایگزین

ها  مناقشات و شکایت لفص و كه برای حل ای يغيررسم یتمام سازوكارها از اند فصل مناقشه عبارت و حل یهاركاوساز
فصل جایگزین  و یک تعریف ساده، حل پایۀشوند. بر مي جای دادرسي دادگاه معرفي . این سازوكارها بهروند كار مي به

طرفين  برنوني را آور قا الزام ۀجينتیک  طرف سوم كه ۀبا مداخل رییند حل اختالف ساختاامناقشه عبارت است از فر
طرق و راهکارهایي  ،جایگزین حل اختالفهای  مقصود از شيوه»یک منبع داخلي،  های پایۀ دادهكند. بر نمي تحميل

ای كه خود  گونه گزینند تا دعوای خود را به دادگستری برميهای  جای توسل به دادگاه است كه طرفين یک اختالف به
ماهيت  ،و آن هستند  تنوع و اقسامي كه دارند در یک امر مشترک ۀبا همها  وهفيصله دهند. این شي ،دانند مي مناسب
: 1380-1381)توسلي جهرمي، « گویای همين ماهيت است« جایگزین»ست؛ وصف ا ها ي و غيردولتي آنیغيرقضا

366.) 

 مذاكره؛ مصالحه؛ داوری؛ـ  گری ها: ميانجي روش
: های غيررسمي شامل بر سازمان كارهای مبتنيوساز

احزاب  ۀمدیریت مناقش ۀغيردولتي؛ كميتهای  سازمان
محلي های  مدني؛ سازمان ۀسياسي؛ جامع

صالح سنتي مانند  مراجع ذی ؛مذهبي( یها )سازمان
 ۀبرجستهای  شخصيت ؛قوم بزرگانقبایل یا  یرؤسا

سازمان ملل؛  ای مانند المللي بينهای  ملي؛ سازمان
و  ؛روپا و آفریقاا ۀاتحادی مانند ای منطقه های سازمان

 المللي بين ۀتسبرجهای  شخصيت
سازوكارهای 

 تركيبي
 انتخاباتي ۀفصل یک مناقش و حل برایكاربرد تركيبي از سازوكارهای رسمي و غيررسمي 

 ۀتركيب كميسيون انتخاباتي و كميتنمونه،  رایب
 يالملل نيب

 وشوها حا رهای  من ع: یافته
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 کارهای رسمی و غیررسمی حل و فصل مناقشات انتخاباتی(. مقایسه سازو 2جدول شماره )
 سازوكار

 موارد مقایسه
 نی/جایگزيغيررسم رسمي

 های كلي ویژگي
گيری،  )منشأ شکل
گيری،  زمان شکل

 ویژگي سازماني(

شده در قانون اساسي(؛  دیده رکموجود )تدا دولتي؛ اغلب ازپيشـ  رسمي
 انين كشورهادر مقررات و قو دار ؛ داخلي؛ ریشهرنهادمحو

 در طولنه؛ ایجادشده يشيپ افته؛ غيردولتي )مستقل از دولت(؛ اغلب بدونی غيررسمي و كمترسازمان
گرفته در داخل یا  رسمي؛ شکل یمناقشات انتخاباتي )در برخي موارد(؛ جایگزین و مکمل سازوكارها

 و فرهنگ كشورهاها  در سنت دار برآمده از خارج؛ ریشه

 مزایا
یند رسيدگي به انامه و تعهد به ماندن در فرقبه امضای تواف الزام طرفين

 مناقشات؛ حفظ و حمایت از یکپارچگي قوانين رسمي

ها؛ امکان بيشتر  بودن زمان رسيدگي به شکایتتر  ها؛ سریع یند رسيدگي به شکایتاهزینه بودن فر كم
و ارتقای فرهنگ سياسي؛ های محروم؛ بهبود گفتمان مدني انتخابات  دسترسي به عدالت برای گروه

طرفين مناقشه؛ تأكيد بر شرایط  ۀجه، حفظ اطالعات محرمانيرسيدگي و درنت های هبودن جلس خصوصي
 تباط پس از حل مناقشهرا ریانتخاباتي؛ الزام طرفين به برقراهای  به شکایت يبرد در رسيدگـ   برد

 معایب

یند ابر بودن فر انتخاباتي؛ هزینههای  بر بودن رسيدگي به شکایت زمان
 های تصميماجرای دادرسي؛ اجباری بودن  های هدادرسي؛ عمومي بودن جلس

دادگاه برای طرفين مناقشه؛ عدم دسترسي همگان به سازوكارهای رسمي 
 راهشده از  گرفته های فصل مناقشات؛ اغلب ناعادالنه بودن تصميم و حل

ات رسيدگي به قض يتخصص كاف ها؛ عدم رسمي مانند دادگاه یسازوكارها
تأكيد بر شرایط  ؛ها؛ عدم استقالل از نهادهای رسمي قدرت شکایت

 انتخاباتيهای  باخت در رسيدگي به شکایتـ  برد

گر، داور و  روند دادرسي؛ عدم تخصص قانوني یک ميانجي در طولامکان خروج هریک از طرفين 
شي از رسيدگي به یک مناقشه؛ احتمال گر؛ عدم ایجاد سابقه یا استانداردهای عمومي یا ملي نا مصالحه

، تبعيض یا نقض حقوق مند نظام يعدالت در اصالح بي ناتوانيي، رسمي/قانوني؛ یتضعيف ساختارهای قضا
 طرف خاطي یي برایبشر ناشي از نبود سازوكارها

 فراگيری روش
ي یآفریقا یهاركشو بيشترنمونه، در  رایب ؛كشورها بيشترمسلط در  راكسازو

 عهده دارد هفصل مناقشات انتخاباتي ب و  ئيه نقش اول را در حلقوه قضا

سازوكار  كارگيری به ي،فصل مناقشات انتخابات و رسمي حل یها نظامعملکرد از نارضایتي  دليل به
ازجمله  ،متحده آمریکا و قاره آفریقا است. ایاالت درحال گسترشغيررسمي در كشورهای مختلف 

 اند. كار خود قرار دادهرز این سازوكارها را در دستوهستند كه استفاده ا یموارد

 ریگو و مذاكره؛ مصالحه/سازش؛ داوو گری؛ گفت ميانجي  شود. نميآن فصل  و رسيدگي و مدیریت مناقشه كه لزوماً هم منجر به حل ها ژهیكارو

 روشوها حا  یها من ع: یافته
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یاستومقایسه سازوکارهای حل/ سارا پورشیخعلی و همکاران  جمهوری در... فصل مناقشات انتخاباتی ر

 روش پژوهش. 3

مند الگوهای شد اهت و تفداوت  ارزیابی نظاح ری برایبزا، امییل ینوان یک روش وشوها به ،ماایته
  منظور ت یدین متدئل (  در وشوها حا ر به108: 1396حتینی و همکاران،  و درو تنوع است )یلی

بهدرب  یا از روش ماایتده ی،فصد  مناقشدات انتخابدات و حد  یهاری سدازوکایوشوها، یعنی شناسا
کوچدک خواهدد  Nب، کیفی و موردمحدور بدا یترت به ،هاماایته در این وشو راه ردایس  سنت و  گرفته

و ایددران  ،2009، افغانتددتان 2017اقشددات انتخابدداتی کنیددا نمای،  در ایددن بررسددی ماایتددهبددود  
و   ،وان واحد تحلیدنی انتخاباتی به  مشاهدب، مناقش ید تحلی  یا واحدهارینوان موا به 1388/2009

دلید  انتخداب ایدن سده  اندد  تغیر ایلی درنظر گرفتده شددبینوان م به یانتخابات  مناقش یسازوکارها
لحداظ ماهیدت نظداح سیاسدی،  هرسه بده ؛ برای نمونه،ی است که با یکدیگر دارندیها ش اهت ،کشور

  ( را در یدک فایدلیجمهدور گذارند و هر سه یک مناقشه انتخاباتی )ریاسدت درحالهای  دموکراسی
بر بدودب و در یدک  فص  آن زمان و یند ح اد، فررند که در یک موا دبکرهس ت،ربه  به ا  نزدیکی زمانی تار

 نشدب باقی ماندب است  همچنان ح  ،د دیگررمو

 واید و بر گوناگونیند زیر را در منابع افر ،ای حا ر، وشوهشگران در ان،اح وشوها ماایته
 اند که تو یح آن در ادامه آمدب است  وشوها خود یافته  ت،رب

 ای در پژوهش حاضر پژوهش مقایسه یاز ج(. ا3جدول شماره )

 دنظررموهای  شاخص پژوهش حاضر یاجزا ای پژوهش مقایسه یاجزا

 یجمهور انتخاباتي ریاست ۀفصل مناقش و حل واحد تحليل
ایران  ،(2009(، افغانستان )2017كنيا )

(1388/2009) 

 و ایران ،كنيا، افغانستان یكشورها ۀمقایس یبيناكشورـ  كالن سطح واحد تحليل

 درسه مو كوچک N تعداد واحد تحليل

 مورد انتخابي سه یسۀمقا دمحوررمو ای د مقایسهررویک

 توصيف عميق كيفي ای مقایسه راهبردی

 هدف مقایسه
ای از  شناسي بندی یا گونه دسته ۀارائ

فصل  و حل برایشده  كارگرفته سازوكارهای به
 گانه مناقشات انتخاباتي در موارد سه

 شده گرفته كار ناسي سازوكارهای بهش گونه

ای توليدشده  مقایسه :پژوهش عنو
ای  توصيف مقایسهـ  ای )توصيف مقایسه

 ای علّي( تحليل مقایسهـ  عميق
 ای عميق توصيف مقایسه

 ،انتخاباتي كنيا ۀعميق سه مناقش ۀمقایس
 و ایران ،افغانستان

 وشوها حا ر یها افتهیع:  من
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یاستومقایسه سازوکارهای حل/ مکارانسارا پورشیخعلی و ه  جمهوری در... فصل مناقشات انتخاباتی ر

 پژوهش یها افتهی. 4

 یشدورهاک یهدا یشگدیو نختدت، بخداارائه شددب اسدت  در  بخاوشوها در سه  یها تهافی
 یارهاکدوح، سدازو بخداع شددب اسدت  در یودشوها توید یارهدایمع واید بر ،موردمطالعه

سدوح، تفداوت و  بخاو در  اند، بیان شدب کیکتف شور موردمطالعه بهکفص  مناقشه در سه  و ح 
  است  ح شدبیتشر اوشوه یارهایمع وای دمطالعه بررمو یشورهاک ش اهت

 موردمطالعه یشورهاک یها یویژگ سۀ. مقای1-4

ع و یتوید (4شدمارب )وشوها در جددول  یارهایمع وای دمطالعه بررمو یهارشوک یها یشگیو
 :اند ته شدبیماا
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 دمطالعهر مو یشورهاک 1های ویژگی ۀسی(. مقا4ه )ر شما لجدو 

 ها ویژگي
 نظام انتخاباتي كشورها

ت انتخاباتي مناقشا
جمهوری  ریاست

 شده تجربه
شده در قوانين  بيني فصل مناقشات انتخاباتي پيش و سازوكارهای حل شده در قانون اساسي  بيني وفصل مناقشات پيش و سازوكارهای حل نظام

 انتخاباتي

 كنيا
دارای چارچوب كامل انتخاباتي كه 

انتخاباتي دموكراتيک  ۀامکان ادار
 را فراهم كرده است.

انتخابات 
در جمهوری  ریاست

؛ 2013؛ 2007های سال
2017 

از انتخابات دیوان عالي به مناقشات پس كه  عالي و دیوان عالي دادگاه، قوه قضائيه، دادگاه
دیوان عالي را تنها نهاد  ،نویسندگان قانون اساسي ،. همچنينكند رسيدگي مي یجمهور ریاست

این، در  بر افزوندانند.  مي و نهایي نتایج انتخابات ميمرجع برای رسيدگي به مناقشات و اعالم رس
 كند. فصل مي و را حل وجودآمده بهمناقشات ، مراحل بحراني پس از انتخابات نيز دیوان عالي

فصل مناقشات انتخاباتي در  و دو نوع سازوكار برای حل رفته هم روی
رهای قوانين انتخاباتي كنيا تعریف شده است كه عبارتند از: سازوكا

ای ملي رشو ي مانندیها و... و سازوكارهای غيرقضا مانند دادگاه يیقضا
 صلح و....

 افغانستان

پارلمان و  انتخاب نمایندگان یبرا
نظام  ،ترتيب به ،جمهور رئيس
 ناپذیر قالترأی ان تک يانتخابات

ای  انتخاباتي دومرحله نظامو  
 شود كار گرفته مي به

انتخابات 
در  یجمهور ریاست

 2014؛ 2009های  الس

یند افر هب بوطهای مر ها و شکایت مسئول رسيدگي به چالش ،ون شکایت انتخاباتييسيكم
قانون اساسي، در  156جمهور افغانستان، برپایۀ اختيارات واگذارشده در ماده  رئيس. است انتخابات
اداره و  ایبریک سازوكار رسمي و نهادی عنوان  را به انتخاباتي كميسيون مستقل 1383سال 

ای كه  گونه به است؛مسئول اجرا و نظارت  ،. این كميسيوندادنظارت بر هر نوع انتخابات تشکيل 
ها با  با كميسيون مستقل انتخاباتي و رسيدگي به شکایت ها رأیاعالم نتایج و دستور بازشماری 

 های انتخاباتي است.  كميسيون شکایت

انتخابات در این كشور توسط دو گوید،  قانون انتخابات در افغانستان مي
 شود: نهاد اصلي انتخابات انجام مي

 كميسيون مستقل انتخاباتي؛. 1
 عنوان سازوكار رسمي و نهادی های انتخاباتي به كميسيون شکایت. 2

یک نهاد  ،های انتخاباتي (. كميسيون شکایت1392)دعدليي وزارت، 
وجود  به 2005سال  بار در قانون انتخابات نخستينموقتي ویژه بود كه 
شد.  یگذار پایه 2009آوریل  24طوررسمي در  به ،آمد. این كميسيون

انجمن انتخابات آزاد و  ماننددیگری  براین، بازیگران غيررسمي افزون
 كنند. راستا فعاليت مي نيز دراینها  افغانستان و رسانه ۀعادالن

 ایران

های نظام انتخاباتي ایران در نظام
-طحي جای مياكثریتي یک س

های اكثریتي كه در گيرد. در نظام
برابر نظام تناسبي است، معموالً از 
هر حوزه انتخابيه فقط یک نفر 

: 1394پور، شود)عالي انتخاب مي
69) 

انتخابات 
 1388جمهوری  ریاست

جمهوری را  نظارت بر انتخابات ریاست ،قانون اساسي ایران، شورای نگهبان 99اصل  برپایۀ
استصوابي است و شامل تمام مراحل  ،قانون اساسي 99در اصل  شده مطرحارد. نظارت عهده د هب

 110اصل  برپایۀشود.  مي نامزدهای انتخاباتيازجمله تأیيد و رد صالحيت  ،اجرایي انتخابات
)قانون اساسي  شود انتخاباتي وارد عمل مي ۀفصل مناقش و حل برای ، رهبریقانون اساسي

 (.1388، ایران ياسالم یجمهور

ایران، بيان شده  یجمهور قانون انتخابات ریاستآخرین اصالحات  در
است كه شورای نگهبان قانون اساسي نظارت بر انتخابات مجلس 

جمهوری، مجلس شورای اسالمي و مراجعه به  خبرگان رهبری، ریاست
 78ماده براساس  ،عهده دارد. همچنين هپرسي را ب عمومي و همه یآرا

قانون انتخابات ایران، اعالم نتایج رسيدگي به  فصل هفتماز 
جمهوری از اختيارات شورای نگهبان  های انتخابات ریاست شکایت

 است.

 (وشوها حا رهای  یافته)من ع: 
                                                             

1. Comparison Profiles 
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 شور موردمطالعهکدر سه  یانتخابات ۀفصل مناقش و حل یارهاک. سازو 2-4

 2017انتخاباتی کنیا  ۀ. مناقش1-2-4

بددر انتخابددات وارلمددانی و بیشددتر کنیددا، قددانون انتخابددات  2010ال قددانون اساسددی سددبروایدد  
  این قانون، جایگزین قانون انتخاباتی ویشدین ازجملده متمرکز است 1 محلیجمهوری و  ریاست
، قانون م،ل  ملدی و انتخابدات 1969و شوراها در قانون اساسی  ،جمهوری، وارلمان ریاست
 ب اسدتشدد 265اقدامات دولت محلی در مدادب جمهوری و نیز ای  هفتس و م،ازات  ریاست

 ریایدت قدوانین راستای المللی بتیاری را در اسناد بین ،(  کنیا40: 2013)موسیال و همکاران، 
 قدوانینبیشدتر خود امضا کردب است    این معاهدات با قانون اساسی سازی هماهنگانتخاباتی و 

  اندد  ایدالحی تنظدیس شددب 2011باتی و قانون انتخا 2010انتخاباتی در قانون اساسی مصوب 
و ها  بدودب اسدت  قدانون کمیتدیون محددودب مربو  به این حوزب  آخرین ایالحی ،2017سال 

، قانون نظس یمومی، آخدرین ایدالحیه 2011، قانون احزاب سیاسی  2011مصوب  2انتخابات
: 2018، 3یداد کدارتر)بن آیند شمار می بهبخشی از این قوانین دیگر، قوانین برخی و  ،2014سال 

انتخابدداتی  برگدزاریدارای چدارچوب کامد  و جدامع انتخابدداتی اسدت کده امکدان  ،(  کنیدا13
 گونداگون،و  ورشدمارانتخاباتی های  حال، وجود قوانین و دورب کند  بااین می دموکراتیک را فراهس

ی و ای،اد نویی شکاپ و ناسازگاری در چارچوب انتخابداتی شددب و اهمیدت حد  قدانون س ب
(  برگزاری انتخابدات یمدومی و 13: 2018را تاویت کردب است )بنیاد کارتر، ها  سریع شکایت

 ،1991-1992چنددحزبی در سدال  نظداح یویشب از زمان برقرار به ،جمهوری انتخابات ریاست
بار در  تنها دو یانتخابات چندحزب ،1992و  1964های  بودب است  تا ویا از سال ساز مشک 

ای در آن دورب ان،اح نشد؛  یجمهور ان،اح شد  هیچ انتخابات ریاست 1969و  1966های  سال
حزبی ت دی  کدردب  تک یکشور را به کشور ،1969جمهور وقت )جوموکنیاتا( از سال  زیرا رئی 

 ( 37-38: 2013بود )موسیال و همکاران، ر جمهو و خودش رئی بود 
اد قدانون اساسدی، قدانون انتخابدات، چهدار نهد در چارچوب ،در کنیا یمناقشات انتخابات

                                                             

1. County 

2. Electoral and Boundaries Commission (EBC) 

3. Carter Center 
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واکداوی  1مناقشات احزاب سیاسدی  و محکم ،هیانتخاب یکمیتیون متتا  انتخابات و حوزب ها
فصد  مناقشدات انتخابداتی  و   در قانون اساسدی کنیدا، چدارچوبی بدرای حد شود و بررسی می

برخدی  ( 2: 2013، 2هیدانتخاب یهدا )کمیتیون متتا  انتخابات و حوزب گذاری شدب است وایه
اند، بدرخالپ بهتدرین  ا افه شدب ها واوتین لحظهتغییرات دیرهنگاح در چارچوب قانونی که در 

ه را تضدعیع کدردب یانتخاب یها المللی، قدرت کمیتیون متتا  انتخابات و حوزب بینهای  روش
یتیون متتا  ، به معاون ارشد کمنمونهینوان  اند )به نفع حزب حاکس بودب بهکه رسد  می نظر و به

وظدایفا را  ،در غیداب رئدی  ایدن کمیتدیونکده دهد  می ه اجازبیانتخاب یها انتخابات و حوزب
ایدن کمیتدیون از ودن  جلتده بده سده جلتده، یدا اینکده  های هان،اح دهد یا کاها تعداد جلت

ه یدانتخاب یها یک رأی از دو رأی ایضای کمیتیون متتا  انتخابات و حوزب ی تنها باگیر تصمیس
ارائد  نیدز لدزوح ای،داد شدفافیت و  هدا آنو ویامدهای منفدی  وذیر است(  این اقدامات نیز امکان

 ایتمداد را نشدان یمومی در مورد ایالحات برای ای،اد یدک روندد قطعدی و قابد  یها برمشاو
 ( 13: 2018دهند )بنیاد کارتر،  می

یندد انتخابدات تأسدی  اد فرو به دوهدا  منظور کاها کنترل دولت به ،3کنیا یانتخابات کمیتیون
و کدرد کمیتیونی را ای،اد  ،ایان،اح دهد  قانون اساسی ملی کنخوبی  بهنتوانتت این وظیفه را  ، اماشد

انتخابداتی کده از های  دسدته از کمیتدیون درنظر گرفت  حتی آنرا ی یها آن اختیارات و متئولیت برای
بدرای مدردح ناشدناخته بودندد  ها  د نیز تا مددتنا هطور دائمی حضور داشت بهاین کشور زمان استاالل 
ای،اد شدند تا کشور را برای انتخابات یمومی سدال  1991انتخاباتی کنیا در سال های  سایر کمیتیون

کنیدا در انتخابدات ی ت داشته باشند  استاالل کمیتیون انتخاباترو بر انتخابات نظا نندآمادب ک 1992
یملکدرد کده ندد ا بالمنافع گزارش داد   گروب ناظران مشتروه شدآزمون گذاشت به این کشور 1992سال 

انتخاب ایضدا کده بدر اجدرای  ۀاما در نحو ب،استاندارد بود ،یند انتخاباتااین کمیتیون در مدیریت فر
انتخابدات فرایندد اجدرای حاکی از این بدود کده ها  وظایفا تأثیرگذار بود، استااللی نداشت  ارزیابی

، به دود یافتده 1997و  1992سدال هدای  ایالحات و  از انتخابات  ،ینت در ،2002یمومی سال 
 ( 42-43: 2017، 4است )کوگه

                                                             

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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های آن  الیدهشدود کده  می الیه اداربراساس، انتخابات در کنیا توسط یک ساختار چها براین
 ۀدفتدر حدوز 290، 1ه در ندایروبییدانتخاب یها ند از: کمیتیون متتا  انتخابات و حوزبا ی ارت

: 2018)بنیاد کارتر ب،  4گیری رأی ۀحوز 883/40و  ،3دفتر شهرستان 47، 2انتخاباتی  تخابیان
 یهدا  بنددورا متدئول رسدیدگی بده ور 5دیوان یالی ،140مادب  ط و ،()الع(3) 163مادب  ( 19

 ،1969قدانون اساسدی مصدوب  بروای داند   می ریجمهو مربو  به مناقشات انتخابات ریاست
جمهدوری  انتخابداتی ریاسدت یها یالحیت تعیین و رسیدگی به دادخواسدتاز  ،6دادگاب یالی

، قدوانین 2010مصدوب  ،ای(  قانون اساسی کن45: 2013)موسیال و همکاران،  برخوردار است
و نیز ایول ای،داد نهادهدای معت در و کارآمدد بدرای حد  مناقشدات  ،اهداپ حزبی انتخاباتی،

 ،انونی ح  مناقشات انتخاباتی در هر نهاد مرت ط با انتخابداتق  کند  وظیف انتخاباتی را ارائه می
یندوان قدانون تشدکی   )سازوکار داخلی بده سیمتفاوت است: احزاب سیا ،با توجه به کارکرد آن

کمیتدیون متدتا   ،مناقشات احدزاب سیاسدی  محکم ،در احزاب سیاسی نویتی ناح  ،احزاب(
م،ل   ،م،ل  سنا ،فرماندار ،)انتخاب شهرستان ه؛ دادگاب یالییانتخاب یها انتخابات و حوزب

یدالی  شهرسدتان( و دیدوان ۀندیخابات نمات)انی دادگتتر بو اجرای حاوق سیاسی(؛ دادگا ،ملی
 ( 191: 2013( است )موسیال و همکاران، یجمهور )انتخابات ریاست

ب لحداظ چدارچو بدهشدوند   مدی ای،داد و  از ایالح نتای  انتخابات ،از مناقشاتی خبر
دادگداب   2دیوان یالی؛   1برای ح  این مناقشات، نهادهای زیر باید وارد یم  شوند:  یسازمان

وارلمدان را  (1) 87(  مدادب 164: 2013)موسدیال و همکداران،  7یترتددادگداب دادگ  3 ؛یالی
دار مناقشدات  فصد  زمدان و ح  راستایدر  ییرا برای ای،اد سازوکارها ینیکند تا قوان می موظع

 یهدا کمیتدیون متدتا  انتخابدات و حدوزب ،گویدد مدی (2()4) 88 ۀخاباتی ای،اد کند  مادانت
و مناقشدات انتخابداتی ها  جدز درخواسدت بده) فص  مناقشات انتخابداتی و متئول ح  ،هیانتخاب

وابتدته   یانتخاب یها است  کمیتیون متتا  انتخابات و حوزب (ایالح نتای  انتخابات مربو  به
                                                             

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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 را بدرای مددیریت مناقشدات ای،داد کدردب اسدت یا کمیته ،کنیا یووایی در جمهورار  به اتحادی
 ( 2-3: 2013ه، یانتخاب یها )کمیتیون متتا  انتخابات و حوزب

فص   و نهادهای ح  دربردارندۀویچیدب بودب و  ،فص  مناقشات و ح  راستایکنیا در  قوانین
بدرای رسدیدگی بده  الزح راد یا یالحیت دارن یووشان با یکدیگر هس یاست که گاه 1یا چندگانه

بتدیاری انتخاباتی را در اولویت قدرار دادب و  یها وروندب ،ها ند  با وجود اینکه دادگابرمتائ  ندا
همدراب  یند ت،دیددنظر بدهاکنند، فادان یک فر فص  می و رسیدگی و ح  سروقترا  ها اختالپ از

هدای  ح  انتخابات و یدح تضدمین راب مدت برای ح  مناقشات ویا از کوتابهای  الع،   رب
یندد انتخابدات ماددماتی حزبدی، اویدشب در فر بده ،شود  این مشک  می احتاس ،موقع مبثر و به

 ( 8: 2018دهد )بنیاد کارتر،  می خود را نشانها  ناح آن و ث ت ،نامزدها ینویت ناح
عریدع شددب اسدت فص  مناقشات انتخاباتی در کنیا ت و دو نوع سازوکار برای ح  درواقع،

مفدادی  ۀدربرگیرندد 2ییی  سازوکارهای غیرقضایی و غیرقضایهای قضا ند از: روشا که ی ارت
سیاسدی تددارو دیددب شددب تدا هدای  انتخابداتی بدرای گروبهای  هتتند که از سدوی کمیتدیون

یندد افردر چدالا بکشدد   بده ،نداح کندد دهندب ث ت ینوان رأی شایتتگی فردی را که قصد دارد به
شود  ایدن  می ناح ارائه یک فرح چالشی توسط ماامات کمیتیون در مرکز ث ت ،دهندب ناح رأی تث 

رد  ،شدرایط نیتدت دارایناح، تأیید شدب و فردی کده  شرایط ث ت دارایفرد  کهشود  می فرح بایث
  ( 64: 2017یالحیت شود )کوگه، 

مربدو  بده   ونده مناقشدروندد انتخابدات بده هرگشدروع از  در کنیا، قوب قضائیه باید ودیا
فصد  مناقشدات  و مهدس در سدازوکار حد   یدک جن د ،و بررسی موشکافانه توجه کندانتخابات 

هدای مناسدب از آن اسدتفادب شدود )اودوتده و  بایدد در موقعیت کدهد آید مدی شدمار انتخاباتی به
 ،یی دیوان یالی برای شدنیدن مناقشدات انتخابداتی(  ابتدا یالحیت قضا17: 2016، 3موزوم ا

ی تمداح یقضدا یشد کده دیدو می گونه تصور محدود بود  اینجمهوری  انتخابات ریاست تنها به
بتدیاری از مناقشدات  ،این رویه وای بروذیرد   می مناقشات انتخاباتی در دادگاب ت،دیدنظر وایان

 ( 143: 2016رسد )اودوته و موزوم ا،  می وایان انتخاباتی در دادگاب ت،دیدنظر به

                                                             

1. Multiple 

2. Non- Judicial 

3. Musumba Odote and   
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مناقشدات  ۀی فعدال در حدوزیازجمله سدازوکارهای غیرقضدا ،1مدنی  جامعی ها سازمان
ای کده کدار  گونه به ؛ستا ها سازمان یکی از این ،2شورای ملی یلح و در کنیا هتتند انتخاباتی

 ؛توان نادیدب گرفدت بین احزاب سیاسی را نمی هاینظر فص  اختالپ و این شورا در کمک به ح 
مددنی بدا ره دران احدزاب   جامعدهای  ره در سدازمان ،2012تخاباتی ان  ، در مناقشنمونه رایب

نظدر در انتخابدات  که به من ع اختالپ ،ها بر سر متائ  مهس انتخاباتی دیدار کرد تا با آن سیاسی
در دور دوح و سدوح  کدهگو، توافو شدد و یند این گفتادر فر، توافو کند  ندت دی  شدب بود 2012

سدازی  آراح راسدتایملی دموکراتیک و حدزب جدیدد میهندی در  ۀحزب کنگر، 2012انتخابات 
های  بیانیده ،انددازد مدی خطدر فضای یمدومی و توقدع هرگونده یملدی کده یدلح کشدور را بده

 شددب، ان،اح یبرآوردهدابروای    را برگزار کنند ای مط ویاتی های نشتتو را یادر  ای انتخاباتی
 ( 66: 2017مهس بودب است )کوگه،  فص  مناقشات و برای ح  ها وادرمیانیگونه  این

وجودآمددب  به یها در مدیریت تنا چشمگیریمهس و   ناا ،3ملی کلیتاهای کنیا رایشو
ینوان  ی، بدهملد یتدای شدورایکل هدا، یارزیداب بروای   داشته است 2013سال  و  از انتخابات

هدس کدار  ای حتدی در سدطوح منطاده یار مهمدی دارد وبتد ، ناداکنیا یاهایتتماح کل یشورا
نفعدان ایدلی  های ذی ها در این شورا در تماح سطوح، از طریدو نشتدت گیری تصمیسکند   می

سازی مو دع  به خنثیها  آن حفظ یلح کشور است  این نشتت یایل    وظیفگیرد یورت می
 هدا طرفدداران و ویشدتازان آن ،شدود مدی کندد و بایدث می سیاسی کمک برخی از ره ران احزاب

 ( 66: 2017ازیابند )کوگه، آراما خود را ب
های انتخابیده، و قدانون  قانون اساسی، قانون انتخابات، قانون کمیتیون متتا  انتخابات و حوزب

گونه کده    هماناند را مشخص کردبچارچوب قانونی ح  مناقشات انتخاباتی در کنیا احزاب سیاسی، 
: نختدت، : تاتدیس شددب اسدت رسیدگی به مناقشات انتخاباتی میدان دو نهداد گفته شد، یالحیت

  انتخابداتی فصد  مناقشدات و ه کده متدئول حد یانتخاب یها و حوزب انتخابات  متتا ونیتیکم
دوح، ویا از ایدالح نتدای  اسدت  های مربو  به یدح یالحیت نامزدها(  )برای نمونه، ایتراو

هدای  ر حوزبداحزاب سیاسی  مربو  بهاختیارات قانونی از مناقشات احزاب سیاسی که   محکم

                                                             

1. Civil Society Organizations (CSOs) 

2. National Peace Council (NPC) 
3. National Council of Churches of Kenya (NCCK) 
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  ( 83: 2016، 1)اودهیام و برخوردارندتصمیمات انتخاباتی  مربو  به
 11 و در تداریخ برگدزار شدد 2017اوت  8 ،شن ه روز سه ،جمهوری کنیا انتخابات ریاست

جمهدوری  نتای  انتخابات ریاست ،هیانتخاب یها انتخابات و حوزب ت، رئی  کمیتیون متتا او
 27/56) دسدت آورد هدا را به میدزان رأیبیشدتر  ،رأی 290/203/8 با تااوهورکنیارا ایالح کرد  

 74/44) دسدت آوردب بدود بهرأی  224/762/6 رایالاودینگا، ارقی  نامزدکه  درحالی ،(درید
شد  تعداد زیدادی  معرفیینوان ویروز انتخابات  به ،رأی 066/441/1 (  کنیاتا با اختالپدرید

نتددای  انتخابدددات  ،2رأی دادنددد  ائدددتالپ ملددی یددالی انتخابددات دان شددرایط درجددوا از
واقعی این انتخابات است و دولت را بده  ۀاودینگا برند ،را رد کرد و مدیی شد یجمهور ریاست

  دستکاری در انتخابات متهس کرد )نهداد مأموریدت نظدارت بدر انتخابدات وابتدته بده اتحادید
جمهدوری هشدتس اوت  انتخابات ریاسدتنتای   ،، دیوان یالیسران،اح ( 30: 2018، 3ارووایی
ابطال کرد و کمیتیون انتخابات را متئول انتخابات غیرشفاپ در ایدن  را در اول سپتام ر 2017

 ( 1: 1396کشور خواند )سایت تابناو، 
یی در هدا تخلع سد ب رخدداد بهرا  2017جمهدوری  انتخابات ریاسدت ،دیوان یالی کنیا

ظدرپ مددت شصدت روز برگدزار  این انتخابات، بار دیگدر که داد ورباط  کرد و دست انتخابات
اتفاق افتدادب بدود  نیز در آفریاا این از طرپ بازندب شد  ویا یموجب خشنود ،شود  این تصمیس

ی در یاقدداح قضدا بدود کده (در ایدن قدارب)بار  تینتولی این نخ ،باط  یا لغو شود ،که انتخابات
انتخابات موفو شددب بدود )سدایت  ۀشد ایالح  تی،جمهور متتار و در مخالفت با ن مااب  رئی 

 ( 1: 1396سی فارسی، الع،  بی بی

 2009افغانستان در انتخاباتی  ۀ. مناقش2-2-4

رأی »از  شددب المللدی شدناخته معیارهای بدین طور رسمی بر افغانتتان، به قانون اساسیهرچند 
در بتیاری از  همچنان د دارد،برای نهادهای انتخابی تأکی« و متتایس ،جهانشمول، مخفی آزاد،

 شددبتوجده  به آندر قانون انتخابات  هایی است که ها و کاستی دچار ناص انتخابات ابعاد روند
بار، قانون اساسی حاکس بر نظرسن،ی، توسط م،ل  تصویب شددب اسدت  یننختتاست  برای 
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متدتا  انتخابدات  دو نهاد انتخاباتی، یعندی کمیتدیون یونرهایتیکم درنتی،ه، ؛1حکس از رابنه 
بدا ای  یندد مشداوربافر در یدک ددد مانندد گذشته ددد انتخاباتیهای  افغانتتان و کمیتیون شکایت

شدود )بدارکزایی،  مدی منصدوب ددد جمهور ئی توسط ر تنها نه دد قضائیه ۀماننه و قو ۀقو اظهارنظر
ایدلی انتخابدات  2انتخابات در افغانتتان توسط دو نهاد ،گوید می (  قانون انتخابات1: 2013
  کمیتدیون 4انتخابداتیهای  و کمیتدیون شدکایت 3د: کمیتیون متتا  انتخابداتیشو می ان،اح

 ،انتخابداتیهای  کندد و کمیتدیون شدکایت مدی انتخابدات نظدارت ینددامتتا  انتخاباتی بر فر
د )نهداد ندآی مدی وجدود یندد انتخابدات بدهافر درکده  کندد یی را بررسی میها و چالاها  شکایت

مانندد بدازیگران دیگدری بدر ایدن دو نهداد مهدس،  افزون(  8: 2009، 5المللی جمهوریخواب بین
هدای  چهربهدا و  برخدی گروب  حتیو  ها، رسانه ،6آزاد و یادالنه برای افغانتتان انتخابات ان،من

ندد و بدر روندد و ویامددهای رکت دارمشدا روندد انتخابداتدر سدطوح مختلدع نیز در سیاسی 
 ( 5: 2011ند )اک ر و اک ر، رگذا میانتخابات تأثیر 

متدئول اجدرا و نظدارت بدر تمداح  یینوان یدک نهداد قدانون به ،کمیتیون متتا  انتخاباتی
کندد )بدارکزایی،  می کارگیری آن ایفا انتخابات افغانتتان، ناا مهمی را در راه رد  دتالب و به

المللدی  ان اسدت )نهداد بدینبداالترین نهداد انتخابداتی در افغانتدت ،ونی(  این کمیت11: 2013
 ( 8: 2009خواب،  جمهوری

 ینددامددیریت فر متئول تیون متتا  انتخابات،یکم قانون انتخابات افغانتتان، 7 ۀبراساس ماد
 ایددن ،االجدرا اسددت  همچندین الزح آن،سدوی  شدددب ازو قدوانین یادر ها سیتصددم و انتخابدات اسدت

از ها  یندهای انتخاباتی و  از رسیدگی بده شدکایتافرمتئول ایالح تأیید نتای  انتخابات و  ،کمیتیون
 ( 8: 2009خواب،  المللی جمهوری انتخاباتی است )نهاد بین یها سوی کمیتیون شکایت

یندوان  که بده دادب استون متتا  انتخابات اجازب یکمیت، قانون انتخابات افغانتتان به همچنین
هر دو جزء مرکزی برای مدیریت یملیدات از  ،ونیکمیتاین انتخابات کشور یم  کند   نهاد مدیریت

از زمدان  ،نفدع یذ ۀکنندد ینوان انتخاب به ،  همچنینبرخوردار استاستانی در سراسر کشور  ۀادار 34
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کندد   مدی و انصاپ در روند انتخابات را تضمین ،دهندگان و انتاال نتای ، اطمینان، ث ات ناح رأی ث ت
یندوان یدک  نهداد بدهاین شدب از  به کاها ایت ار درو ،کارکنان ایت ار برخی ازکاها روند انتصاب و 

 ( 11-12: 2016، 1ک  کمک کردب است )جانتون و اوهرن
قدانون  25 ۀبراسداس مداد، که افغانتتان انتخاباتی دری ها ون شکایتیتیکمبراین،  افزون

 تعطید  ،خاباتاز تأیید نتای  انت و روز  30است که  2نهاد موقتی ،انتخاباتی ای،اد شدب است
مرت ط با  یها و شکایتها  نهاد متتالی است که تماح چالا ،این کمیتیون، همچنین  شود می
 ( 9 :2009خواب،  یالمللی جمهور )نهاد بین کند میبررسی را یند انتخابات در افغانتتان افر

ا افدزایتوانندد از طریدو  مدی مدنی مرت ط با انتخابدات در افغانتدتان  جامع های سازمان
از تشدددید  ،نظددارتیهددای  مأموریت ،بددر جامعدده و همچنددین م تنددی  جویاندد آشددتی رفتارهددای

  مددنی در افغانتدتان برواید  اندداز جامعد چشدسانتخاباتی در این کشور بکاهند  های  خشونت
ینوان ابزار تضمین مشروییت در همراهی با مدردح  به ،آمیز گذشته موفایت  جویان اقدامات آشتی
فص  تعار ات محلی از طریدو سدازوکارهای غیررسدمی در  و تری از زمینه ح محلی، فهس به

مددنی   انتخابدات جامعد  (  شد ک14: 2016اوهدرن، )جانتدون و دهد  دست می این کشور به
 سددردمدار ینددوان بددهاسددت کدده مدددنی   سددازمان جامعدد 140از بددیا از ی ائتالفدد ،3افغانتددتان

ظهدور کدردب اسدت   تشدارکت زندان در سیاسدای،اد یلح و گتترش م مربو  به های فعالیت
افغانتتان و بنیاد انتخابات شدفاپ   انتخابات آزاد و یادالن م،معمانند ی یها سازمان ،همچنین

ویدشب در  بده) اندد اقدامات نظارتی داخلی بر انتخابات داشتهان،اح در  بنیادینی ناا ،4افغانتتان
ی را بدرای به دود یهدا تویدیههدا    آن(اسدتالمللی کمتر بدودب  مناطای که دسترسی ناظران بین

یندد انتخابدات ارائده اکمک به تاویدت ایت دار فر در راستایمتتا  انتخابات  کمیتیونیملکرد 
 ( 14: 2016اند )جانتون و اوهرن،  کردب

 ت معاونت مل  متحد در افغانتدتان(ئکمیتیون متتا  حاوق بشر افغانتتان و یومانا )هی
ان یمددب بده رکاراندد ارزیابی سطح احتدراح ماامدات متدئول و دسدت در راستای طور مشترو به

 ای،داد محدیط منظور هی بدیویشدنهادها  از ایدن حادوق و ارائدهدا  حاوق سیاسدی و حمایدت آن
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 ۀدور طدولکنندد  ایدن دو نهداد در  مدی برگزاری انتخابات آزاد و یادالنه، تدالش برای متایدی
منظدور ریایدت  به ،دهی و شمارش آرا رأی و نتخاباتیویکارهای ا ۀدور و در ها نامزدی و ایتراو

چهار حو انتانی )آزادی بیان، دسترسی بده و  (،طرفی و یدح ت عیض یدح اریاب، بی)سه ای  
آمیدز، و  هدای یدلح هدا و ان،مدن هدای انتخابداتی بدا هددپ نظدارت، برگدزاری اجتمداع حوزب

یئدت معاوندت ملد  متحدد در کنندد )ه هدای انتخابداتی نظدارت مدی ها( بر فعالیت گردهمایی
 ( 4: 2009افغانتتان )یوناما(، 

ین انتخابات ود  از سداو  طال دان نختت ،افغانتتان 2009 یجمهور انتخابات ریاست
انتخابدات افغانتدتان، سدازوکار    کمیتدیون متدتا ی خدتس شددانتخابات  مناقش یک به بود که

انتخابدات  ۀو نظارت بر اداربود فعال  این درگیری،فص   و یند ح ابود که در فر ای رسمی/نهادی
 یهدب گرفت  ه انی را بیناا وشت ،و سازمان مل  وذیرفترا خودش 
 2009کمیتدیون متدتا  انتخابدات در سدال ن دودن طرپ  بی بر م نی ای یجد یها اتهاح
هدای  ویشب و  از ارائه گدزارش به ؛این مو وع به یک باور یمومی ت دی  شدب استو  مطرح شد

انتخاباتی کده توسدط کارمنددان کمیتدیون متدتا  انتخابدات یمدومی  ۀبه تالب گتتردمربو  
طور منظس  ، کمیتیون متتا  انتخابات تالش کرد تا به2009 اوت 20در انتخابات   منتشر شد

 گوناگونیخ ری منظس و دیدارهای  های نشتت ،کمیتیون نفع ارت ا  برقرار کند  این با افراد ذی
 ( 13: 2010المللی برگزار کرد )دموکراسی اینترنشنال،  نتخاباتی و ناظران بینرا با نامزدهای ا

با ادیدای معت در ن دودن کمیتدیون متدتا   ،2009 اوت 20 یجمهور انتخابات ریاست
، نددانتخداب شددب بود یاکرر از سوی حزب سیاسی نزدیک بده  آن یکه کمیتیونرها انتخابات

کده   سدوی سدازمان ملد شددب از خابداتی منصدوبانت یها شکایت یونتکمی شد  دچار بحران
ایت دار  ،، نت ت به کمیتیون متتا  انتخابداتکرد را بررسی میو یالحیت نامزدها ها  شکایت
ایدن چندین مادرر داشدته بدود کده سده یضدو  2005سال  یزیرا قانون انتخابات داشت؛بیشتری 

عاوندت ملد  متحدد در ت مئداز سدوی رئدی  هی وخارجی باشدند   ملیت دارایباید   ،کمیتیون
ویشب  ، بدهانتخابداتی یها (  کمیتدیون شدکایت20: 2015، 1)کتدزمن وندافغانتتان منصوب ش

دارای ملیددت  آن،سدده کمیتددیونر از وددن  کمیتددیونر ) رئددی  ایددن کمیتددیون ،2گرنرردکیرر  
و  نددایفدا کردهای انتخابداتی  در فرایند رسیدگی به شکایتمهمی را  ناا (بودند غیرافغانتتانی
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 ای رسدانه فضدای ودذیری ازتأثیر بدا ،هدا ، اما بتدیاری از افغانندالمللی قرار گرفت بینوردتأیید م
کمیتدیون متدتا  انتخابدات و کمیتدیون  در ود   دعع  کردندانتااد  شدت از آن موجود، به

 2004-2005که این نهادها و  از انتخابات  نهفته استاین واقعیت  ،انتخاباتی یها شکایت
 ،بتیار وایین و فتاد گتدتردب اسدتکه سطح سواد  یای،اد نشدند  در کشور مند نظاح ای گونه به

، 2009از انتخابدات ود  شدواهد  برواید افتد   ش ه اتفاق نمی نوع نهادها یک گیری  این یشک 
 ارهایبددون ای،داد سداخت رو، ازایدن ؛در فهرست سیاب قدرار گرفتندد ،اتهاح تالب   نفر به 555/1
طور کام  از بین  بهها  نهادهای انتخاباتی، ایتماد به آندر ساختاری و فنی های  تظرفی و وایدار

 ( 7-8: 2011خواهد رفت )اک ر و اک ر، 

 (1388/2009)ایران در انتخاباتی  ۀمناقش. 3-2-4

دب دورب انتخابدات  (1388تدا  1358از سدال ) اسدالمی ایدران ود  از انادالب ینظاح جمهور
و مددیریت  ،چگونگی اجرا، نظدارت بارۀگیری در تصمیس»ردب است  جمهوری برگزار ک ریاست

: در شدود ان،داح میو  از قانون اساسی، در ودن  سدطح  ،انتخابات در نظاح جمهوری اسالمی
و  از مشورت بدا م،مدع تشدخیص مصدلحت  یگذاری کالن توسط مااح ره ر سطح سیاست

ارت کشدور زسطح اجرا توسط و گذاری توسط م،ل  شورای اسالمی، در نظاح، در سطح قانون
نظدارت، در سدطح هدای  شورای نگه دان و هیئت ی، در سطح نظارت توسطیاجراهای  و هیئت

یا قوب قضائیه یا در قالب احکاح حکومتی توسدط ها  توسط دادگاب ها اختالپ  فص و و ح  یداور
 ( 18-19: 1394)قیصری و همکاران، « مااح ره ری

ای ری و شدویدیندوان نهداد اجرا ایدران، وزارت کشدور بده باترو، در مدیریت انتخا ازاین»
یهددب دارندد   هانتخابدات را بد ییندد برگدزارافر همکداری هدس،با  ،ینوان نهاد نظارتی نگه ان به

دلی  حتاسیت امر نظارت در انتخابات، یدالحیت نظدارتی شدورای نگه دان در  حال، به بااین
دلی  برتدری جایگداب وا دع یدالحیت آن  به تریقانون اساسی مذکور شدب که از جایگاب استوار

« ی وزارت کشور اسدت، برخدوردار اسدتییالحیت اجرا ۀکنند نت ت به قوانین یادی که تعیین
 ( 19: 1394)قیصری و همکاران، 

ژوئن  12/ 1388خرداد  22 ،جمهوری ایران در روز جمعه انتخابات ریاست ۀدهمین دور
 24بدا بدیا از  ،نراادمحموداحمردیی وزارت کشور، براساس ایالح رسم و برگزار شد 2009

میلیدون 13بیا از ) میرحسی موسوی( با اختالپ رأی زیادی نت ت به درید 63میلیون رأی )
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 رو روبدهای از مدردح  و یدب ی دیگرنامزدها ۀدرگتت ،ه با ایتراوینت رسید  این یبه ویروز (رأی
داخلدی و های  رسدانه  کده در ای گونده به ؛دندانتخابات را زیر سبال بر ، درستیشد و حتی برخی

یطفی در تاریخ جمهوری اسالمی ایران   یافت و این انتخابات ناط ای گتتردببازتاب ، خارجی
 ( 10: 1389)ماهروئیان،  تلای شد

  در وایدان، نتی،د ورا بازشماری  ها رأیید از رد 10 ،نگه ان یارشو ،رخدادهان یا یدر و
ی شدورای یرأی نهدا ،بازندب نامزد، دو مهدیکروبید  میرحتین موسوی و انتخابات را تأیید کر

وقدوع  رو، تظاهرات خیابانی در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران بده نگه ان را نپذیرفتند و ازاین
 ( 53: 2011، 1ویوست )یالس
ایدران، ره دری  1388/2009فص  مناقشه انتخاباتی  و درگیر در ح  یسازوکارها یکی از

ای بده رویدداد انتخابدات  اللده خامنده ورود آیت ،توان گفت می کلیرطو کشور بودب است  به ینا
مربدو   ،دنظر وشوها حا در، یعندی ود  از ایدالح نتدای رزمانی مو ناط از  ویابه  ،1388

ای را کده در  الله خامنده متن سخنرانی آیت 30( م،موع 1395) و همکاران یندرک  اسشود می
و   کدردبایدراد شددب اسدت، تحلید  گفتمدانی  ،1388بهمدن  وایدان تدا 1/1/1388زمانی   فایل

بدر ورود ره دری ایدران بده  آشکاریهای  داللت دربردارندۀ ،ها این سخنرانی  که هم اند دریافته
زمدانی  ۀرا بده سده دور سدخناناین ها  آن هتتند  آن مربو  بهو متائ   1388رویداد انتخاباتی 

 ( 14: 1395اند )اسکندری وهمکاران،  بندی کردب تخابات تاتیسو و  از ان هنگاح،، ویا
 واید توان بر می ( راریجمهو ملی )مانند ریاست ۀانتخاباتی در گتتر یرویدادها بهورود ره ری 

تعیدین » ،اید اسداس ایدن ایدران ت یدین کدرد  بر جمهوری اسالمیای  یکصدودهس قانون اساسی 
یران و  از مشورت با م،مع تشدخیص مصدلحت نظداح کلی نظاح جمهوری اسالمی اهای  سیاست

اسدتعفای:  (، نصدب و یدزل و ق دول2کلی نظاح )بنددهای  (، نظارت بر حتن اجرای سیاست1)بند 
و امضددای حکددس  یینددوان نهدداد نظددارتی انتخابددات (، بدده6فاهددای شددورای نگه ددان )بنددد (الددع

د، باید ق د  از انتخابدات بده تأییدد آی می ا بودن شرایطی که در این قانونرجمهوری از جهت دا ریاست
، بخشی از وظدایع و اختیداراتی )مدرت ط («9 اول به تأیید ره ری برسد )بند ۀشورای نگه ان و در دور

نظر  (  بدده1391ای نگه ددان، راند )سددایت شدو بدا انتخابددات( هتدتند کدده بدرای ره ددری تعیددین شددب
رویدادهای انتخابداتی )در  بهد ره ری توانند ورو می وشوها حا ر، این بخا از وظایع نویتندگان

                                                             

1. Alem 
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جمهوری را ت یدین کنندد  در  ویشب انتخابات ریاست انتخابات(، به از  و و  هنگاح، ویازمانی  ۀسه باز
، جزئیدات کامد  کدردمنتشر  1397در سال  یفرهنگی اناالب اسالم د وشوهشی  که مبست وشوهشی

انتخابداتی شدورای نگه دان و وزارت  تئوالن دو نهدادنمایندگان نامزدهای بازندب و برندب و نیز م دیدار
جزئیدات ایدن دیددار و  تشدریح شددب اسدت  بررسدی 1388خدرداد  26کشور با ره دری در تداریخ 

 نامزدهدایای سدعی داشدته  اللده خامنده دهد که آیدت می ، نشانها بین طرپ شدب ان،اح گوهای و گفت
رجوع به سازوکارهایی است که قدانون مشدخص  ،هح  مناقش د که تنها رابکنمعترو را متااید  ۀبازند

لحاظ چگونگی ورود سازوکار ره دری بده ایدن  ، به(  جزئیات این نشتت1397)غفاری،  دب استکر
از دیگدر »اندد:  گونه توییع کردب این این جلته را ریگزارب ،ملکوتیانو  دهقانی  اهمیت دارد مناقشه،

« اسدت ن ایضدای سدتادهای نامزدهدای انتخابداتیحضدور ودذیرفت ابتکارات مااح معظس ره ری، بده
 ( 132: 1394)دهاانی و ملکوتیان، 

انتخابداتی   ورود سازوکار م،مع تشدخیص مصدلحت نظداح بده مناقشدرۀ دربا ،نیهمچن
 19 تداریخ در)ای  اللده خامنده به آیدت ،رئی  م،مع  ،هاشمیرفسنجانی  نام توان به می 1388
برنددب  ندامزدنشاد،  یمحمود احمد های این نامه به تخلع درهاشمی اشارب کرد   (1388خرداد 

 «ح  مشدک »برای آنچه وی  ،خواهد می کند و از ره ری ایران می انتخاباتی اشارب ویکارهایدر 
د جددی هاشدمی وور (  دومدین1: الدع1388)هاشمی رفتن،انی،  خواند، وارد یم  شود می

یندوان یدک سدازوکار نهدادی در  مصدلت نظداح، بده رفتن،انی در ناا رئی  م،مع تشخیص
 شددب اسدت، را خوانددب« معضالت نظاح» ،1368مصوب  قانون اساسیبروای  فص  آنچه  و ح 
در ایدن خط ده، وی تو دیح داد   1388تیدر  26  عدمدر نماز ج یو  توان با استناد به خط  می

رفتدن،انی،  کند )هاشمی می انتخاباتی موردبحث طرح  فص  مناقش و ح  برایرا  هایینهادیشو
 ی، در برابدرسیاسد یهدا جنداح و ها شخصدیت و   انتخابداتیبده نتدا  انرمعت(  1: ب1388

 هدای برخی جریان برای نمونه، داشتند؛ گوناگونیهای  واکنا نی،هاشمی رفتن،ا هاینهادیشو
هاشمی رفتدن،انی  هایشنهادیو  ند، ازتتدان یم سیاسی که ایتراو به نتای  انتخابات را قانونی

م،مدع تشددخیص مصدلحت نظدداح را  رفادب از سددازوکاسدت، امحمردارراتمیا ال کردنددد  اسدت
 خداتمی داندد رفته را برگر توانتدت ایتمداد ازدسدت مدی ،نظر وی به ،دانتت که« یهای حداق »

 ریگدزار، اتکدا بده آرای مدردح و بیفعلدن رفت از بحرا نروبب را ،سیگو یم یراحت به»گوید:  می
 ( 1: 1388تمی، اندوح قانونی است )خارفر

احتمدالی در ایدران، نهدادی  یانتخابدات فصد  مناقشدات و ح متئول  ،شدح مطر هکگونه  نماه
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نامزدهدای بازنددب  است کده ی  این درحالدارد  یهدب بهنظارت بر انتخابات را   زمان وظیف است که هس
را ریایدت نکدردب  یطرف یبا این استدالل که ای  ب دد رااین نهاد  ردلکیم، 1388در مناقش  انتخاباتی 

ارجداع بده ایدن نهداد را رد کردندد و  ی(و کروبد یویشب موسو هب نامزد )  هر سه بردندزیر سبال  دد است
نگه دان  یشدورا یریکدارگ بدر بده یکده ره در دیگری شدند  درحالی یهارخواهان استفادب از سازوکا

انتخابداتی خدرداد   رسیدگی به مناقشدفص  و  و ح  برایو رسمی  یقانون د یینوان یک سازوکار نهاد به
خواهدان اسدتفادب از یدک  ،ایدن نهداد ازاداد تتأکید داشت، معتر ان به نتای  انتخابدات بدا ان 1388
ررسدمی ویشدنهادی یغ یوکارهاز، یعنی نهاد م،مع تشخیص مصدلحت نظداح و سدایرسم رسازوکا

سیاسی و مدذه ی ی ها شخصیت وذیرشمورد وت ملی متتا  یمکح خود، یعنی تشکی  یک هیئت
  کردرد ها را  آنکه ره ر ایران هایی  ت یظاح( بودند؛ درخواستیا)آ

 شده بررسی انتخاباتی سه مناقشۀ ۀمقایس .3-4

ودشوها  یارهدایمع واید موردمطالعده بر یهارشدوکهای  اهت و شد هدا تفاوت ،ن قتمتیدر ا
 یهاراکو سددازو ریدددرگ یارهاکب، سددازویددترت بدده (5شددمارب )  ح شدددب اسددت  در جدددولیتشددر

 شور موردمطالعه نشان دادب شدب است کسه  یمناقشات انتخابات وفص  برای ح شدب  گرفتهراک به

 (. سازوکارهای درگیر در مناقشات انتخاباتی در کشورهای موردمقایسه5جدول شماره )

 كنيا

 هوریجم مربوط به مناقشات انتخابات ریاستهای  دیوان عالي: مسئول رسيدگي به پرونده ـ 
 انتخاباتيهای  دادگاه عالي: دارای صالحيت تعيين و رسيدگي به دادخواستـ 

ها، قوه  یند انتخابات، دادگاهامسئول نظارت بر فر ،هيانتخاب یها هز، كميسيون مستقل انتخابات و حویترسدادگاه دادگـ 
 مناقشات احزاب سياسي، احزاب سياسي )سازوكارهای رسمي( ۀقضائيه، محکم

 كنيا یمدني مانند شورای ملي صلح؛ شورای ملي كليساها ۀجامع یها ي: سازمانیارهای غيررسمي/ غيرقضاسازوكـ 

 افغانستان

های  مسئول اجرا و نظارت بر تمام انتخابات افغانستان؛ كميسيون شکایت ،كميسيون مستقل انتخاباتيـ 
عنوان دو سازوكار  د انتخاباتي بهینامرتبط با فرهای  و شکایتها  انتخاباتي: مسئول رسيدگي به چالش

 فصل مناقشات انتخاباتي. و نهادی مرتبط با حلـ  رسمي
مدني افغانستان؛ انجمن  ۀانتخابات جامع ۀمدني شامل شبک ۀجامعهای  سازوكارهای غيررسمي: سازمانـ 

ق بشر افغانستان و افغانستان؛ بنياد انتخابات شفاف افغانستان؛ كميسيون مستقل حقو ۀانتخابات آزاد و عادالن
ي حقوق سياسي و مدني؛ دفتر نهادهای لالمل نيملل متحد در افغانستان )یوناما(؛ كنوانسيون ب ت معاونتئهي

 دموكراتيک و حقوق بشر سازمان امنيت و همکاری اروپا؛ سازمان ملل؛ نهاد دموكراتيک ملي

 ایران

قانون اساسي؛ شورای  110اقشه براساس اصل فصل من و یند حلاورود رهبر جمهوری اسالمي ایران به فرـ 
عنوان مجری انتخابات در كشور طبق قانون انتخابات  قانون اساسي؛ وزارت كشور به 99نگهبان، طبق اصل 

رهبر ایران، مانع ورود رهبری:  يترمشو یعنوان بازو ت نظام بهحلصص ميتشخ ؛ مجمع31فصل دوم ماده 
این سازوكارها، سازوكارهایي  همۀ. شدانتخاباتي  ۀفصل مناقش و حل یندافر بهرسمي ـ  نهادیر سازوكااین 

 رسمي هستند.ـ  نهادی

 وشوها حا ر یها من ع: یافته
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 ،فص  مناقشدات انتخابداتی در کنیدا و افغانتدتان و ، در ح (5شمارب )جدول های  براساس دادب
یندد اسدازوکارها بده فرورود این  ،هردو سازوکار رسمی و غیررسمی فعال بودند  در هردو کشور

طدور رسدمی و غیررسدمی  هدا بده در قانون اساسی و قوانین انتخابداتی آن ،فص  مناقشات و ح 
گونده کده در بحدث از سدازوکارهای غیررسدمی/جایگزین بیدان کدردیس،  اند  همان وذیرفته شدب

فصد   و که سازوکارهای رسمی از کارایی الزح برخوردار ن اشدند و تدوان مددیریت و حد  زمانی
 ،شدوند، امدا در مدورد ایدران می فص  فعال و ح  برایمناقشات را نداشته باشند، این سازوکارها 
اسدتفادب از سدازوکارهای  ،فصد  مناقشدات و برای ح بحث متفاوت است  در ایران، تنها گزینه 

، از هدیچ یادشددبسازوکارهای رسمی  جز به ،و در قانون اساسی و قانون انتخابات است رسمی
سده میدان نیامددب اسدت  درنتی،ده،  سخنی به ،فص  مناقشات و ای برای ح  غیررسمی رکاوساز

از این جهت با یکدیگر تفاوت دارند، اما استفادب از سازوکارهای رسمی در  ،کشور موردبررسی
 شدب، بودب است  یافتهای  هرسه مورد ماایته، ازجمله ش اهت

 شده در مناقشات انتخاباتی در کشورهای موردمطالعه رفتهکارگ سازوکارهای به ۀ(. مقایس6جدول شماره )

 انتخاباتي ۀفصل مناقش و حل برایشده  كارگرفته سازوكار به كشور

 ۀمناقش ،كنيا
 2017انتخاباتي 

 توسط دیوان عالي كنيا 2017اوت  8جمهوری  ابطال نتایج انتخابات ریاست

 ،افغانستان
مناقشه انتخاباتي 

2009 

را  ها رأینام انتخاباتي و  وجود تقلب در ثبت 2009انتخاباتي در انتخابات ی اه كميسيون شکایت
را در انتخابات  زایكر های رأیسوم از  یا تقریباً یک ، حدود یک ميليونسرانجامآشکار كرد و 

 كشيده شود. انتخابات به دور دوم ،باطل كرد و باعث شد یجمهور ریاست

مناقشه  ،ایران
انتخاباتي 

2009/1388 

عنوان تنها مرجع رسيدگي به  قانوني شورای نگهبان به ربر رجوع به سازوكا یتأكيد رهبر
 انتخاباتيهای  شکایت

 وشوها حا رهای  من ع: یافته
نادا  ،یدالی سدازوکار رسدمی دیدوان کنیدا،  فص  مناقش و  در ح ،(6شمارب )جدول های  دادب وای بر

 یبرگدزار حکدس وکدرد که نتای  انتخابدات را باطد  ایدالح یهدب داشته است  این نهاد بود  هایلی را ب
های  کمیتدیون شدکایت ی  در مدورد افغانتدتان نیدز سدازوکار رسدمرا یدادر کدردانتخابات دوبارۀ 

نیس میلیدون رأی را باطد  ایدالح کدرد و  و را اث ات و حدود یک ها رأیانتخاباتی بود که وجود تالب در 
زمدان نادا یدک  در مورد ایران نیز شورای نگه ان که هس و ت گرفتانتخابا دوبارۀتصمیس به برگزاری 
ینوان تنها مرجع رسدیدگی قدانونی بده  یهدب دارد، از سوی ره ر به یند انتخابات را بهانهاد نظارتی در فر

رو،  ازایدن ؛دار شد را یهدب 1388انتخاباتی   فص  مناقش و ح   فص  مناقشه، وظیف و و ح ها  شکایت
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 اند  آفرین بودب ناافص  مناقشه  و یند ح ا، سازوکارهای رسمی در فرشدب د ماایتهردر هر سه مو

 انتخاباتی در کشورهای موردمقایسه ۀو فرجام مناقش ها،، پیشنهادها اعتراض ۀمقایس (.7جدول شماره )

 فرجام مناقشه و پيشنهاداتها  اعتراض كشور

 كنيا

بازنده و  مزدنا های در پي اعالم نتایج انتخابات، اعتراض
صورت  به ها شروع شد. اعتراض دهندگان معترض رأی

بازنده،  نامزد رهبری به گوناگوندر شهرهای هایي  گردهمایي
 تکرارخواهان ابطال انتخابات و  ،انجام شد. معترضان ،اودینگا

 آن شدند.

ادعای تقلب در انتخابات، طرح در پي 
نتایج انتخابات  ،عالي كنيا دیوان

را باطل اعالم كرد و  یرجمهو ریاست
برگزار شد انتخابات دوباره  ،روز بعد شصت

عنوان  به كنياتا، آن ۀكه در نتيج
 خاب شد.تجمهور ان سيرئ

 افغانستان

به  ،عبداهلل عبداهللبازنده،  نامزداعالم نتایج و اعتراض 
بر عدم رعایت اصل  انتخاباتي مبني عملکرد نهادهای

انتخابات و اعتراض به نتایج طرفي نهاد كميسيون مستقل  بي
و  ها رأیانتخابات. وی خواهان ابطال انتخابات، بازشماری 

ی به ا، كرزهمچنينانتخاباتي شد. های  شکایت يبررس
ها  خارجي اعتراض داشت و نقش نظارتي آن عملکرد ناظران

 خواند.« خارجي ۀمداخل»را 

وجود و ثابت شدن  ها رأیدر پي بازشماری 
تقلبي و سقوط  ن رأینيم ميليو و یک
درصد،  50برنده به زیر  نامزد های رأی

نتایج  ،انتخاباتيهای  شکایت كميسيون
دور دوم  كرد ورا لغو  نخستانتخابات دور 

انتخابات توسط كميسيون مستقل انتخابات 
 برگزار شد.

 ایران

های  نامه و انتشار بيانيه فرستادنشکل  نتایج به اعتراض به
و رضایي(  ،بازنده )موسوی، كروبي زدهاینامتوسط  اعتراضي

به نهادهای مسئول انتخابات شامل: شورای نگهبان، وزارت 
خطاب به برخي  ،كشور، نهاد رهبری و همچنين

خياباني در  های اعتراض ریدیني، و نيز برگزاهای  شخصيت
خواهان  ،بازنده نامزدهای. انجام شدایران  گوناگونشهرهای 

)از ها  رأیآن و نيز بازشماری  اری دوبارۀبرگزابطال انتخابات، 
كمک نهادهایي غير از شورای  سوی رضایي( و حل مناقشه به

 ۀشدند. پيشنهاد اصالح قانون انتخابات، تشکيل كميت نگهبان
 برای پذیرشو مورد تي مستقلئیاب، تشکيل هي حقيقت
و استفاده از سازوكار مجمع تشخيص ها  شکایت بررسي

 معترض بودند. نامزدهای هایله پيشنهادازجم ،مصلحت نظام

 دليل ایران به 1388انتخاباتي  ۀمناقش
پيشنهادی از های  حل نظر در راه اختالف

تا زمان انجام  ،سوی طرفين مناقشه
معترض  نامزدهایپژوهش حاضر از نگاه 

 مانده است.  نشده باقي حلهمچنان 

 وشوها حا رهای  یافته من ع:
ایتراو نامزدهای بازندب  ه،مناقش دراشارب شد، در هرسه مو (7شمارۀ )جدول ر که د گونه همان
 ی،سدرموردبر  در سده مناقشد ،از ایالح نتدای  اولیده آغداز شدد  همچندین و دهندگان،  و رأی

 هدا آنیملکرد طرفی توسط نهادهای متئول انتخابات،  س ب یدح ریایت ای  بی معتر ان، به
ات و بدانتخا لابطدا خواهان ،نامناقشه این بود که معتر  سه رش اهت دیگ چالا کشیدند  به را

 هایو ویشدنهادها  آن شدند  تفاوتی که وجود دارد، مورد ایران است که خواسدته برگزاری دوبارۀ
و     ،بر استفادب از سازوکارهای غیررسمی و ایدالح قدانون انتخابدات معترو م نی نامزدهای
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تدوان  مدی فرجداح ایدن مناقشدات نیدز موردبود  در تر  ردبنت ت به دو مورد کنیا و افغانتتان گتت
 دوبدارببر ابطال انتخابات وذیرفته شد و انتخابدات  ویشنهاد معتر ان م نی ،ایدر کشور کن ،گفت
برگدزاری شدنهاد ابطدال انتخابدات و یو نیدزو درنتی،ه مناقشه ح  شد  در مورد افغانتتان  ربرگزا

فص  شد، اما در مورد  و دور دوح انتخابات ح  ینیز با برگزار و این مناقشه وذیرفته شدآن  دوبارۀ
دیگدر  یشدنهادهایو و وذیرفتده شدددرید(  10) ها رأیبخشی از  یهاد بازشمارنشیو تنهاایران، 

ه، ایدن مناقشده ی،دغیررسمی و ابطال انتخابدات، رد شدد و درنت یارهبر استفادب از سازوکا م نی
 ماندب است  نشدب باقی ح همچنان  ،انتخاباتتاکنون از دید معتر ان به نتای  

 یریگ هجتین

 بدرایشددب  کارگرفتده بده یسدازوکارهاهای  و تفاوتها  ش اهت یی، شناسارحا ا هووش هدپ
و  ،2009، افغانتتان 2017کنیا  یجمهوری در کشورها فص  مناقشات انتخاباتی ریاست و ح 

رسمی و  یبا وجود سازوکارها دهد، یموشوها نشان  یها افتهیبودب است   1388/2009ایران 
ندد، دو نهداد ردا وفص  مناقشه و نظارت بر انتخابدات وجدود که در کنیا برای ح  ای غیررسمی

  مناقشد  فصد و ا در ح ییالی کن و دیوانه یانتخاب یها ات و حوزببخانتا تا تون میتیکم یرسم
یدالحیت از ، ایدن کمیتدیون کنیدا یقدانون انتخابداتبرواید  اندد   داشته ای جدی ناا ،2017

کده بده نتدای  ایتدراو  ییها شدکایت ال ته برخوردار است؛ یانتخابات یها رسیدگی به شکایت
 یگوناگون یها وروندب اوت، 8انتخابات  در ،تیونیدارند، تنها باید در دادگاب ث ت شوند  این کم

یون یتدکم بدر افدزون  ددرنظر گرفتده بدوها  شکایت را برای بررسی یزمان را دریافت کرد و مدت
یندوان یدک سدازوکار  به ،یالی موارد است  دیوان  در هم یالی کنیا، دادگاب نهایی دیوان ،یادشدب
اسدت   ریجمهدو به مناقشات انتخابات ریاسدت مربو  یها متئول رسیدگی به وروندب، نهادی

 بدروز ید دل بدهرا  یجمهدور نتدای  انتخابدات ریاسدت ،2017 یانتخابدات  مناقشدر داین دیوان 
 سد ب  ایدن تصدمیس دوبدارب برگدزار شدودانتخابدات  ر داد کهباط  ایالح کرد و دستو ها تخلع
انتخابدات  ،اتفاق افتادب بود کده در آفریادا نیز این از  طرپ بازندب و معتر ان شد  ویا یخشنود

جمهدور  ی در این قارب بود که اقداح قضایی در مااب  رئدر با یننختتاین ی ول ،باط  یا لغو شود
کنیدا ایدن  ییدال استدالل دیوان شد  می شدب انتخابات موفو ایالح  مخالفت با نتی، متتار و در

آن را باط  ایالح کدرد و  ،ساسا نیط و قانون اساسی برگزار نشدب و برا ،2017بود که انتخابات 
 شود  ربرگزا دوبارب ،اتبقرار شد انتخا
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دو نهاد کمیتیون متتا  انتخابدات  ،دهد می نشاننیز افغانتتان  ۀبارردهای وشوها  یافته
افغانتدتان نادا  2009 یانتخابدات  فصد  مناقشد و انتخاباتی در حد  یها یون شکایتیتو کم
یندد ااسدت کده در فر یا نهادی د سازوکار رسمی انتخابات افغانتتان، متتا  یونتکمی اند  داشته

یهددب  هبد انتخابدات را نظدارت بدریت متدئولو بدود فعال  ،2009انتخاباتی   مناقش فص  و ح 
و  ،ها س، شدکایتئرسدیدگی بده جدراوظیف   ،انتخاباتیهای  شکایت یونیتکم،   همچنینداشت
بتدیار  2009نادا ایدن دو نهداد در انتخابدات  رو، نیازا ؛یهدب دارد هانتخاباتی را بهای  چالا

  ناا جامع ،خاباتدر این انت (2004-2005برخالپ انتخابات ویشین ) زیرا اهمیت داشت،
یون یتدنادا کم ر مدوردشدد  د مدی دهدی محددود بده همکداری و مشدورت تنهداالمللدی  بین

 نیویتددهدد، کم مدی ودشوها نشدانهای  یافتدهنیدز در ایدن انتخابدات  انتخاباتیهای  شکایت
، حکس بده سران،احشکار کرد و آرا  ها رأیناح انتخاباتی و  بود که وجود تالب در ث تها  شکایت

 ات داد بخاتل انابطا
 آفرین ناا جدی یکی از سازوکارهای ،ایران ره ر، دهد یم ننشا ایران هب بو مری ها افتهی
انتخابداتی در  یبدودب اسدت  ورود ره در بده رویددادها یادشدبانتخاباتی   ناقش  مفص و در ح 

کدرد  ین یدقدانون اساسدی ت  110اید   واید توان بر می جمهوری را مانند ریاست ای ملی ۀگتتر
و مدیریت انتخابات در نظاح جمهوری اسالمی در  ،چگونگی اجرا، نظارت ۀگیری دربار تصمیس

توسط مااح ره دری ، کالن یگذار سیاست یکه نختتین سطح آن، یعن شود ان،اح میون  سطح 
تواندد ورود ره در در  مدی وشوها حا ر، این بخا از وظدایع ره در نظر نویتندگان است  به

خابدات تویدشب ان به ،انتخابات از و و  هنگاح،، ویازمانی  ۀدر سه دوررا اباتی رویدادهای انتخ
  فص  مناقش و ح  یبر چگونگ وشوها حا ر  متئل ازآن،اکه تو یح دهد  ،جمهوری ریاست
 ، ناا ره درتأکید داردآن  رد شدب گرفتهرکا های بهرو سازوکا 1388 یجمهور ریاست یانتخابات

کده بیدان  گونه   همانشدب استنهادی بررسی  د ینوان یک سازوکار رسمی به تنها در این مناقشه،
زمدانی ایدالح نتدای  و وتداانتخابات محددود  ۀبه باز تنها ،وردبحثم  شد، ورود ره ر به مناقش

شدنهاد ابطدال انتخابدات یدا یهرگونه و ،معترو نامزدهایشود  ره ر در دیدار با نمایندگان  نمی
کند که تنهدا  می کند و تأکید می تشخیص مصلحت نظاح را رد م،مع استفادب از سازوکار رسمی

معترو را طرح شدکایت خدود بده  نامزدهای یرو ویا  تنها گزین و  ؛ح ، راب قانونی است راب
اینکه چرا  ۀداند  دربار می انتخاباتی یها تیتنها مرجع رسیدگی به شکا ینوان به ،شورای نگه ان

 رسدمی م،مدع تشدخیص مصدلحت نظداح را رد یاز سدازوکارهاره ر ایران ویشدنهاد اسدتفادب 
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 این دو ماداح سیاسدی متفاوتمتئله به برداشت  وشوها حا ر این است که این کند، فرو می
 د در رأس یک سازوکار نهادی )ره ری و م،مع تشخیص مصدلحت نظداح( بودند یککه هر دد

بدرای حد  مناقشده  ان تنها مرجعینو که ره ر بر ناا شورای نگه ان به   درحالیشود مربو  می
بدرد  ره در بدا دفداع از  مدی یملکرد این نهداد را زیدر سدبال، کند، هاشمی رفتن،انی می تأکید

های  بدددیت»غیددر از ایددن سددازوکارها را  یوددذیرش هرگوندده سددازوکار ،سددازوکارهای قددانونی
»    دارد:  یمد اظهدار 1388خرداد  29تهران در   جمع زنما  وی در خط داند   می «غیرقانونی
قانونی انتخابدات در کشدور  یاه  خیانت در آراء مردح نیتت و سازوکارها ،اسالمی جمهوری

ون تفداوت.     بنددب ایدن را گفدتس، شدورای یدهس در حد یازدب میل دهد    آن تالب نمی ۀما اجاز
دهند، باید  می ش هه دارند و متتنداتی ارائه یمحترح نگه ان هس همین را ق ول دارند که اگر کتان

حتما  رسیدگی بشود، ال ته از م،اری قانونی؛ رسیدگی فادط از م،داری قدانونی  بنددب زیدر بدار 
قانونی شکتته شد، در آیندب هیچ  یها غیرقانونی نخواهس رفت  امروز اگر چارچوب یها بدیت

ویگیری  قانونیهای  ای هتت، از راب اگر واقعا  ش هه  انتخاباتی دیگر مصونیت نخواهد داشت   
(  1388ای،  )خامنده «زمینه کام  است و هیچ اشدکالی در قدانون نیتدت    بشود، قانون دراین

طرفدی را  بدا ایدن اسدتدالل کده بدی ،رایملکرد این نهاد نامزدهای بازندب، است که  یاین درحال
ین ارجاع به ا ،معترو ۀبازند نامزدو موسوی و کروبی، دو  بردندزیر سبال  است، ریایت نکردب

مانند سازوکار رسدمی م،مدع تشدخیص  یدیگر رنهاد را رد کردند و خواهان استفادب از سازوکا
ت متدتا  میتشکی  هیئت حک یخود، یعن یغیررسمی ویشنهاد یمصلحت نظاح و سازوکارها

کده از هایی  خواسدترسیاسی و مدذه ی باشدد؛ دهای  شخصیت وذیرشکه موردبودند  ای ملی
  ندسوی ره ر ایران رد شد

چگدونگی شددب و  کارگرفتده بده یاین است که میدان ندوع سدازوکارها انوشوهشگر استن ا 
میدان سدازوکارهای هایی  و تفاوتها  ش اهت ،فص  مناقشات ارت ا  وجود دارد  همچنین و ح 

 2017کنیدا  و ،2009، افغانتتان 2009انتخاباتی ایران   فص  مناقش و ح  برایشدب  کارگرفته به
کده در  ای رسمی یدر کنار سازوکارها ،ا و افغانتتانیکن ردر دو کشو ینوان نمونه، به ؛وجود دارد

د، رفصدد  مناقشددات وجددود دا و بددرای حدد  ایددن دو کشددور سددیو قددانون اسا یانتخابددات قددوانین
نتوانندد  ینهاد د یرسم یهارکه سازوکا که در مواقعی وجود دارندنیز  ای یغیررسم یهارسازوکا

  شدوند  در مدورد مناقشد مدی کدارایی الزح را نداشدته باشدند، وارد یمد  مناقشه را ح  کنندد و
 سدران،اح، اما ،فعال بودند یکنیا و افغانتتان، سازوکارهای غیررسم ریجمهو ریاست یانتخابات
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توجده ایدن اسدت کده هدردو   قابد  فص  نهایی وارد یم  شدد  نکتد و ح  برایسازوکار رسمی 
 ابتددا نامزدهدای کردند و ش اهت دیگر اینکه می هس یم  در کنار ،رسمی و غیررسمی رسازوکا

به تصمیس نهداد مربوطده احتدراح  سران،احاما  ،ندانتخابات مخالفت کرد ری دوبارۀگزارب بابرندب 
ایدن بدود کده  ،ندتشدای انتخابات  تفاوتی که این دو مناقش  ند و در دور دوح شرکت کردندتگذاش

  شد اهت مناقشد ۀبودند  دربارتر  نت ت به افغانتتان فعالسازوکارهای غیررسمی در مورد کنیا 
 تیانتخابدا  فص  مناقش و که در ح جهت  از این ،توان گفت می دو مناقشه  ایران با این انتخاباتی

ایدن اسدت  ،که وجود دارد یتفاوت د، امانرسمی درگیر بودند، ش اهت دار یایران نیز سازوکارها
 نامزدهدایتند مناقشده را حد  کنندد و تتوانکنیا و افغانتتان د ردر دو مو یرسم یکه سازوکارها
 ،ند، اما در مورد ایرانترفیات را وذبانتخا بر ابطال یهای نهادی م نرسازوکا حکس ،بازندب و برندب

و قدانون انتخابدات  یفص  مناقشه شک  متفاوتی یافت  تفاوت دیگر اینکه در قانون اساس و ح 
و چده  یچده نهدادی/دولت) ای غیررسدمی رکاوهدیچ سداز ی،رسدم یغیدر از سدازوکارها، ایران

فصد   و حد  بدرایرسدمی  یارهاکد سدازوربربر کدا تنهاو  مشخص نشدب ی(ن/غیردولتیجایگز
 یبر کاربرد سازوکارها و رویکرد غالب، م تنی نظاحرو، در ایران،  ازاین ؛است تأکید شدبمناقشه 

بدر  یم ند ،ترکی دیو رویکدرد غالدب،  نظداحر، دیگ  که در دو مورد مطالع یدرحال ،رسمی است
 وشوها حا ر، یکی از دالی  نظر نویتندگان است  به یررسمیرسمی و غ یکاربرد سازوکارها

 و  از یک دهه همچنان تداوح یافته اسدت، ،بازندب نامزد دوانتخاباتی ایران از نگاب   که مناقشاین
که خود را  باشدفص  مناقشات انتخاباتی  و ح سازوکار  بهو رویکرد  نظاحتواند ناشی از نوع  می

ایدران جمهدوری اسدالمی  یو مدیریت نهادهای انتخابداتانتخاباتی  نظاحدر  صشک  یک نا به
 نشان دادب است 

 هاهادیشنپ

  فص  مناقشات انتخاباتی در مرحل و معرفی سازوکارهای ح  رحا ر ب رکز وشوهامت ازآن،اکه
تواندد  مدی ت،ربدی ودشوهاهای  انتخاباتی بدودب اسدت، یافتده  وتاانتخابات در سه مورد مناقش

راسدتا ویشدنهادهای زیدر مطدرح  باشد که دراینگذاران و متصدیان انتخاباتی  تسایدتوجه سرمو
 :شود می

 دیگدر ازجملده  یکشدورها های هانتخابات در ایران بدا اسدتفادب از ت،ربد اندرکاران دست
  در زمیند ددد اند ای داشدته و جددی ورشمار ناقشات انتخاباتیم  که ت،رب د د کنیا و افغانتتانرموا



 ژپوهشناهم علوم سیاسی                     

 
یاستومقایسه سازوکارهای حل/ سارا پورشیخعلی و همکاران 43  جمهوری در... فصل مناقشات انتخاباتی ر

 7-48، صص 64، پیاپی 4، شماره 1400 پاییز

انتخابدات  ییند اجرا و برگدزاراو فنی در فر یویشگیری از مناقشات با استفادب از ایالحات نهاد
 یکدی از راهکارهدایاحتمدالی اسدتفادب کنندد    فص  مناقشات انتخابداتی و و نیز چگونگی ح 

در کندار  یاتی، اسدتفادب از سدازوکارهای غیررسدمرخدداد مناقشدات وتداانتخاب کاربردی ود 
ای،داد نهادهدای  کمک به ؛( استنه جایگزین) مکم های  ینوان روش سازوکارهای رسمی، به

 سدازوکارهامتتا  از دولت و نهادهدای حداکمیتی، ازجملده ایدن طرپ و  ی بیانتخاباتی نظارت
مناقشدات  وفصد  بدرای ح رپ ط ای،اد سازوکارهای نهادی متتا  و بی ازاین برای ویااست  

  ، مطدرح شددن متدتا  انتخابداتیوتشکی  یک کمیتی هایی مانندویشنهاد ،انتخاباتی در ایران
 فاقدد ،انتخابدات در ایدران ینهداد مددیریت اجراید این است که قالدب ویشنهادطرح این ی م نا

خابدات در مددیریت انت»با یندوان در وشوهشی ( 1394  قیصری و همکاران )استکارایی الزح 
و بدا ای  با رویکرد ماایتهرا در ایران  انتخابات مدیریت و عیت ،«ایران؛ کیفیت و ارزیابی اجرا

 هدا اندد  آن کدردبشناسی  و آسیب بررسی ،جهانی و داخلی اجرای انتخابات های هت،رب توجه به
ندد مان یا فراقدوب کده تأسدی  نهدادی اندد کردبدر ایدران، ویشدنهاد  بررسی ایدن و دعیت  من

کنونی انتخابات ایدران در اجدرا و های  تواند از بروز برخی چالا می ون متتا  انتخاباتیتیکم
را ازآن،اکه چدالا مددیریت انتخابدات در ایدران  های این وشوها، بحثویشگیری کند   یم 

مانند کمیتیون متدتا  انتخابدات را بدرای ویشدگیری از بدروز  ای و ویشنهاد نهادی بررسی کردب
که  عع نهادهای مدیریت انتخاباتی  وشوها حا رهای  با یافته ،مطرح کردب است ها چالا

 ،دانتته و همچنین 1388سال  یانتخاباتهای  درگیریازجمله  ،در ایران را یلت تداوح مناقشات
سازوکارهایی غیر از سازوکارهای رسمی برای ح  مناقشدات و  کارگیری به ویشنهاد  ارائ لحاظ به

های  کارگیری ت،ربه به ارائ  ویشنهاد لحاظ به ،همچنین  ش اهت دارد ،تخاباتی ایرانان نظاحبه ود 
  دارد همانندیبا ویشنهاد وشوها حا ر  ،انتخابات در ایران اندرکاران کشورهای دیگر به دست

 تأکید دارد اقدامات ویشگیرانه ان،اح بر بیشتر  یادشدب وشوها
 فص  مناقشات انتخاباتی احتمدالی  و ح  برایسمی استفادب از سازوکارهای غیرر ۀدربار

 اندرکاران دسدت گذاران و نیز گیران و سیاست این است که تصمیس اندر ایران، ویشنهاد وشوهشگر
سدازوکارهای  ،اجتمدایی و فرهنگدی ایدرانهای  توانند متناسدب بدا زمینده می انتخابات در ایران

توجده  قابد     یافتدای،داد کننددتی احتمدالی فص  مناقشات انتخابدا و ح  رایب ای را غیررسمی
برخدی ، 1388میان طرفین مناقشه در ایران در انتخابات  این است که در چالا وشوها حا ر

در ایدران بدا مدرور و  انتخابدات ۀنفعدان حدوز ذی رد شدد  ، اماویشنهاد یغیررسمهای  سازوکار
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غیررسدمی های  ودذیرش سدازوکاریابند کده  میایران در 1388انتخاباتی   آموزی از مناقش درس
و دعیت  ،جویانده اقددامات همکداریان،داح از طریدو  توانتت می معترو به نتای  نامزدهای

 طرفین مناقشه را به ود بخشد 
  یها تدوان اسدتفادب از سدازوکار در ایران نمیموجود سیاسی  های با توجه به زمینهاگرچه 

تویدیه کدرد، را ای  و منطاده یالملل بینای ه میان،یگری نهادها و شخصیت مانند ای غیررسمی
نیتدت   ودذیر امکان ،مناسدبی ررسمیبدون توجه به سازوکارهای غ اما ایالح قانون انتخابات

ایران وی برد و  1388 ی سالانتخابات  تداوح مناقش دلی توان به  می با تأکید بر این موارد است که
  فص  مبثر و سازندب و تداوح مناقش و های ح توان بین سازوکار می شود که می این متئله روشن

 ایران ارت ا  معناداری یافت  1388
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