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چکیده
تبلیغات انتخاباتی در نظام جمهوری اسالمی ایران نتوانسته است به یک مدل شایسته و الگووی
بومی دست یابد و به ویژه ،وعده محوری ،به یک رویۀ عموومی در انتخابوات تبودی شوده اسوت.
هرچند در میان فقها در لزوم یا عدم لزوم وفا به وعده ها اختالف وجود دارد ،بوه نظور موی رسود
ادلۀ طرفداران لزوم وفای به وعده در موضوع وعده های انتخاباتی پسندیده تر باشد .البته قووانی
و مقررات خاص و ویژه ای نیز برای مقابله با ای معض تبلیغواتی پوی بینوی نشوده اسوت ،اموا
برخی اصول قانون اساسی یا برخی بندهای سیاست های کلی نظام در امر انتخابات نیز می توانند
مبنای حقوقی مقابله با وعده های دروغی انتخاباتی و لزوم عم بوه وعوده هوای قوانونی باشوند.
همچنی  ،ضمانت اجراهای مووردنظر در ایو موورد بایود در شورایطی خواص و بودون هرگونوه
سوء استفاده و تحت نظر اص حاکمیت قانون و در قالب یک فرایند قضایی یا شبه قضایی و طوی
یک بررسی کامالً مستند و مستدل همراه اصول و قواعد دادرسی منصفانه باشد.
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تعهد اجتماعی ،حاکمیت قانون ،شروط ابتدایی ،صالحیت ،وعدههای انتخاباتی.
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مقدمه
تبلیغات انتخاباتی از مهم تری مراح انتخابات است که در آن شهروندان با کاندیدای مووردنظر
آشنا می شوند و پس از ارزیابی کارکردهای گذشتۀ او ،بر برنامه های آتی اعالمی از سووی او نیوز
نگاهی میاندازند و پس از ارزیابی ای دو مؤلفه و از میان کاندیداهای دیگر گزین میکنند.
متأسفانه بر خالف عملکرد گذشوته کوه قابو ارزیوابی اسوت ،وعودههوایی کوه کاندیوداهای
انتخاباتی میدهند از امکان سنج ارزیابی کمتری برخوردارند و ای هموان ابوزاری اسوت کوه
برخی میتوانند با سوء استفاده از ای خأل و با بیان وعده های غیرواقعی و حتی خیالی که گواهی
اصالً با جنس اختیارات و وظایف پست موردنظر هیچ سنخیتی ندارد  ،از رقیبان انتخاباتی پیشی
بگیرند و رقیبی را که از روی صداقت به چنی فضاسازیهوایی اقودام نکورده اسوت ،پشوت سور
بگذارند.
متأسفانه در نظام انتخاباتی جمهوری اسالمی ایران نیز شاهد ای رویه هستیم و هرچوه بوه
سمت آینده پی میرویم ،ای پدیدۀ شووم ،نظوام انتخابواتی را بیشوتر درگیور و فضوای سوالم
انتخاباتی ما را دچار تهدید و چال میکند؛ امری که بایود بورای آن چوارهای اندیشوید و نظوام
تقنینی نیز باید چارچوب قانونی شایستهای را برای ای پدیدۀ ناشایست تدوی و تصوویب کنود.
امید است ای مقاله آغاز اندیشوه ای بورای سواماندهی حقووقی و تقنینوی در حووزۀ وعودههوای
انتخاباتی باشد.

ماهیت فقهی وعدههای انتخاباتی و لزوم عمل به آن
برای وعدههای انتخاباتی میتوان از چند منظر فقهی موضوع را بررسی کرد:

 .1وعدۀ انتخاباتی بهمثابۀ یکی از مصادیق وعده
در نگاه اول میتوان وعدههای انتخاباتی را از جنس وعوده و از مصوادی آن دانسوت .در آیوات و
روایات بر وفای به عهد و پیمان تأکید زیادی شده است مانند« :الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذا عاهَدُوا» 1و
«یَا أَیُّهَا الَّذِی َ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» ،همچنی یکی از اوصاف الهی عم به وعده هوا معرفوی شوده
است «إِنَّ اللّهَ الَ یُخْلِفُ الْمِیعَادَ» 2و روایاتی مانند «ال دِی َ لِمَ ال عَهدَله» و «ما أیقَ َ بِاللّوه مَو
لَم یَرْعَ عُهودَهُ و ذِمَّتَهُ» (محمدی ری شهری  )133 :1031 ،و آیات قرآن از جمله «یا أَیُّهَا الَّوذِی َ
آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما ال تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما ال تَفْعَلُونَ» (صوف 1 :و  )2نشوان از
 .1بقره.111 :
 .2آل عمران .3 :ای جمله در چهار آیۀ دیگر نیز تکرار شده است.
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اهمیت ای امر در معارف دینی دارند .برخی فقها مانند صواحب جوواهر (نجفوی  010 :1040 ،و
 )024و امام خمینی (خمینی« )211 :1013 ،نقض عهود» را از جملوه گناهوان کبیوره معرفوی
کردهاند.
در ادبیات فقهی ،وعده گاهی همراه و ضم عقد و قراردادی قرار می گیرد که در ای صورت
می تواند ذی مفهوم عنوان شرط ضم عقد قرار گیرد ،اما اگور بودون اینکوه در ضوم عقودی ،
وعده ای بیان شود جزو شروط ابتدایی تلقی می شود .در مورد اص لزوم وفای به شوروط ضوم
عقد اختالفی وجود ندارد و همۀ فقها بر لزوم انجوام آن اتفواق دارنود (حورعواملی113 :1013 ،؛
آلعصفور بحرانی240 :1041 ،؛ میرزایقمی 1.)343 :1021 ،اما درخصوص وعده بهمنزلۀ شرط
ابتدایی چند دیدگاه فقهی درخصوص لزوم یا عدم لزوم به آن وجود دارد:

اول :نظریۀ عدم لزوم وفا در شروط ابتدایی
ای گروه بر ای نظرند که شروط ابتدایی مانند موضوع مورد بحو؛؛ هموراه و ضوم یوک عقود
نیامده اند و در حقیقت مصداق شرط نیستند و عمومات وفای به شرط از جمله «المؤمنون عنود
شروطهم» شام ای گونه موارد نمی شوند مانند شیخ اعظم که به نق از صاحب ریوا ادعوای
اجماع می کند( 2انصاری  )11 :1011 ،و مرحوم ایروانی نیز در حاشیۀ المکاسب آن را می پذیرد0
(ایروانی  .)11 :1041 ،البته شیخ انصاری در کتاب القضوا و الشوهادات داللوت ظواهر ادلوه را بور
وجوب وفا پذیرفت ،اما با توجه به نظر اکثریت فقها مبنی بر عدم وجوب برای وفای بوه عهود در
مقاب دیدگاه «تعداد کمی از فقهای متأخر» به سمت نظر اکثریت فقها رفت( 0انصواری:1011 ،
.)043
مال احمد نراقی نیز بر ای نظر است اگرچه به مقتضاى ظاهر بعضى از اخبار لزوم وفواى بوه
وعده است« ،لیک ظاهر ای است که قول به لزوم وفا به وعده حتى مث وعده به بیع و صول و
طالق و نکاح مخالف اجماع ،بلکه ضرورت است و با وجود عموم بلوى و توفّر دواعى بور ذکور آن
 .1برای نمونه« :أنّ فهم العلماء عصر بعد عصر ،فی جمیع أبواب الفقه ،و استداللهم بذلک على وجوب الوفاء ،أعظوم
شاهد على ذلک ،و لم نعثر على م قدح فی ذلک» (نراقی.)100 :1011 ،
« .2ب فی الریاضع بعض األجله حکایۀ األجماع علی عدم لزوم الوفوا بمایشوترط ال فوی العقود» .شویخ انصواری در
جایی دیگر مینویسد «أنّ المشروط علیه إن أنشأ إلزام الشرط على نفسه قب العقد کان إلزاماً ابتدائیّاً ال یجوب
الوفاء به قطعاً» (انصاری.)11 :1011 ،
« .0أن دلی وجوب الوفاء بالشّرط ال یشم الشّرط االبتدائی».
« .0و هذه االخبار وان دلت بظاهرها على وجوب الوفاء ،لک قیو  :ان الظواهر اطبواق کلموات مو عودا قلیو مو
متأخری المتأخری على عدم الوجوب کما یظهر م اتفاقهم على عدم و وجوب الوفاء بالشورط الغیور المشوترط
فی عقد الزم ،و ما دل م االخبار على جواز نقض الیمی إذا کان -أو صار -ترك ما حلف علیه راجحا».
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قول به آن از احدى از فقها نق نشده و اگر چنی مىبود بایود چنانچوه از بوراى نوذر و عهود و
یمی کتاب یا بابى على حده ذکر نمودهاند ،از براى آن هم باید ایراد نمایند با آنکه عمووم بلووى
نسبت به ای بیشتر است تا آن ها و مکرر فقها ای عبارت یا شبه آن را موىفرماینود کوه :لویس
بعقد یجب الوفاء به ،ب وعد یستحبّ الوفاء به» (نراقی.)103 :1031 ،
بنابرای مهم تری دلی ای گروه ،اجماع (سبزواری  )213 :1010 ،و اتفاق فقهاست هرچنود
برخی فقها معتقدند که در فضای غیر از اجماع و در حالت اولیه  ،وفا به ای تعهدات الزم اسوت،
همچنان که مرحوم سبزواری بعد از اینکه دالی طرفداران عدم لزوم به وفای شوروط ابتودایی را
می نویسد ،همۀ دالی را مخدوش می داند و به خصوص در مورد اجماع می نویسد «أموا اإلجمواع
فلم یحک اال ع الریا مع إن المتیق منه إنما هو التقیید الخاص األصولی ال ما نح فیه م
مطل الشرط» (سبزواری.)213 :1010 ،

دوم :نظریۀ لزوم وفا در شروط ابتدایی
ای گروه معتقدند که وفای به تعهدات ابتودایی الزم اسوت و لوذا مرحووم نراقوی بعود از اینکوه
نصوص مرتبط با وفای به شروط را می آورد در جواب استدراك که ای همه نصوص شام وفای
بر شروط ابتدایی نیز میشود ،باصراحت اعتقاد خود را بر وجووب بوه وفوای هور وعودهای اعوالم
می کند و علت مخالفت شیخ انصاری را ای گونه توجیه می کند که چون شویخ اعظوم در کتواب
مکاسب موضوع شروط ضم عقد را بح؛ و بررسی کرده دیگر وارد بحو؛ شوروط دیگور نشوده
است ،زیرا از حیطۀ بح؛ کتاب مکاسب خارج میشد( 1نراقی.)101-100 :1011 ،
نراقی در نتیجه گیری ،پس از رد قول به عدم لزوم وفا در شروطی که مقدم یا مؤخر بر عقود
باشد ،می نویسد که مقتضای عمومات وجوب وفای به شرط به صورت مطل است چه ای شرط
قب از عقد باشد و چه بعد از آن و حتی اگر عقدی در میان نباشد (نراقوی )101-100 :1011 ،
و لذا خلف وعده هم به لحاظ تکلیفی حرمت دارد و هم به لحاظ وضوعی دارای آثواری از جملوه
ایجاد ح برای طرف مقاب میشود همچنان که مرحوم سید -صاحب عروه -آثوار وضوعی را بوه
دنبال آثار تکلیفی مترتب میداند( 2طباطبایى یزدی.)124 :1021 ،
 .1فإن قی  :لو تم ما ذکرت ،القتضى وجوب الوفاء بک ما یوعد و یلتزم به و لو لم یک فی ضم عقد ،أو کوان فوی
ضم العقد الجائز ،و الظاهر أنه لم یق به أحد .قلنا :نعم نح نقول بوجوب الوفواء بکو وعود ،و قود صورح بوه
جماعۀ .نعم لمّا لم یک وظیفۀ کتاب المکاسب إلّا الشرط فی ضم العقد ،فخصّوا الکالم به.
« .2قوله و عموم المؤمنون مختصّ إلخ أقول فعلى هذا ال دلی على صحۀ هذا الشرط إذ عموم أَوْفُوا بِوالْعُقُودِ أیضوا ال
یشمله ألنّه ظاهر فی الحکم التکلیفی فإن قلت لعلّه یقول إنّه یستفاد م الرّوایوۀ حکموان تکلیفوی و وضوعی و
التخصیص إنّما هو بالنسبۀ إلى الحکم األوّل فقط قلت نمنع ذلک ب المستفاد حکم تکلیفی یسوتتبع وضوعیّا و
قد صرّح بهذا فی قوله تعالى أَوْفُوا فی أوّل بح؛ الخیارات».
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مرحوم سبزواری نیز در استدالل بر لزوم به وفای در شروط ابتدایی بوا تأکیود بور اینکوه در
لسان عرفی نیز ای امر مورد تأیید است ،معتقد است که اگر شوبهۀ اجمواع نباشود از اطوالق و
عموم ادله می توان وجوب وفا به شروط ابتدایی را پذیرفت خصوصاً اینکه صاحبان مروت و حتی
مردم عادی نیز عدم وفا به ای امور را ناپسند میداننود و تقبوی موی کننود (سوبزواری:1010 ،
.)221
صاحب الکافی فی الفقه نیز به وفوای بور وعوده معتقود و تخلوف از آن را مصوداق «کوذب»
دانسته است و تنها وعدههای قبی و ناپسند را الزم الوفا نمیداند( 1نجم الحلبی ،بیتا.)221 :
بنابرای  ،اگر وعده های انتخاباتی را مصداقی از مصادی شروط ابتدایی نیوز بودانیم بوه نظور
میرسد مبنای گروه دوم که با عمومات عم به وعده و تقبی خلف وعده و لزوم عم به شروط
ابتدایی مواف است ،بتواند ایجاد ضمانتهای حقوقی را در برخورد با وعدههای دروغوی توجیوه
کند.

 .2وعدههای انتخاباتی بهمنزلۀ ایجاب مشروط
هر عقدی با ایجاب و قبول شک میگیرد .می توان گفوت ایجواب اعوالم ارادۀ کسوی اسوت کوه
طرف قرارداد را بر مبنای معینی به انجوامدادن معاملوه دعووت مویکنود .بوه گونوهای کوه اگور
پیشنهاد مورد قبول طرف قرار گیرد او به مفاد آن پایبند شود  ،خواه پیشنهاد نواظر بوه شوخص
معی یا عموم مردم باشد (اسماعیلی  .)33-11 :1011 ،فرضیۀ ای دیدگاه آن است که انتخابات
ماهیتی قراردادگونه دارد هرچند ای نوع قرارداد از جنس عقود و قراردادهای حقووق خصوصوی
نیست.
در انتخابات در حوزۀ حقوق عمومی طرفی پیمان دو دستهاند :گروه انتخوابکننوده (موردم
رأی دهنده) و گروه انتخاب شونده یعنی همه ،اکثریت یا گروهی از دارندگان ح رأی که در روز
انتخابات پای صندوقهای رأی میروند و فرد موردنظر خوود را برمویگزیننود .البتوه بور خوالف
قراردادهای حقوق خصوصی ،طرفی ای پیمان به طور دقیو مشوخص و هویودا نیسوتند و بوه
دلی مخفیبودن آرا معلوم نمیشود که چه کسی به چه فردی رأی داده است2.
اگر ای فرضیه را بپذیریم وعده دادن از سوی کاندیداهای انتخابواتی ماننود ایجواب مشوروط

« .1وم وعد غیره بما یحس الوفاء به فعلیه الوفاء به ،الن خلفه کذب یجب اجتنابه ،وان کان لو لم یوف بالوعود لوم
یجب فی الحکم إلزامه به .وان کان الوعد قبیحا لم یجز الوفاء به ویلزم االستغفار منه لقبحه».
 .2برای مطالعۀ بیشتر درخصوص ماهیت نمایندگی ر.ك :حبیب نوژاد ،سویداحمد (« .)1031ماهیوت نماینودگی بوا
تکیه بر آموزههای اسالمی» ،فصلنامۀ تخصصوی فقوه و حقووق ،شومارۀ  3و حبیوب نوژاد ،سویداحمد (.)1031
نمایندگی مجلس (حقوق وظایف) ،تهران :کانون اندیشۀ جوان.
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است که گویی شهروند در ای عقد با یک ایجاب مشروط روبه روست و اگر هم رأیوی داده اسوت
مانند قبولی است که در مقاب آن ایجاب مشروط کرده است و اگر آن قید (وعده) همراه ایجاب
نبود ،شهروند رأی خود را به نام آن کاندیدا نمیکرد.

 .3وعدۀ انتخاباتی بهمثابۀ تعهد اجتماعی
یکی از تحوالت در ساحت حقوق  ،تغییر ماهوی برخی نهادهوا و پدیوده هوا در مسویر حرکوت از
حقوق خصوصی به حقوق عمومی اسوت کوه موی تووان نمونوه هوای زیوادی از آن را دیود و لوذا
اندیشمندانی چون ساواتیه و ریپر «اشغال حقوق خصوصی به وسیلۀ حقووق عموومی» را مطورح
میکنند (قاضی شریعتپناهی.)13 :1012 ،
ای «صیرورت» مفاهیم از حقوق خصوصی به حقوق عموومی ،آثوار و پیامودهایی نیوز دارد.
برای مثال قرارداد کاری بی دو نفر در حوزۀ حقوق مدنی و براساس فقه فردی ،دایر مودار عقود
اجاره و ذی بح؛ اجیر 1و با توجه به اص آزادی ارادۀ طرفی مطرح میشود -همچنوان کوه در
قانون مدنی ما ذکر شده اسوت -اموا هموی موضووع کوارکردن بورای دیگوری وقتوی در حووزۀ
اجتماعی و حقوق عمومی مطرح میشود به قواعد حقوق کار تبودی مویشوود کوه در آن ارادۀ
کارفرما از طری قدرت عمومی محدود میشود و دیگر فقوه فوردی و حقووق مودنی نموی توانود
جوابگوی کام موضوعات آن باشد.
اگر ای تفاوت را بپذیریم  ،وعدۀ انتخاباتی از حوزۀ وعوده کوه در حالوت ابتودایی بوه حقووق
مدنی و فقه فردی تعل دارد به حوزۀ حقوق عمومی و فقه اجتمواعی تبودی موی شوود و وعودۀ
انتخاباتی دیگر به حوزۀ حقوق خصوصی و فقه فردی تعل ندارد .به بیان دیگر ،گواهی وعوده در
روابط شخصی میان افراد مطرح است که اگر ای گونه باشد بح؛ لزوم به وفوای بوه آن وعوده را
میتوان در ادبیات فقه سنتی ما -که بیشتر ناظر بر فقه فردی بود -مشاهده کرد و بر ای اساس
می توان گفت که هر جا فقهای بزرگوار درخصوص ضرورت نداشت وفای به وعده سخ گفته اند،
انصراف به آن نوع وعده ای دارد که میان افراد در حوزۀ فقه فردی و در مسیر عقودی مث بیع یا
اجاره و مانند آن جریان دارد.
اما وقتی بح؛ از وعده های انتخابواتی بوه میوان مویآیود بایود در نظور داشوت ایو پدیوده
دارای آثار فراوان و حیاتی در ادارۀ حکومت و اثرگوذار در سرنوشوت کشوور و هموۀ شوهروندان

 .1مادۀ  112قانون مدنی «در اجارۀ اشخاص کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع موی شوود
اجیر و مالاالجاره اجرت نامیده میشود» .مادۀ  110قانون مدنی «اقسوام عمودۀ اجوارۀ اشوخاص از قورار ذیو
است .1 :اجارۀ خدمه و کارگران از هر قبی ؛  .2اجارۀ متصدیان حم و نق اشخاصی یا مال التجواره اعوم از راه
خشکی یا آب یا هوا».

مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعدههای انتخاباتی171 ...

است و دیگر نمیتوانیم آن را با وعدۀ فردی که شاید بدون آثار مهوم اجتمواعی اسوت ،مقایسوه
کنیم.
شهروند به اتکای ای وعده به کاندیدا رأی میدهد بهگونهای که اگر کاندیدا وعوده نمویداد،
شهروند به او رأی نمیداد بنابرای  ،علت رأی یا مهم تری انگیزۀ رأی شهروند میتواند ای وعده
باشد .لذا باید آثار و تبعات آن را در جایی که وعده از ابتدا دروغ بوده یوا در صوالحیت کاندیودا
نبوده یا وعدهای که بر خالف توانایی عم نکرده است ،بپذیرد.
صاحب اصول کافی درخصوص آیۀ شریفۀ «کَبُورَ مَقْتواً عِنْودَ اللَّوهِ أَنْ تَقُولُووا موا ال تَفْعَلُوون»
می نویسد« :آنچه از ظاهر ای خبر استفاده شود که منظور سرزن بر خلف وعدۀ مردم اسوت و
مؤید آن است آنچه در نهج البالغه است که امیرالمؤمنی (ع) می فرماید :خلف وعده مایۀ خشوم
سخت خداست و هم مردم ... ،و بسا حم شود بر آن وعدهاى که وعده دهنوده از اول تصومیم و
عزم بر عم ندارد و آن نوعى از تدلیس و دغلى است و دروغ و ای نوع از گفتار شوایع اسوت ....
از مجلسى (ره) بدان که ای دو حدی؛ با قوت سند خود داللت دارند که وفاى به وعوده واجوب
است و روایت نخست تهدید سختى هم دارد و داللت دارد بر اینکه آیۀ «کَبُورَ مَقْتواً» دربوارۀ آن
نازل شده است و ای آیه نیز مشتم بر تأکیدها و مبالغههاى فراوان است و ای آیه بوه توسوط
خبر داللت دارد به وجوب وفاى به وعده  ....و آنچه هم اخبار درخصوص صوفات ایموان گذشوت
داللت دارد بر وجوب وفاى به وعده و بر اینکه خلف وعده از اوصاف نفواق اسوت و بعود از بیوان
چند خبر دال بر وجوب گوید :وجوب وفاى به وعده از عموم بسیارى از آیات قرآن هوم اسوتفاده
مىشود چون قول خدای تعالى (آیوۀ  00سوورۀ اسورا)« :بوه عهود وفوا کنیود زیورا عهود موورد
بازخواست است» که به عمووم و اطوالق خوود شوام تعهودات موردم نسوبت بوه یکودیگر هوم
مىشود کوه وعوده و قوول هوم از آن جملوه اسوت چوون کوه عهود و وعوده از نظور معنوى بوه
هم نزدیک اند و همچنی قول خدا (آیوۀ  111سوورۀ بقوره)« :و آن کسوانى کوه بوه عهود خوود
وفا کنند وقتى عهد بندند» (سپس اخبوار دیگورى در ایو زمینوه نقو کورده اسوت) توا آنکوه
گوید :شیخ در تهذیب به سند خود از اسحاق بو عموار از اموام بواقر و از پودرش روایوت کورده
است که على (ع) مىفرمود :هور کوه بوراى زن خوود شورطى کنود بایود بودان وفوا کنود ،زیورا
مسلمانان پابند شروط خود باشند جز آنچه حاللوى را حورام کنود یوا حراموى را حوالل کنود و
اینکه «المسلمون عند شروطهم الّا ما خالف کتاب اللَّه» مورد اتفاق مسلمانهاست و هموه آن را
درست دانستهاند و در آن قید نشده است که باید در ضم عقدى باشد» (کلینی -131 :1011 ،
.)131
صاحب تفسیر المیزان نیز می نویسند :قول بدون عم یوا ناشوی از نفواق اسوت یوا ناشوی از
ضعف اراده که هر دو جزو رذای نفسانی اند در حالی که سعادت انسان مبتنوی بور انجوام عمو
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خیر به صورت ارادی است و اینکه انسان بر خالف گفتارش عم کند نشانۀ ضوعف اراده
(طباطبایی.)203 :1011 ،
همچنان که برخی مفسران دیگر نیز معتقدند آیۀ باال هرگونه تخلف از عهد و پیمان و وعوده
را شام می شود (مکارم شیرازی  )10 :1010 ،و برخی از مفسران نیز به زیبایی علت لزوم وفوای
به وعده را لزوم پایداری روابط اجتماعی دانسته اند و معتقدند خالف وعوده عمو کوردن ،روابوط
اجتماعی را متزلزل میکند (مراغی ،بیتا2.)31 :
از مهم تری دالی بر ای موضوع که نوع برخورد با وعوده هوای فوردی بوا واکون در برابور
وعده های اجتماعی باید متفاوت باشد و باید به صورت سختگیرانه تری عم کورد  ،سویرۀ علووی
به ویژه در نامۀ آن حضورت بوه مالوک اشوتر اسوت .آن حضورت در آن ناموه و در مقوام خلیفوۀ
مسلمانان و تدوی و ابالغ منشور حکومتی مطلوب علوی به مالک اشتر مویفرمایود« :بپرهیوز از
اینکه احسانت را بر رعیت منت گذارى ،یا کردۀ خود را بی از آنچه هست بزرگ شمارى ،یا به
رعیّت وعده ها دهى و خالف آن را به جا آورى ،چراکه منت موجب بطالن احسان و کار را بوی
از آنچه هست پنداشت باع؛ از بی بردن نور ح در قلب و خلوف وعوده سوبب خشوم خودا و
مردم است ،خداوند بزرگ فرموده« :ای باع؛ خشم بزرگ خداست که بگویید و انجام ندهید»0.
در ای عبارت زیبا امیرالمؤمنی خطاب به کارگزار حکومتی خود  ،او را از تخلف از وعده بور
حذر می دارد و آن را مصداق آیۀ شریفه «کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّوهِ أَنْ تَقُولُووا موا ال تَفْعَلُوون» معرفوی
می کند و در جایی که تخلف از وعده ای که از سر حقیقت داده شده چنی است به طری اولوی
دادن وعدۀ دروغی میتواند مستح چنی عتابی باشد.
در روایت دیگری از امام باقر (ع) نیز می خوانیم که فرمودنود« :سوه چیوز اسوت کوه خودای
« .1و اآلیۀ فی مقام التعلی لمضمون اآلیۀ السابقۀ فهو تعالى یبغض مو اإلنسوان أن یقوول موا ال یفعلوه ألنوه مو
النفاق ،و أن یقول اإلنسان ما ال یفعله غیر أن ال یفع ما یقوله فاألول م النفواق و الثوانی مو ضوعف اإلرادۀ و
وه العزم و هو رذیلۀ منافیۀ لسعادۀ النفس اإلنسانیۀ فإن اهلل بنى سعادۀ النفس اإلنسوانیۀ علوى فعو الخیور و
اکتساب الحسنۀ م طری االختیار و مفتاحه العزم و اإلرادۀ ،و ال تأثیر إال للراسخ م العوزم و اإلرادۀ ،و تخلوف
الفع ع القول معلول وه العزم و ضعف اإلرادۀ و ال یرجى لإلنسان مع ذلک».
« .2ذاك أن الوفاء بالوعد دلی على کریم الشیم ،و جمی الخصال ،و به تکون الثقۀ بی الجماعوات ،فتورتبط بربواط
المودۀ و المحبۀ حی یتعام بعض أفرادها مع بعض ،و یکونون یدا واحدۀ فیما انتوووا مو األعموال ،و العکوس
بالعکس ،فإذا فشا فى أمۀ خلف الوعد قلّت الثقۀ بی أفرادها ،و انحلت عرا الروابط بینهم ،و أصبحوا عقدا متنواثرا
ال ینتفع به ،و ال یخشى منهم عدوّ إذا اشتدت األزمات ،و عظمت الخطوب ،لما یکون بینهم م التواک  ،و عودم
ائتمان بعضهم بعضا».
« .0وَإِیَّاكَ وَالْمَ َّ عَلَى رَعِیَّتِکَ بِإِحْسَانِکَ ،أَوِ التَّزَیُّدَ فِیمَا کَانَ مِ ْ فِعْلِکَ ،أَوْ أَنْ تَعِدَهُمْ فَتُتْبِعَ مَوْعِودَكَ بِخُلْفِوکَ ،فَوإِنَّ
الْمَ َّ یُبْطِ ُ االِْحْسَانَ ،وَالتَّزَیُّدَ یَذْهَبُ بِنُورِ الْحَ ِّ ،وَالْخُلْفَ یُوجِبُ الْمَقْتَ عِنْدَ اهللِ وَالنَّواسِ .قَوالَ اهللُ تَعَوالَى« :کَبُورَ
مَقْتاً عِنْدَ اهللِ أَنْ تَقُولُوا ما الَ تَفْعَلُونَ».

مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعدههای انتخاباتی171 ...

عزّوج در آن ها براى احدى رخصت نداده است :اداى امانت به خوش کردار و بد کردار ،وفاى بوه
عهد و پیمان براى خوش کردار و بد کردار و احسان به پدر و مادر چه خوش کوردار باشوند و چوه
بدکردار» (مراغی ،بیتا.)013 :

مبانی مقابله با وعدههای دروغین انتخاباتی در قانون اساسی
قانون اساسی مهم تری سند حقوقی سیاسی کشوور و پایوه گوذار نهادهوای حکوومتی اسوت .بوا
مراجعه به قانون اساسوی موی تووانیم مبوانی ای را درخصووص جوایزنبودن وعوده هوای دروغوی
انتخاباتی و لزوم مقابله با ای پدیدۀ شوم استنباط کنیم.

 .1تنافی وعدههای دروغین انتخاباتی با پایههای ایمانی نظام
اص دوم قانون اساسی 1پایه های ایمانی نظام را بیان موی دارد کوه وعودۀ دروغوی در انتخابوات
مصداق تضاد با پایه های ایمانی نظام جمهووری اسوالمی ایوران ماننود توحیود و معواد و خوالف
کرامت انسانی است.

 .2وعدههای دروغین انتخاباتی بهمثابۀ یکی از مظاهر تباهی و فساد
اص سوم قانون اساسی نیز بیان میدارد« :دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نی
به اهداف مذکور در اص دوم ،همۀ امکانات خود را برای امور زیر بوه کوار بورد  ...ایجواد محویط
مساعد برای رشد فضای اخالقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیۀ مظاهر فساد و تبواهی».
کامالً مشخص است که وعدههای دروغی بر خوالف فضوای اخالقوی و ایموان و تقووی اسوت و
دقیقاً مصداق فساد و تباهی است که باید با آن مبارزه کرد.

 .3تنافی وعدههای دروغین انتخاباتی با امانت و تقوا
در اص شصت و هفتم 2که بیانکنندۀ سوگند نمایندگان است ،نماینده سووگند مویخوورد کوه
« .1جمهور اسالمی ،نظامی است بر پایۀ ایمان به  .1خدای یکتا (ال اله اال اهلل) و اختصاص حاکمیت و تشوریع بوه او
و لزوم تسلیم در برابر امر او؛  .2وحی الهی و نق بنیادی آن در بیان قوانی ؛  .0معواد و نقو سوازندۀ آن در
سیر تکاملی انسان به سوی خدا؛  .0عدل خدا در خلقت و تشریع؛  .1امامت و رهبری مسوتمر و نقو اساسوی
آن در تداوم انقالب اسالم؛  .1کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا».
 .2نمایندگان باید در نخستی جلسۀ مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و مت قسم نامه را امضا کنند .بسوم اهلل
الرحم الرحیم «م در برابر قرآن مجید ،به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بور شورف انسوانی
خوی تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسالم و نگاهبوان دسوتاوردهای انقوالب اسوالمی ملوت ایوران و مبوانی
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«ودیعهای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت،
امانت و تقوی را رعایت نمایم» و نماینده ای که با وعده های دروغی در انتخابات برگزیوده شوده
است چگونه میتواند وظایف نمایندگی را با امانت و تقوی انجام دهد؟

 .4تنافی وعدههای دروغین انتخاباتی با ترویج دین و اخالق
براساس اص یکصد و بیست و یکم رئیس جمهور در مجلس شورای اسالمی در جلسه ای که بوا
حضور رئیس قوۀ قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکی می شود سوگند یاد می کند 1که خوود
را «وقف خدمت به مردم و اعتالی کشور ،ترویج دیو و اخوالق ،پشوتیبانی از حو و گسوترش
عدالت» کند و بدون شک دادن وعده های دروغی در انتخابات نه تنها بوا تورویج دیو و اخوالق
مغایرت دارد ،بلکه آنها را دچار ضعف و تزلزل میکند.

ضمانت اجراهای حقوقی مقابله با وعدههای دروغین انتخاباتی
شاید بتوان مهمتری ابزار مقابله با وعدههای دروغی را افکوار عموومی دانسوت .حضوور فعاالنوۀ
شهروندان در انتخابات و تأثیرناپذیری در مقاب وعوده هوایی کوه از سووی نامزدهوای انتخابواتی
مطرح میشود که ای وعدهها کامالً غیرقانونی و حتی غیرممک اسوت ،مویتوانود در یوک بوازۀ
زمانی مناسب  ،فضای تبلیغات انتخاباتی را به معرکۀ ارزیابی برنامه ها -و نه وعده ها -تبدی کنود
و باید امید داشت که باالرفت سواد سیاسی شهروندان ،مانع از برگزیده شدن نامزدهایی شود که
با فریب و دروغ به جلب آرای شهروندان اقدام میکنند.
جمهوری اسالمی باشم ،ودیعهای را که ملت به ما سپرده بوه عنووان امینوی عوادل پاسوداری کونم و در انجوام
وظایف وکالت ،امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره بوه اسوتقالل و اعوتالی کشوور و حفو حقووق ملوت و
خدمت به مردم پایبند باشم ،از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها ،اسوتقالل کشوور
و آزادی مردم و تأمی مصال آنها را مدنظر داشته باشم».
« .1رئیس جمهور در مجلس شورای اسالمی در جلسه ای که با حضور رئیس قوۀ قضائیه و اعضوای شوورای نگهبوان
تشکی میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضا می کند .بسم اهلل الرحم الورحیم «مو
به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یواد موی کونم
که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسوی کشوور باشوم و هموۀ اسوتعداد و صوالحیت
خوی را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته ام به کوار گیورم و خوود را وقوف خودمت بوه موردم و
اعتالی کشور ،ترویج دی و اخالق ،پشتیبانی از ح و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکوامگی بپرهیوزم
و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایوت کونم .در حراسوت از
مرزها و استقالل سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقودامی دریو نوورزم و بوا اسوتعانت از خداونود و
پیروی از پیامبر اسالم و ائمۀ اطهار علیهم السالم قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به م سپرده اسوت
همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم».

مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعدههای انتخاباتی171 ...

متأسفانه در ادبیات قانونی ما در ای خصوص مقرراتگذاری ویوژه ای نشوده اسوت البتوه در
سیاست های کلی نظام در امر انتخابات کوه در مهرمواه  1031ابوالغ شود« ،ممنوعیوت هرگونوه
تخریب ،تهدید ،تطمیع ،فریب و وعده های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت
ملی نظیر تفرقۀ قومی و مذهبی در تبلیغات انتخابات» آمده است.
1
با مراجعه به قوانی انتخاباتی از جملوه قوانون انتخابوات مجلوس شوورای اسوالمی  ،قوانون
انتخابات ریاست جمهوری ،2آیی نامههای مربوطه 0و حتی دستورالعمو هوای تبلیغواتی ،شواهد
مقرراتی در ای زمینه نیستیم و بیشتر ای مقررات ناظر بر مسائ صووری و شوکلی اسوت ،اموا
میتوان پیشنهادهایی را در ای زمینه به منزلۀ ضومانت اجورای وعوده هوای دروغوی انتخابواتی
مطرح و بررسی کرد.
شورای نگهبان ،بهمنزلۀ نهاد تشخیصدهندۀ صالحیت کاندیداها ،مویتوانود در مووردی کوه
کاندیدایی در انتخابات پیشی با استفادۀ قطعی از وعدههای دروغی انتخاب شده است بهمنزلوۀ
یک مؤلفه در بررسی های صالحیتی خود به ای موضوع توجه کنود و آن را در تأییود یوا رد آن
کاندیدا مدنظر قرار دهد و بهمنزلۀ نکتهای منفی لحاظ کند.
واکن دیگر در مقاب وعده های دروغی در انتخابوات مجلوس شوورای اسوالمی موی توانود
مرحلۀ اعتبارنامه باشد .درخصووص نماینودگان مجلوس  ،اعتبارناموه آخوری مرحلوه از مراحو
رسمی شدن سمت نمایندگی است و در ای مرحله نمایندگان به ارزیابی خود اقدام میکنند که
در ای مرحله نیز در صورت وجود شرایط ،نمایندگان میتوانند نسبت به وعدههای دروغینی که
کاندیدای منتخب حاضر در مجلس عنوان کورده اسوت و کوامالً مشوخص باشود کوه انتخواب او
مستند به ای وعده های انتخاباتی باشد  ،عکس العم نشان دهند و مطاب آیی داخلوی مجلوس
خود را به اعتبارنامه او اعالم کنند0.
اعترا
از سوی دیگر شاید بتوان وعده های دروغی نمایندگان را مشمول موادۀ دوم قوانون نظوارت
مجلس بر رفتار نمایندگان دانست 1.چون ای عم هم رفتار غیراخالقی است و هم رفتواری بور
1. http://www.moi.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=17653cea-4a8a-45b0-9fdb-bfdaaf4ea3b9.
2. http://www.moi.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=aa23f20a-1659-4508-8005-9a748448396c.
3. http://www.moi.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=de9ff1ab-7d96-4037-ab00-00cdf19cb728.

 .0مادۀ  01آیی نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی« :هیأترئیسه موظف است فهرست اعتبارنامههواى ارجواعى بوه
شعب را تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد .چنانچه نماینده اى به هر یک از اعتبارناموه هوا معتور باشود،
حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انتشار فهرست فوق الذکر اعترا خود را کتبی به شعبۀ مربوطه تقدیم موىدارد.
شعبه موظف است حداق بیست و چهوار سواعت قبو از بررسوى هور اعتبارناموه از معترضوان جهوت توضوی
اعترا خود دعوت به عم آورد».
« .1هیأت صالحیت رسیدگی به امور زیر را دارد :الف) گزارشهای واصوله دربوارۀ سووءاسوتفاده و تخلوف موالی یوا
اخالقی نماینده و درآمدها و هزینوههوای غیرمتعوارف وی؛ ب) گوزارشهوای مربووط بوه رفتوار خوالف شوئون
نمایندگی؛ پ) گزارشهای واصله دربارۀ اعمال خالف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظوامی؛
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خالف شئون نمایندگی که البته در ای صورت مشومول مجوازات مقورر در موادۀ ششوم قوانون
مارالذکر می شود که طب آن هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آن ها
نسبت به اعمال یک یا چند مجازات تصمیم میگیرد1.
درخصوص رئیس جمهور ،عالوه بر اینکه شوورای نگهبوان در بررسوی صوالحیت کاندیوداها
میتواند وعده های دروغی و عدم عم به وعده های قانونی را به منزلوۀ نکوات منفوی در تعیوی
صالحیت در نظر بگیرد  ،نظارت سیاسی پارلمان شاید ابزار خوبی در اختیار نمایندگان قرار دهد
تا درخصوص وعده های دروغی رئیس جمهور موضع بگیرند که اص  33و  33قوانون اساسوی2
ابزارهای نظارت سیاسی پارلمان بر رئیس جمهور یعنی سؤال و استیضاح را بیان کرده است.

ت) گزارشهای هیأترئیسه دربارۀ غیبت ،تأخیر و بینظموی نماینوده موضووع موواد ( )13توا ( )31و ( )33توا
( )31آیی نامۀ داخلی مجلس شورای اسالمی .تبصرۀ  .1منظور از موارد خالف شئون نماینودگی رفتوار خوالف
عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خالف شأن بدانند».
« .1الف) تذکر شفاهی بدون درج در پرونده؛ ب) تذکر کتبی با درج در پرونده؛ پ) أخذ تعهد کتبی مبنی بور عودم
تکرار تخلف؛ ت) کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم؛ ث) محرومیت از عضوویت در مجوامع و
شوراها یا کمیته های تحقی و تفحوص؛ ج) محرومیوت از نوامزدی بورای عضوویت در هیوأت رئیسوۀ مجلوس و
هیأت رئیسۀ کمیسیون ها؛ چ) اعالم یک یا چند تخلف نماینده در جلسۀ غیرعلنی توسوط رئویس مجلوس و ح)
اعالم یک یا چند تخلف نماینده در جلسۀ علنی توسط رئیس مجلس».
 .2اص هشتاد و نهم « .1نمایندگان مجلس شورای اسالمی می توانند در مواردی که الزم میدانند هیأتوزیوران یوا
هر یک از وزرا را استیضاح کنند .استیضاح وقتی قاب طرح در مجلس است کوه بوا امضوای حوداق ده نفور از
نمایندگان به مجلس تقدیم شود .هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پوس از طورح آن
در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد .در صورت عدم حضور هیأت وزیوران
یا وزیر برای پاسخ ،نمایندگان مزبور دربارۀ استیضاح خود توضیحات الزم را می دهند و در صورتی کوه مجلوس
مقتضی بداند اعالم رأی عدم اعتماد خواهد کرد .اگر مجلوس رأی اعتمواد نوداد هیوأت وزیوران یوا وزیور موورد
استیضاح عزل می شود .در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأتوزیرانی که بالفاصوله بعود از
آن تشکی می شود عضویت پیدا کنند؛  .2در صورتی که حداق یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوۀ مجریه و ادارۀ اموور اجرایوی کشوور موورد استیضواح قورار
دهند ،رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طورح آن در مجلوس حاضور شوود و درخصووص مسوائ
مطرح شده توضیحات کافی بدهد .در صورتی که پوس از بیانوات نماینودگان مخوالف و موافو و پاسوخ رئویس
جمهور ،اکثریت دو سوم ک نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتوب جهوت اجورای بنود ده
اص یکصد و دهم به اطالع مقام رهبری میرسد».
اص هشتاد و هشتم« :در هر مورد که حداق یک چهارم کو نماینودگان مجلوس شوورای اسوالمی از رئویس
جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول ،دربارۀ یکی از وظایف آنان سؤال کنند ،رئیس جمهور یا وزیور
موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و ای جواب نباید در موورد رئویس جمهوور بوی از
یک ماه و در مورد وزیر بی از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس».
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شرایط و ضوابط اعمال ضمانتهای حقوقی
ما در انتخابات با دو نوع ح مواجه ایم؛ ح نامزد انتخاباتی و ح شهروندان و باید هور دو حو
در کنار یکدیگر موردنظر قرار گیرند .لذا همانگونه که ح شهروندان  ،برگزاری انتخابوات سوالم
است که پدیده هایی مانند وعده های دروغی و فریبنده در آن نق نداشته باشوند؛ از آن طورف
نیز با ح نامزدهای انتخاباتی روبهرو هستیم که نباید به بهانۀ مقابله با وعده های دروغی  ،حقی
از آنها ضایع و از ای امر سوءاستفاده شود .به نظر میرسد اعمال ضومانت هوای حقووقی علیوه
وعده های دروغی انتخاباتی کامالً باید در چارچوب شرایط و ضوابط ذی باشند و رعایت نکوردن
ای شرایط و ضوابط  ،مشروعیت استفاده از ضمانت اجراهای گفتهشده را بر هم میزند مخصوصاً
که هنوز دکتری خاص و نظام حقوقی و قانونی ویژهای در ای موضوع به وجود نیاموده اسوت و
لذا باید در کمال احتیاط و به صورت تفسیر کامالً مضی در ای باره عم کرد:
الف) وعدۀ انتخاباتی باید در فرایند رسمی انتخابات و از سوی خوود نماینوده یوا سوخنگوی
رسمی او ،آن هم در برنامههای رسمی انتخاباتی بیان شود.
ب) انتساب وعدۀ دروغی به نامزد انتخاباتی محرز باشد.
ج) مقابله با ای پدیده بایستی به صورت کام در چارچوب اص حاکمیت قوانون و مبتنوی
بر قوانی و مقررات دقی  ،شفاف و مبتنی بر مصال و منافع عمومی باشود کوه البتوه الزموۀ آن
اصالح قوانی و مقررات انتخاباتی موجود است.
د) بههیچوجه مقامات حکومتی چه در مقام اجرا و چه در مقام نظارت ،نباید از ای ضومانت
اجراها سوءاستفادۀ سیاسی به نفع گروه خاص ،جریان خاص یا حزبی کنند.
ه) زمانی ضمانت های حقوقی اعمال شود که وعده های دروغی در انتخابات در انتخاب نامزد
تأثیرگذار بوده است.
و) در اعمال ضمانت های حقوقی بایستی کمیت و کیفیت وعده های دروغی و میوزان توأثیر
آن لحاظ شود.
ز) در روند بررسی موضوع  ،اصول دادرسی منصفانه مانند ح دفاع به نوامزد انتخابواتی داده
شود و باید فرایند بررسی کامالً به صورت مستند و مستدل و به صورت شفاف و از سوی کسانی
صورت گیرد که دلبستگی یا وابستگی به جریوان خواص سیاسوی نداشوته باشوند و بوه صوورت
بیطرفانه موضوع را بررسی کنند.
ح) بررسی موضوع باید به دور از هرگونوه هیاهوهوای سیاسوی و در فضوایی کوامالً حقووقی
صورت گیرد.
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نتیجهگیری
تبلیغات انتخاباتی از مهمتری مراح انتخابات و البته بسیار تأثیرگذار در آن است کوه طوی آن
نامزدهای انتخاباتی سعی می کنند با اعالم مواضع و برنامههای خود و نقد مواضوع و برناموههوای
دیگران از نامزدهای دیگر پیشی گیرند .متأسفانه تبلیغات انتخاباتی در نظام جمهووری اسوالمی
ایران نیز نتوانسته است به یک مودل شایسوته دسوت یابود و اسوتفاده از فضواهای احساسواتی،
تخریب رقیبان و تأکید بر جنبههای سلبی به جای بیان برنامههای ایجابی به یک رویۀ عموومی
در انتخابات تبدی شده است.
یکی از آسیبهای جدی تبلیغات انتخاباتی ،وعدههای انتخاباتی است که ای وعدهها معموالً
غیرواقعی و خالی از حقیقت و تنها ابزاری برای کسب آرای بیشتر است و از سووی دیگور حتوی
ارادهای برای عملیکردن وعدههای دادهشده نیز وجود ندارد .ای در حالی اسوت کوه در معوارف
دینی ،عالوه بر مذمتدانست دادن وعدههای دروغی  ،نقض عهد و عم نکوردن بوه وعودههوا از
جمله گناهان کبیره محسوب می شود .در میان فقها در لزوم یا عدم لزوم وفا بوه وعودههوا -کوه
وعدههای انتخاباتی میتواند از جملۀ آنها باشد -اختالف دیدگاه وجود دارد ،اما به نظر میرسد
ادلۀ طرفداران ضرورت وفا به وعده در موضع وعدههای انتخاباتی پسندیدهتر باشد کوه البتوه در
قانون اساسوی نیوز مویتووان مبوانی جوایزنبودن وعودههوای دروغوی انتخابواتی را یافوت و در
سیاستهای کلی نظام در امر انتخابات نیز به ای موضوع توجه شده است.
درخصوص ضمانت اجرای حقوقی مقابله با وعدههای دروغی انتخاباتی نیز هرچند قوانی و
مقررات خاص و ویژهای پی بینی نشده است ،اما میتوان ضمانت اجراهایی را در نظر گرفت که
البته باید تحت شرایط خاص و بدون هرگونه سوءاسوتفادهگوری از آن و تحوت چوارچوب اصو
حاکمیت قانون و در قالب فرایند قضایی یا شبهقضایی و در یک فرایند بررسی مستند و مستدل
باشد .تدوی نظام مطلوب انتخاباتی که مبتنی بر آموزه های بومی و دینی کشور باشود ضورورتی
است که خود را در هر انتخاباتی بیشتر عیان موی کنود و عناصور ایو نظوام مطلووب -از جملوه
موضوع تبلیغات انتخاباتی و وعدهها -نیز بایود دارای چوارچوبهوای حقووقی دقیو  ،منطقوی و
دارای ضمانت اجرا شوند که ای نوشتار تنها آغوازی بورای گفوتوگووی اندیشومندان در حووزۀ
ساماندهی حقوقی و قانونی به وعدههای انتخاباتی است.
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