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 مقدمه
 مووردنظر  کاندیدای با شهروندان آن که در است انتخابات مراح  تری مهم از انتخاباتی تبلیغات
 نیوز  او سووی  از اعالمی آتی هایبرنامه بر او، گذشتۀ کارکردهای ارزیابی از پس و شوندآشنا می
 .کنندمی گزین  یگرد هایکاندیدا میان از ومؤلفه  دو ای  ارزیابی از پس اندازند ومی نگاهی

 کاندیوداهای  کوه  هوایی وعوده ، اسوت  ارزیوابی  قابو   کوه  گذشوته  عملکرد خالف برمتأسفانه 
 کوه  اسوت  ابوزاری  هموان  ای  و برخوردارند کمتری ارزیابی سنج  امکان از دهندمی انتخاباتی
 گواهی  که یخیال حتی و غیرواقعی هایوعده بیان با و خأل ای  از استفادهسوء با توانندمی برخی
 پیشی انتخاباتی رقیبان از، ندارد سنخیتی هیچ موردنظر پست وظایف و اختیارات جنس با اصالً

 سور  پشوت ، اسوت  نکورده  اقودام  ییهوا فضاسازی چنی  به صداقت روی از که را رقیبی و بگیرند
 .بگذارند

 بوه  هرچوه  و هستیم رویه ای  شاهد نیز ایران اسالمی جمهوری انتخاباتی نظام درمتأسفانه 
 سوالم  فضوای  و درگیور  بیشوتر  را انتخابواتی  نظوام ، شووم  پدیدۀ ای ، رویممی پی  آینده سمت

 نظوام  و اندیشوید  ایچواره  بورای آن  بایود  که کند؛ امریمی چال  و تهدید دچار را ما انتخاباتی
 .کنود  یبتصوو  و تدوی  ناشایست پدیدۀ ای  برای ای راشایسته قانونی باید چارچوب نیز تقنینی
 هوای وعوده  حووزۀ  در تقنینوی  و حقووقی  سواماندهی  بورای  ایاندیشوه  آغاز مقاله ای  است امید

 .باشد انتخاباتی
 

 آن به عمل لزوم و انتخاباتی هایوعده فقهی ماهیت
 کرد: بررسی را موضوع فقهی منظر چند از توانمی انتخاباتی یهاوعده برای
 

 وعده مصادیق از یکی مثابۀبه انتخاباتی وعدۀ .1
 و آیوات  در .آن دانسوت  مصوادی   از و جنس وعوده  از را انتخاباتی یهاوعده توانمی اول نگاه در

و  1«عاهَدُوا إذا بِعَهْدِهِمْ الْمُوفُونَ» :مانند است شده زیادی تأکید پیمان و عهد به وفای بر روایات
 شوده  معرفوی  هوا وعده به عم  الهی اوصاف از یکی همچنی ، «بِالْعُقُودِ أَوْفُواْ آمَنُواْ الَّذِی َ أَیُّهَا یَا»

 مَو   بِاللّوه  أیقَ َ ما» و «عَهدَله ال لِمَ  دِی َ ال» مانند روایاتی و 2«الْمِیعَادَ یُخْلِفُ الَ اللّهَ إِنَّ»است 
 الَّوذِی َ  اأَیُّهَ یا» جمله از قرآن آیات و( 133 :1031، شهریری محمدی) «ذِمَّتَهُ و عُهودَهُ یَرْعَ لَم

 از نشوان  (2 و 1 صوف: ) «تَفْعَلُونَ ال ما تَقُولُوا أَنْ اللَّهِ عِنْدَ مَقْتاً کَبُرَ تَفْعَلُونَ ال ما تَقُولُونَ لِمَ آمَنُوا

                                                           
 .111بقره:  .1
 .است دیگر نیز تکرار شده در چهار آیۀ جمله ای  .3عمران:  آل. 2
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 و 010: 1040 ،نجفوی ) جوواهر  صواحب  مانند فقها برخی دارند. دینی معارف در امر ای  اهمیت
 معرفوی  کبیوره  گناهوان  جملوه  از را «عهود  نقض»( 211: 1013خمینی، ) خمینی امام و( 024
 .اندکرده
 صورت ای  در که گیردمی قرار قراردادی و عقد ضم  و همراه گاهی فقهی، وعده ادبیات در
 ،عقودی  ضوم   در اینکوه  بودون  اگور  گیرد، اما قرار عقد ضم  شرط عنوان مفهوم ذی  تواندمی
 ضوم   شوروط  به وفای لزوم اص  مورد در .شودمی تلقی ابتدایی شروط جزو شود بیان ایوعده
 ؛113 :1013، عواملی حور ) دارنود  اتفواق  آن انجوام  لزوم بر فقها همۀ و ندارد وجود اختالفی عقد
 شرط منزلۀبه وعده درخصوص اما 1.(343: 1021، قمی؛ میرزای240 :1041، بحرانی عصفورآل

 :دارد وجود آن لزوم به عدم یا لزوم درخصوص فقهی دیدگاه چند ابتدایی
 

 ابتدایی شروط در وفا لزوم عدم نظریۀ: اول
 عقود  یوک  ضوم   و هموراه  بحو؛؛  مورد موضوع مانند ابتدایی شروط بر ای  نظرند که گروه ای 

 عنود  المؤمنون» جمله از به شرط وفای عمومات و نیستند شرط مصداق حقیقت در و اندنیامده
 ادعوای  ریوا   صاحب از نق  به که اعظم شیخ مانند شوندنمی موارد گونهای  شام  «شروطهم
 0پذیردمی را آن المکاسب در حاشیۀ نیز ایروانی و مرحوم (11: 1011 ،انصاری) 2کندمی اجماع

 بور  را ادلوه  ظواهر  داللوت  الشوهادات  و القضوا  کتاب در انصاری شیخ البته (.11 :1041، ایروانی)
 در عهود  بوه  وفای برای وجوب عدم بر مبنی فقها اکثریت نظر به توجه با پذیرفت، اما وفا وجوب
: 1011، انصواری ) 0رفت فقها اکثریت نظر سمت به «متأخر فقهای ازکمی  تعداد» دیدگاه مقاب 
043). 

 بوه  وفواى  لزوم اخبار از بعضى ظاهر مقتضاى به اگرچه است بر ای  نظر نیز نراقی مال احمد
 و صول   و بیع به وعده مث  حتى وعده به وفا لزوم به قول که است ای  ظاهر لیک »است،  وعده
 آن ذکور  بور  دواعى توفّر و بلوى عموم وجود با و است ضرورت بلکه اجماع، مخالف نکاح و طالق

                                                           
 أعظوم  الوفاء، وجوب على بذلک استداللهم و الفقه، أبواب جمیع فی عصر، بعد عصر العلماء فهم أنّ» نمونه: برای . 1

 .(100: 1011 ،ی)نراق «ذلک فی قدح م  على نعثر لم و ذلک، على شاهد
در  یانصوار  خیشو . «العقود  یفو  ال شوترط یبما الوفوا  لزوم عدم یعل األجماع ۀیحکا األجله بعض اضع یالر یب  ف». 2

 یجوب  ال ابتدائیّاً إلزاماً کان العقد قب  نفسه على الشرط إلزام أنشأ إن علیه المشروط أنّ» سدینویم گرید ییجا
 .(11: 1011 ،یانصار) «قطعاً به الوفاء

 «.االبتدائی الشّرط یشم  ال بالشّرط الوفاء وجوب دلی  أن» .0
 مو   قلیو   عودا  مو   کلموات  اطبواق  الظواهر  ان: قیو   لک  الوفاء، وجوب على بظاهرها دلت وان االخبار هذه و». 0

 المشوترط  الغیور  بالشورط  الوفاء وجوب و عدم على اتفاقهم م  یظهر کما الوجوب عدم على المتأخری  متأخری
 .«راجحا علیه حلف ما ترك -صار أو- کان إذا الیمی  نقض جواز على االخبار م  دل ما و الزم، قدع فی
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 و عهود  و نوذر  بوراى  از چنانچوه  بایود  بودمى چنی  اگر و نشده نق  فقها از احدى از آن به قول
 بلووى  عمووم  آنکه با نمایند ایراد باید هم آن براى از اند،ودهنم ذکر حدهعلى بابى یا کتاب یمی 
 لویس : کوه  فرماینود موى  را آن شبه یا عبارت ای  فقها مکرر و هاآن تا است بیشتر ای  به نسبت
 .(103 :1031، نراقی)« به الوفاء یستحبّ وعد ب  به، الوفاء یجب بعقد

 هرچنود ست فقها اتفاق و( 213: 1010 ،ریسبزوا) اجماع گروه، ای  دلی  تری مهم بنابرای 
 ،اسوت  الزم تعهدات ای  به وفا ،اولیه حالت در و اجماع از غیر فضای در که معتقدند فقها برخی

 را ابتودایی  شوروط  وفای به لزوم عدم طرفداران دالی  اینکه از بعد سبزواری مرحوم کههمچنان
 اإلجمواع  أموا » نویسدمی اجماع مورد در صخصوبه و داندمی مخدوش را دالی  همۀ نویسد،می
 م  فیه نح  ما ال األصولی الخاص التقیید هو إنما منه المتیق  إن مع الریا  ع  اال یحک فلم

 .(213: 1010 ،سبزواری) «الشرط مطل 
 

 ییابتدا شروط در وفا لزوم یۀنظر: دوم
 اینکوه  از نراقوی بعود   مرحووم  لوذا  و اسوت  الزم ابتودایی  تعهدات به وفای که معتقدند گروه ای 

 وفای شام  نصوص همه ای  که استدراك جواب در آوردمی را شروط به وفای با مرتبط نصوص
 اعوالم  ایوعوده  هور  وفوای  بوه  وجووب  بر را خود اعتقاد صراحتبا ،شودمی نیز ابتدایی شروط بر
 کتواب  در اعظوم  شویخ  چون که کندمی توجیه گونهای  را انصاری شیخ مخالفت علت و کندمی

 نشوده  دیگور  شوروط  بحو؛  وارد دیگر کرده بررسی و بح؛ را عقد ضم  شروط موضوع مکاسب
 .(101-100: 1011 ،نراقی) 1شدمی خارج مکاسب کتاب بح؛ حیطۀ از است، زیرا
 عقود  بر مؤخر یا مقدم که شروطی در وفا لزوم عدم به قول رد از پس گیری،نتیجه در نراقی
 شرط ای  چه است مطل  صورت به شرط به وفای وجوب عمومات مقتضای هک نویسدباشد، می

 (101-100: 1011 ،نراقوی )نباشد  میان در عقدی اگر حتی و آن از بعد چه و باشد عقد از قب 
 جملوه  از آثواری  دارای وضوعی  لحاظ به هم و دارد متحر تکلیفی لحاظ به هم وعده خلف لذا و

 بوه  را وضوعی  آثوار  -عروه صاحب- سید مرحوم کههمچنان شودمی مقاب  طرف برای ح  ایجاد
 .(124: 1021، یزدی طباطبایى) 2داندمی مترتب تکلیفی آثار دنبال

                                                           
فإن قی : لو تم ما ذکرت، القتضى وجوب الوفاء بک  ما یوعد و یلتزم به و لو لم یک  فی ضم  عقد، أو کوان فوی    .1

 بوه  صورح  قود  و وعود،  بکو   الوفواء  بوجوب نقول نح  نعم: قلناضم  العقد الجائز، و الظاهر أنه لم یق  به أحد. 
 .به الکالم فخصّوا العقد، ضم  فی الشرط إلّا المکاسب کتاب وظیفۀ یک  لم لمّا نعم. جماعۀ

 ال أیضوا  بِوالْعُقُودِ  أَوْفُوا عموم إذ الشرط هذا صحۀ على دلی  ال هذا فعلىأقول  إلخو عموم المؤمنون مختصّ  قوله». 2
 و وضوعی  و تکلیفوی  حکموان  الرّوایوۀ  م  یستفاد إنّه یقول لعلّه قلت فإن التکلیفی کمالح فی ظاهر ألنّه یشمله

 و وضوعیّا  یسوتتبع  تکلیفی حکم المستفاد ب  ذلک نمنع قلت فقط األوّل الحکم إلى بالنسبۀ هو إنّما التخصیص
 .«الخیارات بح؛ أوّل فی أَوْفُوا تعالى قوله فی بهذا صرّح قد

http://wikifeqh.ir/خلف_وعده
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 در اینکوه  بور  تأکیود  بوا  ابتدایی شروط در وفای به لزوم بر استدالل در نیز سبزواری مرحوم
 و اطوالق  از نباشود  اجمواع  شوبهۀ  اگر که است معتقد است، تأیید مورد امر ای  نیز عرفی لسان
 حتی و مروت صاحبان اینکه خصوصاً پذیرفت را ابتدایی شروط به وفا وجوب توانمی ادله عموم
: 1010 ،یکننود )سوبزوار  موی  تقبوی   و داننود می ناپسند را امور ای  به وفا عدم نیز عادی مردم
221.) 

 «کوذب » مصوداق  را آن از تخلوف  و معتقود  وعوده  بور  وفوای  به نیز الفقه فی الکافی صاحب
 .(221: تابی ،الحلبی نجم) 1داندنمی الوفا الزم را ناپسند و قبی  هایوعده تنها و است دانسته

 نظور  بوه  بودانیم  نیوز  ابتدایی شروط مصادی  از مصداقی را انتخاباتی یهاوعده اگر بنابرای ،
 شروط به عم  لزوم و وعده خلف  تقبی و وعده به عم  عمومات با که دوم گروه مبنای رسدمی

 توجیوه  دروغوی   یهاوعده با برخورد در را حقوقی یهاضمانت ایجاد بتواند ،است مواف  ابتدایی
 .کند

 
 مشروط جابیا ۀمنزلبه یانتخابات یهاوعده. 2
 کوه  اسوت  کسوی  ارادۀ اعوالم  ایجواب  گفوت  توانمی. گیردمی شک  قبول و ایجاب با عقدی هر

 اگور  کوه  ایگونوه  بوه  .کنود موی  دعووت  معاملوه  دادنانجوام  به معینی را بر مبنای قرارداد طرف
 شوخص  بوه  نواظر  پیشنهاد خواه، شود پایبند آن مفاد او به قرار گیرد طرف قبول مورد پیشنهاد
 انتخابات که است آن دیدگاه ای  . فرضیۀ(33-11: 1011، اسماعیلی) باشد مردم عموم یا معی 
 خصوصوی  حقووق  قراردادهای و عقود جنس از قرارداد نوع ای  هرچند دارد هقراردادگون ماهیتی
 .نیست
 موردم ) کننوده انتخواب  گروه: انددسته دو پیمان طرفی  میعمو حقوق حوزۀ در انتخابات در
 روز در که رأی ح  دارندگان از گروهی یا اکثریت همه، یعنی شوندهانتخاب گروه و( دهندهرأی

 خوالف  بور  البتوه  .گزیننود برموی  را خوود  موردنظر فرد و روندمی رأی هایصندوق پای انتخابات
 بوه  و نیسوتند  هویودا  و مشوخص  دقیو   طور به پیمان ای  طرفی  خصوصی، حقوق قراردادهای

 2.است داده رأی فردی چه به کسی چه که شودنمی معلوم آرا بودنمخفی دلی 
 مشوروط  ایجواب  ماننود  انتخابواتی  یداهایکاند سوی از دادنوعده بپذیریم را فرضیه ای  اگر

                                                           
، وان کان لو لم یوف بالوعود لوم    ، الن خلفه کذب یجب اجتنابهحس  الوفاء به فعلیه الوفاء بهوم  وعد غیره بما ی» .1

 «.یجب فی الحکم إلزامه به. وان کان الوعد قبیحا لم یجز الوفاء به ویلزم االستغفار منه لقبحه
 بوا  نماینودگی  ماهیوت »(. 1031) نوژاد، سویداحمد  حبیب: ك.ر نمایندگی ماهیت درخصوص بیشتر مطالعۀ برای. 2

 (.1031سویداحمد )  نوژاد، و حبیوب  3 شومارۀ  حقووق،  و فقوه  تخصصوی  فصلنامۀ ،«اسالمی هایآموزه بر تکیه
 : کانون اندیشۀ جوان.تهران ،(وظایف حقوق) مجلس نمایندگی

http://lib.eshia.ir/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%91%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%91_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%8A
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 اسوت  داده رأیوی  هم اگر و روستروبه مشروط ایجاب یک با عقد ای  در شهروند گویی کهاست 
 ایجاب همراه( وعده) قید آن اگر و است کرده مشروط ایجاب آن مقاب  در که است قبولی مانند
 .کردمین کاندیدا آن نام به را خود رأی شهروند ،نبود
 

 یاجتماع تعهد ۀمثاببه یانتخابات ۀوعد .3
 از حرکوت  مسویر  درهوا  پدیوده  و نهادهوا  برخی ماهوی ، تغییرحقوق ساحت در تحوالت از یکی
 لوذا  و دیود  را آن از زیوادی  یهوا نمونوه  تووان موی  کوه  اسوت  میعمو حقوق به خصوصی حقوق

 مطورح  را «عموومی  حقووق  وسیلۀبه خصوصی حقوق اشغال» ریپر و ساواتیه چون اندیشمندانی
 (.13: 1012 ،پناهیشریعت قاضی) کنندمی

. دارد نیوز  پیامودهایی  و ، آثوار میعموو  حقوق به خصوصی حقوق از مفاهیم« صیرورت» ای 
 عقود  مودار  دایر ،فردی فقه براساس و مدنی حقوق حوزۀ در نفر دو بی  کاری قرارداد مثال برای
 در کوه همچنوان - شودمی مطرح طرفی  ارادۀ آزادی اص  به توجه با و 1اجیر بح؛ ذی  و اجاره
موضووع کوارکردن بورای دیگوری وقتوی در حووزۀ        هموی   اموا  -اسوت  شده ذکر ما مدنی قانون

 ارادۀ آن در کوه  شوود موی  تبودی   کار حقوق قواعد به شودمی اجتماعی و حقوق عمومی مطرح
 توانود نموی  مودنی  قووق ح و فوردی  فقوه  دیگر شود ومی محدود عمومی قدرت از طری  کارفرما
 .باشد آن موضوعات کام  جوابگوی
 حقووق  بوه  ابتودایی  حالوت  در کوه  وعوده  حوزۀ از انتخاباتی وعدۀ، بپذیریم را تفاوت ای  اگر
 وعودۀ  و شوود موی  تبودی   اجتمواعی  و فقه میعمو حقوق حوزۀ به دارد تعل  فردی فقه و مدنی

 در وعوده  گواهی  دیگر، بیان به. ندارد تعل  فردی فقه و خصوصی حقوق حوزۀ به دیگر انتخاباتی
 را وعوده  آن بوه  وفوای  به لزوم بح؛ باشد گونهای  اگر کهاست  مطرح افراد میان شخصی روابط
 اساس ای  بر و کرد مشاهده -بود فردی فقه بر بیشتر ناظر که- ما سنتی فقه ادبیات در توانمی
 اند،گفته سخ  وعده به وفای نداشت تضرور درخصوص بزرگوار فقهای جا هر که گفت توانمی

 یا بیع مث  عقودی مسیر در و فردی فقه حوزۀ در افراد میان که دارد ایوعده نوع آن به انصراف
 .دارد آن جریان مانند و اجاره
 پدیوده  ایو   داشوت  نظور  در بایود  آیود موی  میوان  بوه  انتخابواتی  هایوعده از بح؛ وقتی اما
 هموۀ شوهروندان   و کشوور  سرنوشوت  در اثرگوذار  و حکومت ادارۀ در حیاتی و فراوان آثار دارای

                                                           
 دشوو موی  واقع اجاره مورد که کسی و مستأجر کندمی اجاره که کسی اشخاص اجارۀ در» مدنی قانون 112 مادۀ .1

 ذیو   قورار  از اشوخاص  اجوارۀ  عمودۀ  اقسوام » مدنی قانون 110 مادۀ. «شودمی نامیده اجرت االجارهمال و اجیر
 راه از اعوم  التجواره مال یا اشخاصی نق  و حم  متصدیان اجارۀ. 2 قبی ؛ هر از کارگران و خدمه اجارۀ. 1: است

 .«هوا یا آب یا خشکی
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 مقایسوه  اسوت،  اجتمواعی  مهوم  آثار بدون شاید که فردی وعدۀ با را آن توانیممین دیگر و است
 .کنیم

 داد،موی ن وعوده  کاندیدا اگر که ایگونهبه دهدمی رأی کاندیدا به وعده ای  اتکای به شهروند
 وعده ای  تواندمی شهروند رأی انگیزۀ تری مهم یا رأی علت بنابرای ، دادمین رأی او به شهروند
 صوالحیت کاندیودا   در یوا  بوده دروغ ابتدا از وعده که جایی در را آن تبعات و آثار باید لذا باشد.
 .بپذیرد ،است نکرده عم  توانایی  بر خالف که ایوعده یا نبوده

 «تَفْعَلُوون  ال موا  تَقُولُووا  أَنْ اللَّوهِ  عِنْودَ  مَقْتواً  کَبُورَ » شریفۀ آیۀ درخصوص کافی اصول صاحب
 و اسوت  مردم وعدۀ خلف بر سرزن  منظور که شود استفاده خبر ای  ظاهر از آنچه»: نویسدمی
 خشوم  مایۀ وعده خلف: فرمایدمی( ع) امیرالمؤمنی  که است البالغهنهج در آنچه است آن مؤید
 و تصومیم  اول از دهنوده وعده که اىوعده آن بر شود م ح بسا و ...مردم،  هم و خداست سخت
.... اسوت   شوایع  گفتار از نوع ای  و دروغ و است دغلى و تدلیس از نوعى آن و ندارد بر عم  عزم
 واجوب  وعوده  به وفاى که دارند داللت خود سند قوت با حدی؛ دو ای  که بدان( ره) مجلسى از

 آن دربوارۀ  «مَقْتواً  کَبُورَ » آیۀ اینکه بر دارد داللت و ددار هم سختى تهدید نخست روایت و است
 توسوط  بوه  آیه ای  و است فراوان هاىمبالغه و تأکیدها بر مشتم  نیز آیه ای  و است شده نازل
 گذشوت  ایموان  صوفات  درخصوص اخبار هم آنچه و.... وعده  به وفاى وجوب به دارد داللت خبر
 بیوان  از بعود  و اسوت  نفواق  اوصاف از وعده خلف اینکه بر و وعده به وفاى وجوب بر دارد داللت
 اسوتفاده  هوم  قرآن آیات از بسیارى عموم از وعده به وفاى وجوب :گوید وجوب بر دال خبر چند
 موورد  عهود  زیورا  کنیود  وفوا  عهود  بوه »(: اسورا  سوورۀ  00آیوۀ  ) تعالى خدای قول چون شودمى

 هوم  یکودیگر  بوه  نسوبت  موردم  تعهودات  شوام   خوود  اطوالق  و عمووم  به که «است بازخواست
 بوه  معنوى  نظور  از وعوده  و عهود  کوه  چوون  اسوت  جملوه  آن از هوم  قوول  و وعوده  کوه  شودمى
 خوود  عهود  بوه  کوه  کسوانى  آن و»(: بقوره  سوورۀ  111آیوۀ  ) خدا قول همچنی  و اندنزدیک هم
 آنکوه  توا ( اسوت  کورده  نقو   زمینوه  ایو   در دیگورى  اخبوار  سپس) «بندند عهد وقتى کنند وفا

 کورده  روایوت  پودرش  از و بواقر  اموام  از عموار  بو   اسحاق از خود سند به تهذیب در شیخ :گوید
 زیورا  کنود،  وفوا  بودان  بایود  کنود  شورطى  خوود  زن بوراى  کوه  هور : فرمودمى( ع) على که است

 کنود و  حوالل  را حراموى  یوا  کنود  حورام  را حاللوى  آنچه جز باشند خود شروط پابند مسلمانان
 را آن هموه  و هاستمسلمان اتفاق مورد «اللَّه کتاب خالف ما الّا شروطهم عند المسلمون» اینکه
-131: 1011، کلینی)« باشد عقدى ضم  در باید که است نشده قید آن در و انددانسته درست
131). 

 از ناشوی  یوا  اسوت  نفواق  از ناشوی  یوا  عم  بدون قول نویسند:می نیز المیزان تفسیر صاحب
 عمو   انجوام  بور  مبتنوی  انسان سعادت حالی که در اندنفسانی رذای  جزو هر دو که اراده ضعف
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 1اسوت  اراده ضوعف  نشانۀ کند عم  گفتارش خالف بر انسان اینکه و است ارادی صورت به خیر
 (.203 :1011، طباطبایی)

 وعوده  و پیمان و عهد از تخلف هرگونه باال معتقدند آیۀ نیز دیگر مفسران برخی کههمچنان
 وفوای  لزوم علت زیباییبه نیز مفسران از برخی و( 10 :1010، شیرازی مکارم) شودیم شام  را
 روابوط  کوردن، عمو   وعوده  خالف معتقدند و انددانسته اجتماعی روابط پایداری لزوم را وعده به

 2(.31 :تابی ،مراغی) کندمی متزلزل را اجتماعی
 برابور  در واکون   بوا  فوردی  هوای وعوده  با برخورد نوع که موضوع ای  بر دالی  تری مهم از
 علووی  سویرۀ  ،کورد  عم  تریسختگیرانه صورت به باید و باشد متفاوت باید اجتماعی هایوعده
 خلیفوۀ  مقوام  در و ناموه  در آن حضورت  آن .اسوت  اشوتر  مالوک  بوه  حضورت  آن نامۀ در ویژهبه

بپرهیوز از  »فرمایود:  موی  راشت مالک به علوی مطلوب حکومتی منشور ابالغ و تدوی  و مسلمانان
اینکه احسانت را بر رعیت منت گذارى، یا کردۀ خود را بی  از آنچه هست بزرگ شمارى، یا به 

ها دهى و خالف آن را به جا آورى، چراکه منت موجب بطالن احسان و کار را بوی   رعیّت وعده
خشوم خودا و    از آنچه هست پنداشت  باع؛ از بی  بردن نور ح  در قلب و خلوف وعوده سوبب   

 0.«ای  باع؛ خشم بزرگ خداست که بگویید و انجام ندهید: »مردم است، خداوند بزرگ فرموده
بور   وعده از تخلف از را او ،خود حکومتی کارگزار به خطاب امیرالمؤمنی  زیبا عبارت ای  در
 معرفوی « تَفْعَلُوون  ال موا  واتَقُولُو  أَنْ اللَّوهِ  عِنْدَ مَقْتاً کَبُرَ» شریفه آیۀ مصداق آن را و داردمی حذر
 اولوی  طری  به است چنی  شده داده حقیقت سر از که ایوعده از تخلف که جایی در و کندمی
 .باشد عتابی چنی  مستح  تواندمی دروغی  وعدۀ دادن
 خودای  کوه  اسوت  چیوز  سوه » :فرمودنود  که خوانیممی نیز( ع) باقر امام از دیگری روایت در

                                                           
 مو   ألنوه  یفعلوه  ال موا  یقوول  أن اإلنسوان  مو   یبغض تعالى فهو السابقۀ یۀاآل لمضمون التعلی  مقام فی اآلیۀ و» .1

 و اإلرادۀ ضوعف  مو   الثوانی  و النفواق  م  فاألول یقوله ما یفع  ال أن غیر یفعله ال ما اإلنسان یقول أن و النفاق،
 و الخیور  فعو   علوى  اإلنسوانیۀ  النفس سعادۀ بنى اهلل فإن اإلنسانیۀ النفس لسعادۀ منافیۀ رذیلۀ هو و العزم وه 

 تخلوف  و اإلرادۀ، و العوزم  م  للراسخ إال تأثیر ال و اإلرادۀ، و العزم مفتاحه و االختیار طری  م  الحسنۀ اکتساب
 .«ذلک مع لإلنسان یرجى ال و اإلرادۀ ضعف و العزم وه  معلول القول ع  الفع 

 بربواط  فتورتبط  الجماعوات،  بی  الثقۀ تکون به و الخصال، جمی  و الشیم، کریم على دلی  بالوعد الوفاء أن ذاك». 2
 العکوس  و األعموال،  مو   انتوووا  فیما واحدۀ یدا یکونون و بعض، مع أفرادها بعض یتعام  حی  المحبۀ و المودۀ

 متنواثرا  عقدا أصبحوا و بینهم، الروابط عرا انحلت و أفرادها، بی  الثقۀ قلّت الوعد خلف أمۀ فى فشا فإذا بالعکس،
 عودم  و التواک ، م  بینهم یکون لما الخطوب، عظمت و األزمات، اشتدت إذا عدوّ منهم یخشى ال و به، ینتفع ال

 .«بعضا بعضهم ائتمان
 فَوإِنَّ  بِخُلْفِوکَ،  كَمَوْعِودَ  فَتُتْبِعَ تَعِدَهُمْ أَنْ أَوْ فِعْلِکَ، مِ ْ کَانَ فِیمَا التَّزَیُّدَ أَوِ بِإِحْسَانِکَ، رَعِیَّتِکَ عَلَى وَالْمَ َّ وَإِیَّاكَ» .0

 کَبُورَ »: تَعَوالَى  اهللُ قَوالَ . وَالنَّواسِ  اهللِ عِنْدَ الْمَقْتَ یُوجِبُ وَالْخُلْفَ الْحَ ِّ، بِنُورِ یَذْهَبُ وَالتَّزَیُّدَ االِْحْسَانَ، یُبْطِ ُ الْمَ َّ
 .«تَفْعَلُونَ الَ ما تَقُولُوا أَنْ اهللِ عِنْدَ مَقْتاً
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 بوه  وفاى کردار،بد و کردارخوش به امانت اداى :است نداده رخصت احدى اىبر هاآن در عزّوج 
 چوه  و باشوند  کوردار خوش چه مادر و پدر به احسان و کرداربد و کردارخوش براى پیمان و عهد
 .(013: تابی ،مراغی) «کرداربد

 

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

 

 منظا ایمانی هایپایه با انتخاباتی دروغین هایوعده تنافی .1
 انتخابوات  در دروغوی   وعودۀ  کوه  داردموی  بیان را نظام ایمانی هایپایه 1اساسی قانون دوم اص 

 خوالف  و معواد  و توحیود  ماننود  ایوران  میاسوال  جمهووری  نظام ایمانی یهاپایه با تضاد مصداق
 .است انسانی کرامت

 

 فساد و تباهی مظاهر از یکی مثابۀبه انتخاباتی دروغین هایوعده .2
 نی  برای است موظف ایران اسالمی جمهوری دولت»: داردمی بیان نیز اساسی قانون سوم اص 
 محویط  ایجواد  ...بورد   کوار  بوه  زیر امور برای را خود امکانات همۀ ،دوم در اص  مذکور اهداف به

«. تبواهی  و فساد هرمظا کلیۀ با و مبارزه تقوی و ایمان براساس اخالقی فضای  رشد برای مساعد
 و اسوت  تقووی  و ایموان  و اخالقوی  فضوای   خوالف  بر دروغی  هایوعده که است مشخص کامالً
 .کرد مبارزه آن با باید که است تباهی و فساد مصداق دقیقاً
 

 تقوا و امانت با انتخاباتی دروغین هایوعده تنافی .3
 کوه  خوورد موی  سووگند  ، نمایندهتاس نمایندگان سوگند کنندۀبیان که 2هفتم و شصت اص  در

                                                           
 او بوه  تشوریع  و حاکمیت اختصاص و( اهلل اال اله ال) یکتا خدای. 1 به ایمان پایۀ بر است نظامی ،اسالمی جمهور». 1

 در آن سوازندۀ  نقو   و معواد . 0 قوانی ؛ بیان در آن بنیادی نق  و الهی وحی. 2 او؛ امر برابر در تسلیم لزوم و
 اساسوی  نقو   و مسوتمر  رهبری و امامت. 1 تشریع؛ و خلقت در اخد عدل. 0 خدا؛ سوی به انسان تکاملی سیر
 .«خدا برابر در او مسئولیت با توأم آزادی و انسان واالی ارزش و کرامت. 1 اسالم؛ انقالب تداوم در آن

 اهلل کنند. بسوم  امضا ار نامهقسم مت  و کنند سوگند یاد زیر ترتیب به مجلس جلسۀ نخستی  در باید نمایندگان. 2
 انسوانی  شورف  بور  تکیه با و کنممی یاد سوگند متعال قادر خدای به مجید، قرآن برابر در م » الرحیم الرحم 
 مبوانی  و ایوران  ملوت  اسوالمی  انقوالب  دسوتاوردهای  نگاهبوان  و اسالم حریم پاسدار که نمایممی تعهد خوی 
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 ،وکالت وظایف انجام در و کنم پاسداری عادل امینی عنوانبه سپرده ما به ملت که را ایودیعه»
 شوده  برگزیوده  انتخابات در دروغی  هایبا وعده که اینماینده و «نمایم رعایت را تقوی و امانت
 دهد؟ انجام تقوی و امانت با را نمایندگی وظایف تواندمی چگونه است
 

 اخالق و دین ترویج با انتخاباتی دروغین هایوعده تنافی .4
 بوا  که ایجلسه در اسالمی شورای مجلس در جمهور یکم رئیس و بیست و یکصد اص  براساس
 خوود  که 1کندمی یاد سوگند شودمی تشکی  نگهبان شورای یاعضا و قضائیه قوۀ رئیس حضور

 گسوترش  و حو   از پشوتیبانی  ،اخوالق  و دیو   ترویج کشور، اعتالی و مردم به خدمت وقف» را
 اخوالق  و دیو   تورویج  بوا  تنها نه انتخابات در دروغی  هایوعده دادن شکبدون کند و« عدالت
 .کندمی تزلزل و ضعف دچار را هاآن بلکه دارد، مغایرت

 

 انتخاباتی دروغین هایوعده با همقابل حقوقی اجراهای ضمانت
 فعاالنوۀ  حضوور  .دانسوت  عموومی  افکوار  را دروغی  هایوعده با مقابله ابزار تری مهم بتوان شاید

 انتخابواتی  نامزدهوای  سووی  از کوه  هوایی وعوده  مقاب  در تأثیرناپذیری و انتخابات در شهروندان
 بوازۀ  یوک  در توانود موی  اسوت،  مک غیرم حتی و غیرقانونی کامالً هاوعده ای  که شودمی مطرح
 کنود  تبدی  -هاوعده نه و- هابرنامه ارزیابی معرکۀ به را انتخاباتی تبلیغات ، فضایمناسب زمانی

 که شود نامزدهایی شدنبرگزیده از مانع شهروندان، سیاسی سواد باالرفت  که داشت امید باید و
 .دکننمی اقدام شهروندان آرای جلب به دروغ و فریب با

                                                                                                                                        
 انجوام  در و کونم  پاسوداری  عوادل  امینوی  عنووان بوه  سپرده ما به ملت که را ایودیعه ،شمبا اسالمی جمهوری
 و ملوت  حقووق  حفو   و کشوور  اعوتالی  و اسوتقالل  بوه  همواره و نمایم رعایت را تقوی و امانت ،وکالت وظایف
 کشوور  اسوتقالل  اظهارنظرها، و هانوشته و هاگفته رد و کنمدفاع  اساسی قانون از ،باشم پایبند مردم به خدمت

 .«باشم داشته مدنظر را هاآن مصال  تأمی  و مردم آزادی و
 نگهبوان  شوورای  اعضوای  و قضائیه قوۀ رئیس با حضور که ایجلسه در اسالمی شورای مجلس در جمهور رئیس» .1

 مو  »الورحیم   الرحم  اهلل کند. بسممی امضا را سوگندنامه و کندمی ادی زیر سوگند ترتیب به شودمی تشکی 
 کونم موی  یواد  سوگند متعال قادر خداوند به ملت ایران برابر در و کریم قرآن پیشگاه در جمهور رئیس عنوانبه
 صوالحیت  و اسوتعداد  هموۀ  و باشوم  کشوور  اساسوی  قانون و اسالمی جمهوری نظام و رسمی مذهب پاسدار که

 و موردم  بوه  خودمت وقوف   را خوود  و گیورم  کوار  به امگرفته عهده بر که هاییمسئولیت ایفای در راه را خوی 
 بپرهیوزم  خودکوامگی  هرگونه از و سازم عدالت گسترش و ح  از پشتیبانی ،اخالق و دی  ترویج کشور، اعتالی

از  حراسوت  در. کونم  حمایوت  است شناخته ملت برای اساسی قانون که و حقوقی اشخاص حرمت و آزادی از و
 و خداونود  از اسوتعانت  و بوا  نوورزم  دریو   اقودامی  هیچ از کشور فرهنگی و اقتصادی ،سیاسی استقالل و مرزها
 اسوت  سپرده م  به مقدس امانتی عنوانبه لتم که را قدرتیالسالم  علیهم اطهار ائمۀ و اسالم پیامبر از پیروی
 «.بسپارم خود از پس ملت منتخب به را آن و باشم نگاهدار فداکار و پارساامینی  همچون
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 در اسوت البتوه   نشوده  ایویوژه  گذاریمقررات خصوص ای  در ما قانونی ادبیات در متأسفانه
 هرگونوه  ممنوعیوت » شود،  ابوالغ  1031 مهرمواه  در کوه  انتخابات امر در نظام کلی هایسیاست
 امنیت مغایر اقدام هرگونه و قانونی اختیارات از خارج هایوعده و فریب تطمیع، تهدید، تخریب،
 .است آمده «انتخابات تبلیغات در مذهبی و میقو تفرقۀ یرنظ ملی
 قوانون  ،1اسوالمی  شوورای  مجلوس  انتخابوات  قوانون  جملوه  از انتخاباتی قوانی  به مراجعه با

شواهد  ، تبلیغواتی  یهوا العمو  دستور حتی و 0مربوطه یهانامهآیی  ،2جمهوری ریاست انتخابات
 اموا  اسوت،  شوکلی  و صووری  مسائ  بر ناظر مقررات و بیشتر ای  نیستیم زمینه ای  در مقرراتی

 انتخابواتی  دروغوی   یهوا وعوده  اجورای  ضومانت  منزلۀبه زمینه ای  در را پیشنهادهایی توانمی
 .  کرد بررسی و مطرح

 کوه  مووردی  توانود در موی  کاندیداها، صالحیت دهندۀتشخیص نهاد منزلۀنگهبان، به شورای
 منزلوۀ به است شده انتخاب دروغی  یهاوعده از قطعی استفادۀ با پیشی  انتخابات در کاندیدایی

 آن رد یوا  تأییود  را در آن و کنود  توجه ای  موضوع به خود صالحیتی یهابررسی درمؤلفه  یک
 .کند لحاظ منفی اینکته منزلۀبه دهد و قرار مدنظر کاندیدا

 توانود موی  سوالمی ا شوورای  مجلوس  انتخابوات  در دروغی  هایوعده مقاب  در دیگر واکن 
 مراحو   از مرحلوه  آخوری   اعتبارناموه ، مجلوس  نماینودگان  درخصووص  باشد. اعتبارنامه مرحلۀ
 کنند کهمی اقدام خود ارزیابی به نمایندگان مرحله ای  در و است نمایندگی سمت شدنرسمی
 که دروغینی یهاوعده به نسبت توانندمی نمایندگان ،شرایط وجود صورت در مرحله نیز ای  در

 او انتخواب  کوه  باشود  مشوخص  کوامالً  و اسوت  کورده  عنوان مجلس در حاضر منتخب کاندیدای
 مجلوس  داخلوی  آیی  مطاب  و دهند نشان العم ، عکسباشد انتخاباتی هایوعده ای  به مستند
 0.کنند اعالم او اعتبارنامه به را خود اعترا 
 نظوارت  قوانون  دوم موادۀ  مشمول را ندگاننمای دروغی  یهاوعده بتوان شاید دیگر سوی از
 بور  رفتواری  هم و است غیراخالقی رفتار هم عم  ای  چون 1دانست. نمایندگان رفتار بر مجلس

                                                           
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. 

 بوه  ارجواعى  هواى اعتبارنامه فهرست است موظف رئیسههیأت» :اسالمی شورای مجلس داخلی نامۀآیی  01 مادۀ. 0
 باشود،  معتور   هوا اعتبارناموه  از یک هر به اىنماینده چنانچه. دهد قرار نمایندگان اختیار در و تکثیر را شعب

. داردموى  تقدیم مربوطه شعبۀ به کتبی ار خود اعترا  الذکرفوق فهرست انتشار تاریخ از روز سه حداکثر ظرف
 توضوی   جهوت  معترضوان  از اعتبارناموه  هور  بررسوى  از قبو   سواعت  چهوار  و بیست حداق  است موظف شعبه

 .«آورد عم  به دعوت خود اعترا 
 ایو  یموال  تخلوف  و اسوتفاده سووء  ۀدربوار  واصوله  یهاگزارش( الف :دارد را ریز امور به یدگیرس تیصالح أتیه» .1

 نئوشو  خوالف  رفتوار  بوه  مربووط  یهوا گوزارش  (بی؛ و رمتعوارف یغ یهوا نوه یهز و درآمدها و ندهینما یقاخال
ی؛ انتظوام  بعد از مجرمانه اعمال ریسا و کشور یمل تیامن خالف اعمال ۀدربار واصله یهاگزارش (پی؛ ندگینما

http://www.moi.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=de9ff1ab-7d96-4037-ab00-00cdf19cb728
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 قوانون  ششوم  موادۀ  در مقورر  مجوازات  مشومول  ای  صورت در البته نمایندگی که شئون خالف
 هاآن ارتکاب موقعیت و شرایط و تخلفات اهمیت به توجه با هیأت آن طب  که شودمی مارالذکر
 1گیرد.می تصمیم مجازات چند یا یک اعمال به نسبت
 داهایو کاند تیصوالح  یبررسو  در نگهبوان  یشوورا  نکهیا بر عالوه جمهور، سئیر خصوصدر
  یوی تع در یمنفو  نکوات  منزلوۀ هب را یقانون هایوعده به عم  عدم و  یدروغ هایوعده تواندمی

 دهد قرار ندگانینما اریاخت در یخوب ابزار دیشا پارلمان یاسیس نظارت ،ردیبگ نظر در تیصالح
 2یاساسو  قوانون  33 و 33 اص  که رندیبگ موضع جمهور سئیر  یدروغ هایوعده خصوصدر تا

 .است دهکر انیب را ضاحیاست و الؤس یعنی جمهور سئیر بر پارلمان یاسیس نظارت یابزارها
 

                                                                                                                                        
 توا ( 33) و( 31) توا ( 13) موواد  موضووع  نوده ینما ینظمو یب و ریتأخ بت،یغ ۀدربار سهیرئأتیه یهاگزارش( ت
 خوالف  رفتوار  نماینودگی  شئون خالف موارد از منظور .1تبصرۀ  ی.اسالم یشورا مجلس یداخل ۀنام ییآ( 31)

 .«بدانند شأن خالف را آن نمایندگان نوعاً که نحوی به است نمایندگی مسلم عرف
 عودم  بور  مبنی کتبی تعهد أخذ پ( نده؛پرو در درج با کتبی تذکر ب( پرونده؛ در درج بدون شفاهی تذکر الف(» .1

 و مجوامع  در عضوویت  از دوم؛ ث( محرومیت یک میزان به سال یک تا ماه یک از حقوق کسر تخلف؛ ت( تکرار
 و مجلوس  رئیسوۀ هیوأت  در عضوویت  بورای  نوامزدی  از تفحوص؛ ج( محرومیوت   و تحقی  هایکمیته یا شوراها
 ح( مجلوس و  رئویس  توسوط  غیرعلنی جلسۀ در نماینده خلفت چند یا یک اعالم چ( ها؛کمیسیون رئیسۀهیأت
 .«مجلس رئیس توسط علنی جلسۀ در نماینده تخلف چند یا یک اعالم

 یوا  وزیوران هیأت دانندمی الزم که مواردی در توانندمی اسالمی شورای مجلس نمایندگان». 1 نهم و هشتاد . اص 2
 از نفور  ده حوداق   امضوای  بوا  کوه  است مجلس در طرح قاب  وقتی یضاحاست. کنند استیضاح را وزرا از یک هر

 آن طورح  از پوس  روز ده مدت ظرف باید استیضاح مورد وزیر یا وزیرانهیأت. شود تقدیم مجلس به نمایندگان
 وزیوران هیأت حضور دمع صورت در. بخواهد اعتماد رأی مجلس از و گوید پاسخ آن به و شود حاضر مجلس در
 مجلوس  کوه  صورتی در و دهندمی را الزم توضیحات خود استیضاح دربارۀ مزبور نمایندگان ،پاسخ برای وزیر یا

 موورد  وزیور  یوا  وزیوران هیوأت  نوداد  اعتمواد  رأی مجلوس  اگر. کرد خواهد اعتماد عدم رأی اعالم بداند مقتضی
 از بعود  بالفاصوله  که وزیرانیهیأت در توانندنمی استیضاح مورد وزرای صورت دو هر رد. شودمی عزل استیضاح

 اسالمی شورای مجلس نمایندگان از سوم یک حداق  که صورتی در. 2کنند؛  پیدا عضویت شودمی تشکی  آن
 قورار  استیضواح  موورد  کشوور  اجرایوی  اموور  ادارۀ و مجریه قوۀ مدیریت وظایف اجرای مقام در را جمهور رئیس
 مسوائ   درخصووص  و شوود  حاضور  مجلوس  در آن طورح  از پس ماه یک مدت ظرف باید جمهور رئیس دهند،
 رئویس  پاسوخ  و موافو   و مخوالف  نماینودگان  بیانوات  از پوس  که صورتی در. بدهد کافی توضیحات شدهمطرح
 ده بنود  اجورای  جهوت  مراتوب  دادند رأی جمهور رئیس کفایت عدم به نمایندگان ک  سوم دو اکثریت جمهور،
 .«رسدمی رهبری مقام اطالع به دهم و یکصد اص 
 رئویس  از اسوالمی  شوورای  مجلوس  نماینودگان  کو   چهارم یک حداق  که مورد هر در»: هشتم و هشتاد اص 

 وزیور  یا جمهور رئیس کنند، سؤال آنان وظایف از یکی دربارۀ ،مسئول وزیر از ایندگاننم از یک هر یا و جمهور
 از بوی   جمهوور  رئویس  موورد  در نباید جواب ای  و دهد جواب سؤال به و شود حاضر مجلس در است موظف
 .«مجلس تشخیص به موجه عذر با مگر افتاد تأخیر به روز ده از بی  وزیر مورد در و ماه یک
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 یحقوق یهاضمانت اعمال ضوابط و طیشرا
 حو   دو هور  دیبا و شهروندان ح  و یانتخابات نامزد ح ؛ مایمواجه ح  نوع دو با انتخابات در ام
 سوالم  انتخابوات  یبرگزار، شهروندان ح  که گونههمان لذا .رندیگ قرار موردنظر یکدیگر کنار در

 رفطو  آن از باشوند؛  نداشته نق  آن در بندهیفر و  یدروغ هایوعده مانند هاییدهیپد که است
 یحق  ،یدروغ هایوعده با مقابله ۀبهان به دینبا که میهست روهروب یانتخابات ینامزدها ح  با نیز
 هیو عل یحقووق  هوای ضومانت  اعمال رسدمی نظر به .شود استفادهسوء امر  یا از و عیضا هاآن از

 نکوردن تیارع و باشند  یذ ضوابط و طیشرا چارچوب در دیبا کامالً یانتخابات  یدروغ هایوعده
 مخصوصاً زندمی هم بر را شدهگفته یاجراها ضمانت از استفاده تیمشروع، ضوابط و طیشرا  یا

 و اسوت  اموده ین وجود به موضوع  یا در یاژهیو یقانون و یحقوق نظام و خاص  یدکتر هنوز که
 :کرد عم  باره  یا در  یمض کامالً ریتفس صورت به و اطیاحت کمال در دیبا لذا

 یسوخنگو  ایو  نوده ینما خوود  یسو از و انتخابات میرس ندایفر در دیبا یانتخابات ۀوعد (الف
 .شود انیب یانتخابات یرسم هایبرنامه در هم آن، او یرسم
 .باشد محرز یانتخابات نامزد به  یدروغ ۀوعد انتساب( ب
 یمبتنو  و قوانون  تیحاکم اص  چارچوب در کام  صورت به یستیبا دهیپد  یا با مقابله( ج
 آن ۀالزمو  البتوه  کوه  باشود  یعموم منافع و مصال  بر یمبتن و شفاف،  یدق مقررات و  یقوان بر

 .است موجود یانتخابات مقررات و  یقوان اصالح
 ضومانت   یا از دینبا نظارت، مقام در چه و اجرا مقام در چه یحکومت مقامات وجهچیهبه( د
 .نندک یحزب ای خاص انیجر ،صخا گروه نفع به یاسیس ۀاستفادسوء اجراها
 نامزد انتخاب در انتخابات در  یدروغ هایوعده که شود اعمال یحقوق هایضمانت یزمان (ه

 .بوده است رگذاریثأت
 ریثأتو  زانیو م و  یدروغ هایوعده تیفیک و تیکم یستیبا یحقوق هایضمانت اعمال در( و
 .شود لحاظ آن

 داده یانتخابوات  نوامزد  به دفاع ح  مانند منصفانه یدادرس اصول، موضوع یبررس روند در (ز
 یکسان از سوی و شفاف صورت به و مستدل و مستند صورت به کامالً یبررس ندایفر دیبا و شود

 صوورت  بوه  و باشوند  نداشوته  یاسو یس خواص  انیو جر به یوابستگ ای یدلبستگ که ردیگ صورت
 .نندک یبررس را موضوع طرفانهیب

 یحقووق  کوامالً  ییفضوا  در و یاسو یس یاهوهوا یه هرگونوه  از دور به دیبا موضوع یبررس( ح
 .گیرد صورت
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 یریگجهینت
 آن یطو  کوه  است آن رد رگذاریتأث اریبس البته و انتخابات مراح   یترمهم از یانتخابات غاتیتبل

 یهوا برناموه  و مواضوع  نقد و خود یهابرنامه و مواضع اعالم با نندکیم یسع یانتخابات ینامزدها
 یاسوالم ی جمهوور  نظام در یانتخابات غاتیتبل متأسفانه. رندیگ یشیپ گرید ینامزدها از گرانید
 ،یاحساسوات  یفضواها  از اسوتفاده  و ابود ی دسوت  سوته یشا مودل  کی به است نتوانسته زین رانیا

 یعمووم  یۀرو کی به یجابیا یهابرنامه انیب یجا به یسلب یهاجنبه بر تأکید و بانیرق بیتخر
 .است هشد  یتبد اباتانتخ در

 معموالً هاوعده  یا که است یانتخابات یهاوعده ،یانتخابات غاتیتبل یجد یهابیآس از یکی
 یحتو  گور ید یسوو  از و است شتریب یآرا کسب یبرا یابزار تنها و قتیحق از یخال و یرواقعیغ

 معوارف  در کوه  اسوت  یحال در  یا. ندارد وجود زین شدهداده یهاوعده کردنیعمل یبرا یااراده
 از هوا وعوده  بوه  نکوردن عم  و عهد نقض  ،یدروغ یهاوعده دادن دانست مذمت بر عالوه ،ینید

 کوه - هوا وعوده  بوه  وفا لزوم عدم ای لزوم در فقها انیم در. دشویم محسوب رهیکب گناهان جمله
 رسدیم نظر به اما ،دارد وجود دگاهید اختالف -باشد هاآن ۀجمل از تواندیم یانتخابات یهاوعده
 در البتوه  کوه  باشد تردهیپسند یانتخابات یهاوعده موضع در وعده به وفا ضرورت طرفداران ۀادل

 در و یافوت  را یانتخابوات   یدروغو  یهوا وعوده  زنبودنیجوا ی مبوان  تووان یمو  زیو ن یاساسو  قانون
 .است شده توجه موضوع  یا به زین انتخابات امر در نظام یکل هایاستیس

 و  یقوان هرچند زین یانتخابات  یدروغ یهاوعده با مقابله یحقوق یاجرا ضمانت درخصوص
 که گرفت نظر در را ییاجراها ضمانت توانیم ، امااست نشده ینیب یپ یاژهیو و خاص مقررات
 اصو   چوارچوب  تحوت  و آن از یگور سوءاسوتفاده  هرگونه بدون و خاص طیشرا تحت دیبا البته
 مستدل و مستند یبررس ندایفر کی در و ییقضاشبه ای ییقضا ندیفرا لبقا در و قانون تیحاکم
 یضورورت  باشود  کشور ینید و یبوم هایآموزه بر یمبتن که یانتخابات مطلوب نظام  یتدو. باشد
 جملوه  از- مطلووب  نظوام   یو ا عناصور  و کنود موی  انیع شتریب یانتخابات هر در را خود که است

 و یمنطقو ،  یو دق یحقووق  هوای چوارچوب  یدارا دیو با زین -هادهوع و یانتخابات غاتیتبل موضوع
 ۀحووز  در شومندان یاند یگوو وگفوت  یبورا  یآغواز  تنها نوشتار  یا که شوند اجرا ضمانت یدارا

 .است یانتخابات هایوعده به یقانون و یحقوق یسامانده
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