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  الكترونيكتخليصي انتخابات بهبود تحقق دموكراسي با فرآيند 
  

  1دآباديژن بيب  
  
  

  دهكيچ

گيري اشاره و به نقائص  با نگاهي به شكل كلي و متعارف انتخابات در كشورها به اهميت شورا و تصميم ن مقالهيدر ا
اي بيان  پردازيم و سپس انتخابات تخليصي مرحله دموكراسي و انتخابات و سابقه و فرآيند انتخابات الكترونيك مي

  شود.  مي

ن خود يافراد جامعه از بئيل در زمان موسي (ع) است. در اين شيوه الهام گرفته از نحوه انتخاب بني اسراانتخابات تخليصي 
ن افراد ينند و اك يانتخاب مبه عنوان اصلح را  يدين خود افراد جدين در دور بعد از بينند. منتخبك يرا انتخاب م يافراد

رار شده تا كبه نصاب الزم تمنتخب دن تعداد افراد يه تا رسين رويا .نندك يانتخاب ماز ميان خود ن خود را يز منتخبين
  گردند. معيننظر  ردن مساند موردكپر  ياز برايتعداد افراد مورد ن

تري  در پايان به محاسن اين شيوه اشاره خواهيم داشت كه با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباط قابليت انجام سهل
  كراسي آرماني خواهد شد.خواهد داشت و موجب بهبود فرآيندهاي انتخاباتي و تحقق بيشتر دمو

  
  انتخابات تخليصي، رأي گيري، دموكراسي، انتخابات، انتخابات الكترونيك، شورا: واژهكليد

  

  مقدمه

توانند جامعه و  ها مديريت جوامع را به عهده دارند و چنانچه حكّام افرادي اليق و دانا و با تدبير باشند مي حكومت
ت و ين شخصيتر مكين فرد و حيتر ومت عاقلكاگر در رأس حمسلماً رفاه مادي و معنوي سوق دهند. ها را بسوي  انسان
سمت خالفت و  يذات بار يت و از سويت و والوبه نسبت به خلق خدا سمت اُكرد يبشر قرار گفرد ن يتر كيمز
با فضائل  فرديه كند ك يق ميتصد يهر عاقل و گردد يل مكيفاضلتر تش يا نهيداشته باشد، جامعة بهتر و مد يندگينما
عامة  يت براين شخصيشناخت ا ،مسئله غامض يومت است. ولكرأس ح ينه براين گزيگران بهتريمل از دكو ا يانسان

روان همة يه پكن است يزم يبر رو يفة الهيت همان خلين شخصيابند. مسلماً ايد و بنرا بشناس وه چگونه اكمردم است 
خداوند با  است وخداوند  و منصوب گردد يمردم انتخاب نم آراءت به ين شخصيحضرتش هستند. اان منتظر ظهور ياد
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  . و خارج از اختيار و انتخاب مردم است دنماي يمخود فه ينصب خلاقدام به  فه سابقيخل توسطق فه الحين خلييتع

رياست و ه باز زد سرخداوند فه يخل قبولاز  و طالبين قدرتشگان يپ استيسدر طول تاريخ در اكثر قريب به اتّفاق موارد 
آنها مردم را و نه از براي حفظ و حراست از حقوق آنها به كه  شود ه ميي سپردهاي امور به طرق مختلف به افراد يا گروه

و تحت عنوان آراء انتخاب رؤساي امور حكومتي به هاي  همان رويه ها، ز اين روشكشند. يكي ا دنبال خود مي
ظاهر  خوشهاي  از جمله روش »سالم«ند انتخاب فرد يا افراد هيئت حاكمه به طريق دموكراسي چهر. است يراسكدمو

باشد ولي محاسن و معايب خود را داراست و چنانچه مكانيزم رأي گيري در آن  ميبراي كسب آراء افراد جايگزين 
عموماً انتخابات در غالب كشورها با كمي تفاوت بهبود يابد شايد از معايب آن كاسته و بر محاسن آن افزوده شود. شيوه 

اي از انتخابات خواهيم پرداخت كه موسي (ع) در انتخاب  از ساختار تقريباً مشابهي برخوردار است. در اين مقاله به شيوه
هرچند اين . در انتخاب فرد يا افراد برتر داردبيشتري افراد براي همراه كردن خود به كوه طور استفاده نمود كه مزاياي 

هاي انتخابات دموكراتيك را برطرف  قصي از نقائص شيوهواتواند ن ميحداقل  رويه نيز كامل و بدون عيب نيست ولي
تقليل دهد. در اين ارتباط با توجه به توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و افزايش تعداد افراد شدت آنها را يا الاقل كند 

فرآيندهاي با  زيادياي مطرح شود كه سازگاري  شيوه الكترال مورد نظر به گونهجوامع سعي بر اين خواهد بود تا 
  انتخابات الكترونيك داشته باشد.

  انتخاباتشكل كلي و متعارف 

معموالً با نامزد  ديگر يشورهاكو نوع مورد استفاده آن در  يغرب يها يراسكدر دمو يداتورياندكمتعارف  يها وهيش
داها صورت ياندكخود  يا حتّي ياجتماع يا گروههاي ياسيس 2يها ونيسكا فريداها از طرف احزاب ياندكنمودن 

رده خود را مسؤول كه آنها را نامزد ك يه حافظ منافع گروهكنده و بليند به عنوان نماين فرآيداها در اياندكرد. يگ يم
ا گروه مزبور يبون حزب يده شدند به عنوان تريانتخابات برگزان يداند و چنانچه در پا ينندگان مكنامزد ياحصاء منافع برا

خود اقدام به  يو اطالع رسان يا و رسانه ياسيس يها ينندگان با البكند. در عوض نامزدينما يفه ميدر پارلمان انجام وظ
  نند. كت يحمااز او ز ينظر نموده تا مردم ن مورد يداياندك يمعرف

نگ يلتريف يه نوعكشود  يم ز همراهين ييها يشيج است همواره با مصلحت انديشورها راكاز  ياريوه گرچه در بسين شيا
پست  يتصد ندگان پارلمان در هنگاميه نماكنيا يبرا يومتكو ح يتيامن يها مثال سازمان يگردد. برا يم يتلق يانتخابات

 ينظارت يها وهيت نموده و با شين صالحييداها را تعياندكساز نباشند در وهلة اول  ت مزاحمتيمكحا يالت مجلس براكو
قلمداد شور كپارلمان منطبق با مصالح  يندگينما يآنها را برا يداتورياندكو  دهمسدود كرشان را يگرانددن و يمخالفراه 
 يمبارزات انتخابات يداها براياندكاز  يفيمعموالً ط ،دهين پديند. لذا بسته به قدرت مقابله گروهها و احزاب با اكن ينم

 يرد آنان مزاحمتكرد و عمليگ يت قرار ميمكف نظرات آنها در فروع مسائل حايه طكشوند  يم يانتخابات يها وارد حوزه
ان كا تي كند و لذا صاحبان قدرت دچار شوك يومت را دچار تحوالت مهم نمكومت نداشته و اقدامات آنها حكح يبرا

ها را  ومتكاز درون ح يگردد ول يومت مكمدت سبب حفظ حوتاه كوه گرچه در ين شينخواهند شد. ااز اين سمت 
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د يمخالف وضع موجود پد يروهايدر اثر وجود نجامعه  ياجتماع -ياسياز سين يكبه عنوان را تحول يز .ندك يفرسوده م
وب شده كسر يروهاياند و ن وب شدهكسر يروها به صورت مقطعياز گرفته شود عمالً نين نيا يو اگر جلو ،ديآ يم

شود و  يادتر آزاد ميار زيبس ييرويش از طول خود و با نيهرگاه رها شود در ابتدا بو فنر جمع شده نيروي يك نند هما
 يا د به گونهيبا يقانونگذار يگر پارلمان بعنوان مجراينشان را. به عبارت دكند و هم تاكب يرا تخر كند هم تانتوا يم

و  يح و قانونيصح يگردش ،ان امور اجتماع در قالب قانونيند تا جركزه يانالكها را در قالب قانون  ازها و خواستهيباشد تا ن
افراد جامعه در جهت  يازهايها و ن خواسته يروين امر سبب استفاده از نيابد و ايجامعه ب يها ازها و خواستهيمنطبق با ن

و ثبات جامعه به شود  يم ت. لذا قبول آراء مخالف سبب ثبات جامعهيمكاست و نه در جهت مقابله با حا يمنافع اجتماع
و بهبود  يتواند سبب تحول و دگرگون يمخالف م يركف يها انيز هست هرچند قبول جريت نيمكثبات حا يمعن
ومت هر كتخابات به صالح جامعه و حبر امر ان ن دستيز اا يها نظارتاعمال ه كن اساس است يشود. برابت هم يمكحا
  3 ست.يدو ن

 رسان به بيآس يند از عمده محورهاك يفا ميرا ا ينقش اساس يامروز يها يراسكه در دموكخود مسئله انتخابات 
داها ياندك 4ييجو يو برتر يا غات رسانهيه اساس آن بر تبلك يامروز يفعل يها وهيرا انتخابات با شياست. ز يراسكدمو

ه كفراهم آورد  يطيشرا يعني 5ند.كمخدوش  يتواند شالودة اصالت انتخابات را به راحت يگر قرار دارد ميديكنسبت به 
 يگريتر از د نييمعرفت و دانش پاآگاهي و از لحاظ علم و  ياگر فرد يلكمردم در انتخاب اصلح موفق نشوند. به طور

سب كعلم و معرفت و دانش او را  يرا وقتيز .تر را بشناسد تر و با دانش معرفت باتر و  آگاهتر و  تواند فرد عالم يباشد نم
و  يد اعليه معرِّف باكشود  يم ركر ذرّكمنطق معلم لذا در  .شناسد ياو را مميزان آگاهي گردد و  ياو م يرد مساوك
به طور كلي و به طور اخص در شكل متعارف آن ه انتخابات كد گفت ين موضوع باياز معرَّف باشد. با توجه به ا ياَجل
را  يقين حقيصلحم و افترا، و دروغ ياركبيو فر ياّر با ظاهرسازكه رندان مكانتخاب اصلح باشد بل يبرا يتواند ابزار ينم

خالف خوف  رتكاباند و از ا دهيه به مقام علم رسك كيمز يمسلماً انسانها نند.ك ين ميگزيرون و خود را جاياز صحنه ب
 يگران برايشان از خدا ترسان و در صحت اعمال خود دّقت دارند و ديرا ايد. زبوخواهند رنده نن مبارزه بيدارند در ا
از به انحاء مختلف نگونه اعمال يف ايرون خواهند نمود. طيب خود را از صحنه بيه صالح بدانند رقكا هرطور يحصول دن
  خ ثبت است.يو در تار ده شدهيد يكيزيت تا حذف فيترور شخص

                                                 
  كنيد به:براي توضيحات بيشتر در اين مورد نگاه   - 3

مجموعه مقاالت حقوقي حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده، تشخيص صالحيت كانديداها و آزادي انتخابات تناقص يا تفاهم؟!، 
 .15، ص 24/6/1372، چهارشنبه 1048كيهان هوايى، ش  .266-270، صفحات 1381انتشارات حقيقت، چاپ اول، اجتماعي، 

برتري اصوالً برتري طلبي در مبارزات انتخابي و تبليغ بر له خود و برعليه برادر مسلمان خود دور از شأن اخوت و برادري اسالمي است.  - 4
اين سراي آخرت را از آن «فرمايد:  جويي انتخاباتي تحت عنوان رقابت نامزدها و كانديداهاي انتخاباتي نيز در اسالم تأييد نشده است و مي

اُر : «83سورة قصص، آيه » ايم كه در زمين خواهان برتري جويي و فساد نباشند و سرانجام براي پرهيزكاران است. قرار داده كساني تِْلَك الدَّ
 ». اْآلِخَرُة َجنَْعُلها ِللَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلوًّا ِيف اْألَْرِض َو ال َفسادًا َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنيَ 
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  يريگ ميو تصم اشور

ز ين شور يبرا يد مرجعننك يزه ميانالك يساز ميتصم يمردم را برا يه منافع گروههاكنيسم عالوه برايپارلمانتار يها نظام
ها و قوت طرح و نقاط ضعف يبه بررس پارلمان عمالً يرا به شور گذاشته و شورا اتموضوع يعني. دهند يل مكيتش
آنها  يآنچه در نزد خداست برا« :6ديفرما يه مكم است يرك قرآن دستورموافق با ن شورا يپردازد. ا يم يشنهاديپح يلوا
نند و ك يه از گناهان بزرگ اجتناب مكتر است، آنان  ندهينند بهتر و پاك يل مكاند و به پروردگارشان تو مان آوردهيه اك

گزارند و امرشان  ينند و نماز مك يدعوت پروردگارشان را اجابت مه كبخشند و آنان  يچون در خشم شوند خطاها را م
  .»نندك يم انفاق ميا داده يگر است و از آنچه به آنها روزيديكبر مشورت با 

دارد. در  يان ميت شور و مشورت را بيه اهمكم شورا باشد بليبراساس تصم يريگ ميه تصمكن ندارد يا ه داللت برين آيا
الت كو يم گرفتيه تصمكن پس آنگاه كها مشورت  ارها با آنكو در « :7ديفرما ي(ص) م رمكامبرايگر خطاب به پيه ديآ

 ترجمه »نكل كخدا تو بر«ها  ترجمه يه در بعضين آيا يمعن .»ن را دوست دارديلك. همانا خداوند متورداببر خدا 
غه مفرد يرا با ص »يم گرفتيتصم« ه اوالًكاز آنجا  يچندان تفاوت ندارند ول يگرچه هر دو ترجمه در حدود معن .شود يم

ن است يزم يشأنه بر رو يب حق تعاليامبر ناينظر گرفته شود پ ابت درين يالت اگر به معنكاً ويثان ،آورده است و نه جمع
  باشد. ابت از طرف منيبه ن تاز آن خود يريگ ميتصم ين ولكه: در امور مشورت كشود  يم ن مفهوم استنباطيجتاً اينت

ا در ين. كمخصوصاً در جنگ با آنها مشورت  يعني  َو شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمرِ «: 8نديفرما يالسعاده م انير بيه در تفسين آيدر شرح ا
آنان با تو و  يردن دلهاكزه نمودن نفس آنان و دوست كين به جهت پايح است، و ايه مشورت در آن صحك يزيهر چ

را در مشورت رفع مالمت و ندامت و جلب يردن رسم مشورت در امت توست، زكآنها و سنّت  يگرفتن از رأ كمك
 يزياگر چ يم: حتّيگوئ يه مكست. بليه در انفراد نفوس آن اثر نكاست  يت است، چون در اتّفاق و اتّحاد نفوس اثركبر
ه مشورت كست يسته نيدهد پس شا يار مر قرينباشد خداوند حتماً در آن خ يريه در آن مشورت و اتّفاق نفوس شده خك

و اتّفاق آراء اعتماد  ابر شور يبعد ازمشورت و اتّفاق بر امر يردكه عزم كپس آنگاه  فَِإذا َعَزْمتَ  شود. كدر امور تر
صالح اش و ين، و او را در امور خوكپس اعتماد بر خدا  فـَتَـوَكَّْل َعَلى اهللَّ  را صالح و فساد امور به دست خداست.ين، زكم

ل كه توكبدان  ل است.كب در تويست، جهت ترغيفوق محبت خدا ن يچ شرفيو ه  بُّ اْلُمتَـوَكلِّنيِإنَّ اهللََّ حيُِ  ر.يل بگكيآن و
دقّت  تيغان آنها در يشود، و فرق ب ياستعمال م يگريد يدام در معنكدارند و هر متقارب يض معانيم و تفويو تسل

ض يبر خداست، و تفو امورتردن كعرضه  ،مي، و تسليريل بگكيت ويارهاكه خدا را در كن است يل اكرا توياست، ز
ست، و در يل نكه در توكاست  ليتبجنوع  يكم يت بخود است پس در تسليه از نسبت انانكخارج شدن از نسبت امور بل
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نَـهُ   َغِضُبوا ُهْم يـَْغِفُروَن. َو الَّذيَن اْسَتجابُوا ِلَرِِّْم َو َأقاُموا الصَّالَة َو َأْمُرُهْم ُشورى در تفسير بيان السعاده في مقامات العباده . »ْم َو ِممَّا َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونبـَيـْ
كنند و استبداد در رأي ندارند، چه از انانيت خود  مشورت مي انيعني در امورش »بينهم یامرهم ذو شور « يا» امرهم شوری بينهم«« :مرقوم است كه

 .82صفحه  ،ترجمه 13جلد ». خير و بيان آن اعتماد دارنددر طلب اند، همه به يكديگر و در كل  خارج شده
 » بُّ اْلُمتَـوَكلِّنيِإنَّ اهللََّ حيُِ  َو شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمِر فَِإذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اهللَّ « ،159سوره آل عمران، آيه  - 7
 .436صفحه  ،ترجمه 3بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  - 8



5 

  »دهد. يز نميرا ن ليتبجمفوض مجال توجه به  يه براكاست  ليتبجنوع  يكض يتفو

را الزم بدانند در برابر  يامبرش امريه خدا و پك يحق ندارد هنگام يا مؤمنهمؤمن و چ يو ه« :9ديفرما يگر ميه ديدر آ
گرفتار شده  ياركآش يند به گمراهكخدا و رسولش را  يس نافرمانكداشته باشد و هر ياريفرمان خدا از خود اخت

ها،  ها، نشست تهيمكه سطوح اعم از شوراها، يلكمات در يناسخ تمام تصم يه فرمان نبكن دارد يز داللت بر اين نيا .»است
به آنها را  يريگ ميار تصمين شوراها را داده باشد و اختيل اكيدستور تش ياگر خود نب يها و... است حتّ ئتيها، ه پارلمان

  رده باشد.كض يتفو

 ينافذ بودن رأ مبني بر يتوان استنباط ينماز آنها ه كن دارند يه در مورد شورا نازل شده، داللت براك ياتيآ يبررس
را يرد. زكاخذ  يا هيدييسم تأيپارلمانتار يراسكدمو يصه اصليهمان نق يتوان برا يگر نميد. به عبارت دنموت يثركا

باشد و بتوان  يز مساويه ارزش آراء آنها نكستند ين يمساوو تقوا دانش علم و و شعور و عقل و  كها از لحاظ در انسان
  ز داد.ييح را از غلط تميت آن صحيثركبا شمارش آراء و احراز ا

شم ياند يو من بر آن م ييخود را بر من بگو يه نظر مشورتكبرتوست «: 10ديفرما ي(ع) م ين موضوع عليدر ارتباط با ا
ه مطالب قبل در كابن عباس بود  يش در جواب نظر مشورتيفرما .»ينك يپس اگر برخالف نظر تو بود پس مرا اطاعت م

مات يمافوق تصم يا وصي يا ولي يست. و فرمان نبياالمر ن ياول يشورا ناسخ رأ يرأ يعنيند. ك يد ميمورد شور را تأئ
  شورا است.

است جمهور اجازه يا به ريكشور آمركمثل كشورها  ين اساسيقوان يمات پارلمان در بعضيدر مورد تصم كن سبيمشابه ا
 يا وصيمحور (ع)  يا وليمحور (ع)  يه نبك يومتكح يعني يواقع ينيومت دكند. در حكداده تا مصوبات پارلمان را وتو 

شوند با  يجاد ميا يدر امور اجتماع يريگ ميتصم يه براكا مشابه ير پارلمان ينظ ييمحور باشد اصوالً قدرت شوراها(ع) 
ه كت است ز سنّيمشروطه ن يها ومتكح ين موضوع در برخيشود. ا يض ميار به آنها تفوياخت يا وصي يا ولي ياذن نب
چند  ند. و هريافت نمايد به حضور پادشاه برسند و از او اذن دريدر انتخابات با يافك يپارلمان بعد از احراز رأ ياعضا

  رده است.كاخذ  ينيتشابه خود را از اصول د كمعذلشود  يم انجام يفاتين موضوع به صورت تشريا

  دموكراسيو ات انتخاب

حال  يعنياست.  ياسيس يها ار مهم در نظاميه از مباحث بسكشود  يم منتج يراسكن بحث به موضوع انتقاد از دمويادامه ا
سازد پس  يه مصالح جامعه را محقق نمكشاند ك مي يجوامع را به سمت يراسكانتخابات براساس اصول متعارف دمو كه
ف يتعر يراسكتحقق دمو يد مالحظات انتخاب و انتصاب براينمود. با ينيبه انتخاب و انتصاب را بازب يلكد نگرش يبا

ل ينه فاضله از آن دارد را مجددًا تحليمد يس تلقكه در پشت اذهان عموم نقش بسته است و هركآن  يواقع يشده به معن
                                                 

 َو َمْن يـَْعِص اهللََّ َو َرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َو ما كاَن ِلُمْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضى اهللَُّ َو َرُسولُُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن َهلُُم اْخلِيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهمْ «، 36سوره احزاب، آيه  - 9
 .»َضالًال ُمبينا

 .321البالغه، حكمت  نهج - 10
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  ف نمود.يو تعر
َسِبيِل اهللَِّ ِإْن َوِإْن ُتِطْع َأْكَثَر َمْن ِيف اْألَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن « 11دفرماي ميطاب به رسول اكرم (ص) خدر قرآن كريم داوند خ

ُ�ونَ  باشند پيروى كنى تو را از راه خدا  يزمين مسرو اگر از بيشتر كسانى كه در يعني  »يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َخيُْر
براي آيه زنگ هشداري . اين پردازند  كنند و جز به حدس و تخمين نمى يپيروى نمنند آنان جز از گمان ك يگمراه م
  مبتني بر رأي مردم است.هايي است كه  حكومت

ارد وبه آن  ياند و انتقادات متنوع ننموده ينظام مطلوب تلق يكرا به عنوان  يراسكدمو ياسياز فالسفه س ياريبس
گاه ناز  ت آگاهان جامعه است.يت مردم نسبت به اقليثركا ينسب ين آنها در رابطه با ناآگاهيتر يه اساسكاند  دانسته

 و ه عاطفىكند ك مى يمردمچه هوس توده يه سرنوشت جامعه را بازكن است يادر راسى كدمو يال اساسكش، ا12افالطون
ر آنها و يز تحت تأثيند، رهبران نباش ه توده مردم بر آن غالبكاى  در جامعهگر يد يز سو. استنديرات نكنوكتو  ندمتعصب
ن يا هكنند ك مى يهدفگذارها را  شوند و فقط خرسندى توده رو توده گشته، از نقش رهبرى اصالحى خود غافل مى دنباله

راسى است، به نظر او، آزادى كافالطون، در مورد آزادى به عنوان جوهره دموگر يدراد يجامعه است. اه تباهى يما وهيش
ن يى بهترراسى است و حتّكلى مخالف دموكبه طور ز ينارسطو  .زدير ت وفاق اجتماعى را در هم مىو حصر بشد حد بى

تاتورى يكثباتى و د بى ومت مردم سببكحراسى، كدمو به نظر اغلب منتقدان 13.داند نوع آن را حاوى تعارض اصولى مى
به  يحتّآنها را ه كشوند  يمردم مجبور ممنتخب مردم براى راضى نگهداشتن ارگزاران كگى است. يما ت و باعث بىيثركا

 و دهد يتنزل مر آنها را كند و سطح فك ها را با هم برابر مىانسانراسى همه كدمو: سدينو مى 14ان پرويستيركند. يستادروغ ب
ر موارد ينظ يه در قالب مواردك 15شده است يراسكاز دمو يگريند. انتقادات متنوع دك مجرى قانون مىرا ر ياشخاص حق

  :16ميپرداز يبه آن نمبيش از آن نجا ياست و ا يبند قابل دسته ليذ

ومت كح« ،»تيثركومت اكح«راسى در سه مفهوم كدموه ك ين معني: به اراسىكت و مبانى دمويماه ف،يابهام در تعر -1
  داشته باشند.  ير مختلفيتوانند تعاب يدام مكه هرك ار رفته استكبه  »قوا كيكتف«و  »قانون

ساند ابى به ميآنان براى دستبه سان يكفرصت  ياعطابرابرى شهروندان در مقابل قانون و : برابرى فيابهام در تعر -3
  .ستيدن افراد نركراسى برابر كهدف دموو شود  يم يتلق يراسكدمو يمبنادولتى 

سبب  يل به آزاديف نشده. تمايتعر يو برابر ين آزاديها مرز ب يراسكدر دمو يعني: ن آزادى و برابرىيتعارض ب -2

                                                 
 . 116، آيه انفالسوره  - 11
 ، چاپ دوم.2002پسين روزهاي سقراط (آپولوژي، كريتو، فئدو)، ترجمه جاويد جهانشاهي، انتشارات پرسش، افالطون، وا 12
 .1349چاپ دوم: شركت سهامي كتابهاي جيبي، ، ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت 13
  http://www.shareh.com/persian/magazine/baztab/16/08.htm.  1380، تير 16بازتاب انديشه، شماره  - 14
مجموعه مقاالت حقوقي اجتماعي، نياز وافر كنوني به وحدت،  -حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده، تاريخچه مختصر مبارزات ملت - 15

) 1359مهرماه  9، (چهارشنبه 365و ش  1359مهرماه  8شنبه  ، سه364اين مقاله در ش . 87-94صفحات  ،1381حقيقت، چاپ اول،  انتشارات
 اسالمى درج گرديد. روزنامه انقالب

   . 1388حكمت،  دگاهياز د تيحكومت، وال است،يدر اسالم، س ياسيعلوم س يعرفان يمبان دآباد،يب ژنيب 16
http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf  
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  شود. يم سكبالع و يد برابريتحد
نار كشود و پس از انتخاب مردم  ندگان مىيندگى فقط محدود به زمان انتخاب نماينما: ندگىيوارد بر نما اتانتقاد -4

با  يت نسبيثركو ا ستيس نكمنع يطرفدارت، شدت يثركدر انتخابات مبتنى بر اگر ياز طرف دشوند.  گذاشته مى
  . دارند يسانيك يريگ ميتصم ت مطلق آثاريثركا

ه همه در دست حزب كگانه را  توان قواى سه مىن، مكحا تيثركاسى و مسأله ايبا وجود احزاب س: قوا كيكتف يسست -5
  .دنمو كاز هم منف رديگ يمم قرار كحا

س با رأى كهر ست اگر يسان و برابر نيكت همه يصالح ي: وقترىيگ ميت در تصميثركت ايصالحعدم ان خطا و كام -6
همانگونه  ظلم شده است.به جامعه ت افراد يل عدم استفاده از صالحيبه دل، دينمات كمشار ماتياتخاذ تصمبرابر در 

  . »دننيآفر نمى شدان يكون نادان، يليده م« 17:ديگو يمن ته ك
 ياسيه نخبگان سكهاست  يراسكن وجوه قابل مشاهده در دمويده از بارزترين پدي: اار و آراى عمومىكب افيخطر فر -7

مردم سه « 18د:يفرما يم )ع( يعلن يرالمؤمنيحضرت ام نند.ك يت ميخود حما ياز منافع گروه يمردم يتحت شعارها
رو بادند و هر يهستند كه پ يكوچك يا مانند مگسهاير نجات هستند و يم و در مسا متعلّياند  يا عالم ربانياند:  دسته
  .»اند نگرفته ينبستند و روشن يطرف يت معرفت و آگاهيو استقالل ندارند. آنان از نورانكند  يم آنان را جذب ييصدا

  . استرى مانع توسعه اجتماعى يگ ميسلطه نخبگان بر تصم  :ت مردمكمانع مشار ننخبگا -8
اي و محلي تعريف  هاي انتخاباتي منطقه ناكافي بودن شناخت مردم نسبت به كانديداها: در انتخابات هرچند حوزه -9

تواند باعث انحراف  دهندگان شناخت كافي نسبت به كانديداها ندارند. لذا همين موضوع مي شود ولي معموالً رأي مي
   شود. آرمانياز دموكراسي 

 يها ها و نظام ومتكد در اداره حيدة قابل ترديپد يكدة انتخاب به عنوان يد تا پدينما يجاب مين موارد ايتوجه به ا
جامعه و  يها را به تعال ومتكتواند سرنوشت ح يم يو اجتماع يسايانات سيرا جريرد. زيقرارگ يمورد بررس ياسيس

ها  بيدچار آس ،شان بداننديه اكمسلط در جامعه قرار دهد و بدون آن ياسيشاند و افراد مردم را برده نخبگان سكت نيانسان
 يمعاصر حتّ يها يراسكها در دمو دهين پديبارز ا يها از حد و حصر خارج است. نمونهشمارش آنها ه كشوند  يو صدمات
شته نمودن آنها تحت پوشش حفاظت از حقوق كها و  شاندن مردم به جنگكار مالحظه شده است. يآن بس يانواع غرب

ومت مستقر كشور توسط حكدر داخل  يجاد تشنج و ناامنيحات، ايد و تجارت تسليرونق دادن به تول ،و در پنهان يمل
و  يالملل نيب يها جاد آشوبينه در اي، صرف هزيو انتظام يو نظام يتياعم از امن يومتكص بودجه به عوامل حيتخص يبرا

ئت يو سلطه به نفع ه يو ماد ياسيحصول اهداف س يات مردم متبوع برايمالمحلّ گر از يد يشورهاكمداخله در حقوق 
ارانه كبيفر يها ه داللت بر سلطهاست هم يا تب جداگانهكف يازمند تأليه شرح آنها نكن دست يار از ايمه و موارد بسكحا

                                                 
17 Hippolyte Taine (1828-1893). «Dix millions d’ignorances ne font pas un savoir.» 
Hippolyte Taine (1986), Les origines de la France contemporaine. L’ancien régime. Editions Robert Laffont, collection 
Bouquins, Paris. Première édition: 1875, tome I, p. 11. 
http://classiques.uqac.ca/classiques/taine_hippolyte/origine_France/origine_France.html  

عق، مييلون مع کل ريح، مل يستضيئوا بنور العلم و مل يلجؤو « - 18 ين و متعلم علي سبيل جناة و مهج رعاع، أتباع کل   .»ا إيل رکن وثيقالناس ثالثة: فعامل ر
  .147البالغه، حكمت  نهج
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  .دارد 19كراسيتورپورووو تبديل آنها به ك يمتعارف امروز يها يراسكثر دموكدر ا

 انتخابات الكترونيك

رود. به  بكار ميآراء براي اخذ و شمارش هاي الكترونيكي  رأي گيري با استفاده از سيستم ٢٠انتخابات الكترونيكواژه 
آورد. اولين بار  آوري و شمارش آراء را فراهم مي طور كلي در انتخابات الكترونيك بستري الكترونيكي شرايط جمع

هاي كارت  ميالدي در آمريكا و با استفاده از كارت پانچ و دستگاه 1960هاي انتخابات الكترونيك در سال  شيوه
گيري در كشورهاي مختلف  هاي رأي گيري اسكن نوري و ماشين هاي رأي ستمخوان بكار گرفته شد. پس از آن سي پانچ

در فرآيند انتخابات در طول زمان بر  (DRE) 22هاي ضبط مستقيم الكترونيكي ماشين 21مورد استفاده قرار گرفت.
جمع آراء منتقل هاي مختلف به مركز ت هاي آراء را از طريق شبكه ها قرار گرفت كه داده انتقال داده 23هاي عمومي شبكه
به   25 (PIN) در اين شيوه فرد با داشتن شماره شناسايي شخصي 24نمود كه در نهايت به انتخابات برخط تبديل گرديد. مي

  نمايد.  گيري مراجعه و اقدام به ثبت رأي خود مي وبسايت رأي

ر عمليات مبتني بر فناوري آوري، شمارش و تحليل مانند ساي هاي زياد آن در سهولت جمع اين شيوه عليرغم كارايي
بايست تمهيدات متنوعي با  الكترونيكي نيست و لذا براي حفظ امنيت رأي افراد مي هاي اطالعات مصون از خطا و ريسك

كم شماري  يا مواردي نظير جلوگيري از اضافه شماري 26توجه به نوع مخاطرات و تقلبات رايج براي آن فراهم آورد.
، 29،  دسترسي، تعيين هويت و تشخيص صحت رمز، قصد رأي دهنده، شفافيت، اجبار28رونيكهاي رأي الكت ، برگه27آراء

، سخت افرار و نرم افزار و ساير موارد مرتبط از جمله مسائل قابل توجه در انتخابات 30بازشماري و رسيدگي به آراء
   31هاي فني ارائه شده است. ها و راه حل باشد كه براي هر مورد بررسي الكترونيك مي

                                                 
19 Corporatocracy  
20 Electronic voting (E-Voting) 
21 Buchsbaum, T. (2004). "E-voting: International developments and lessons learnt". Proceedings of Electronic Voting in 
Europe Technology, Law, Politics and Society. Lecture Notes in Informatics. Workshop of the ESF TED Programme 
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26 Government Accountability Office (September 2005) "Federal Efforts to Improve Security and Reliability of Electronic 
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http://www.electiontechnology.com/research.php  
27  Government Accountability Office (May 2004) "Electronic Voting Offers Opportunities and Presents Challenges" 
Government Accountability Office (September 2005) "Federal Efforts to Improve Security and Reliability of Electronic 
Voting Systems Are Under Way, but Key Activities Need to Be Completed" 
Thompson, Ken (August 1984) Reflections on Trusting Trust 
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29 Gurchetan, S. Grewal, Mark D. Ryan, Sergiu Bursuc, Peter Y. A. Ryan. Caveat Coercitor: coercion-evidence in electronic 
voting. 34th IEEE Symposium on Security and Privacy, 2013. http://www.ieee-
security.org/TC/SP2013/papers/4977a367.pdf  
30 Hardesty, Larry. "Cryptographic voting debuts". MIT news. Retrieved 2009-11-30. 
‘Paper trail’ voting system used in Nevada, Associated PressSept. 7, 2004 
31 Mercuri R. (2002). "Florida Primary 2002: Back to the Future". Retrieved 2010-05-24. 
http://www.notablesoftware.com/Papers/BtF.html  
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9 

  ات تخليصيانتخاب

و مفسده در آن  ن نوع فساديه اكرد كرا انتخاب  يمردم افراد يتوان براساس رأ يه چگونه مكخواهد بود ن ياسؤال 
تا لهام گرفت توان از آن ا يه مكشده در متون ديني ذكر السالم  هيعل ياز انتخابات در زمان موس يا وهيمتر باشد. شكالاقل 

اين شيوه در تفاسير ذيل قرارداد.  يمسائل اجتماعامور سياسي و در  يمردم را بر مساند خدمتگزارالاقل افراد منتخب 
كه آيا انتخاب اوليه توسط موسي  34ذكر با اختالفهايي ذكر شده 33سوره اعراف 155و آيه  32سوره بقره 55-56آيات 

راي قوم بني اسرائيل (هفتصد هزار نفر) به نظر (ع) انجام شد يا از طرف مردم. ولي با توجه به تعداد افراد ذكر شده ب
اين آيات و تفاسير آنها اگرچه مجمل تر باشد.  رسد كه استنباط انتخاب افراد توسط خود مردم در مراحل اوليه صحيح مي

  توان از آن ايدة انتخابات تخليصي را گرفت. هستند ولي مي

به عنوان را  يدين خود افراد جدين در دور بعد از بينند. منتخبك يرا انتخاب م ين خود افراديوه افراد جامعه از بين شيدر ا
دن تعداد افراد يه تا رسين رويا .نندك يانتخاب ماز ميان همان افراد ن خود را يز منتخبين افراد نينند و اك يانتخاب ماصلح 

در هر مرحله از  گردند. معيننظر  مساند مورد ردنكپر  ياز برايرار شده تا تعداد افراد مورد نكبه نصاب الزم تمنتخب 
و فقط افرادي حائز  شوند اند از ليست رأي دهندگان خارج مي نياوردهكافي مراحل فوق افرادي كه در دور قبل رأي 

ميزان حد نصاب رأي افراد در هر مرحله را  .باشند كه در دور قبل رأي الزم را بدست آورده باشند شرايط رأي دادن مي
گيري بيشتر خواهد  توان بطور اختياري از قبل تعيين نمود. هرچه رقم حد نصاب بزرگتر باشد لزوماً تعداد مراحل رأي مي

  بود.

و  اقل باعث كاهش مداخالت دولتمرانتواند منجر به كشف اصلحيت كانديداها شود ولي ال عليرغم اينكه اين روش نمي
توسعة بسيار مهمي در سوق دادن انتخابات به سبب گردد كه در جايگاه خود  نخبگان سياسي در انحراف رأي مردم مي

  گردد. سمت آراء مردم مي

                                                                                                                                                        
Europe Technology, Law, Politics and Society. Lecture Notes in Informatics. Workshop of the ESF TED Programme 
together with GI and OCG. 
Zissis, D.; Lekkas (April 2011). "Securing e-Government and e-Voting with an open cloud computing 
architecture". Government Information Quarterly 28 (2): 239–251.doi:10.1016/j.giq.2010.05.010. 

َ ُموَسى َلن نـُّْؤِمَن َلَك َحىتَّ نـََرى اهللََّ َجْهَرًة فََأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوَأنُتْم تَنظُُرونَ « 32 و چون گفتيد اى  ».َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ مثَُّ بـََعْثَناُكم مِّن بـَْعِد َمْوِتُكْم . َوِإْذ قـُْلُتْم 
سپس شما را پس از . نگريستيد صاعقه شما را فرو گرفت موسى تا خدا را آشكارا نبينيم هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد پس در حالى كه مى

 .مرگتان برانگيختيم باشد كه شكرگزارى كنيد
 »َسْبعَني َرُجًال مليقاتنا َو اْختاَر ُموسى قـَْوَمهُ «: 155سوره اعراف، آيه  33
 سبعة منهم اختار مثّ  ألفاً، سبعني منهم فاختار ألٍف، سبعمأة القوم وكان از حضرت رضا (ع) روايت شده: در تفسير بيان السعاده في مقامات العباده، 34

هزار  سپس هفت برگزيدرا از آنها و قوم هفتصد هزار بودند. پس هفتاد هزار ربّه.  مليقات رجالً  سبعمائة ّمث اختار منهم سبعني منهم اختار مثّ  آالف،
  .اختيار كرد ميقات پروردگارشسپس هفتاد مرد از آنان را براي د از آنها را اختيار كرد صاختيار كرد سپس هفترا  از آنان

اهللا رياضي و محمدآقا رضاخاني، سازمان چاپ  ترجمه حشمت بيان السعادة في مقامات العبادة. ،حاج مالّ سلطانمحمد بيدختي گناباديحضرت 
 /http://www.sufism.ir، تهران. 1377و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 



10 

و  35هاي بيولوژيك انتخابات الكترونيك با توجه به توسعه موارد امنيتي در احراز هويت نظير احراز هويت با شناسه
هاي ارتباطي و موبايل امكان انجام اين رويه را  و توسعه و فراگيري ابزارها و شبكه 36طيهاي داده رب گسترش پايگاه

با اعمال اين شيوه  تسهيل و زمينة انجام كامل انتخابات الكترونيك تلخيصي را بصورت برخط فراهم نموده است.
گيري و بوروكراسي مربوط به آن نيست و هرفرد با احراز شناسة  هاي رأي برگزاري انتخابات نيازمند استقرار حوزه

 آورد.   مختص به خود شناسايي شده و حق شركت در انتخابات را بدست مي

  الكترونيك يصيلمحاسن انتخابات تخ

  قرار ذيل برشمرد:توان از  را مي يصيانتخابات تخلمحسنات 

 در آراء مردم تعديل نفوذ احزاب -1
 تعديل كاناليزه كردن اجباري رأي دهندگان به كانديداهاي مشخص -2
 حذف نظارت استصوابي -3
 رأي دهندگان در انتخاب فرد مورد نظر خودو انتخاب آزادي  -4
 كاهش مداخله و نفوذ نخبگان و صاحبان قدرت در جامعه -5
 كاهش اثر تبليغات -6
 مشورت و خرد جمعي افزايش شور و -7

  شوند: الكترونيكي از قرار ذيل به آن اضافه ميانتخابات همينطور محسنات 

 هاي رأي گيري كاهش تقلبات در حوزه -1
 كاهش هزينة برگزاري انتخابات -2
 افزايش سرعت شمارش آراء و كسب نتايج -3
 هاي آماري توليد سريع آمار انتخابات براي تحليل -4
 رفع اشتباهات در شمارش آراء -5
 حذف يا كاهش آراء مخدوش -6

  منابع و مĤخذ 

  ، تهران. 1378، 15، چاپ يو فرهنگ ي، انتشارات علميديالبالغه، ترجمه جعفر شه طالب، نهجيابن اب يحضرت عل •

و محمدآقا  ياضياهللا ر ترجمه حشمت .بيان الّسعادة يف مقامات العبادة ،يگناباد يدختيحاج مالّ سلطانمحمد بحضرت  •
  /http://www.sufism.ir، تهران. 1377، يسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم، يرضاخان

                                                 
35  Bio-Identity: Biometric Identity Authentication 
36  Relational Database 



11 

مجموعه مقاالت به وحدت،  ينونكاز وافر ين - خچه مختصر مبارزات ملتيتابنده، تار يتر نورعلكحضرت حاج د •
مهرماه  8شنبه  ، سه364ن مقاله در ش يا. 87-94صفحات  ،1381اول، قت، چاپ يانتشارات حق، ياجتماع يحقوق
 /http://www.sufism.ir د.ياسالمى درج گرد ) روزنامه انقالب1359مهرماه  9، (چهارشنبه 365و ش  1359

مجموعه ا تفاهم؟!، يانتخابات تناقص  يداها و آزادياندكت يص صالحيتابنده، تشخ يتر نورعلكحضرت حاج د •
، 1048ى، ش يهان هواكي .266-270، صفحات 1381قت، چاپ اول، يانتشارات حق، ياجتماع يمقاالت حقوق

 /http://www.sufism.ir .15، ص 24/6/1372چهارشنبه 
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  http://www.shareh.com/persian/magazine/baztab/16/08.htm.  1380ر ي، ت16شه، شماره يبازتاب اند •
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