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  الکترونیکتخلیصی انتخابات بهبود تحقق دموکراسی با فرآیند 
  

  1دآبادیژن بیب  
  
  

  دهکیچ

گیري اشاره و به نقائص  با نگاهی به شکل کلی و متعارف انتخابات در کشورها به اهمیت شورا و تصمیم ن مقالهیدر ا
اي بیان  پردازیم و سپس انتخابات تخلیصی مرحله دموکراسی و انتخابات و سابقه و فرآیند انتخابات الکترونیک می

  شود.  می

ن خود یافراد جامعه از بئیل در زمان موسی (ع) است. در این شیوه الهام گرفته از نحوه انتخاب بنی اسراانتخابات تخلیصی 
ن افراد ینند و اک یانتخاب مبه عنوان اصلح را  يدین خود افراد جدین در دور بعد از بینند. منتخبک یرا انتخاب م يافراد

رار شده تا کبه نصاب الزم تمنتخب دن تعداد افراد یه تا رسین رویا .نندک یانتخاب ماز میان خود ن خود را یز منتخبین
  گردند. معیننظر  ردن مساند موردکپر  ياز برایتعداد افراد مورد ن

تري  در پایان به محاسن این شیوه اشاره خواهیم داشت که با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباط قابلیت انجام سهل
  کراسی آرمانی خواهد شد.خواهد داشت و موجب بهبود فرآیندهاي انتخاباتی و تحقق بیشتر دمو

  
  انتخابات تخلیصی، رأي گیري، دموکراسی، انتخابات، انتخابات الکترونیک، شورا: واژهکلید

  

  مقدمه

توانند جامعه و  ها مدیریت جوامع را به عهده دارند و چنانچه حکّام افرادي الیق و دانا و با تدبیر باشند می حکومت
ت و ین شخصیتر مکین فرد و حیتر ومت عاقلکاگر در رأس حمسلماً رفاه مادي و معنوي سوق دهند. ها را بسوي  انسان

سمت خالفت و  يذات بار يت و از سویت و والوبه نسبت به خلق خدا سمت اُکرد یبشر قرار گفرد ن یتر کیمز
با فضائل  فرديه کند ک یق میتصد یهر عاقل و گردد یل مکیفاضلتر تش يا نهیداشته باشد، جامعۀ بهتر و مد یندگینما

عامۀ  يت براین شخصیشناخت ا ،مسئله غامض یومت است. ولکرأس ح ينه براین گزیگران بهتریمل از دکو ا یانسان
روان همۀ یه پکن است یزم يبر رو یفۀ الهیت همان خلین شخصیابند. مسلماً اید و بنرا بشناس وه چگونه اکمردم است 

خداوند با  است وخداوند  و منصوب گردد یمردم انتخاب نم آراءت به ین شخصیحضرتش هستند. اان منتظر ظهور یاد
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  . و خارج از اختیار و انتخاب مردم است دنمای یمخود فه ینصب خلاقدام به  فه سابقیخل توسطق فه الحین خلییتع

ریاست و ه باز زد سرخداوند فه یخل قبولاز  و طالبین قدرتشگان یپ استیسدر طول تاریخ در اکثر قریب به اتّفاق موارد 
آنها مردم را و نه از براي حفظ و حراست از حقوق آنها به که  شود ه میی سپردهای امور به طرق مختلف به افراد یا گروه

و تحت عنوان آراء انتخاب رؤساي امور حکومتی به هاي  همان رویه ها، ز این روشکشند. یکی ا دنبال خود می
ظاهر  خوشهاي  از جمله روش »سالم«ند انتخاب فرد یا افراد هیئت حاکمه به طریق دموکراسی چهر. است یراسکدمو

باشد ولی محاسن و معایب خود را داراست و چنانچه مکانیزم رأي گیري در آن  میبراي کسب آراء افراد جایگزین 
عموماً انتخابات در غالب کشورها با کمی تفاوت بهبود یابد شاید از معایب آن کاسته و بر محاسن آن افزوده شود. شیوه 

اي از انتخابات خواهیم پرداخت که موسی (ع) در انتخاب  از ساختار تقریباً مشابهی برخوردار است. در این مقاله به شیوه
هرچند این . در انتخاب فرد یا افراد برتر داردبیشتري افراد براي همراه کردن خود به کوه طور استفاده نمود که مزایاي 

هاي انتخابات دموکراتیک را برطرف  قصی از نقائص شیوهواتواند ن میحداقل  رویه نیز کامل و بدون عیب نیست ولی
تقلیل دهد. در این ارتباط با توجه به توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و افزایش تعداد افراد شدت آنها را یا الاقل کند 

فرآیندهاي با  زیادياي مطرح شود که سازگاري  شیوه الکترال مورد نظر به گونهجوامع سعی بر این خواهد بود تا 
  انتخابات الکترونیک داشته باشد.

  انتخاباتشکل کلی و متعارف 

معموالً با نامزد  دیگر يشورهاکو نوع مورد استفاده آن در  یغرب يها یراسکدر دمو يداتوریاندکمتعارف  يها وهیش
داها صورت یاندکخود  یا حتّی یاجتماع يا گروههای یاسیس 2يها ونیسکا فریداها از طرف احزاب یاندکنمودن 

رده خود را مسؤول که آنها را نامزد ک یه حافظ منافع گروهکنده و بلیند به عنوان نماین فرآیداها در ایاندکرد. یگ یم
ا گروه مزبور یبون حزب یده شدند به عنوان تریانتخابات برگزان یداند و چنانچه در پا ینندگان مکنامزد ياحصاء منافع برا

خود اقدام به  یو اطالع رسان يا و رسانه یاسیس يها ینندگان با البکند. در عوض نامزدینما یفه میدر پارلمان انجام وظ
  نند. کت یحمااز او ز ینظر نموده تا مردم ن مورد يدایاندک یمعرف

نگ یلتریف یه نوعکشود  یم ز همراهین ییها یشیج است همواره با مصلحت اندیشورها راکاز  ياریوه گرچه در بسین شیا
پست  يتصد ندگان پارلمان در هنگامیه نماکنیا يبرا یومتکو ح یتیامن يها مثال سازمان يگردد. برا یم یتلق یانتخابات

 ینظارت يها وهیت نموده و با شین صالحییداها را تعیاندکساز نباشند در وهلۀ اول  ت مزاحمتیمکحا يالت مجلس براکو
قلمداد شور کپارلمان منطبق با مصالح  یندگینما يآنها را برا يداتوریاندکو  دهمسدود کرشان را یگرانددن و یمخالفراه 

 یمبارزات انتخابات يداها برایاندکاز  یفیمعموالً ط ،دهین پدیند. لذا بسته به قدرت مقابله گروهها و احزاب با اکن ینم
 یرد آنان مزاحمتکرد و عملیگ یت قرار میمکف نظرات آنها در فروع مسائل حایه طکشوند  یم یانتخابات يها وارد حوزه

ان کا تی كند و لذا صاحبان قدرت دچار شوک یومت را دچار تحوالت مهم نمکومت نداشته و اقدامات آنها حکح يبرا
ها را  ومتکاز درون ح یگردد ول یومت مکمدت سبب حفظ حوتاه کوه گرچه در ین شینخواهند شد. ااز این سمت 
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د یمخالف وضع موجود پد يروهایدر اثر وجود نجامعه  یاجتماع - یاسیاز سین یکبه عنوان را تحول یز .ندک یفرسوده م
وب شده کسر يروهایاند و ن وب شدهکسر یروها به صورت مقطعیاز گرفته شود عمالً نین نیا يو اگر جلو ،دیآ یم

شود و  یادتر آزاد میار زیبس ییرویش از طول خود و با نیهرگاه رها شود در ابتدا بو فنر جمع شده نیروي یک نند هما
 يا د به گونهیبا يقانونگذار يگر پارلمان بعنوان مجراینشان را. به عبارت دکند و هم تاکب یرا تخر كند هم تانتوا یم

و  یح و قانونیصح یگردش ،ان امور اجتماع در قالب قانونیند تا جرکزه یانالکها را در قالب قانون  ازها و خواستهیباشد تا ن
افراد جامعه در جهت  يازهایها و ن خواسته يروین امر سبب استفاده از نیابد و ایجامعه ب يها ازها و خواستهیمنطبق با ن

و ثبات جامعه به شود  یم ت. لذا قبول آراء مخالف سبب ثبات جامعهیمکاست و نه در جهت مقابله با حا یمنافع اجتماع
و بهبود  یتواند سبب تحول و دگرگون یمخالف م يرکف يها انیز هست هرچند قبول جریت نیمکثبات حا یمعن
ومت هر کتخابات به صالح جامعه و حبر امر ان ن دستیز اا يها نظارتاعمال ه کن اساس است یشود. برابت هم یمکحا

  3 ست.یدو ن

 رسان به بیآس يند از عمده محورهاک یفا میرا ا ینقش اساس يامروز يها یراسکه در دموکخود مسئله انتخابات 
داها یاندک 4ییجو يو برتر يا غات رسانهیه اساس آن بر تبلک يامروز یفعل يها وهیرا انتخابات با شیاست. ز یراسکدمو

ه کفراهم آورد  یطیشرا یعنی 5ند.کمخدوش  یتواند شالودة اصالت انتخابات را به راحت یگر قرار دارد میدیکنسبت به 
 يگریتر از د نییمعرفت و دانش پاآگاهی و از لحاظ علم و  ياگر فرد یلکمردم در انتخاب اصلح موفق نشوند. به طور

سب کعلم و معرفت و دانش او را  یرا وقتیز .تر را بشناسد تر و با دانش معرفت باتر و  آگاهتر و  تواند فرد عالم یباشد نم
و  ید اعلیه معرِّف باکشود  یم رکر ذرّکمنطق معلم لذا در  .شناسد یاو را ممیزان آگاهی گردد و  یاو م يرد مساوک

ف باشد. با توجه به ا یاَجل به طور کلی و به طور اخص در شکل متعارف آن ه انتخابات کد گفت ین موضوع بایاز معرَّ
را  یقین حقیصلحم و افترا، و دروغ يارکبیو فر ياّر با ظاهرسازکه رندان مکانتخاب اصلح باشد بل يبرا يتواند ابزار ینم

خالف خوف  رتکاباند و از ا دهیه به مقام علم رسک کیمز يمسلماً انسانها نند.ک ین میگزیرون و خود را جایاز صحنه ب
 يگران برایشان از خدا ترسان و در صحت اعمال خود دقّت دارند و دیرا اید. زبوخواهند رنده نن مبارزه بیدارند در ا
از به انحاء مختلف نگونه اعمال یف ایرون خواهند نمود. طیب خود را از صحنه بیه صالح بدانند رقکا هرطور یحصول دن

  خ ثبت است.یو در تار ده شدهید یکیزیت تا حذف فیترور شخص

                                                 
  براي توضیحات بیشتر در این مورد نگاه کنید به:  -  3

 یمجموعه مقاالت حقوقا تفاهم؟!، یانتخابات تناقص  يداها و آزادیاندکت یص صالحیتابنده، تشخ یتر نورعلکحاج د يحضرت آقا
 .15، ص 24/6/1372، چهارشنبه 1048ى، ش یهان هواکی .266-270، صفحات 1381قت، چاپ اول، یانتشارات حق، یاجتماع

 يبرتراست.  یاسالم يبرادره برادر مسلمان خود دور از شأن اخوت و یغ بر له خود و برعلیو تبل یدر مبارزات انتخاب یطلب ياصوالً برتر - 4
آخرت را از آن  ين سرایا«د: یفرما ید نشده است و مییز در اسالم تأین یانتخابات يداهایاندکتحت عنوان رقابت نامزدها و  یانتخابات ییجو

اُر : «83ه یآ سورة قصص،» اران است.کزیپره يو فساد نباشند و سرانجام برا ییجو ين خواهان برتریه در زمکم یا قرار داده یسانک تِْلَك الدَّ
 ». اْآلِخَرُة َجنَْعُلها ِللَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلو�ا ِيف اْألَْرِض َو ال َفساداً َو اْلعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ 

  نگاه کنید به: 5
  .تهران، 1372، انتشارات دانشگاه تهران، یترجمه ابوالفضل قاض، یاسیس یشناس جامعه ،سیدورژه، مور

 .1349چاپ اول:  ،1354ن، یلک، فرانیبیج يتابهاک، تهران، یاست، ترجمه ابوالفضل قاضیس، اصول علوم سیدوورژه، مور
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  يریگ میو تصم اشور

ز ین شور يبرا ید مرجعننک یزه میانالک يساز میتصم يمردم را برا يه منافع گروههاکنیسم عالوه برایپارلمانتار يها نظام
ها و قوت طرح و نقاط ضعف یبه بررس پارلمان عمالً يرا به شور گذاشته و شورا اتموضوع یعنی. دهند یل مکیتش
آنها  يآنچه در نزد خداست برا« :6دیفرما یه مکم است یرک قرآن دستورموافق با ن شورا یپردازد. ا یم يشنهادیپح یلوا
نند و ک یه از گناهان بزرگ اجتناب مکتر است، آنان  ندهینند بهتر و پاک یل مکاند و به پروردگارشان تو مان آوردهیه اک

گزارند و امرشان  ینند و نماز مک یدعوت پروردگارشان را اجابت مه کبخشند و آنان  یچون در خشم شوند خطاها را م
  .»نندک یم انفاق میا داده يگر است و از آنچه به آنها روزیدیکبر مشورت با 

دارد. در  یان میت شور و مشورت را بیه اهمکم شورا باشد بلیبراساس تصم يریگ میه تصمکن ندارد یا ه داللت برین آیا
الت کو یم گرفتیه تصمکن پس آنگاه کها مشورت  ارها با آنکو در « :7دیفرما ی(ص) م رمکامبرایگر خطاب به پیه دیآ

 ترجمه »نکل کخدا تو بر«ها  ترجمه یه در بعضین آیا یمعن .»ن را دوست داردیلک. همانا خداوند متورداببر خدا 
غه مفرد یرا با ص »یم گرفتیتصم« ه اوالًکاز آنجا  یچندان تفاوت ندارند ول یگرچه هر دو ترجمه در حدود معن .شود یم

ن است یزم يشأنه بر رو یب حق تعالیامبر ناینظر گرفته شود پ ابت درین یالت اگر به معنکاً ویثان ،آورده است و نه جمع
  باشد. ابت از طرف منیبه ن تاز آن خود يریگ میتصم ین ولکه: در امور مشورت کشود  یم ن مفهوم استنباطیجتاً اینت

ا در ین. کمخصوصاً در جنگ با آنها مشورت  یعنی  َو شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمرِ «: 8ندیفرما یالسعاده م انیر بیه در تفسین آیدر شرح ا
آنان با تو و  يردن دلهاکزه نمودن نفس آنان و دوست کین به جهت پایح است، و ایه مشورت در آن صحک يزیهر چ

را در مشورت رفع مالمت و ندامت و جلب یردن رسم مشورت در امت توست، زکآنها و سنّت  يگرفتن از رأ کمک
 يزیاگر چ یم: حتّیگوئ یه مکست. بلیه در انفراد نفوس آن اثر نکاست  يت است، چون در اتّفاق و اتّحاد نفوس اثرکبر
ه مشورت کست یسته نیدهد پس شا یار مر قرینباشد خداوند حتماً در آن خ يریه در آن مشورت و اتّفاق نفوس شده خک

و اتّفاق آراء اعتماد  ابر شور يبعد ازمشورت و اتّفاق بر امر يردکه عزم کپس آنگاه  فَِإذا َعَزْمتَ  شود. كدر امور تر
صالح اش و ین، و او را در امور خوکپس اعتماد بر خدا  فـَتَـوَكَّْل َعَلى ا�َّ  را صالح و فساد امور به دست خداست.ین، زکم

ل که توکبدان  ل است.کب در تویست، جهت ترغیفوق محبت خدا ن یچ شرفیو ه  بُّ اْلُمتَـوَكلِّنيِإنَّ ا�ََّ حيُِ  ر.یل بگکیآن و
دقّت  تیغان آنها در یشود، و فرق ب یاستعمال م يگرید یدام در معنکدارند و هر متقارب یض معانیم و تفویو تسل

ض یبر خداست، و تفو امورتردن کعرضه  ،می، و تسليریل بگکیت ویارهاکه خدا را در کن است یل اکرا تویاست، ز
ست، و در یل نکه در توکاست  لیتبجنوع  یکم یت بخود است پس در تسلیه از نسبت انانکخارج شدن از نسبت امور بل

                                                 
ٌر َو أَْبقى«، 36 - 38ات، ی، آيسوره الشور - 6 ْم يـَتَـوَكَُّلونَ   ِللَّذيَن آَمُنوا َو َعلى  َو ما ِعْنَد ا�َِّ َخيـْ

مثِْ َو اْلَفواِحَش َو ِإذا ما   . َو الَّذيَن َجيَْتِنُبونَ  َرّ�ِِ َكبائَِر اْإلِ
نَـُهْم َو ِممَّا َرزَْقناُهْم يـُْنِفُقون  َغِضُبوا ُهْم يـَْغِفُروَن. َو الَّذيَن اْسَتجابُوا ِلَرّ�ِِْم َو َأقاُموا الصَّالَة َو َأْمُرُهْم ُشورى مقامات العباده  یان السعاده فیر بیدر تفس. »بـَيـْ

ت خود یندارند، چه از انان ينند و استبداد در رأک یمشورت م اندر امورش یعنی »بينهم یامرهم ذو شور « ای» مرهم شوری بينهما«« :هکمرقوم است 
 .82صفحه  ،ترجمه 13جلد ». ان آن اعتماد دارندیر و بیخدر طلب ل کگر و در یدیکاند، همه به  خارج شده

َ حيُِ  اْألَْمِر فَِإذا َعَزْمَت فَـتَـوَكَّْل َعَلى ا�َّ َو شاِوْرُهْم ِيف « ،159ه یسوره آل عمران، آ - 7  » بُّ اْلُمتَـوَكلِّنيِإنَّ ا�َّ
 .436صفحه  ،ترجمه 3مقامات العباده، جلد  یان السعاده فیب -  8
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ض مجال توجه به  يه براکاست  لیتبجنوع  یکض یتفو دهد. یز نمیرا ن لیتبجمفو«  

را الزم بدانند در برابر  يامبرش امریه خدا و پک یحق ندارد هنگام يا مؤمنهمؤمن و چ یو ه« :9دیفرما یگر میه دیدر آ
گرفتار شده  يارکآش یند به گمراهکخدا و رسولش را  یس نافرمانکداشته باشد و هر ياریفرمان خدا از خود اخت

ها،  ها، نشست تهیمکه سطوح اعم از شوراها، یلکمات در یناسخ تمام تصم یه فرمان نبکن دارد یز داللت بر این نیا .»است
به آنها را  يریگ میار تصمین شوراها را داده باشد و اختیل اکیدستور تش یاگر خود نب یها و... است حتّ ئتیها، ه پارلمان

  رده باشد.کض یتفو

 ينافذ بودن رأ مبنی بر یتوان استنباط ینماز آنها ه کن دارند یه در مورد شورا نازل شده، داللت براک یاتیآ یبررس
را یرد. زکاخذ  يا هیدییسم تأیپارلمانتار یراسکدمو یصه اصلیهمان نق يتوان برا یگر نمید. به عبارت دنموت یثرکا

باشد و بتوان  يز مساویه ارزش آراء آنها نکستند ین يمساوو تقوا دانش علم و و شعور و عقل و  كها از لحاظ در انسان
  ز داد.ییح را از غلط تمیت آن صحیثرکبا شمارش آراء و احراز ا

شم یاند یو من بر آن م ییخود را بر من بگو یه نظر مشورتکبرتوست «: 10دیفرما ی(ع) م ین موضوع علیدر ارتباط با ا
ه مطالب قبل در کابن عباس بود  یش در جواب نظر مشورتیفرما .»ینک یپس اگر برخالف نظر تو بود پس مرا اطاعت م

مات یمافوق تصم یا وصی یا ولی یست. و فرمان نبیاالمر ن یاول يشورا ناسخ رأ يرأ یعنیند. ک ید میمورد شور را تأئ
  11شورا است.

است جمهور اجازه یا به ریکشور آمرکمثل کشورها  ین اساسیقوان یمات پارلمان در بعضیدر مورد تصم کن سبیمشابه ا
 یا وصیمحور (ع)  یا ولیمحور (ع)  یه نبک یومتکح یعنی یواقع ینیومت دکند. در حکداده تا مصوبات پارلمان را وتو 

شوند با  یجاد میا یدر امور اجتماع يریگ میتصم يه براکا مشابه یر پارلمان ینظ ییمحور باشد اصوالً قدرت شوراها(ع) 
ه کت است ز سنّیمشروطه ن يها ومتکح ین موضوع در برخیشود. ا یض میار به آنها تفویاخت یا وصی یا ولی یاذن نب
چند  ند. و هریافت نماید به حضور پادشاه برسند و از او اذن دریدر انتخابات با یافک يپارلمان بعد از احراز رأ ياعضا

  رده است.کاخذ  ینیتشابه خود را از اصول د کمعذلشود  یم انجام یفاتین موضوع به صورت تشریا

                                                 
ْن َيُكوَن َهلُُم اْخلِيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهْم َو َمْن يـَْعِص ا�ََّ َو َرُسوَلُه فَـَقْد َضلَّ َو ما كاَن ِلُمْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضى ا�َُّ َو َرُسولُُه َأْمرًا أَ «، 36ه یسوره احزاب، آ - 9

 .»َضالالً ُمبينا
 .321مت کالبالغه، ح نهج -  10
ُتْم تـُْؤِمُنوَن َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا ا�ََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِيل اْألَْمِر «. 59سورة نساء، آیۀ  -  11 ٍء فَـُردُّوُه ِإَىل ا�َِّ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنـْ

ْ
ِمْنُكْم فَِإْن تـََنازَْعُتْم ِيف َشي

ٌر َوَأْحَسُن �َِْويًال  هستند فرمان (از طرف خدا و رسول) که از خود شما صاحبان فرمان خدا و رسول و  مان،یاهل ا يا.»ِ��َِّ َواْليَـْوِم اْآلِخِر َذِلَك َخيـْ
شما  يکار برا نی. ادیدار مانیا امتیاگر به خدا و روز ق دیکار به نزاع کشد آن را به خدا و رسول بازگردان يزیپس اگر در چ د،یاطاعت کن
 تر خواهد بود. عاقبت بهتر و خوش



6 

  دموکراسیو ات انتخاب

حال  یعنیاست.  یاسیس يها ار مهم در نظامیه از مباحث بسکشود  یم منتج یراسکن بحث به موضوع انتقاد از دمویادامه ا
سازد پس  یه مصالح جامعه را محقق نمکشاند ک می یجوامع را به سمت یراسکانتخابات براساس اصول متعارف دمو که

ف یتعر یراسکتحقق دمو يد مالحظات انتخاب و انتصاب براینمود. با ینیبه انتخاب و انتصاب را بازب یلکد نگرش یبا
ل ینه فاضله از آن دارد را مجدداً تحلیمد یس تلقکه در پشت اذهان عموم نقش بسته است و هرکآن  یواقع یشده به معن

  ف نمود.یو تعر
َوِإْن ُتِطْع َأْكَثَر َمْن ِيف اْألَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل ا�َِّ ِإْن « 12فرماید میخطاب به رسول اکرم (ص) خداوند در قرآن کریم 

نى تو را از راه خدا کروى یباشند پ ین میه در سرزمکسانى کشتر یو اگر از بیعنی  »يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َخيُْرُصونَ 
. این آیه زنگ هشداري براي پردازند  ن نمىینند و جز به حدس و تخمک یروى نمیپ نند آنان جز از گمانک یگمراه م

  هایی است که مبتنی بر رأي مردم است. حکومت

ارد وبه آن  یاند و انتقادات متنوع ننموده ینظام مطلوب تلق یکرا به عنوان  یراسکدمو یاسیاز فالسفه س ياریبس
گاه ناز  ت آگاهان جامعه است.یت مردم نسبت به اقلیثرکا ینسب یبا ناآگاه ن آنها در رابطهیتر یه اساسکاند  دانسته

 و ه عاطفىکند ک مى یچه هوس توده مردمیه سرنوشت جامعه را بازکن است یادر راسى کدمو یال اساسکش، ا13افالطون
ر آنها و یز تحت تأثیرهبران نند، باش ه توده مردم بر آن غالبکاى  در جامعهگر ید يز سو. استندیرات نکنوکتو  ندمتعصب
ن یا هکنند ک 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 کافالطون، در مورد آزادى به عنوان جوهره دموگر یدراد یه تباهى جامعه است. ایما وهیش
ن یى بهترراسى است و حتّکلى مخالف دموکبه طور ز ینارسطو  .زدیر ت وفاق اجتماعى را در هم مىدو حصر بش حد بى

تاتورى یکثباتى و د بى ومت مردم سببکحراسى، کدمو به نظر اغلب منتقدان 14.داند نوع آن را حاوى تعارض اصولى مى
به  یحتّآنها را ه کشوند  یمردم مجبور ممنتخب مردم براى راضى نگهداشتن ارگزاران کگى است. یما ت و باعث بىیثرکا

 و دهد یتنزل مر آنها را کند و سطح فک ها را با هم برابر مىانسانراسى همه کدمو: سدینو مى 15ان پرویستیرکند. یستادروغ ب
ر موارد ینظ يه در قالب مواردک 16شده است یراسکاز دمو يگریند. انتقادات متنوع دک مجرى قانون مىرا ر یاشخاص حق

  :17میپرداز یبه آن نمبیش از آن نجا یاست و ا يبند قابل دسته لیذ

                                                 
 . 116ه ی، آانفالسوره  -  12
 ، چاپ دوم.2002، انتشارات پرسش، یجهانشاه دیتو، فئدو)، ترجمه جاویرک، يسقراط (آپولوژ ين روزهایافالطون، واپس 13
 .1349، یبیج يتابهاک یت سهامکچاپ دوم: شر، تید عنایاست، ترجمه حمیارسطو، س 14
  http://www.shareh.com/persian/magazine/baztab/16/08.htm.  1380ر ی، ت16شه، شماره یبازتاب اند -  15
، یاجتماع یمجموعه مقاالت حقوقبه وحدت،  ینونکاز وافر ین -خچه مختصر مبارزات ملتیتابنده، تار یتر نورعلکحاج د يحضرت آقا - 16

) 1359مهرماه  9، (چهارشنبه 365و ش  1359 مهرماه 8شنبه  ، سه364ن مقاله در ش یا. 87-94صفحات  ،1381قت، چاپ اول، یانتشارات حق
 د.یاسالمى درج گرد روزنامه انقالب

   . 1388حکمت،  دگاهیاز د تیحکومت، وال است،یدر اسالم، س یاسیعلوم س یعرفان یمبان دآباد،یب ژنیب 17
http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf  

http://www.shareh.com/persian/magazine/baztab/16/08.htm
http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf
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ومت کح« ،»تیثرکومت اکح«راسى در سه مفهوم کدموه ک ین معنی: به اراسىکت و مبانى دمویماه ف،یابهام در تعر -1
  داشته باشند.  یمختلفر یتوانند تعاب یدام مکه هرک ار رفته استکبه  »قوا کیکتف«و  »قانون

ساند ابى به میآنان براى دستبه سان یکفرصت  ياعطابرابرى شهروندان در مقابل قانون و : برابرى فیابهام در تعر -2
  .ستیدن افراد نرکراسى برابر کهدف دموو شود  یم یتلق یراسکدمو يمبنادولتى 

سبب  يل به آزادیف نشده. تمایتعر يو برابر يآزادن یها مرز ب یراسکدر دمو یعنی: ن آزادى و برابرىیتعارض ب -3
  شود. یم سکبالع و يد برابریتحد

نار کشود و پس از انتخاب مردم  ندگان مىیندگى فقط محدود به زمان انتخاب نماینما: ندگىیوارد بر نما اتانتقاد -4
با  یت نسبیثرکو ا ستین سکمنع يطرفدارت، شدت یثرکدر انتخابات مبتنى بر اگر یاز طرف دشوند.  گذاشته مى

  . دارند یسانیک يریگ میتصم ت مطلق آثاریثرکا
ه همه در دست حزب کگانه را  توان قواى سه مىن، مکحا تیثرکاسى و مسأله ایبا وجود احزاب س: قوا کیکتف یسست -5

  .دنمو کاز هم منف ردیگ یمم قرار کحا
س با رأى کهر ست اگر یسان و برابر نیکت همه یصالح ی: وقترىیگ میت در تصمیثرکت ایصالحعدم ان خطا و کام -6

همانگونه  ظلم شده است.به جامعه ت افراد یل عدم استفاده از صالحیبه دل، دینمات کمشار ماتیاتخاذ تصمبرابر در 
  . »دننیآفر نمى شدان یکون نادان، یلیده م« 18:دیگو یمن ته ک

 یاسیه نخبگان سکهاست  یراسکن وجوه قابل مشاهده در دمویبارزترده از ین پدی: اار و آراى عمومىکب افیخطر فر -7
مردم سه « 19د:یفرما یم )ع( یعلن یرالمؤمنیحضرت ام نند.ک یت میخود حما یاز منافع گروه یمردم يتحت شعارها

بادند و هر رو یهستند که پ یکوچک يا مانند مگسهایر نجات هستند و یم و در مسا متعلّیاند  یا عالم ربانیاند:  دسته
  .»اند نگرفته ینبستند و روشن یطرف یت معرفت و آگاهیو استقالل ندارند. آنان از نورانکند  یم آنان را جذب ییصدا

  . استرى مانع توسعه اجتماعى یگ میسلطه نخبگان بر تصم  :ت مردمکمانع مشار ننخبگا -8
اي و محلی تعریف  هاي انتخاباتی منطقه هرچند حوزهناکافی بودن شناخت مردم نسبت به کاندیداها: در انتخابات  -9

تواند باعث انحراف  دهندگان شناخت کافی نسبت به کاندیداها ندارند. لذا همین موضوع می شود ولی معموالً رأي می
   شود. آرمانیاز دموکراسی 

 يها ها و نظام ومتکاداره ح د دریدة قابل تردیپد یکدة انتخاب به عنوان ید تا پدینما یجاب مین موارد ایتوجه به ا
جامعه و  یها را به تعال ومتکتواند سرنوشت ح یم یو اجتماع یاسیانات سیرا جریرد. زیقرارگ یمورد بررس یاسیس

ها  بیدچار آس ،شان بدانندیه اکمسلط در جامعه قرار دهد و بدون آن یاسیشاند و افراد مردم را برده نخبگان سکت نیانسان
 یمعاصر حتّ يها یراسکها در دمو دهین پدیبارز ا يها از حد و حصر خارج است. نمونهشمارش آنها ه کشوند  یو صدمات
 منافعشته نمودن آنها تحت پوشش حفاظت از کها و  شاندن مردم به جنگکار مالحظه شده است. یآن بس یانواع غرب

                                                 
18 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  

الناس ثالثة: فعامل ر�ين و متعلم علي سبيل جناة و مهج رعاع، أتباع کل �عق، مييلون مع کل ريح، مل يستضيئوا بنور العلم « .147حکمت  البالغه، نهج - 19
  .»و مل يلجؤوا إيل رکن وثيق

http://classiques.uqac.ca/classiques/taine_hippolyte/origine_France/origine_France.html
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ص یتخص يومت مستقر براکشور توسط حکدر داخل  یجاد تشنج و ناامنیحات، اید و تجارت تسلیرونق دادن به تول ،یمل
و مداخله در  یالملل نیب يها جاد آشوبینه در ای، صرف هزیو انتظام یو نظام یتیاعم از امن یومتکبودجه به عوامل ح

مه و کئت حایو سلطه به نفع ه يو ماد یاسیحصول اهداف س يات مردم متبوع برایمالمحلّ گر از ید يشورهاکحقوق 
ثر کارانه در اکبیفر يها است همه داللت بر سلطه يا تب جداگانهکف یازمند تألیه شرح آنها نکن دست یار از ایبسموارد 

  .دارد 20کراسیتورپورووو تبدیل آنها به ک يمتعارف امروز يها یراسکدمو

 انتخابات الکترونیک

رود. به  بکار میآراء براي اخذ و شمارش هاي الکترونیکی  رأي گیري با استفاده از سیستم ٢١انتخابات الکترونیکواژه 
آورد. اولین بار  آوري و شمارش آراء را فراهم می طور کلی در انتخابات الکترونیک بستري الکترونیکی شرایط جمع

هاي کارت  میالدي در آمریکا و با استفاده از کارت پانچ و دستگاه 1960هاي انتخابات الکترونیک در سال  شیوه
گیري در کشورهاي مختلف  هاي رأي گیري اسکن نوري و ماشین هاي رأي گرفته شد. پس از آن سیستم خوان بکار پانچ

در فرآیند انتخابات در طول زمان بر  (DRE) 23هاي ضبط مستقیم الکترونیکی ماشین 22مورد استفاده قرار گرفت.
هاي مختلف به مرکز تجمع آراء منتقل  هاي آراء را از طریق شبکه ها قرار گرفت که داده انتقال داده 24هاي عمومی شبکه

به   26 (PIN) در این شیوه فرد با داشتن شماره شناسایی شخصی 25نمود که در نهایت به انتخابات برخط تبدیل گردید. می
  نماید.  گیري مراجعه و اقدام به ثبت رأي خود می وبسایت رأي

آوري، شمارش و تحلیل مانند سایر عملیات مبتنی بر فناوري  هاي زیاد آن در سهولت جمع این شیوه علیرغم کارایی
بایست تمهیدات متنوعی با  الکترونیکی نیست و لذا براي حفظ امنیت رأي افراد می هاي اطالعات مصون از خطا و ریسک

کم شماري  یا مواردي نظیر جلوگیري از اضافه شماري 27آورد.توجه به نوع مخاطرات و تقلبات رایج براي آن فراهم 
، 30،  دسترسی، تعیین هویت و تشخیص صحت رمز، قصد رأي دهنده، شفافیت، اجبار29هاي رأي الکترونیک ، برگه28آراء

                                                 
20 Corporatocracy  
21 Electronic voting (E-Voting) 
22 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 
together with GI and OCG. 
Bellis, Mary. The History of Voting Machines. http://inventors.about.com/library/weekly/aa111300b.htm  
23 Direct-Recording Electronic (DRE) Voting Machine 
24 Public Network DRE Voting System 
25 Online Voting. 
26 Personal Identification Number (PIN) 
27 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". http://www.gao.gov/new.items/d05956.pdf    
The Election Technology Library research list - A comprehensive list of research relating to technology use in elections. 
http://www.electiontechnology.com/research.php  
28  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 
Schneier, Bruce (September 2004), openDemocracy What’s wrong with electronic voting machines? 
29 Digital ballot 
30 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  

http://inventors.about.com/library/weekly/aa111300b.htm
http://www.gao.gov/new.items/d05956.pdf
http://www.electiontechnology.com/research.php
http://www.ieee
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ات ، سخت افرار و نرم افزار و سایر موارد مرتبط از جمله مسائل قابل توجه در انتخاب31بازشماري و رسیدگی به آراء
   32هاي فنی ارائه شده است. ها و راه حل باشد که براي هر مورد بررسی الکترونیک می

  ات تخلیصیانتخاب

و مفسده در آن  ن نوع فسادیه اکرد کرا انتخاب  يمردم افراد يتوان براساس رأ یه چگونه مکخواهد بود ن یاسؤال 
تا لهام گرفت توان از آن ا یه مکشده در متون دینی ذکر السالم  هیعل یاز انتخابات در زمان موس يا وهیمتر باشد. شکالاقل 

این شیوه در تفاسیر قرارداد.  یمسائل اجتماعامور سیاسی و در  يمردم را بر مساند خدمتگزارتر  شایستهالاقل افراد منتخب 
خاب اولیه توسط موسی که آیا انت 35با اختالفهایی ذکر شده 34سوره اعراف 155و آیه  33سوره بقره 55-56ذیل آیات 

(ع) انجام شد یا از طرف مردم. ولی با توجه به تعداد افراد ذکر شده براي قوم بنی اسرائیل (هفتصد هزار نفر) به نظر 
و اگر موسی (ع) خود منتخبین را رسد که استنباط انتخاب افراد توسط خود مردم در مراحل اولیه صحیح باشد.  می

این آیات و تفاسیر آنها نمود.  بود و مستقیماً منتخبین را جدا می طی مراحل مختلف انتخاب نمیکرد احتیاج به  انتخاب می
  توان از آن ایدة انتخابات تخلیصی را گرفت. اگرچه مجمل هستند ولی می

به عنوان را  يدین خود افراد جدین در دور بعد از بینند. منتخبک یرا انتخاب م ين خود افرادیوه افراد جامعه از بین شیدر ا
دن تعداد افراد یه تا رسین رویا .نندک یانتخاب ماز میان همان افراد ن خود را یز منتخبین افراد نینند و اک یانتخاب ماصلح 

در هر مرحله از  گردند. معیننظر  ردن مساند موردکپر  ياز برایرار شده تا تعداد افراد مورد نکبه نصاب الزم تمنتخب 
و فقط افرادي حائز  شوند اند از لیست رأي دهندگان خارج می نیاوردهکافی مراحل فوق افرادي که در دور قبل رأي 

میزان حد نصاب رأي افراد در هر مرحله را  .باشند که در دور قبل رأي الزم را بدست آورده باشند شرایط رأي دادن می
گیري بیشتر خواهد  عیین نمود. هرچه رقم حد نصاب بزرگتر باشد لزوماً تعداد مراحل رأيتوان بطور اختیاري از قبل ت می

                                                 
31 Hardesty, Larry. "Cryptographic voting debuts". MIT news. Retrieved 2009-11-30. https://news.mit.edu/2009/rivest-
voting  
‘Paper trail’ voting system used in Nevada, Associated Press Sept. 7, 2004. https://www.nbcnews.com/id/wbna5937115  
32 Mercuri R. (2002). "Florida Primary 2002: Back to the Future". Retrieved 2010-05-24. 
http://www.notablesoftware.com/Papers/BtF.html  
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 
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. 

ن بـَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ . َوِإْذ قـُْلُتْم َ� ُموَسى َلن نـُّْؤِمَن َلَك َحىتَّ نـََرى ا�ََّ َجْهَرًة فََأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوأَنُتْم تَنظُُرونَ « 33
د اى یو چون گفت ».مثَُّ بـََعْثَناُكم ّمِ

سپس شما را پس از . د صاعقه شما را فرو گرفتیستینگر ه مىکم آورد پس در حالى یمان نخواهیم هرگز به تو اینیارا نبکموسى تا خدا را آش
 .دینکرگزارى که شکم باشد یختیمرگتان برانگ

 »َو اْختاَر ُموسى قَـْوَمُه َسْبعَني رَُجالً مليقاتنا«: 155سوره اعراف، آیه  34
 سبعة منهم اختار مثّ  ألفًا، سبعني منهم فاختار ألٍف، سبعمأة القوم وكان از حضرت رضا (ع) روایت شده: مقامات العباده،در تفسیر بیان السعاده فی  35

هزار  سپس هفت برگزیدرا از آنها و قوم هفتصد هزار بودند. پس هفتاد هزار ربّه.  مليقات رجالً  سبعمائة ّمث اختار منهم سبعني منهم اختار مثّ  آالف،
  .اختیار کرد میقات پروردگارشسپس هفتاد مرد از آنان را براي د از آنها را اختیار کرد صاختیار کرد سپس هفترا  آناناز 

، سازمان چاپ یو محمدآقا رضاخان یاضیاهللا ر ترجمه حشمت مقامات العبادة. یان السعادة فیب ،يگناباد یدختیحاج مالّ سلطانمحمد بحضرت 
 /http://www.sufism.ir، تهران. 1377، یفرهنگ و ارشاد اسالمو انتشارات وزارت 

https://news.mit.edu/2009/rivest
https://www.nbcnews.com/id/wbna5937115
http://www.notablesoftware.com/Papers/BtF.html
http://www.sufism.ir/
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  بود.

اقل باعث کاهش مداخالت دولتمران و تواند منجر به کشف اصلحیت کاندیداها شود ولی ال علیرغم اینکه این روش نمی
بسیار مهمی در سوق دادن انتخابات به توسعۀ سبب گردد که در جایگاه خود  نخبگان سیاسی در انحراف رأي مردم می

  گردد. سمت آراء مردم می

و  36هاي بیولوژیک انتخابات الکترونیک با توجه به توسعه موارد امنیتی در احراز هویت نظیر احراز هویت با شناسه
این رویه را هاي ارتباطی و موبایل امکان انجام  و توسعه و فراگیري ابزارها و شبکه 37هاي داده ربطی گسترش پایگاه

با اعمال این شیوه  تسهیل و زمینۀ انجام کامل انتخابات الکترونیک تلخیصی را بصورت برخط فراهم نموده است.
گیري و بوروکراسی مربوط به آن نیست و هرفرد با احراز شناسۀ  هاي رأي برگزاري انتخابات نیازمند استقرار حوزه

 آورد.   مختص به خود شناسایی شده و حق شرکت در انتخابات را بدست می

  الکترونیک یصیلمحاسن انتخابات تخ

  قرار ذیل برشمرد:توان از  را می یصیانتخابات تخلمحسنات 

 در آراء مردم تعدیل نفوذ احزاب -1
 تعدیل کانالیزه کردن اجباري رأي دهندگان به کاندیداهاي مشخص -2
 حذف نظارت استصوابی -3
 رأي دهندگان در انتخاب فرد مورد نظر خودو انتخاب آزادي  -4
 کاهش مداخله و نفوذ نخبگان و صاحبان قدرت در جامعه -5
 کاهش اثر تبلیغات -6
 مشورت و خرد جمعی افزایش شور و -7

  شوند: الکترونیکی از قرار ذیل به آن اضافه میانتخابات همینطور محسنات 

 هاي رأي گیري کاهش تقلبات در حوزه -1
 کاهش هزینۀ برگزاري انتخابات -2
 افزایش سرعت شمارش آراء و کسب نتایج -3
 هاي آماري تولید سریع آمار انتخابات براي تحلیل -4
 رفع اشتباهات در شمارش آراء -5
 حذف یا کاهش آراء مخدوش -6

                                                 
36  Bio-Identity: Biometric Identity Authentication 
37  Relational Database 
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