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مداخله در امور  در انتخابات اگرچه از منظر اصل عدم هایممنوع بودن مداخله خارج رانيدر ا
ابعاد  یخصوص که تمام نيجامع در ا یبوده است، نبود مقررات دیکشورها همواره مورد تأک یداخل

 یروشاست تا با  دهیاست. پژوهش حاضر کوش ريانکارناپذ یتیواقع رد،یرا در برگ یمداخله انتخابات
مداخله در انتخابات در  تیناظر بر ممنوع یقانون یهاچارچوب یضمن بررس ،یلیتحل-یفیتوص

با  رانيا ینظام حقوق سهيکند، سپس با مقا یعرصه بررس نيرا در ا رانيا یکشورها، نظام حقوق ريسا
 اخلهمد تیجامع در ممنوع يیبه ارائه الگو شان،يکشورها و با توجه به نقاط ضعف و قوت ا نيا
 سهيدر مقا رانيا یعاد نینشان داد در قوان یبررس نيا جي. نتاابديدست  رانيدر انتخابات ا گانگانیب

است  یمال یهاتيمداخالت و حما تیاست، ممنوع دیاز همه مورد تأک شیکشورها آنچه ب گريبا د
به  همنظام در انتخابات  یکل یهااستیت. سنشده اس یچندان توجه یرمالیو به مداخالت غ

 کنیکرده است، ل اشاره یغاتیو تبل یاعم از مال گانگانیو امکانات ب تياستفاده از حما تیممنوع
هاست. کردن آن يیدر اجرا یمانع مهم هااستیس نيا یو معقول اجرا ینبود سازوکار منطق

و  ستندین داربرخور یکاف تیمسئله از جامع نيدر ا زیناظر بر انتخابات در کشور ما ن ینیابتکارات تقن
 شودیم شنهادیپ روني، ازا ردیگیرا در برم یرنقدیو غ یها و منابع نقدکمک تیمعموالً تنها ممنوع

 نينو یهاچنانکه روش ،یرمالیو غ یاعم از مال یدر قانون جامع انتخابات به حوزه مداخله انتخابات
 .شود یاستهيو شا ژهيو توجه رد،یمداخله را در برگ
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 مقدمه
گذرند. امروزی، منافع اقتصادی و سیاسی ناگزير از مرزهای ملی می وستهیپهمدر دنیای به

سیاسی بیرونی های اقتصادی و ايجاد هزينه موجبهای سیاسی مشیازآنجا که انتخاب خط
شود، بازيگران دولتی و غیردولتی خارجی عالقه دارند تا به نفع خود بر اعمال سیاست در می

است که با هدف تحقق  راهبردیانتخاب  ،اين اثرگذاریساير کشورهای مستقل تأثیر بگذارند. 
اسی توافقی داوطلبانه، مداخالت سی دارد؛ مداخالتگیرد و اشکال مختلفی صورت می یاهداف

کوشد از قدرت خارجی می ،. در نوع اولنهادیو مداخالت  تشويق يا تنبیهمبتنی بر نظام 
نامه که و تعیین شرايط در متن يک موافقتالمللی و مذاکره با کشور هدف طريق توافق بین

. برای مثال در بر انتخاب سیاست در آن کشور تأثیر بگذاردقبول طرف ديگر نیز است، مورد 
محیطی با کشور موردنظر، شروط موردنظر نامه زيستتجاری يا موافقت نامهموافقتيک انعقاد 

محیطی خويش باشد و در عین حال خويش را که در راستای تأمین منافع تجاری يا زيست
 .رساندکند و به تأيید طرف مقابل نیز میشرايط کشور طرف مقابل را نیز بدتر نسازد درج می

ها يا ترکیبی از ها يا مجازاتقدرت خارجی درصدد است از طريق پاداش در نوع دوم مداخله،
 ساختاریبدون اينکه بخواهد چارچوب  ،تغییر دهد ديگر رادر کشور  گذاریسیاست ،هر دو

توان در اعمال حق د. مصاديق اين نوع مداخله را میتغییر دهرا سیاستگذاری آن حاکم بر 
های خارجی مشروط يا ها و کمکاعطای وام تجاری، هایهای يکجانبه بر توافقنامهشرط

صدد است تا چارچوب قدرت خارجی در ،و در نوع سوم های اقتصادی دانستاعمال تحريم
های سیاسی ، تغییر دهد تا بتواند بر انتخابراحاکم بر سیاستگذاری در کشور هدف  ساختاری

رخالف دو نوع اول که قدرت خارجی ب (Aidt et al., 2019: 9) تأثیر بگذارد آن کشورآينده 
کند سیاست غیرتوافقی از طريق پاداش يا تنبیه تالش میای به شیوهمستقیماً از طريق توافق يا 
 موردنظرهای کشور نهاددر نوع سوم اين تالش به سمت تغییر در  ،کشور هدف را تغییر دهد

جمله از طريق  از؛ ق سازدها و به شکلی غیرمستقیم اهداف خود را محقاست تا از طريق آن
 ,Bonfatti) منظور اثرگذاری بر وضع قواعد توسط نهادهای منتخبدخالت در نهاد انتخابات به

دوام بیشتری نسبت به دو  واسطه ايجاد تغییر در قوانین بازی،هاين نوع دخالت ب (.308 :2017
عنوان به ايج انتخاباتمداخله انتخاباتی با هدف تأثیرگذاری بر نت نوع ديگر دخالت دارد.

ای را برای عمد اقدامات ويژهبهشود که در آن يک يا چند قدرت خارجی وضعیتی تعريف می
تأثیرگذاری بر انتخابات آينده در يک کشور مستقل ديگر با روشی آشکار يا پنهانی انجام دهند. 

 ،افتدکه اتفاق میوقتیاقداماتی که به نفع يا ضرر يکی از طرفین درگیر در آن انتخابات است و 
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. (Levin, 2016: 192کنندگان يا کشور هدف دارد )برای مداخلهچشمگیری های منافع و هزينه
شوند، اما بازيگران کشورها معموالً بازيگران اصلی دخالت خارجی در انتخابات محسوب می

ای جامعه مدنی هسازمان و دولتینفع، نهادهای بینهای ذیدولتی خارجی از جمله شرکتغیر
تواند با يک قدرت خارجی میدنبال تأثیرگذاری بر انتخابات باشند. نیز ممکن است به

تأثیر بگذارد  ،دهندگان در کشور هدف از سیاستمداران خود دارنداقداماتش بر تصوری که رأی
به نفع  آن کشورها را و با تأثیرگذاری روی برنامه کار نامزدهای انتخاباتی، سیاستگذاری داخلی

 .پیش بردخود 
تأمین  صرف يندهايی فراتر ازابايد توجه داشت که تأثیر مداخالت خارجی در چنین فر

اصلی نظام  نمادهایو  هاتواند با هدف قرار دادن ويژگیدخالت می .اهداف قدرت خارجی است
اخالت در واقع، تأثیر مد .کردن ارزش دموکراسی داشته باشد اعتباریدموکراتیک، سعی در ب

تواند اعتبار روند دموکراتیک را گرايانه میانتخاباتی فراتر از قلمرو سیاسی است. اقدامات مداخله
سازی اجتماع و اعتمادی و سرخوردگی عمومی، قطبیايجاد حس بی سببتضعیف کند و 

در شرايط بدتر، تضعیف شديد انسجام داخلی و ثبات يک کشور  .تضعیف ثبات جامعه شود
ای بر بالقوهمنفی المللی تأثیر منفی بگذارد و تأثیر بر اتحاد و انسجام در سطح بین تواندمی

در اين میان البته بايد به اين نکته نیز  .(EPSC, 2018: 33) سیاست خارجی و امنیتی داشته باشد
های خارجی در حمايت از اصول نظارتدخالت در انتخابات با برخی میان توجه داشت که 

اعالمیه جهانی حقوق بشر برای حمايت از حق مشارکت افراد در سرنوشت سیاسی مندرج در 
 قائلتفاوت ها برای تقويت نهادهای دموکراتیک از جمله نهاد انتخابات خويش و با تالش

کنند که را مطرح می نظريهای اين عده با توجه به اين نکته .(Mohan & Wall, 2019: 112)شوند یم
و با حسن  شمولتوان به مداخله با انگیزه جهانمداخالت را می کنندگان،اخلهبراساس انگیزه مد

المللی پیشبرد منافع، ارتقا يا بهبود وضعیت مخاطبان بین سبب، جايی که قدرت خارجی بهنیت
، جايی که و با سوء نیت و مداخله با انگیزه شخصی کنددر انتخابات کشور ديگری مداخله می

 استی در انتخابات کشور ديگر برای پیشبرد منافع، بهبود يا رفاه خود قدرت خارجمداخله 
(Godinez, 2018: 8)، بندی با عنوان مداخله جانبدارانه و ای ديگر از چنین تقسیمعده کرد. تقسیم

)کانديدا يا  اند که در اولی قدرت خارجی موضع حمايت از يک طرفمداخله فرايندی نام برده
است  دنبال آنکند و در دومی قدرت خارجی بهنده در انتخابات( اتخاذ میکنحزب معین شرکت

 Corstange) حمايت کند ،نظر از اينکه چه کسی برنده شودهای دموکراتیک صرفاز قواعد رقابت

& Marinov, 2012: 660) ارائه مشاوره حقوقی و نظارت بر هايی چون منظور از روشو بدين
  .(Kelley, 2012: 215)د کنانتخابات استفاده می
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بندی در مداخالت پذيرفته شود و اشکاالت نظری و عملی آن را اگر اصل اين نوع تقسیم
ممنوعیت مداخله خارجی در انتخابات شود که عنوان يک فرض گفته میمدنظر قرار ندهیم، به

بین  دعنا بايدر چارچوب همین م و مداخله از نوع جانبدارانه و با انگیزه شخصی است رناظر ب
دهندگان و...( و مداخالت پیش از انتخابات )کمک به کارزارهای انتخاباتی، تهديد رأی

)تغییر نتايج انتخابات، جعل نتايج و...( تمايز قائل شد. شواهد نشان  اتمداخالت پس از انتخاب
افتد اق میدهد بسیاری از مداخالت قبل از انتخابات و با هدف تأثیرگذاری بر نتايج آن اتفمی

(Bubeck & Marinov, 2017: 537)  هدف از ممنوعیت آن تضمین يکپارچگی روند  روازاينو
اشخاص و نهادهای خارجی است که برای تأثیر ناشايست در  دخالت انتخابات با کاهش خطر

ست تا با تمرکز بر مداخالت پیش از ا آن پژوهش حاضر بر .کنندنتايج انتخابات اقدام می
بندی و اعالم نتايج، به بررسی گیری، شمارش آرا، جمعهای قبل از رأیت، يعنی فعالیتانتخابا

 .ها در انتخابات در نظام حقوق تطبیقی بپردازدچارچوب حقوقی مقابله با دخالت خارجی
در سپس با مراجعه به نظام حقوقی ايران تدابیر قانونی اتخاذشده در مواجهه با اين پديده را 

کند و راهکار پیشنهادی خود برای تدوين  تحلیل، نقد و ارزيابی کشورها يگردمقايسه با 
 قانونی جامع در اين خصوص را ارائه دهد.

 چارچوب قانونی .1
ها در قانون مقابله با نفوذ خارجی منظوربهای از نظر تاريخی نخستین بار تصريح به مقرره

که گشت، هنگامیبرمی 1872ل مقدمه اين تصمیم به سا اساسی اياالت متحده آشکار شد.
دانی چوبی را به بنجامین فرانکلین )از بنیانگذاران اياالت پادشاه فرانسه، لوئی شانزدهم، انفیه

ای از پادشاه متحده آمريکا و سفیر اياالت متحده در فرانسه( تقديم کرد که بر درب آن پرتره
های زيادی در اياالت متحده در مورد اين هديه سبب نگرانی فرانسه در قاب الماس نمايان بود.

ويژه اينکه بسیاری از افراد به نفوذ پادشاه فرانسه و وفاداری مقامات آمريکايی به او شد، به
نويس قانون اساسی، هنگام تهیه پیش .روابط نزديک فرانکلین با فرانسه مشکوك بودند

بنیانگذاران  (.Potter, 2018: 6کنندگان همچنان نگران تأثیر بازيگران خارجی بودند )تدوين
 در فیالدلفیا همديگر را مالقات کردند، 1878که در کنوانسیون قانون اساسی هنگامیآمريکا 

های آتالنتیک بودند که از حاکمیت انگلیس آزاد شده بودند. نماينده کنفدراسیونی از ايالت
ار و اتحادهای قديمی اروپا ددانستند که بايد جمهوری جديد خود را از منافع ريشهمؤسسان می

عنوان ها، محافظت در برابر نفوذ خارجی بهگوها و توافقوای از گفتجدا کنند. در خالل دوره
ها در قانون اساسی بند مقرری نیروی فاسد وارد قانون اساسی آمريکا شد. در نتیجه، آن
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ارای سمت رسمی کسی که در اياالت متحده د به موجب اين بند هر .خارجی را درج کردند
تواند بدون رضايت کنگره هیچ نوع هديه، مقرری، سمت يا عنوانی نمی ،تعهدآور يا امانی باشد

(. اگرچه در اين Foster & Hickey, 2019: 1) را از هیچ شاه، شاهزاده يا کشور خارجی بپذيرد
گیری که نتیجه ای به تأثیرگذاری اين عمل بر انتخابات نشده بود، منطقی استقانون هیچ اشاره

 قابل ،شدشود که ممنوعیت دخالت خارجی در اين قالب چنانچه اثر آن متوجه انتخابات می
مقرره کلی  ،پذيرش و تصويب قرار گرفت پذيرش بود. پس از آن، آنچه در بیشتر قوانین مورد

مداخله  الملل هم در مورد عدمحقوق بین منع دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور بود. نظام
 داردوضوح اظهار میها در حاکمیت ملل ديگر روشن است. منشور سازمان ملل متحد بهملت

دهد در موضوعاتی که اساساً در صالحیت داخلی هر کشوری است، که به اعضا اجازه نمی
همین ممنوعیت عدم مداخله بعدها در قوانین اساسی  منشور ملل متحد(. 5)ماده  1دخالت کنند

قانون  99 چنانکه در مکزيک به موجب اصل ز کشورها مورد توجه قرار گرفت.بسیاری ا
قانون  99ماده  5.وجه حق دخالت در امور سیاسی کشور را ندارندهیچاساسی، بیگانگان به

دهد که فعالیت سیاسی اتباع خارجه را ممنوع اساسی گرجستان هم به دولت اين اختیار را می
توان از همین عنوان عمل يا فعالیتی سیاسی را میالیت انتخاباتی بهممنوعیت فع 9.يا محدود کند

ها در اموری چون در برخی قوانین اساسی به ممنوعیت دخالت خارجی .کرداصول استنباط 
های انتخاباتی از شمول اين ممنوعیت در ارتباط با فعالیتکه است فعالیت احزاب اشاره شده 

قانون اساسی برزيل آمده  . دراندبرزيل و ترکیه جزو اين دسته کرد؛توان استفاده احزاب نیز می
، ادغام و انحالل احزاب سیاسی يجاداست که وابستگی حزبی از شرايط مقام انتخابی است و ا

تعدد احزاب سیاسی و حقوق اساسی بشر و  گرفتن حاکمیت ملی، رژيم دموکراتیک، نظر با در
ها ها يا تابعین آنی از اشخاص خارجی يا دولتبا رعايت اصل ممنوعیت دريافت کمک مال

 4.میسر است
های احزاب سیاسی دهد تا حسابقانون اساسی ترکیه هم به دادگاه قانون اساسی اجازه می

های را با همکاری ديوان حسابرسی بررسی کند و احزاب سیاسی را از مشارکت در فعالیت
احزاب سیاسی که  کند.رجی منع های اشخاص خاها يا پذيرش کمکتجاری با خارجی

المللی و اشخاص و نهادهای شرکتی با ملیت های کشورهای خارجی، مؤسسات بینکمک
 2.بايد برای همیشه منحل شوند ،پذيرندغیرترکی را می

طور خاص در ها در انتخابات را بهای از کشورها نیز  موضوع ممنوعیت مداخله خارجیدسته
ويژه در قالب قوانین و مقررات انتخاباتی يا قوانین عادی ناظر بر چارچوب قوانین عادی به

در  را اصالحاتی 1111اند. چنانکه کنگره آمريکا در سال فعالیت احزاب مورد توجه قرار داده
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صورت داد که ممنوعیت عمومی را بر مشارکت سیاسی  1)فارا( خارجینمايندگان  قانون ثبت
، ممنوعیت عمومی مشارکت سیاسی اتباع بیگانه در 1184ل در سا اتباع بیگانه در پی داشت.

 .((Sparks, 2014: 248 گنجانده شد نیز 8ت انتخاباتی فدرالمبارزاقانون 

 انواع مداخالت خارجی .2
توان در ممنوعیت مداخالت خارجی در انتخابات خارج از کشور با انگیزه شخصی را می

 لی.دو دسته عمده جای داد: مداخالت مالی و غیرما

 مداخالت مالی خارجی .2-1
آنچه در بیشتر کشورها  های مالی انتخاباتی است.مراد از مداخالت مالی همان اعطای کمک

های دولتی و غیردولتی داخلی پذيرش کمک ،های مالی انتخاباتی آمده استدر خصوص کمک
بودجه عمومی  توانند بهطور بالقوه میهای انتخاباتی بهاست. احزاب سیاسی، نامزدها و کمپین

ند. اعطای بودجه عمومی اها مستقیم يا غیرمستقیماين کمک .کنند یهو بودجه خصوصی تک
های عمومی در های مستقیم مالی دولتی به نامزدها يا احزاب از بودجهمشتمل بر پرداخت يارانه

تراز کنندگان در انتخابات را همشرکت یناست تا سطح بازی در ب يافتهسراسر جهان افزايش 
گذاشتن زمان پخش رايگان  یارکند. بودجه عمومی غیرمستقیم هم شامل مواردی چون در اخت

گذاشتن تسهیالت دولتی، استفاده از امکانات دولتی و کارکنان  دسترسدر های دولتی،در رسانه
اشکال اصلی  های بالعوض است.تخصیص اعتبارات مالیاتی يا کمک عمومی، کاهش مالیات،

 های مالی افراد به احزاب سیاسی يا نامزدها،چون کمک یوصی هم شامل مواردبودجه خص
های صنفی و های بزرگ تجاری و اتحاديهتأمین بودجه توسط مؤسساتی مانند شرکت

ها در اما در برابر پذيرش دريافت اين کمک ،(IDEA, 2014: 92)است  های مالی طرفدارانکمک
ها از دريافت نوعیت نامزدها و احزاب سیاسی و کمپینشده، ممهای قانونی تعیینچارچوب

 های خارجی نقدی و غیرنقدی هم مورد تأکید قرار گرفته است.کمک
انتخاباتی فدرال، اتباع خارجی را مستقیم يا غیرمستقیم از  مبارزات در آمريکا قانون

ات فدرال، کرد يا کمک مالی يا اهدای هر چیز ارزشمند ديگری در انتخابمساعدت، هزينه
ها از ها يا نمايندگان آننامزدها، کمیته ؛پاسخ متقابل نیز صادق است کند.ايالتی يا محلی منع می

از يک تبعه خارجی ممنوع  -يعنی هر چیز باارزش  -، پذيرش يا دريافت مساعدت درخواست
ت يا واريز پرداخگونه هديه، اعانه، وام، پیشمساعدت شامل هر .((Petalas, 2018: 29 هستند

 .فدرال است اتمقام بمنظور تأثیرگذاری بر انتخاارزش توسط هر شخص بهپول يا هر چیز با
کاالها  .های غیرنقد استمشارکت تمامیبه موجب مقررات، اصطالح هر چیز ارزشمند شامل 
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نوعی مشارکت غیرنقدی  ،شودصورت رايگان يا کمتر از مبلغ معمول ارائه میيا خدماتی که به
همچنین وقتی شخص يا نهادهايی از طرف نامزد يا حزب هزينه خدمات را بپردازند،  .است

 .(Shelly, 2019: 2شود )اين پرداخت غیرنقدی حساب می
توانند در تأمین نمی های سیاسی،در فرانسه اشخاص حقوقی به استثنای احزاب يا گروه

هدايايی اهدا کنند يا  ،تحت هر عنوانبودجه مبارزات انتخاباتی کانديدايی مشارکت يا به وی 
اموال، خدمات يا ديگـر امتیازات مستقیم و يـا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت 

ای، هزينه یچتواند برای هند و هیچ کانديدايی نمیسازبـرای او فـراهم  هاست،متعارف آن
ت خارجی يا يک شخص طور مستقیم يـا غیرمستقیم همکاری يـا کمک مادی يک دولبه

 .(14: 1914 حقوقی خارجی را دريافت کند )احمدوند و صابرماهانی،
های سیاسی از اشخاص و نهادهای خارجی ممنوع است. قانون کنترل در ژاپن دريافت کمک

( 1های سیاسی از )تواند برای فعالیتکس نمیکند که هیچتصريح می 7های سیاسیهزينه
های ديگر که اکثريت ( سازمان9اشخاص حقوقی خارجی يا ) (5) اشخاص حقیقی خارجی،

سال  پنجهای داخلی که به مدت جز شرکتند، بهااعضای آن اشخاص حقیقی يا حقوقی خارجی
 (.Gaunder ,2011: 87کمک دريافت کند ) ،اندطور متوالی در بورس ژاپن ثبت شدهيا بیشتر به

های مالی از منابع توانند کمکاب سیاسی نمیدر آلمان به موجب قانون احزاب سیاسی، احز
کننده شهروند خارج از آلمان را بپذيرند. استثنائات بر اين ممنوعیت زمانی است که کمک

کشور عضو اتحاديه اروپاست يا يک شرکت است که اداره مرکزی آن در  يا شهروندآلمانی 
يک شهروند آلمانی يا شهروند اتحاديه اروپاست يا حداقل پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به 

مرز است و آن اقلیت ملی از کشوری است که با آلمان همکننده يا کمکاتحاديه اروپاست 
يا کمک مالی خارجی از هزار  شودآن اقلیت داده می کمک مالی به يک حزب سیاسی نماينده

کردن ا ستثندر يادداشت متمم قانون احزاب سیاسی آمده است که م 1.کنديورو تجاوز نمی
های خارجی کمتر از هزار يورو به اين دلیل است که احتمال نفوذ خارجی در اين موارد کمک

 بودن مبلغ کم است. يیندلیل پابه
پرسی، احزاب سیاسی در انگلستان به موجب قانون احزاب سیاسی، انتخابات و همه

اهداکننده مجاز شامل  بگیرند. های بیش از پانصد دالر را از اهداکنندگان مجازتوانند کمکمی
های شده در انگلیس، شرکتدر انتخابات انگلستان، احزاب سیاسی ثبت شدهنامافراد ثبت

های با مسئولیت محدود شده در انگلستان، شرکتتجاری ثبت هایيهشده انگلیسی، اتحادثبت
کننده مجاز داکنندگان خارجی اهبنابراين کمک ،های غیرانتفاعی استانگلیسی و انجمن

 11.توانند بیش از پانصد پوند به احزاب سیاسی اهدا کنندشوند و نمیمحسوب نمی
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تواند هديه، کمک مالی يا پول از هر کشور ديگر، شده نمیدر بنگالدش حزب سیاسی ثبت
سازمان غیردولتی برخوردار از کمک خارجی يا از هر شخصی که اهل بنگالدش نیست يا 

قانون . (IRI, 2008: 56) شود، دريافت کندآن شخص تأسیس و نگهداری می سازمانی که توسط
 ،اندهای خارجی منع شدهمشارکت خارجی هند افراد و نهادهايی را که از پذيرش مشارکت

از جمله نامزدهای انتخابات، اعضای مجلس، احزاب سیاسی يا صاحبان دفتر  ؛کندمعین می
 (.Gowda & Sridharan, 2012: 231) حزب

، ممکن است کانديداند و نه اسیاسی حزببر احزاب و کانديداها، بازيگرانی که نه عالوه
هزينه  ويژه، طورکلی يا نتیجه انتخابات به طوربخواهند برای تأثیرگذاری بر گفتمان سیاسی به

جمله توانند هر فرد يا نهادی از شود که میاز اين بازيگران تعبیر به اشخاص ثالث می. کنند
بر منبع تأمین  (.Geddis, 2007: 6–7ها باشند )نفع و سازمانهای ذیهای صنفی، گروهانجمن

 هايی وارد شده است.اعتبار اين اشخاص نیز محدوديت
تواند از بودجه يک نهاد خارجی برای فعالیت سیاسی نمی یدر کانادا هیچ شخص ثالث

کنندگان يا سازماندهی تماس با انتخاببرقراری  (1) هايی مانندفعالیت .استفاده کند
د که يک فعال سیاسی مانند يک کانديدا يا گیرها که توسط اشخاص ثالثی انجام میراهپیمايی

ی که در اتيعنی تبلیغهای تبلیغاتی ( فعالیت5) ؛کننديک حزب را حمايت يا با او مخالفت می
 انجامشده اسی يا نامزد ثبتمنظور حمايت يا مخالفت با حزب سیيک دوره انتخابات به

 (9) شده توسط هريک از احزاب يا نامزدهاست، ياد يا مربوط به موضوعات مطرحگیرمی
ها درباره اينکه آيا افراد قصد دارند در يک انتخابات رأی نظرسنجی انتخاباتی)بررسی ديدگاه

 .(Feasby, 2010: 16–17خواهند رأی دهند( )دهند يا اينکه به چه کسانی می

های مالی است وضع قواعد شفافیت مالی و گزارشگری مالی برای تعیین منبع کمک يهیبد
تواند به تشخیص خارجی بودن اين منابع کمک کند. تعريف و ماهیت دقیق منابع غیرمجاز می

 طور واضح در قانون مشخص شود.ها بايد بهو انواع مشارکت و کمک

 مداخالت غیرمالی .2-2
های مالی مستقیم و ی آن دسته مداخالتی است که نه با اعطای کمکمداخالت غیرمال

ای غیرمالی های تبلیغاتی، بلکه به شیوهغیرمستقیم به احزاب، نامزدها، اشخاص ثالث يا کمپین
ترين مهم قرار دهد. ریکنندگان در آن را تحت تأثگیرد تا انتخابات و مشارکتصورت می

ها فعالیت ،ای و اطالعاتیمداخله رسانهتوان انتخابات را می های غیرمالی برای دخالت درروش
 دهندگان دانست.و تبلیغات انتخاباتی و اعمال نفوذ بر رأی
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 ای و اطالعاتیمداخله رسانه .2-2-1
ها يا ساير سايتاجتماعی، وب یهاای خارجی در شبکهاطالعاتی و رسانههای ضدتالش

ها از طريق حمالت سايبری يا ارائه هک کردن آن کردن و لیتعط ،منابع آنالين برای تغییر
بر آرا،  ،دهدشده از روند انتخابات را هدف قرار میمحتوای جعلی که صداقت ادراك

 ,Wardle & Derakhshan) گذارديا مشارکتشان تأثیر می ناگدهندتصمیمات يا اقدامات رأی

2017: 34).  

 حمالت سایبری .2-2-1-1
نام های ثبتوریاهای مرتبط با انتخابات شامل فنوریافناهداف اصلی حمالت سايبری علیه 

های سايتآوری نتايج، وبهای شمارش آرا، فناوری انتقال و جمعوریاگیری، فندهنده، رأیرأی
های ايمیل خصوصی و سازمانی و انتشار نتیجه و ساير خدمات مرتبط با انتخابات آنالين، حساب

های دولت الکترونیکی، تر از جمله سیستمملی گسترده هایهای ارتباطی و زيرساختسیستم
، 5111مثال در سال  رایب. (Staak & Wolf, 2019: 15 ) شودهای ارتباطی میشبکه برق و لینک

علیه تعدادی از اهداف سیاسی در داخل  را افسران اطالعاتی روسیه موجی از حمالت سايبری
دانستند افراد درگیر در ها را که میدير عظیمی از دادهها مقاآن اندازی کردند.اياالت متحده راه

های ديگر منتشر لیکس و راهو آن را از طريق ويکی هسرقت کرد ،انتخابات را متأثر خواهد کرد
های انتخابات ايالتی را در سراسر اياالت در همین حال، ديگر حمالت سايبری زيرساخت کردند.

  .(Baezner & Robin, 2017: 5) متحده هدف قرار داد
های محدود برای پاسخ به مداخله سايبری در انتخابات، انديشمندان در مواجهه با گزينه

 نظر گرفته با درگرچه غالب حمالت سايبری صورتااند که الملل استدالل کردهحقوق بین
 رسند و درگرفتن معیار مضیق مندرج در منشور ملل متحد به آستانه يک حمله مسلحانه نمی

توان تحقق گیرند، اما میمنشور سازمان ملل متحد قرار نمی 5ماده  4نتیجه در چارچوب بند 
چنین حمالتی را در فضای سايبر علیه ساير کشورها نوعی اقدام متخلفانه غیر از توسل به زور 

عنوان اقدامی خالف گرفتن حمالت مذکور به نظر د و در نتیجه با درکرو حمله مسلحانه تلقی 
الملل، دولت قربانی قادر خواهد بود که علیه دولت خطاکار، تحت عنوان واعد حقوق بینق

(. اين متخصصان 521: 1911 )برادران و همکاران، دشوخودحمايتی به اقدامات متقابل متوسل 
نقض حق حاکمیت و  دانند:واسطه نقض دو قاعده میامکان استفاده از اقدامات متقابل را به

تواند در قالب حمالت اقدامات متقابل می (.Van De Velda, 2017: 6داخله )م هنجار عدم
از جمله اجبارهای اقتصادی و سیاسی که  ؛سايبری صورت گیرد يا انواع اقدامات متقابل ديگر
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های اقتصادی، قطع روابط ديپلماتیک، مسدود کردن فشارها و تحريم چونشامل اقداماتی 
 .(511: 1911 )برادران و همکاران، شودی میها و اموال دولت خاطدارايی

با اخراج  5111استفاده، پاسخ دولت آمريکا در سال  از اقدامات ديپلماتیک مورد یانمونه
های سیاسی و افشای اطالعات ديپلمات روسی پس از حمالت سايبری روسیه علیه سازمان 92

در انتخابات  اعی برای اثرگذاریهای اجتمشده يا استفاده از آن در کارزارهای رسانهسرقت
ديپلماتیک روسیه نیز بسته شدند و چند دو مکان نیمه جمهوری اياالت متحده است. رياست

 .(der Meer, 2018: 4های اطالعاتی روسیه اعالم شد )مجازات علیه سرويس
لیه ای را عکنندههای فلجتحريم 11در آمريکا قانون دفاع از انتخابات در برابر تهديدها

خواهد از مدير اطالعات ملی می و کندوضع می ،کنندکشورهايی که در انتخابات دخالت می
روز پس از شصت  ظرف گزارشی را در مورد دخالت دولت خارجی در انتخابات آمريکا در

 15.انتخابات فدرال به کنگره ارائه کند

 پخش اخبار جعلی. 2-2-0-2
مدی اخبار دروغ به موجب کنوانسیون پخش و المللی کشورها از تولید عدر عرصه بین

طور کذب برای چنانچه اطالعاتی به .(Baade, 2018: 19)اصل عدم مداخله ممنوع هستند 
رو هپراکنی روبالمللی دولت و بنگاه سخنشوند با مسئولیت بین تشويش اذهان عمومی منتشر

 است )ضیائی و طباخی مقدم، المللی حق تصحیحکنوانسیون بین ،منبع اين تعهد خواهند شد.
رسد بتوان از اين قاعده کلی در مورد انتخابات نیز برای مقابله با نظر میبه .(919: 1911

که فرد مثال هنگامی رایب د.کراستفاده  ،بودن منبع پخش اخبار معین است یمواردی که خارج
اينکه وی مرتکب جرم کند، اطالعات نادرست مبنی بر دادن به نامزد معینی فکر می یبه رأ

 .گیری شخص داشته باشدای در تصمیمکنندهتواند تأثیر تعیینشديدی شده است، می
منتشر کرد که  ی را، معتبرترين مؤسسه سیاست خارجی سوئد مطالعه جامع5118در ژانويه 

د استفاده از اخبار جعلی، اسنا درای از اقدامات روسیه گسترده دامنهداد سوئد هدف نشان می
عنوان بخشی از يک برنامه هماهنگ برای تأثیرگذاری بر افکار دروغ و اطالعات نادرست به

های خارجی در انتخابات سوئد با هدف کاهش دخالت گیری بوده است.عمومی و تصمیم
 ها در موضوعات اجتماعی و سیاسیاعتماد عمومی به روند انتخابات و منشعب کردن سوئدی

جلوگیری از احتمال عضويت  در پیآسیب رساندن به دموکراسی سوئد،  بر. کرملین عالوهبود
 .(kragh, 2017: 773-816)بوده است سوئد در ناتو 
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گرچه در بسیاری از کشورها قوانینی اگر آن است که بیانهای حقوقی بررسی برخی نظام
توجه نبوده  موردبودن منبع اين اخبار  یتأکید بر خارج ،برای مقابله با اخبار جعلی وجود دارد

 در ،گیردها صورت میو ضمانت اجرايی برای مواردی که پخش اخبار جعلی از سوی خارجی
 بودن منبع را نیز مورد یدر عین حال شماری از کشورها نیز خارج .است نشده گرفته نظر

 اند.توجه قرار داده
ر گسترده اخبار جعلی از طور ويژه با انتشادولت فرانسه قانونی را تصويب کرده است تا به

)نهاد ملی پخش( اين  19اين قانون به سی اس آ .طريق اينترنت قبل از انتخابات مقابله کند
ای تحت تأثیر يک دولت خارجی را در طول دهد که مجوز هر سازمان رسانهاختیار را می

نند که احتماالً عمد اطالعات دروغی را منتشر کبهها اگر آن ،فعالیت انتخاباتی ملی تعلیق کند
های های رسانهعامل کند که سیستمقانون مقرر می .گذاردبودن رأی تأثیر می یروی واقع
همراه به ،کنندهايی را که برای پخش محتوا هزينه پرداخت میکنندههويت تبلیغ بايد اجتماعی

  .(Alaphilippe et al., 2019: 47در دسترس قرار دهند ) ،پردازندمبلغی که می
و توزيع مطالب  ساختچنانکه آشکار است برای ايجاد يک جرم خاص برای مقابله با 

های دروغی يا ساير سايتتبلیغاتی دروغی و جعلی علیه نامزدان يا احزاب از طريق وب
کنندگان، لزوم وجود با هدف گمراه کردن انتخاب و های آنالين يا اجتماعیمحتوای رسانه

اشخاص خارجی را از  صراحتبهبايسته است اين مقررات  .استناپذير مقررات، اجتناب
 .هايی منع کندمشارکت در چنین فعالیت

 دهندگانممنوعیت اعمال نفوذ ناروا بر رأی .2-2-2
هريک از  به اين معنا که ،آزادی انتخاب دو وجه دارد: نخست آزادی در اعمال تصمیم

به بهترين وجه برای نمايندگی حوزه  بايد در انتخاب کانديدايی که معتقد است هادهندهیرأ
گیری يا آزادی رفتن به مراکز رأی انتخابیه مناسب است، نظر خود را اعمال کند و دوم

 :Chand & Mathur, 1957 دادن بدون ترس و ارعاب ) یها برای رأمندی از ساير روشبهره

موقعیت برترش نسبت به  لیدلدهد که فرد يا نهادی بتواند بهنفوذ ناروا هنگامی رخ می .(221
گیری کند که موافق اين تصمیم ینوعکند تا ديگری را مجبور بهديگری از اين مزيت استفاده 

وضوح امنیت آرا را تضمین کند تا چارچوب حقوقی انتخابات بايد به .آزادی دووجهی نیست
ن نفوذ ناروا بر عنواها مواجه شوند و بهدهندگان را از فشارهايی که ممکن است با آنرأی

در کانادا به موجب  .(Council of Europe, 2016: 75محافظت کند ) ،شودانتخابشان شناخته می
تواند در انتخابات، نفوذ ناروايی بر ، هیچ خارجی نمی14روزرسانی انتخابات کاناداقانون به
يا از  کنددن وادار دا ید يا او را به رأورزدادن خودداری  یکننده داشته باشد تا از رأانتخاب
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مراد از  .ندادن به نامزد يا حزب سیاسی خاص در انتخابات خودداری کند یدادن يا رأ یرأ
خارجی فردی است که تابعیت کانادا يا اقامت دائم در اين کشور را ندارد يا شرکت يا 

ن در ای در خارج از کانادا که در کانادا فعالیت تجاری نداشته باشد يا هدف اصلی آمؤسسه
 یکنندگان در آن دوره باشد، تا از رأکانادا طی دوره انتخابات، تأسیس و تأثیرگذاری بر انتخاب

ند يا يک حزب سیاسی خارجی يا يک دولت خارجی يا نندادن خودداری ک یدادن يا رأ
براساس اين قانون، بیگانگانی که نفوذ ناروا بر  (.IBP, 2016: 179)باشد نماينده دولت خارجی 

های زير اند. اين قانون فعالیتاند و مستحق مجازاتمرتکب جرم شده ،دهنده اعمال کنندیرأ
يا نتیجه مطلوب انتخابات،  جهیکند: ابراز عقیده در مورد نترا از شمول نفوذ ناروا مستثنا می

ه، کلی يا ارسال سرمقاله، مناظره، سخنرانی، مصاحبه، نام طوردادن به یدهنده به رأتشويق رأی
ممنوعیت کلی هرگونه نفوذ ناروا  .12هاها از طريق پخش يا رسانهنظر يا اخبار به رسانهاظهار

 وجه مثبت اين مقرره است.  ،نظر از اينکه به چه شکلی اتفاق افتدها صرفتوسط خارجی

 های انتخاباتی کلی یا جزئیممنوعیت فعالیت .2-2-3
قوانین انتخاباتی سنگاپور  یع است.بسیار وسدر برخی کشورها دايره فعالیت انتخاباتی 

فعالیت انتخاباتی طبق قانون  .کندبیگانگان را از انجام هرگونه فعالیت انتخاباتی منع می
هايی است که شامل فعالیت اغلبجمهوری  و قانون انتخابات رياست پارلمانانتخابات 

يا گروهی از کانديداها منظور پیشبرد انتخابات در هر بخش برای يک حزب سیاسی، کانديدا به
کانديداها يا  انداز انتخاباتی ديگر احزاب سیاسی،هايی که چشمد يا شامل فعالیتگیرانجام می

  11.اندازدگروهی از کانديداها را در انتخابات به خطر می
، اتباع خارجی را تنها از مديريت، ديکته ،ر آمريکا مقررات کمیسیون انتخابات فدرالد

 حقیقی يا حقوقی گیری هر شخصرکت مستقیم يا غیرمستقیم در فرايند تصمیمکنترل يا مشا
مثال  رایکننده در مبارزات انتخاباتی )بهای سیاسی مشارکتها يا کمیتهها، شرکتمانند اتحاديه

تواند خدمات شخصی يک فرد )از جمله يک خارجی( می در مجموع کند.احزاب( منع می
قانون  بدون آنکه کمک مالی کند. ،يا کمیته سیاسی فدرال ارائه دهدداوطلبانه به نامزد فدرال 

توسط کسی جبران نشود،  دهد،یکه خدماتی که فرد انجام ماين معافیت داوطلب را تا زمانی
فعالیت داوطلبانه از جمله  های مختلفکمیسیون کاربرد اين معافیت را در موقعیت پذيرد.می

توانند خدمات شخصی دارد که اتباع خارجی میو اظهار می پذيردمی، تبعه خارجیتوسط يک 
صحبت کنند و تقاضای مشارکت در کمپین  اوبه نفع  فدرال ارائه دهند، نامزدداوطلبانه به 

 گیری کمپینيندهای تصمیمااز فر يکیچتوانند در هحال، نمی ينبا ا د.کننانتخاباتی او را 
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در مورد نحوه  میتوانند تصمید. از جمله نمیشرکت يا آن را مديريت کنن اشتبلیغاتی
  ها را مديريت کنندها و پرداختها داشته باشند يا دريافتهای مالی يا هزينهمشارکت، کمک

Karambelas, 2010: 7)). 

عنوان يکی از گذاری مربوط به تبلیغات انتخاباتی نیز بهدر همین چارچوب مقررات
ای از گسترده دامنهتبلیغات انتخاباتی،  توجه است.شايان  بارزترين وجوه فعالیت انتخاباتی

گو با مردم وها و ديدار و گفتای، سخنرانی در میتینگهای گرافیکی، مطبوعاتی و رسانهفعالیت
دادن به  یها برای شرکت در انتخابات و رأها و برانگیختن آنبر توده ریگذابرای تأثیر

 ،زادهی)مصطف شودزب يا گروه سیاسی خاص را شامل میی يک حی مستقل يا کانديداکانديدا
اين تبلیغات لزوماً به تبلیغات احزاب يا نامزدها در زمان انتخابات محدود نیست و  .(2: 1915

مرتبط با انتخابات باشد. در سنگاپور هر  و یممکن است تبلیغات خارج از يک دوره انتخابات
ها را از انتشار طور خاص خارجیابات پارلمانی بهدو قانون انتخابات رياست جمهوری و انتخ

دوره انتخابات از  .کنديا نمايش آگاهانه هرگونه تبلیغاتی در دوره زمانی انتخابات منع می
گیری به پايان شود و با شروع روز رأیشود که دستور انتخابات صادر میروزی شروع می

صورت پوستر، بنر، اعالمیه، ت ممکن است بهتبلیغات انتخاباتی طبق قوانین انتخابا .رسدمی
 18.بخشنامه، تصويرگری، مقاله يا ساير موارد باشد

، اشخاص حقیقی يا حقوقی خارجی 17در ترکیه مطابق قانون اجتماعات و تظاهرات عمومی
 .بايد از وزارت امور داخلی برای سازماندهی جلسات عمومی يا راهپیمايی مجوز دريافت کنند

خواهند در يک جلسه يا راهپیمايی اظهارنظر کنند يا در خالل آن که میاشخاص خارجی 
وهشت ساعت بايد چهل ،مطالب تبلیغاتی مانند عکس، پالکارد، آگهی و غیره را پخش کنند

نتیجه آنکه  11.قبل به باالترين مقام اداری در مورد محل برگزاری اين رويداد اطالع دهند
بايد  ،بلیغات انتخاباتی برای فرد يا حزبی داشته باشدچنانچه يک شخص خارجی تصمیم به ت

 آن را در چارچوب برگزاری يک جلسه يا راهپیمايی با اطالع قبلی انجام دهد.
قانون . ها مورد تأکید است، ممنوعیت فروش فضای تبلیغاتی به خارجیزمینهدر همین 
يک تبلیغ  ابزارکه را افرادی  بلکه ،هاخارجی مشتمل بر ممنوعیتی است که نه 51انتخابات کانادا

مجاز نیست فضای  یطبق اين قانون، هیچ شخص يا نهاد. گیردمیبر در، کنندخارجی فراهم می
با اين هدف که خارجی را به انتقال يک پیام تبلیغاتی انتخاباتی  ،تبلیغاتی را به يک بیگانه بفروشد

به نامزدها و احزاب است. فروشندگانی که تبلیغات انتخاباتی شامل هر دو پیام مربوط  .قادر سازد
 51.دو قرار دارند در معرض جريمه و حبس يا هر ،آگاهانه اين تخلف را مرتکب شوند
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های پخش در همچنین ممنوعیتی در استفاده از ايستگاه ی انتخابات کاناداروزرسانبه قانون
 ید با هدف تأثیرگذاری بر رأکس نبايخارج از کانادا برای تأثیرگذاری بر انتخابات دارد. هیچ

دادن از يک ايستگاه پخش در خارج از کانادا استفاده کند  یدادن افراد يا خودداری ايشان از رأ
يا از ايستگاه پخش در خارج از کانادا، در يک دوره انتخابات، برای پخش هرگونه موضوع 

نبايد در خارج از  کسچیمربوط به انتخابات استفاده کند. همچنین در طول دوره انتخابات، ه
 55.کانادا تبلیغات انتخاباتی را پخش کند

 انتخاباتی مجازات دخالت .3
 یهاترکیبی از انواع مجازاتاغلب انتخاباتی خارجی  یهاگذاری دخالتچارچوب مقررات

کننده خارجی در انگلستان اگر کمک مالی از اهدا مالی، جزايی، مدنی، انتخاباتی و اداری است.
کننده، شناسايی اهدا شود، حزب سیاسی بايد کمک مالی را برگرداند يا در صورت عدمدريافت 

پول را به کمیسیون انتخابات برگرداند. اگر کمیسیون انتخابات معتقد باشد که حزب سیاسی از 
تواند معادل ارزش کمک مالی اهدايی در منبع غیرمجاز کمک مالی دريافت کرده است، می

 .(Ministry of Justice, 2008: 21کند ) جريمه تقاضایدادگاه 

واسطه نقض الت که توسط يک حزب سیاسی بهغدرآمد يا امالك و مست تمامیدر ترکیه 
های مالی خارجی( در حسابرسی از حزب قوانین مالی )از جمله مقررات مربوط به کمک

کننده افراد اهدا. شودمی داری منتقلآمده توسط دادگاه قانون اساسی مصادره و به خزانهدستبه
پذيرند، ممکن است شش ماه تا يک سال محکوم به ها را میيا مسئوالن رسمی حزب که کمک

های مالی از کشورهای خارجی، زندان شوند. نامزدهای حزب يا کانديداهايی که کمک
 ،پذيرندالمللی يا اشخاص حقیقی يا حقوقی که تابعیت ترکیه را نداشته باشند میمؤسسات بین

 .(Yüksel, 2017: 894) شوندمیيک تا سه سال حبس 

کند، در آلمان يک حزب سیاسی که از يک منبع خارجی ممنوعه کمک مالی دريافت می
بايد اين کمک مالی را بدون تأخیر برای رئیس بوندستاگ بفرستد يا حداقل اظهارنامه ساالنه 

کمک مالی غیرقانونی را بپذيرد  حزب،اگر  .نظر را ارسال کندمربوط به سال مورد یهاحساب
و آن را برای رئیس بوندستاگ ارسال نکند، موظف است سه برابر مبلغ اهدای غیرقانونی را 

 .(Van Biezen, 2003: 28)بپردازد عنوان جريمه به
های سیاسی، عمل آگاهانه يا انجام هرگونه اقدام در در سنگاپور، به موجب قانون کمک

های مالی به يک نامزد، نماينده انتخابات يا شود کمکمهیداتی که موجب میجهت پیشبرد ت
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 و، تخلف گیردکننده مجاز انجام انجمن سیاسی توسط هر شخص يا نهادی غیر از اهدا
 59.دو است مجازات آن جريمه يا حبس يا هر

هاست و نه کنندگان کمکدريافت رها ناظر بر مجازاتبیشتشود که مشاهده می
ويژه در خارج از کشور ها بهکه توسط خارجی یاکنندگان. پیگرد قانونی در مورد جرائماعط

طور غیرقانونی در ارتکاب يافته، چالشی اساسی است. اگر شخصی در يک کشور خارجی به
و مسئول دانستن افراد برای اين موضوع در  انتخابات کشور ديگر نقش داشته باشد، بررسی

جايی که کشورها معاهدات  ايجاد کند.را اند مشکالت بسیار مهمی توپیشگاه عدالت، می
واسطه نقض قوانین انتخاباتی استرداد دارند، پیگرد قانونی متهم برای هرگونه عمل مجرمانه )به

چنین معاهداتی، انجام تحقیقات و  نبودو قوانین جزايی مرتبط( ممکن است، اما در صورت 
 .(The Standing Senate, 2017: 3) بود اجرای قانون بسیار دشوار خواهد

برانگیز بسیاری وجود دارد. ها نیز مسائل بحثکنندگان کمکاما در مورد مجازات دريافت
های غیرقانونی بیشتر ها و استرداد کمکهای مالی، مانند جريمهها، مجازاتدر بین مجازات

توانند ها نمیاما، جريمه .هاستازاتترين مجکننده و تقريباً متداولمورد اجماع و کمتر نگران
؛ تنهايی به احزاب يا نامزدها تحمیل کنندطور جدی استانداردهای مقررات منع مداخله را بهبه
ها توسط احزاب قديمی و باسابقه امکان بازپرداخت آن ،اندها اندكکه اين جريمهويژه زمانیبه

عنوان جبرانی برای ت منظم جريمه بههزينه است. اگر احزاب حاضر به پرداخآسان و کم
ها به های مالی تأثیر چندانی در الزام آنمداخله در امور مالی خود باشند، افزايش اين مجازات

 .(Ewing, 2001: 545قانون نخواهد داشت )

های مالی دارد. اگر پس گرفتن اعتبارات اعطايی و ساير مزايا هم وضعیتی مشابه جريمه
ها، مشابه ر منابع تأمین مالی خود بگیرند، اثر اصالحی اين مجازاتبیشتفظ احزاب تصمیم به ح

 .(de Sousa, 2005: 29) ها، باطل استجريمه
شوند و برخالف ندرت تصويب میهای اداری بههای مالی، مجازاتدر کنار مجازات

 ها )يا سايربرای بازيگران جمعی، يعنی احزاب و شرکتاغلب های جزايی، مجازات
واسطه دريافت مواردی چون انحالل حزب به. شودکنندگان جمعی( اعمال میمشارکت

چنانکه در ترکیه انحالل به حکم دادگاه قانون ؛ هاستهای خارجی از جمله اين مجازاتکمک
تواند حزب سیاسی را منحل شده است. در تايلند هم کمیسیون انتخابات می بینییشاساسی پ

 .(IDEA, 2014: 107کند )

مسئولیت فرد است و در عمل، معدود رهبران حزب  رناظر ب اغلبهای کیفری هم مجازات
اند و تعداد بسیار های کیفری مواجه شدهدلیل نقض مقررات تأمین مالی احزاب با مجازاتبه
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های مجازات .شودعنوان بازيگران سیاسی جمعی اعمال میها به احزاب بهکمی از مجازات
اند. بینی شدهنند محرومیت از نامزدی و کانديداتوری نیز در برخی کشورها پیشانتخاباتی ما

شود و فردی اعمال می یمحرومیت فرد معین از انتخاب شدن، بیشتر در مورد سوء رفتارها
بگیرد و بسیار بعید است که  نظر اند که بازيگران سیاسی جمعی را درطراحی نشده یاگونهبه

کشورهايی مثل يونان، ايتالیا و  .(De Sousa, 2004: 142احزاب گسترش داد ) به را هابتوان آن
 نظر دادن يا تعلیق پست و مقام انتخابی ناقض قوانین را در دست هايی مانند ازمالت مجازات

 .(Bertoa & Teruel ,2019: 19اند )گرفته
ر کانديدا يا حزب ها ناظر بدهد غالب اين مجازاتنشان می ضمانت اجرابررسی انواع 

دلیل ناتوانی ابزارهای اند. بهقانون واقع شده مورد عتابکنندگان کمتر سیاسی است و مداخله
کنندگان در خارج از مرزهای قانونی، استفاده از قانونی داخلی در اعمال مجازات بر مداخله

قیف دارايی اشخاص تونکه تواند اثرگذار باشد. چناهای جايگزين که بازدارنده باشد، میراه
در کشوری که موضوع دخالت است، احضار نمايندگان کنسولی و سیاسی و قطع  خارجی

های اقتصادی، آنجا که اين دخالت از گر و اعمال تحريمروابط ديپلماتیک با کشور مداخله
 پذيرد، محل تأمل است.های وابسته به آن صورت میسوی دولت يا ارگان

 ایرانتخابات در در ان هایمداخله خارج .4
يک از اصول قانون صراحت در هیچگرچه بهاممنوعیت مداخله بیگانگان در انتخابات 

 استنباطتوان از اصول گوناگون قانون اساسی استقالل انتخاباتی را میلزوم  ،اساسی نیامده است
 5ترين اهداف نظام جمهوری اسالمی ايران است که در اصل د. موضوع استقالل از مهمکر

قانون اساسی نیز حق حاکمیت در  21که در اصل همچنان ،قانون اساسی به آن تصريح شده
طول اراده خداوند در اختیار ملت قرار داده شده است و ملت در چارچوب قانون اساسی اين 

حق اعمال اين حق را ندارد. بر  یند. بنابراين غیر از ملت کس ديگرکحق خداداد را اعمال می
 شده است. یدتأک 149و  151 ،18 ،51 ،1ل واص ،9اصل  11در بند  اين استقالل

ترين تجلی ترين نمودهای آن منع مداخله خارجیان در مهماين استقالل سیاسی که از مهم
قانون اساسی  125 در اصل ،مشارکت شهروندان در سرنوشت خود يعنی انتخابات است

 هرگونه نفی براساس ايران اسالمی جمهوری خارجی سیاست» :است شدهصراحت ذکر به
 از حقوق کشور، دفاع یارض و تمامیت جانبههمه ، حفظ استقاللپذيریو سلطه جويیسلطه
 با دول آمیز متقابلگر و روابط صلحسلطه هایتعهد در برابر قدرت و عدم مسلمانان همه

 .«استوار است غیرمحارب
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ر لزوم حفظ استقالل در سیاست خارجی، هیچ اصلی در قانون اساسی ید بتأکاما جز اين 
ای نکرده است. با صراحت به ممنوعیت مداخله بیگانگان در امور سیاسی و انتخابات اشارهبه

در جمهوری اسالمی ايران امور کشور بايد به »قانون اساسی  1توجه به اينکه به موجب اصل 
جمهور، نمايندگان مجلس یسرئراه انتخابات: انتخاب ی آرای عمومی اداره شود، از اتکا

و انتخابات بارزترين نمود جمهوريت در « ها...يناشورای اسالمی، اعضای شوراها و نظاير 
نظام حقوق اساسی است، تصريح بر حفظ سالمت آن از طريق ممنوعیت هر نوع مداخله در 

ام نظام حقوقی به حفظ پايه بنیادين تواند بیانگر اهتممتن قانون اساسی و اصالح قانون می
 جمهوريت باشد.

در چارچوب قوانین عادی اما، همچون بسیاری از کشورها مانند برزيل، ترکیه، آلمان و 
تبصره . چنانکه شده استبینی پیش بیگانگان زمینه در هايیها و محدوديتانگلستان ممنوعیت

 داده مورد تأکید قرارگونه ينها را اخارجیقانون احزاب ممنوعیت ارتباط احزاب با  19ماده  5
اين ارتباط  17. در ماده «باشدتأسیس هرگونه دفتر و يا شعبه خارج از کشور ممنوع می» :است

ب ـ اقدام علیه امنیت ملی و وحدت ملی از »را از مصاديق تخلفات احزاب هم دانسته است: 
های دولتی و ها، ارگانها، نمايندگیفارتخانهجمله هر نوع ارتباط، مبادله اطالعات و تبانی با س

استقالل، تمامیت  احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که مخل آزادی،
باشد و نیز ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسالمی ايران و نظم عمومی 

های تروريستی، دريافت وههرگونه اقدام به عملیات خرابکارانه و براندازانه و حمايت از گر
های بیگانه و هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت

و در تبصره خود در کنار اين تحذير، تکلیفی را هم برای احزاب  «المللی ...های بینسازمان
يندگی ها، نمااند ارتباطات خود با سفارتخانهاحزاب مکلف» :سیاسی مقرر نموده است

های دولتی و احزاب کشورهای خارجی را با اطالع وزارت کشور و مجوز وزارت امور ارگان
 محدوديت گرچها «.خارجه در چارچوب منافع ملی و امنیت ملی و مصالح نظام انجام دهند

ی هااز اطالق ممنوعیت ،آمده است يحبه تصر تدارکاتی و مالی جنبه در تنها کمک دريافت
در ارتباط با  توانکه مخل استقالل و نظم عمومی باشد، می آنگاهبادله اطالعاتی ارتباطاتی و م

گويی قوانین اگرچه امکان تفسیر اين کلی د.کرهای انتخاباتی احزاب نیز استفاده فعالیتمجموع 
 افزايد. سازد، همزمان بر عدم شفافیت قانون میموسع را فراهم می

ف قوانین انتخاباتی کشورهايی چون آمريکا، سنگاپور چارچوب قوانین انتخاباتی و خالدر 
قانون اند، در مداخله در اشکال مختلف پرداختهصراحت به ممنوعیت عدم و کانادا که به

 نامهيیننامه اجرايی مربوطه و قانون انتخابات مجلس و آانتخابات رياست جمهوری و آيین
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به موضوع استقالل  ایايران اشارهانتخاباتی مربوط و قانون انتخابات شوراها و ديگر قوانین 
قانون شفافیت و نظارت بر تنها  انتخاباتی و منع مداخله خارجیان در انتخابات نشده است.

صراحت ممنوعیت به 54های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسالمیتأمین مالی فعالیت
انون امکانات و منابع قانونی تأمین مالی ق 9در ماده  است. داده ها را مدنظر قرارمداخله خارجی

های اشخاص حقیقی های انتخاباتی نامزدهای انتخابات از جمله شامل کمکتبلیغات و فعالیت
های سیاسی حق ندارند همین ماده نامزدها و احزاب و گروه 5ايرانی است و منطبق با تبصره 

اعم از  ،بعیت غیرايرانی باشندکه دارای تارا از اشخاصی  یرمالیگونه کمک مالی و غهیچ
همین قانون  11 مستقیم و غیرمستقیم دريافت دارند. تخلف از اين مقررات نیز به موجب ماده

دارد و  پی های تعزيری درجه شش به استثنای مجازات حبس را دريکی از مجازات
به محرومیت بر مجازات مقرر، که نامزدهای انتخابات مرتکب اين جرم شوند، عالوهصورتیدر

از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از يک تا دو دوره از سوی مراجع صالح 
قابل . آنچه بیش از همه از عنوان و همچنین محتوای اين قانون شوندمحکوم می يیقضا

های قابل منع های ناظر بر تأمین مالی انتخابات است و ديگر فعالیتاست، ممنوعیت برداشت
های کننده منابع مالی هزينهینتأم لزوماًتواند به دخالت در انتخابات منتهی شود، اما میرا که 

شود. همچنین اينکه مفاد اين قانون تنها ناظر بر انتخابات مجلس انتخاباتی نباشد، شامل نمی
که چرا قانونگذار با توجه به فلسفه  است يناشورای اسالمی است، محل تأمل است. سؤال 

 ؟است يدهورزآن به ديگر انتخابات اجتناب  دادن یمتعمنون از وضع قا
 به فوريتيک قید با و تصويب دولت در 1918 اسفندماه که در 52اليحه جامع انتخابات

ی اپارهاست. نیز مشتمل بر موادی است که بر نشده  يبتصو هنوز اما ،فرستاده شد مجلس
های ه منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزينهاليحه از جمل 154ماده ها داللت دارد. یتممنوع

جمهوری، مجلس شورای اسالمی و  انتخاباتی داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست
توان از اين بند می داند.های اشخاص حقیقی ايرانی میشوراهای اسالمی شهر و روستا را کمک

اليحه  152موضوعی که در ماده  اج کرد.های اشخاص حقیقی غیرايرانی را استنتممنوعیت کمک
صورت ها از جمله موارد زير بهتأمین منابع از ساير محل»چنین مورد تأکید قرار گرفته است: 
ها و اشخاص هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولت -الف مستقیم يا غیرمستقیم ممنوع است:

 هم صرفاً  يباما در صورت تصو؛ اين اليحه هنوز به نتیجه نرسیده است«. حقیقی و حقوقی...
را  اقدامات تأثیرگذار بیگانگان است و ديگر استفاده از منابع نقدی و غیرنقدیممنوعیت  رناظر ب

در عین حال، شمول اليحه بر مجموع انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست  گیرد.برنمی در
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مثبتی است که در  جمهوری، مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا امر
 صورت تصويب، آن را در مقايسه با ديگر قوانین در جايگاه باالتری قرار خواهد داد.

 ذيل تر از قانون اساسی و قوانین عادی و درچارچوبی عام درممنوعیت دخالت 
ممنوعیت استفاده از حمايت و امکانات بیگانگان »با عبارت  های کلی نظام در انتخاباتسیاست
مورد « ربطهای ذیموقع دستگاهمالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد بهاعم از 

 چند نکته مورد توجه قرار گرفته است: هااين سیاست 1بند در . شده استتوجه واقع 
 ؛ممنوعیت استفاده از حمايت و امکانات مالی بیگانگان در انتخابات .1
 ؛تبلیغاتی بیگانگان در انتخابات . ممنوعیت استفاده از حمايت و امکانات5
ها و امکانات به مالی و تبلیغاتی و شمول آن بر هر مصداق و عنوان تمثیلی بودن حمايت .9

 ؛های اطالعاتیديگر مثل حمايت
 ؛ها توسط احزاب و نامزدهاممنوعیت استفاده از اين حمايت .4
 .های مرتبط با اين استفادهلزوم برخورد دستگاه .2

های کلی نظام در انتخابات گستره بیشتری روشن است، مفاد مندرج در سیاستچنانکه 
. ده استکرتوجه نسبت به ديگر مقررات مشابه داشته و به هر دو وجه مالی و تبلیغاتی مداخله 

ها و امکانات ديگر حمايت قرار دادنبرای مشمولِ ممنوعیت « اعم»همچنین استفاده از واژه 
تواند در تفسیر دخالت می شدهکمتر شناخته، اما تصريح به ديگر انواع ير استپذامکاناگرچه 

با توجه به جايگاه حقوقی  آنکهتوجه ديگر باشد. نکته شايان  مؤثرترها قانونی مفاد اين سیاست
ها کلی است و بايد تبلور آن را در قوانین و یاستسهای کلی نظام و اينکه اين سیاست

توانند به ها نمیها ديد و دادگاهها و مقررات اجرايی و در عمل دستگاهمهنايبتصوها، نامهآيین
ها در صدور حکم تمسک کنند، چون مبنای حکم قاضی، قوانین عادی است اين سیاست

 (، ضمانت اجرای عدم رعايتشان آشکار نیست.119: 1978زاده، )موسی
ها در دخالت خارجی در مقايسه با قوانین موجود در ساير کشورها در خصوص منع

ها و نواقص بسیاری همراه است. نخست اينکه در قوانین ديگر انتخابات، قوانین ايران با کاستی
اما در  بر نامزدها، احزاب و اشخاص ثالث تسری يافته است. هایتکشورها دايره شمول ممنوع

همچنین از نظر  .های سیاسی استنامزدها و احزاب و گروه رايران اين ممنوعیت تنها ناظر ب
؛ ذکر است حقوقی قابل یهاموضوع مداخله تفاوت میان نظام حقوقی ايران با ديگر نظام

چنانکه در بسیاری از کشورها ممنوعیت مداخله ابعاد مالی و غیرمالی دارد. در بعد غیرمالی نیز 
ش اخبار گستره اين ممنوعیت متنوع و دربردارنده مفاهیمی فراتر از صرف تبلیغات است. پخ

در ايران اما  .یردهای غیرمالی قرار گتواند در شمول ممنوعیتجعلی و اعمال نفوذ ناروا نیز می
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های کلی سیاست صرفاً در ممنوعیت دخالت مالی است و ،آنچه بیش از همه مورد توجه است
ت به تبلیغا و دخالتغیرمالی اشاره شده  هاییتنظام در انتخابات به ممنوعیت دخالت در فعال

قابل استنباط  «اعم از»ها از کلمه ستنباط ممنوعیت ساير دخالتهمچنین ا .تصريح آمده است
االجرا ساختن آن اجرای اين ی برای الزمامقررهها و عدم وضع اما کلیت اين سیاستاست. 

 رو کرده است.مهم را با خأل قانونی روبه
و  ها در ايران و گستردهممنوعیتانگر محدود بودن موضوع و شمول بینتیجه اين تطبیق 

ها در ايران به همان نیز مجازات هامجازاتدر بحث بودن آن در ديگر کشورهاست.  ترجامع
های دريافتی ديده قوانین مرتبط، محدود است؛ نه اثری از استرداد کمک محدود بودننسبت 

اين طريق حاصل های مسئول که از شود و نه حتی مصادره مايملک احزاب و شخصیتمی
طور ويژه مجازاتی حقوقی، کیفری ها ناظر بر خود کانديداست و بهشده است. غالب مجازات

ارائه چارچوبی قانونی برای اين موضوع که هم از نظر يا اداری متوجه احزاب نشده است. 
همچنین  ،گستره بیشتری داشته باشد ممنوعه جامعه تحت شمول و هم از حیث موضوعاتِ

برای تخطی از آن در نظام حقوقی ايران تر تر و گستردهیقضمانت اجراهای قانونی دقتعیین 
اين  خواهد توانسترسد حتی تصويب اليحه جامع انتخابات نیز ننظر میبه است. یضرور

 نواقص را پوشش دهد.
به  اوالً قانونگذار تا است ضروری قانونی خألهای چنین وجود به توجه با اساس اين بر

 گوناگون خود ابعاد و انواع در بیگانگان دخالت و حمايت از گیریبهره ممنوعیت قانونی سايیشنا

 که یاچنین مقوله حساسیت و اهمیت به توجه با نیز مؤثری و قانونی اجرای ضمانت ثانیاً بپردازد؛

که وضع قانونی ويژه در اين خصوص  .مقرر کند ،کندیهموار م کشور بر را بیگانگان نفوذ راه
های نوين و ناظر بر انواع انتخابات و تمامی مراحل هر انتخابات باشد و همچنین انواع روش

 .است یضرورمحتمل اثرگذاری را در برگیرد، 

 گیرییجهتن
مدرن و متضمن آن است که دولت در قلمرو  المللیناصل حاکمیت مرکز ثقل قواعد حقوق ب

تغییر  در پیآنجا که يک قدرت خارجی  مداخله خارجی، .خود دارای اقتدار عالی است
طور مستقیم يا غیرمستقیم در يک کشور مستقل ديگر باشد، اغلب ناقض اين اصل سیاست به

مداخله در امور داخلی  با وجود توافق جهانی بر منشور سازمان ملل در مورد عدم .است
ی ساير کشورها را کشورهای عضو، کشورهای قدرتمند آشکارا و پنهانی دخالت در روند سیاس

 ایاند. انگیزه کلیدی مداخله خارجی مسئلهخود قرار داده راهبردیراهی برای تأمین منافع 
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اقتصادی و  آثارای شامل بیرونی است: انتخاب سیاست در کشور هدف که به تفسیر گسترده
 ژئوپلیتیکی است و پیامدهايی برای قدرت خارجی )و برعکس( دارد.

مداخالت سیاسی  است: مداخالت توافقی، سه دسته عمده قابل تقسیممداخالت خارجی به 
و مداخالت نهادی. مداخله در انتخابات نوعی مداخله نهادی است که با هدف تغییر ساختارهايی 

 کند.د که سیاستگذاری در کشور هدف را به نفع قدرت خارجی مديريت میگیرانجام می
نظام حقوقی کشورها به اشکال متفاوتی عمل  ،یدر مواجهه با اين شکل از مداخله نهاد

برزيل و آمريکا با درج اصل کلی ممنوعیت  ،های حقوقی چون مکزيکمنظابرخی  ده است.کر
 قرار مداخله خارجی در امور کشور در قانون اساسی انواع مختلف مداخله را مورد توجه

بر قوانین ويژه احزاب سیاسی نیز در قوانین انتخاباتی و  يژهودر قوانین عادی به اند.داده
چنانکه در فرانسه، ؛ است شدهموضوع ممنوعیت مداخله بیگانگان در امر انتخابات  تأکید 

مداخالت مالی و هم  رممنوعیت مداخله خارجی هم ناظر ب کانادا، ژاپن و آلمان چنین است.
 بینییشمختلف پغیرمالی است و برای نقض قواعد مربوط به اين ممنوعیت ضمانت اجراهای 

ويژه افراد و نهادهای داخل کشور است و به رالبته غالب اين ضمانت اجراها ناظر ب شده است.
ها و اتباع( دشوار و ها، سازمان)اعم از دولت هاامکان اعمال اين قواعد در خصوص خارجی

ها خارجی گرفت که متوجه نظر ها درتوان در مجازاتبلکه غیرممکن است. اصالحاتی را می
مثال وضع قوانینی که امکان توقیف دارايی اشخاص خارجی را که در انتخابات  شود. براینیز 

ها و همین قاعده در خصوص دارايی دولت هاست.از جمله روش ،کنند فراهم کنددخالت می
اعمال ضمانت اجرای  .شدنی استهای خارجی موجود در کشور هدف نیز اعمالشرکت

اخراج  راه مقابله ديگر است. ،کننده دولت خارجی استکه مداخلهزمانی ويژهسیاسی به
 .یردتواند در اين طبقه قرار گمی يپلماتیکقطع روابط د و کنندهنمايندگان سیاسی کشور دخالت

يی که ناظر بر استقالل و قاعده نفی سبیل و در نتیجه عدم هاارزشبر اصول و عالوهدر ايران 
المللی در انتخابات در قانون اساسی وجود ا و نهادهای خارجی و بینجواز مداخله کشوره

آنچه در معدود قوانین و مقررات موجود در اين خصوص قابل مشاهده خاص  طوربهدارد، اما 
ها اعم از مالی و مداخالت مالی است و تنها در يک مقرره به ممنوعیت کمک ممنوعیت ،است

که مشتمل بر انواع مداخالت  و جامع منسجمقواعد قانونی ود تبلیغاتی نیز اشاره شده است. نب
است در تصويب نهايی  يستهی قانونی است که شايخأل ،و اشخاص موضوع آن مداخالت باشد
 .یرداليحه جامع انتخابات موردنظر قرار گ
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