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 در ایران 1تأملی بر حق رأی

 2با نگاهی بر حقوق فرانسه
 

 

 3جواد تقی زاده دوغیکال

 

 

 چکیده
 تطبیقیی املت تا نگارنده تالش مینمایدتحلیل وضعیت حق رأی در ایران،  ضمن را منظور دارد. حق رأی در ایراناین تحقیق بررسی وضعیت 

ند در حداقل در محدوده تئوری، بسیار مناسب ، ویژگی هایی که برای رأی در نظر گرفته شده،ناایردر  .دگرد ارائهموضوع در حقوق فرانسه نیز  اب

 ر نمی برد.مطلوبی به سزیاد ی های موجود در قوانین و مقررات و نیز رویه انتخاباتی در شرایط رأی، به جهت کاست حالیکه چگونگی اعمال حق

ند. ا همورد پذیرش قرار گرفت حاّو یا تلویبرخی دیگر در عمل  و صراحت ذکر شدهببرخی از ویژگی های رأی در قوانین و مقررات موضوعه 

مستقیم، مخفی و همگانی است. اختیاری بودن و شخصی بودن نیز از ویژگی های غیر  عبارتند از اینکه رأی در ایران خصیصه های موضوعه

حق رأی، شرایط برخورداری از این حق و نیز نارسایی های اعمال آن در حقوق ایران توجه ما را به خود  اعمالبررسی در  میباشند. موضوعه رأی

داری با توجه به شرایط آسان برخور از : تابعیت، بلوغ سیاسی و آمادگی روانی. شرایط عمومی برخورداری از حق رأی عبارتند .جلب می نمایند

این ر د انتخابات در عمل با کاستی هایی روبروست. نهاد لیکنبه راحتی می تواند از این حق بهره مند شود.  شهرونداز حق انتخاب نمودن، هر 

یان مقیم ایران همیشگی رکتاشم، عدم امکان نیز: عدم فهرستهای انتخاباتی، عدم شرط سکونت، عدم شرط اهلیت اخالقی و  ن ازواتمی استار

 .نام برد خارج،

 

 رأی، حق رأی، انتخابات، حقوق انتخاباتی :واژه های کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Le droit de vote  

 21/22/2882تاریخ پذیرش:                               22/8/2882تاریخ دریافت:  2 

 2 حقوق دانشگاه پاریس دانشجوی دکتری 8 
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 : مقدمه

حقوقی را که شییهروندان با انجام آن، قبق عملی تشییریفاتی و » زنده یاد دکتر قاضیی در تعری  رأی می نویسیید :  

که البته بعد  - این تعری  یک بعد رأی. « 4ضوابط و شرایط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان می پردازند، رأی نامند

ود   نمرت تعریصوجامع تر، رأی را می توان به این  بیانیانتخابات را در برمی گیرد. جهت ارائه  یعنی  -است اصیلی آن 

براز می ا را عملی که توسیط آن رأی دهنده در تعیین نمایندگانش شیرکت می نماید یا درباره یک متن مشخن نظرش  : » 

 به این ترتیب، تعری  رأی شامل همه پرسی نیز می شود.   .« 5کند

 

ف بوده د، قرن بیستم مصادر واقع حقوق بشر مورد توجه است.ترین حق رأی امروزه بعنوان یکی از شیناخته شیده   

با ظهور بین المللی اصیل انتخابات آزاد. اصلی که به موجب آن، انتخابات باید تحت شرایطی انجام پذیرد که آزادی ابراز  

م نیستند. ک اعالمیه های بین المللی حقوق که این حق را صیراحتاّ برسیمیت شناخته اند   اراده رأی دهندگان تضیمین گردد. 

نام برد.  2148 سپتامبر21 ه جهانی حقوق بشیر مصیوب مجمع عمومی سیازمان ملل متحد در    از میان آنها می توان از اعالمی

. در این راسییتا می 6این اعالمیه جهانی، حق بر خورداری از انتخابات صییادقانه و آزاد را تصییری  می نماید 22از ماده  8بند 

و  2166 دسامبر26مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در  7میثاق بین المللی حقوق مدنی و  سییاسیی   25توان از ماده 

  در پاریس نیز نام برد. 2152مارس  21اولین پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب  8یا از ماده 

 

 فته اند. چرا که انتخابات آزاد، امروزه عنصر اولیهراکثر کشورها این حق بنیادی را برای شهروندان خود پذی

مشروعیت حکومتها را تشکیل می دهد. هر چند جهت تحقق جامعه دموکراتیک، عناصر دیگری همچون آزادی احزاب و 

ایران نیز از زمان پیروزی انقالب مشروقه، در زمره کشورهایی قرار گرفته که حق رأی را برای  غیره نیز دخیل هستند.

ط جهت انتخاب نمایندگان مجلس ملی استفاده می شد. پس از شهروندانشان به رسمیت می شناسند. در ابتدا این حق فق

سال از تصویب قانون اساسی مشروقه، انتخاب سناتورها نیز به جمع انتخاباتی ایران پیوست. قانون اساسی  41گذشت حدود 

 6 وان از اصلجمهوری اسالمی ایران نیز در اصول متعددی حق رأی را برای شهروندان ایرانی پذیرفته است. از جمله می ت

در جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات. : » آن نام برد که مقرر می دارد

                                                 
684، ص 2872اساسی و نهاد های سیاسی، جلد اول، تهران، دانشگاه تهران، چاپ چهارم، دی ماه ابوالفضل قاضی . حقوق  .4  

5. De VILLIERS (M), Dictionnaire de droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 2e édition, 1999, p.225 

و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از اساس  مقرر میدارد :اعالمیه جهانی حقوق بشر 22ماده  8بند . 6

د که آزادی روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی و یا قریقه ای نظیر آن انجام  گیر

 رأی را تامین نماید. 

و بدون  2و امکان خواهد داشت بدون هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر میدارد : هر شهروند حق 25ماده  .7

ی که از در انتخابات ادوار -در اداره امور عمومی بالمباشره یا بواسطه نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند شرکت نماید. ب –محدودیت غیر معقول : ال  

با حق  -روی  صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود. ج

تساوی قبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل 

                                                                                                          شود.                                                        
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نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که  و می، اعضای شوراهااسالانتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای 

 «.نون معین می گردددر اصول دیگر این قا

 

 اصخیا در یک معنی  عام. در واقع حق رأی می تواند در یک معنی قابل تصور استمتفاوت  مفهوماز حق رأی دو 

برداشت کلی از حق رأی عبارتست از حق انتخاب کردن و نیز حق انتخاب شدن. برداشت محدودتر از حق  اده شود.فاست

 حاضر بررسی حق رأی به معنای دوم آن را مد نظر قرار می دهد. لذا تحلیل تحقیق رأی عبارتست از حق انتخاب کردن.

انتخاب شدن را به مجالی دیگر واگذار می نماید. همرا با تحلیل وضعیت حق رأی در ایران، تالش خواهد شد تا اشاره  حق

ورت در فرانسه، هرگز به ص به موضوع در حقوق فرانسه نیز انجام گیرد. هر چند بررسی وضعیت حق رأی یهایی مقایسه ا

 محوری مورد نظر نیست.

 

داقل ح ،اند رفته شدهذیحق رأی در ایران برخوردار از دو وجهه متمایز است. در واقع، ویژگی هایی که برای رأی پ

در محدوده تئوری، بسیار مناسبند)مبحث اول( در حالیکه چگونگی اعمال این حق، به جهت کاستی های موجود در قوانین 

 مطلوبی به سر نمی برد)مبحث دوم(.زیاد مقررات و نیز رویه انتخاباتی در شرایط  و

 

 

 : ویژگی های رأی مبحث اول

 

 

 کارهای اجتماعی و سیاسی خود، معموالّ ویژگی های خاصی راوکشور با توجه به واقعیت ها و نیز ساز -هر دولت

رأی تعیین می کند. جمهوری اسالمی ایران نیز همانند سایر کشورها، ویژگی های خاصی را برای رأی در نظر گرفته  برای

اینکه  لو در حالیکه برخی دیگر و (،2است. برخی از این خصیصه ها صراحتاّ در قوانین و مقررات موضوعه ذکر شده اند)

 (. 2ند)ه ادر عمل مورد پذیرش قرار گرفتو یا  حاّتلویده، نش  یصرتدر قوانین و مقررات موضوعه به آنها 

 

 

 ویژگی های موضوعه رأی .1

 

 

علی االصول ویژگی های رأی باید در قوانین و مقررات مربوط به انتخابات، آنهایی که توسط قانونگذار اساسی، 

 بعالوه، قانونگذار باید راهکارهای د، صراحتاّ ذکر گردند.ونشمی وضع  دارتصالحینهادهای دیگر قانونگذار عادی و یا 

 تضمین خصیصه هایی که برای رأی در نظر می گیرد را بیان نماید.
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ده، عبارتند از اینکه رأی در ایران ش ردهب نامویژگی های رأی که صراحتاّ در قوانین و مقررات موضوعه از آنها 

 . بصورت مستقیم)ال (، مخفی)ب( و همگانی)ج( است

 

 

 8ودنالف: مستقیم ب

 

انتخاب نماینده یا نمایندگان می تواند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد. در صورت اول رأی دهندگان 

بدون واسطه نمایندگان خود را برمیگزینند. در روش دوم، رأی دهندگان در ابتدا افرادی را انتخاب می نمایند که این افراد 

منتخب یا منتخبان اصلی می پردازند. برای روش اول می توان انتخابات  شگزین از بین خود و یا از بین دیگر نامزدها به

نمایندگان مجلس ملی در فرانسه را  زینو  (استان ها)شوراهای مناقق  ،شوراهای شهرستانها ،شهرداریها ریاست جمهوری،

فرانسه و یا انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحده امریکا  ها در مثال زد. برای صورت دوم می توان از انتخابات سناتور

 نام برد.

 

انتخابات غیر مستقیم در ایران، در مدت زمانی نسبتاّ قوالنی قبل از پیروزی انقالب اسالمی برای انتخاب نمایندگان 

ریت نسبی، ه انتخابات، با اکثمجلس شورای ملی و نیز سناتورها وجود داشت. به این ترتیب که در ابتداء شهروندان بوسیل

این برگزیدگان تحت شرایطی از بین خود، نمایندگان مجلس شورای ملی و یا سناتورها  سپس افرادی را انتخاب می نمودند.

قانون  224لی، در ایران بصورت مستقیم می باشند. اصل حانتخابات سیاسی؛ اعم از ملی و م اصوال را انتخاب می کردند.

رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می »  اسالمی ایران مقرر می دارد که :اساسی جمهوری 

خود نیز بیان می  62این منشور ملی، در اصل «. شود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی، تنها برای یک دوره بال مانع است

گردد.  انتخاب می شوند تشکیل می خفیمستقیم و با رأی مکه بطور  تمجلس شورای اسالمی از نمایندگان مل»  : نماید که

 .«شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد

 

ده م بودن رأی اشاره نموده اند. در این راستا می توان از مایمستقخصیصه به صراحتا قوانین و مقررات انتخاباتی نیز 

قانون انتخابات  7قانون انتخابات و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان و نیز ماده  5ات ریاست جمهوری، ماده قانون انتخاب 21

مجلس شورای اسالمی نام برد. بنابراین کاندیداها مستقیماّ از قریق آراء تکنام یا چند نام با توجه به نوع انتخابات و نیز تعداد 

ند. انتخاب اعضای شوراهای بخش، شهرستان، استان یا شورای عالی استانها وه می شدزیگرسی های در معرض انتخاب بر ک

 ت.نسدادر ایران انتخابات غیر مستقیم  صادیقرا می توان از م

 
 

 9ب: مخفی بودن

 

                                                 
6. direct 
7. secret  
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ای کیو معتقد بود که در صورت آشکار بودن محتوتسرأی می تواند بصورت مخفی یا آشکار )علنی( ابراز شود. من

رأی، مردم عادی می توانند بهتر از راهنمایی های سرشناسان و خبرگان برای انتخابهای درست و تصمیمات سنجیده بهره 

. اما آشکار 22علنی بودن رأی را وسیله ای برای گسترش شجاعت مدنی  شهروندان می دانند . و یا برخی دیگر21بگیرند

رأی دارای این ایراد عمده است که بر آزادی انتخابات لطمه وارد می کند. تجربه ثابت می نماید که هر اندازه حوزه  بودن

 ، انتخابات علنی آزار دهنده تر است. های انتخاباتی کوچکترند

 

اری با آزادی کمهم این نیست که یک شهروند شجاعتش را اثبات نماید. بلکه او باید بتواند بدون ترس یا مالحظه 

ع رأی دادن، این نو کامل رأی خود را به نفع کاندیدای مورد عالقه اش ابراز کند. بنابر این فقط رأی مخفی قابل دفاع است.

آزادی رأی، استقالل آن و نیز صداقت انتخابات را تضمین می نماید. اصل سوم قانون اساسی فرانسه به ویژ گی مخفی رأی 

  .د که انتخابات مخفی استاینممی مجموعه قوانین انتخاباتی فرانسه نیز بر این امر تأکید  51 اشاره نموده است. ماده

 

این قانون استفاده تضمین گردیده است.  2128ه یوئژ 21 قانون توسطی رأی، امحتو ن بودنانهویژگی پ فرانسهدر 

ر آن نهاد، اجباری نمود. اجبار به رفتن در درون و نیز پاکتی که بتوان رأی را د  22از خلوت خانه های )اتاقک( انتخاباتی 

، قرار دادن شخصی رأی رخلوت خانه های انتخاباتی که در هر محل اخذ رأی وجود دارند، قرار دادن رأی در پاکتهای کد

 .28دندر صندوق از مواردی هستند که احترام به این قاعده اساسی که همان پنهان بودن محتوای رأی است را تضمین می نمای

 

آن  62ا، از اصل راستن یادر ویژگی مخفی بودن رأی، در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصری  شده است. 

صه مواد قانونی که درباره خصی می توان نام برد. قانونگذار عادی نیز بارها بر این خصیصه مهم رأی صحه گذاشته است.

آئین نامه اجرایی قانون  65د. همچنین ماده نویژگی رأی نیز تأکید می نمای مستقیم بودن رأی از آنها سخن بمیان آمده به این

یا بخشدار و اعضای شعب ثبت نام و  نماینده فرماندار»  مقرر می دارد که : 2878انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 

ال ّآزاد و بدون اعم صورت کامال اخذ رأی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأی دادن و انتخاب نامزد یا نامزدها مخفی و به

با این وجود، نه قانون اساسی و نه دیگر قوانین و مقررات انتخاباتی هیچگونه اقدام  «.نفوذ شخن دیگری انجام گیرد

ی رأی پیش بینی ننموده اند. استفاده از خلوت خانه های انتخاباتی و بنیادمحسوسی را جهت تضمین احترام به این ویژگی 

 . خصوص جهت گذاشتن رأی در آن، اجباری نیستندز پاکت مین

 

مطالعه تاریخ حقوق اساسی ایران نشان می دهد که استفاده از خلوت خانه های انتخاباتی در انتخابات سنا اجباری 

یش پقانون انتخابات سنا، نوشتن رأی توسط شخن رأی دهنده و نیز استفاده از خلوت خانه انتخاباتی را  25بوده است. ماده 

بینی نموده بود، در حالیکه در آن زمان اکثریت شهروندان ایرانی بی سواد بودند. لذا در نظر گرفتن چنین امری در آن زمان، 

 اکثریت شهروندان را عمالّ از شرکت در انتخابات سنا محروم می نمود.

                                                 
                                                                                                                                     712. ابوالفضل قاضی . همان، ص 8

                                                     . همان                                                                                                                       1

10. isoloir 
11. ZARKA (J.C), les systèmes électoraux, Paris, Ellipses, 1996, p.73  
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م قرار مورد احترا ،ان استانچنان که شایسته در هر صورت، با توجه به وضعیت فعلی، این ویژگی اساسی رأی، 

نمی گیرد. کم نیستند مواردی که رأی دهنده، زیرنظر کنجکاو دیگر رأی دهندگان، نام کاندیدای مورد عالقه خود را می 

نویسد. این موارد اصل مخفی بودن و به تبع آن آزادی انتخابات را خدشه دار می نمایند. بجهت عدم پیش بینی راهکارهای 

 د.گیراستا، عمالّ نیز اقدام محسوسی در این رابطه انجام نمی قانونی در این ر

 

 

 14همگانی بودن ج:

 

( باشد. در واقع رأی همگانی، نتیجه تحول رأی عمومیرأی می تواند بصورت محدود و یا بصورت همگانی)

 مثالّ اولین قانونمحدود است. همواره حق رأی در ابتدا به قبقه خاصی از جامعه و یا به جنس خاصی تعلق می گرفت. 

. بعالوه 25انتخاباتی ایران که به نظامنامه انتخابات اصنافی مشهور است، شش قبقه از مردم ایران را واجد حق رأی شناخت

 این قانون زنان را نیز از این حق، به سبب جنسیت آنها محروم می نمود.

 

ورژه  واین اصل به درستی توسط موریس د در حال حاضر، اصل همگانی بودن انتخابات کامالّ پذیرفته شده است.

لحاظ شده است. زیرا با مشارکت تمام شهروندان در انتخابات، « 26اساس مشروعیت قدرت»فرانسوی بعنوان  راستاد شهی

االری کشورها که مردم س -تحت شرایطی عام و برابر برای همه، حاکمیت ملی بمعنای واقعی تحقق می یابد. در تمام دولت

عده اساسی پذیرفته شده، انتخابات به صورت همگانیست. هر چند در برخی از کشورها، بجهت وجود سیستم تک بعنوان قا

 حزبی، انتخابات همگانی تغییر ماهیت داده است.

 

در صورتی می توان مدعی همگانی بودن انتخابات شد که حق رأی به تمام شهروندان بدون تبعیض بخاقر مال، 

غیره اعطا شود. بدیهی است که رسیدن به این نقطه از همگانی بودن رأی به آسانی حاصل نشده  جنسیت، قوم، مذهب و یا

است. همگانی کردن رأی، خصوصاّ دادن حق رأی به زنان همواره با مقاومتهای جدی مواجه بوده است. ذکر این نکته 

در  که از قضا دموکراسی مستقیم نیز - سوئیس های کانتون یکی ازخالی از فائده نیست که اعطای حق رأی به زنان در 

 ، آنهم بموجب تحمیل نهادهای فدرال بر این کانتون صورت گرفت.2112در سال  - آنجا هنوز اعمال می شود

 

ل اص . اینده استوررأی  سخن بمیان ابودن ی وممعویژگی  از ششماصل در  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 همچنیناداره شود.  المی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی، از راه انتخابات،در جمهوری اس که مقرر می دارد

قانون انتخابات مجلس شورای  7قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده  21ماده  از جمله -قوانین و مقررات انتخاباتی

                                                 
12.  universel  

ن و فالحین و . مطابق ماده اول این نظامنامه، قبقات صالحیتدار عبارت بودند از : شاهزادگان و قاجاریه، علماء و قالب، اعیان و اشراف، تجار، مالکی28

                                                                 اصناف.                                                      

14. DUVERGER. (M), Institutions politiques et droit constitutionnel, Tome 2, paris, L.G.D.J, 1978, p.71             
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گی به همراه ویژ -و انتخاب شهرداران  کشورشورا های اسالمی انتخابات وظای  و ، تشکیالت قانون 27 و نیز ماده اسالمی

 یرهغ دین، جنسیت و یا ایرانی، از هر قوم، انند. لذا هر شهروندینمامی های مخفی و مستقیم رأی به این خصیصه نیز اشاره 

 باشند، از حق شرکت در انتخابات بهره مندند. 

 

س شناخته شده است. در انتخابات مجل برسمیتبرای اقلیت های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی نیز این حق 

آنها  یگشورای اسالمی، پیروان ادیان یهود، مسیحیت و زرتشت می توانند نمایندگان مخصوص خودشان را جهت نمایند

در نهاد قانونگذاری انتخاب نمایند. بعالوه این امکان برای آنها وجود دارد تا در صورت عالقمندی بجای رأی دادن در 

. در صورت اخیر، پیروان این 27، در حوزه های انتخابیه عمومی حق رأی خود را اعمال نمایند ای مخصوص خودحوزه ه

 به کاندیداهای مسلمان رای دهند. ادیان باید

 

نسیت و اصل، ج در فرانسه، اصل همگانی بودن انتخابات، مطلق است. تمام شهروندان فرانسوی بدون توجه به نژاد،

ق رأی برخوردارند و اعمال آن برای همه مساویست. با توجه به الئیک بودن نظام سیاسی فرانسه، چنین یا دین آنها از ح

 گیردیت مأنشاین دلیل  ازوضعیتی کامالّ موجه است. تفاوت جزئی بین پیروان ادیان مختل  جهت اعمال حق رأی در ایران 

 اهیت آن نقش بسته است.که این کشور، برخوردار از نظامی می باشد که دین اسالم در م

 

گی ، ویژتصری  شده اند رأیبرای  ،خصوصا در قانون اساسی ،یی که در قوانین و مقرراتعالوه بر خصیصه ها

 ند که به بررسی آنها می پردازیم.ه ادر عمل مورد پذیرش قرار گرفتی و یا حدیگری نیز بصورت تلویهای 

 

 

 . ویژگی های غیر موضوعه رأی2

 

 

 برای صه هاخصی به نمونه های دیگری از، رفتار انتخاباتی اساسی قانونگذارخصوصا بجهت سکوت قانونگذاران 

هر چند انها را از نظر نیز دور نداشته و در مواقعی به  ،موارد نام نبرده از این صراحتاّقانونگذار . ستا صحه گذاشته رأی

در این راستا باید از ویژگی های اختیاری بودن)ال ( مقررات اورده است. برخی از جنبه های انها اشاره هایی در قوانین و 

 رأی نام برد.  و نیز شخصی بودن)ب(

 18الف: اختیاری بودن

 

                                                 
  268، ص 2878. سید جالل الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسالمی ایران، تهران، همراه، چاپ دوم، بهار 25

16. facultatif   
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رأی می تواند اختیاری یا اجباری باشد. در واقع می توان این دو ویژگی رأی را بر پایه دو نظریه متفاوت توجیه 

برخورداری از قابلیت رأی دادن بعنوان یک « 21م شده روسو، شاگردان و همفکرانشحاکمیت تقسی»  نمود. بر پایه تئوری

حق مد نظر است. لذا برای هر شهروند این امکان وجود دارد تا رأی بدهد یا اینکه در انتخابات شرکت ننماید. در مقابل، 

 انتخابات شرکت نماید. این مفهوم،( رأی هر شهروند واجد شرایط موظ  است در رکردیاک) بر پایه مفهوم کار ویژه ایی

، می توان این حق را فقط به شایسته ها داد و یا اینکه همه گاهلذا با این دید استوار می باشد. 21«حاکمیت ملی»بر پایه تئوری 

کمیت ه حاکشورها با توجه به اینک-اکثر دولت رأی، امروزه بدلیل تحول مفهوم را مجبور نمود تا در انتخابات شرکت نمایند.

 .قانونیه فیوظدر نظر میگیرند نه یک  بعنوان یک حق شهروندیرا دادن  رأی ،ملی را برسمیت میشناسد

 

أی رانی که بدون دلیل موجه اقدام به شهروندبرای ، مینماینداجباری را انتخابات  در شرکتکشورهایی که -دولت

بر این باورند که با در  22برخیمالی در نظر میگیرند. لذا جریمه های مجازاتهایی همچون انتشار اسامی انها و یا  ،نکنند دادن

نظر گرفتن رأی اجباری، می توان از عدم استقبال عمومی جهت شرکت در انتخابات پیشگیری کرد. ظاهراّ این مطلب در 

نمی کنند  هروندی عملکه مجازاتهای در نظر گرفته شده برای افرادی که به این وظیفه ش راچعمل به اثبات نرسیده است. 

 -بلژیکدر ل اثم اینگونه مجازاتهایی در عمل بصورت موثر بازدارنده نیست. بعنوانپیش بینی معموال جنبه سمبلیک دارند. 

اره ساز چانتخابات  امر دران شهروندجهت کاهش بی تفاوتی  -با مبالغ پایین -یلام جریمه -ست اجباریدر انجا که رأی 

 .نبوده است

 

نوان یک حق و اختیاری در نظر گرفته می شود. شهروندان فرانسوی آزادند که در انتخابات عفرانسه رأی بدر 

افرادی که جهت رأی دادن در این  .شرکت نمایند یا خیر. با این وجود چون انتخابات سنا در فرانسه غیر مستقیم است

آن شرکت نمایند. در صورت عدم امکان شرکت آنها، ( صالحیت دارند، موظفند در تورهاانتخاب سنامرحله ) انتخابات

 4.5) خود را برای شرکت در انتخابات مأمور نمایند. در هر صورت جریمه مالی لاعضای جانشین یا علی البد بایداین افراد 

ده، ش ررمق تخاباتنادر بدون عذر موجه  ت( که برای آنها در صورت عدم شرکدادگاهرأی  یورو با درخواست دادستان و

 . بسیار ناچیز است

قانونگذار ایرانی این موضوع را صراحتاّ حل ننموده است. با این وجود قوانین ومقررات  همانگونه که اشاره نمودیم،

انتخاباتی هیچ نوع رأی اجباری را در نظر نگرفته اند. در عمل نیز ویژگی اختیاری بودن رأی به راحتی پذیرفته شده است. 

تخابات می نمایند. بدیهی است که چنین امری، در زمان انتخابات معموالّ رهبران مذهبی مردم را تشویق به شرکت در ان

هیچگونه تعهد قانونی برای شهروندانی که در انتخابات شرکت نمی کنند، دربر نخواهد داشت. لذا  ،فارغ از تعهد اخالقی

 رأی دادن در ایران، کامالّ به عنوان یک حق پذیرفته شده است نه یک تکلی  قانونی.

 22شخصی بودن ب:

 

                                                 
                                                                                                                          685. ابوالفضل قاضی، همان ، ص 27

                                         . همان                                                                                                                       28

19. ZARKA (JC) , op.cit , p.18  

20. personnel  



 9 

امتیازی است که رأی دهنده »  رأیشخصی به این معناست که  رأی .باشدغیر شخصی  یا شخصی رأی می تواند

قانونگذار همیشه این  »، در واقعجمهوری اسالمی ایران، رأی شخصی است. در «.  28باید شخصاّ به اعمال آن مبادرت ورزد

ی اینکه رأی دهنده خودش برسر صندوق ها که عملیات رأی دادن به اندازه کافی مهم هست برا شتهموضوع را در نظر دا

 أیراشاراتی به برخی از جنبه های شخصی بودن  اّتلویحرأی قوانین و مقررات انتخاباتی مربوط به مرحله اخذ «.  24بیاید

ای رهرگز موضعگیری قانونگذار در این مورد قابل مقایسه با اهمیتی که او ب ،ن نام نمی برند. بعالوهآدارند اما هیچگاه از 

 نیست.  ،قائل شده رأیوهمگانی  ،مخفی ،خصیصه های مستقیم

 

دو  ایناز . هر کدام ندستنیبرسمیت شناخته شده  26بصورت نمایندگی و یا 25در ایران رأی دادن بصورت مکاتبه ای

یطی، اعمال رأی دادن، مزایا و معایب خاصی را به همراه دارند. در رأی دادن به نمایندگی، دارنده حق رأی تحت شرا روش

حق رأی خود را به شخن دیگری تفویض می نماید تا بجای او در روز اخذ رأی در انتخابات شرکت کند. در صورتیکه 

رأی ذا لدر رأی مکاتبه ای دارنده حق رأی خودش شخصاّ اما از قریق مکاتبه مبادرت به شرکت در انتخابات می نماید. 

هر دو نوع رأی دادن معموالّ برای مواردی در نظر گرفته شده اند که  نیست.خصیصه شخصی بودن رأی ض مکاتبه ای ناق

حال این دلیل می تواند ابتال به یک بیماری، کهولت سن، در  شهروند نمی تواند به دالیلی برسر صندوق حاضر شود.

 یا غیره باشد.و  رأی در روز رأی گیریصاحب حق  دنوبمسافرت 

 

و نیز  27اتبه ای که منجر به سوء استفاده هایی از قرف برخی کاندیداها شده بوددر فرانسه رأی دادن بصورت مک

به دلیل مشکل بودن نظارت بر صداقت آن از روش های رأی گیری حذف شد. قانونگذار فرانسوی، برای اینکه شهروندانی 

روم ننموده د را از چنین حق بنیادی محرا که نمی توانند بر سر صندوق بیایند و یا در روز رأی گیری در حوزه انتخابیه نیستن

باشد، رأی دادن به نمایندگی را حفظ نمود. رأی دادن به نمایندگی چون منجر به نقض دو اصل اساسی از اصول انتخاباتی 

مخفی بودن رأی را خدشه دار اصل می شود، باید کامالّ مورد استفاده محدود قرار گیرد. این روش رأی گیری از قرفی 

زیرا نماینده رأی دهنده، از محتوای رأی او با خبر می شود. از قرف دیگر اصل برابری رأی نیز در این روش رأی  می کند،

گیری مورد احترام واقع نمی گردد، زیرا نماینده ای که از قرف نمایندگی دهنده در انتخابات شرکت می نماید، در حقیقت 

 . 28از دو حق رأی بهره مند می شود

 

را، که البته باید بصورت محدود  دادن که در ایران نیز قانونگذار حداقل یکی از این دو روش رأیشایسته است 

مورد استفاده قرار گیرند، برسمیت بشناسد. مضاف بر اینکه هیچگاه این دو روش مورد آزمایش قرار نگرفته اند تا قابلیت 

عمالّ به محروم نمودن شهروندانی که نمی  حاضر یرد. وضعیتاجرایی آنها و یا مؤثر بودنشان در ایران مورد امتحان قرار گ

 توانند بر سر صندوق ها بیایند، منجر می شود.

                                                 
21. De VILLIERS (M), op. cit. p .226 

22. MOBAYEN (G.R), Les élections en Iran, Thèse, Université de Neuchâtel, 1960, p.96 

23. Le vote par correspondence  

24. Le vote par procuration 

25. Code électoral, commenté et annoté par VINCENT (J.Y) et De VILLIERS (M), Paris, litec, 1999, p.143 

26. Op. cit, p.144 
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با توجه به اینکه هر شهروند ایرانی با شناسنامه می تواند در هر حوزه انتخابیه رأی دهد، شاید پیش بینی رأی مکاتبه 

امر نقیصه مهمی را به همراه دارد. زیرا اگر شهروندی در روز  ای در حال حاضر زیاد ضروری به نظر نرسد. هر چند این

ای که به آن وابستگی واقعی دارد، رأی خود را به صندوق بیندازد. به  انتخابات در مسافرت بسر برد، نمی تواند در حوزه

یه تهران رأی خود را به عنوان مثال اگر یک شهروند از اصفهان در روز اخذ رأی در تهران باشد، می تواند در حوزه انتخاب

صندوق بیندازد. اما شایسته است تا این شهروند جهت تعیین نماینده حوزه انتخابیه خود یعنی اصفهان در انتخابات شرکت 

نماید. لذا پیش بینی رأی دادن به نمایندگی و یا حتی مکاتبه ای می تواند او را در جهت تحقق چنین امر سرنوشت سازی 

رکت افرادی که بدالئلی همچون سالخوردگی و یا مریضی آمدن اشمین روش هایی، چنورت پیش بینی یاری نماید. در ص

 .شد دهاخوآنها به شعب اخذ رأی میسر نیست، در انتخابات ممکن 

 

 بعد از بررسی ویژگی های حق رأی، باید به چگونگی اعمال آن در ایران پرداخت.

 

 

 : اعمال حق رأی مبحث دوم

 

 

انتخابات  ی واقعی هراحق رأی یکی از مباحث بسیار مهم حقوق انتخاباتیست که در تعیین محتو چگونگی اعمال

 د. در این مجال بررسیی دهم قرار ریتأثتحت  نقش اساسی دارد. این امر شدیداّ اصول آزادی و نیز صداقت انتخابات را 

 ( توجه ما را به خود جلب می نمایند.2ایران) ( و نیز نارسایی های اعمال آن در حقوق2شرایط برخورداری از این حق)

 

 

 شرایط آسان برای برخورداری از حق رأی .1

 

 

در مقایسه با قوانین و مقررات انتخاباتی قبل از انقالب اسالمی، شرایط برخورداری از حق رأی در جمهوری اسالمی 

همیشگی با مطابق بودن آن با اصول دموکراتیک آسان تر شده اند. البته ساده بودن شرایط برخورداری از حق رأی مالزمه 

از قانون انتخابات مجلس  27اند. بعنوان مثال ماده  ندارد. شرایط برخورداری از حق رأی در مواد مختل  قانونی شمرده شده

 دارند. هر ومیت. این شرایط اصوالّ برای کلیه انتخابات سیاسی در ایران عم21شورای اسالمی این شرایط را ذکر می نماید

. شرایط عمومی برخورداری از حق رأی ستوجود امچند در برخی موارد تفاوتهای جزئی بین رأی گیری های متفاوت 

 بلوغ سیاسی)ب( و آمادگی روانی)ج(. عبارتند از : تابعیت)ال (،

 

                                                 
«.. عاقل بودن 8. پانزده سال تمام 2تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران  -2انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند : : »  27.  ماده 27  
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 30تابعیت  الف:

 

 -برای شهروندان هر دولتاسی از جمله حقوق اجتماعی هستند که یست. حقوق سا اسییحق رأی از حقوق س

 کشور باید شهروند آن بود. -کشور برسمیت شناخته می شوند. لذا جهت برخورداری از حق رأی در یک دولت

 

برای دولتهای عضو اتحادیه اروپا در نظر گرفت،  2112در فرانسه بموجب الزامی که معاهده ماستریخت مصوب 

ات ن فرانسه هستند جهت انتخابکگر کشورهای عضو اتحادیه که ساحق رأی و نیز حق انتخاب شدن برای شهروندان دی

پارلمان اروپا و یا شهرداری ها پذیرفته شد. در نظر گرفتن چنین حقی برای این گروه از خارجیان جهت شرکت در انتخابات 

که ابراز نمود  – 2112وریل آ 1در تصمیم مورخ  - شورای قانون اساسی فرانسهزیرا  شهرداری ها به آسانی انجام نیافت.

قانون  88. لذا اصل 82قانون اساسی بازنگری شودذیر است که پامکان  در صورتی قانون اساسی قت این معاهده بابمطا اعالم

شهر ) اساسی فرانسه مورد اصالح قرار گرفت. با این وجود، این افراد در صورت انتخاب شدن بعنوان عضو شورای محلی

بعنوان شهردار یا معاونان او که سمت هایی سیاسی اند را ندارند. بعالوه این افراد نمی توانند در یا روستا( حق انتخاب شدن 

. زیرا وظیفه سناتورها، اعمال حاکمیت ملی فرانسه یعنی قانونگذاریست. واگذاری حق رأی 82انتخابات سنا شرکت نمایند

 قابل توجیه است. 88مفهوم شهروندی اروپائیبه شهروندان دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در راستای تحقق 

 

 قانون انتخابات ریاست جمهوری، 86در ایران این حق سیاسی فقط برای شهروندان ایرانی پذیرفته شده است. ماده 

، تشکیالت قانون 25 قانون انتخابات مجلس خبرگان و نیز ماده 1قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، ماده  27ماده 

به لزوم دارا بودن تابعیت برای انتخاب کنندگان اشاره می  و انتخاب شهرداران شورا های اسالمی کشورتخابات انوظای  و 

شی در شناخته شدن این حق ندارد. برخالف برخی کشورها که گذشت مقدار قنمایند. روش اکتساب تابعیت هیچگونه ن

أی شرط می کنند، هیچگونه مهلتی در ایران برای زمان خاصی پس از تحصیل تابعیت را جهت برخوردار شدن از حق ر

کسانی که تابعیت ایران را می گیرند، در نظر گرفته نشده است. در این مورد وضعیت ایران شبیه کشور فرانسه می باشد. در 

بات افرانسه بمحض کسب تابعیت توسط یک شخن، او بعنوان شهروند به تمام معنی منظور می گردد، لذا می تواند در انتخ

سه با تابعیت اکتسابی بین حقوق ایران و فرانسه وجود دارد اینست که در فران هروندتفاوتی که در وضعیت ش شرکت نماید.

حق انتخاب شدن  -قانون مدنی  182بمو جب ماده  -او از حق انتخاب شدن نیز برخوردار می گردد در حالیکه در ایران 

 ه شده نیست.برای شهروندان کسب تابعیت نموده، شناخت

                                                 
28. nationalité 

ون اساسی یک معاهده بین المللی حاوی موضوعی مخال  قانون اساسی قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد که اگر بموجب تصمیم شورای قان 54. اصل 21

 باشد، اجازه امضاء و یا تصویب آن نمی تواند صورت گیرد، مگر پس از بازنگری قانون اساسی .                         

ضای شوراهای محلی و یا دیگر افراد برگزیده توسط آنها می . یکی از گروههایی که در فرانسه به انتخاب سناتورها مبادرت می ورزند، شهرداران و نیز اع81

             باشند.                                                                                                                       

31. citoyenneté européenne 
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     34ب: بلوغ سیاسی

 

رأی دادن، رأی دهنده باید به سنی رسیده باشد که مبین بلوغ و پختگی فکری او بوده، وظای   دربمنظور مشارکت 

ست که بلوغ نجایاساسی ا. سؤال 85و تکالی  خود را بشناسد و در زمینه مسائل سیاسی سنجیده و عاقالنه تصمیم بگیرد

سالگی حاصل می شود. به عبارت دیگر قانون گذار باید چه سنی را بعنوان سن رسیدن به بلوغ سیاسی یا سیاسی در چند 

در رژیم های  »انتخاباتی تعیین نماید. تحول بلوغ سیاسی و یا انتخاباتی معموالّ در راستای اهداف سیاسی صورت می گیرد. 

تا از پشتیبانی جوانان پر شور و دگرگونی قلب و انقالب  انقالبی، گرایش به پایین آوردن حداقل سن رأی دهنده است

 «.86یر، برای توفیق در انقالب و یا تداوم آن استفاده بعمل آیدذپ

 

تعیین سن بلوغ سیاسی می تواند در مقایسه با بلوغ مدنی به گونه های متعددی در نظر گرفته شود. بلوغ سیاسی می 

از مجموعه قوانین انتخاباتی، داشتن هجده سال کامل  2مثال در کشور فرانسه ماده  تواند با بلوغ مدنی همزمان باشد. بعنوان

را جهت برخورداری از حق انتخاب نمودن شرط کرده است. سن بلوغ مدنی نیز در آن کشور بر هجده سالگی تعیین شده 

نقالب اسالمی، جهت رأی دادن در است. بلوغ سیاسی می تواند احیاناّ پس از بلوغ مدنی تعیین گردد. در ایران قبل از ا

سال تمام شرط  25انتخابات مجلس شورای ملی، دارا بودن بیست سال تمام و نیز جهت رأی دادن در انتخابات سنا، داشتن 

 بود. در آنزمان بلوغ مدنی با داشتن هجده سال تمام حاصل می شد.

 

خاباتی سالگی تعیین شده بود. پیرو وعده انت در فرانسه برای مدت زمان قوالنی سن رسیدن به بلوغ سیاسی بیست

در برنامه هایش پایین آوردن سن بلوغ  2174که در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال  - آقای والری ژیسکاردستن

نیز  این امر را به تصویب رسانید. برخالف فرانسه و 2174ژوئیه  5 رخقانون مو - سیاسی به هجده سال تمام را ذکر نمود

که داشتن هجده سال تمام را جهت برخورداری  انگلستان و ایاالت متحده امریکا ،ایتالیا ،همچون المان بسیاری از کشورها

 از حق رأی شرط می نمایند، قانونگذار ایرانی بعد از انقالب اسالمی در این رابطه زیاد سخت گیر نیست.

 

می یکی از مهمترین مباحث قانونگذار را در زمان تصویب در واقع، این موضوع همواره پس از پیروزی انقالب اسال

تعیین  انزده سال تمامشو یا  پانزده سال تمام سن بلوغ سیاسی تاکنون بر دارا بودن .یا اصالح قوانین انتخاباتی تشکیل می دهد

این امر  قرار داده بود. . قانون انتخابات مصوب شورای انقالب، سن بلوغ سیاسی را بر دارا بودن شانزده سال تمامشده است

، سن بلوغ سیاسی بر پانزده سال  2861 توسط مجلس شورای اسالمی مورد تغییر قرار گرفت. به این صورت که در سال

ن امر ای .منوط کرد شانزده سال تمامجم رسیدن به بلوغ سیاسی را بر دارا بودن پنمجلس  2878. اما در سال تمام تعیین شد

                                                 
32. La majorité politique 

                                                                                                                         618ل قاضی ،همان ، ص . ابوالفض88

                                                                                                                                                   614. همان . ص 84
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سن  ،2871ابان  25ر بود. زیرا از اولین اقدامات مجلس ششم این بود که بموجب اصالحیه مورخ کمتر از یک سال معتب

 کاهش داد. پانزده سال تمامرا دوباره بر دارا بودن  یباتاانتخبلوغ 

 

شاید قرار دادن شانزده سال تمام برای برخورداری از حق رأی توسط شورای انقالب در آن شرایط انقالبی قابل 

انزده سال شو یا حتی تنظیم احتمالی ان بر  اشد اما کاهش دادن سن بلوغ سیاسی توسط قانونگذار به پانزده سالگیتوجیه ب

رکت جوانان را در انتخابات و نقش مؤثر تر اشمبا این امر  هدخوامی مجلس شورای اسالمی . تمام موجه بنظر نمی رسد

ر رأی دادن نیازمند رسیدن به یک نوع بلوغ و پختگی فکری است آنها را حیات سیاسی ایران تقویت کند، ولی مشارکت د

سن  یرسد کهبه نظر م لذا که معموالّ کمتر اتفاق می افتد که در شرایط عادی در نوجوانان پانزده یا شانزده ساله تحقق یابد.

 بلوغ سیاسی از مواردی است که نیازمند تأمل جدی قانونگذار می باشد.

 

 

 37ج: آمادگی روانی 

 

از قانون انتخابات ریاست  86آمادگی روانی یا عقل است. ماده داشتن یکی از شرایط برخورداری از حق رأی، 

قانون انتخابات مجلس خبرگان به عاقل بودن و  21 از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و نیز ماده 27جمهوری، ماده 

 ب کنندگان اشاره می نمایند. پیش بینی چنین شرقی کامالّ منطقییا مجنون نبودن بعنوان یکی از شرایط الزم برای انتخا

است. نکته حائز اهمیت، وضعیت افرادی است که مجنون نیستند اما از تصرف در امورات خود به دالئلی توسط دادگاه منع 

أی قایل این افراد حق رشده اند. این افراد توسط دادگاه تحت قیمومت افراد دیگر قرار می گیرند. قانونگذار ایرانی برای 

یقیناّ تشخین تحت قیمومت بودن  88شده است. این امر کامالّ موجه بنظر می رسد. زیرا با توجه به نبود فهرستهای انتخاباتی

اشخاصی که به پای صندوق های رأی می آیند، غیر ممکن خواهد بود. هر چند تشخین جنون احتمالی رأی دهنده نیز 

 اخذ رأی در برخی مواقع مشکل است. برای اعضای حاضر در شعب

 

در رابطه با این موضوع، وضعیت حقوق فرانسه با حقوق ایران متفاوت است. در فرانسه اگر شخصی تحت قیمومت 

قانون مدنی فرانسه به  512ماده  لو در صورت عدم جنون نمی تواند در انتخابات که امری عمومیست شرکت کند. باشد و

اگذار نموده تا انجام برخی امورات را به شخن تحت قیمومت اجازه دهد. با اینحال دادگاه نمی تواند قاضی این اختیار را و

به شخن تحت قیمومت اجازه دهد تا نامش را بر روی فهرستهای انتخاباتی ثبت نماید. این موضوع در فرانسه بشدت مورد 

دگاه این صالحیت را دارد تا برخی از امورات مدنی مربوط . اگر شهروند تحت قیمومت بنابر نظر دا81انتقاد قرار گرفته است

. در این 41به خود را انجام دهد، چرا این اختیار را نتوان به دادگاه داد که امکان رأی دادن او را نیز تصمیم گیری نماید

                                                 
35. La capacité 

36. La liste électorale  

37. Code électoral, op. cit. p.15  

38. Op. cit, loc. cit.  
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ه تفویض نماید تا در این مورد ارائه شد تا این اختیار را نیز به دادگا 2114ژوئن  25راستا، قرحی به پارلمان فرانسه در تاریخ 

 تصمیم گیری کند. این قرح که در سنا به تصویب رسید، در مجلس ملی رد شد.

 

با توجه به شرایط آسان برخورداری از حق انتخاب نمودن، هر ایرانی به راحتی می تواند از این حق بهره مند شود. 

 رسایی ها با معیارهای برگزاری انتخابات سالم سازگار نیستند.انتخابات در عمل با کاستی هایی روبروست. این نانهاد  اما

 

 

 . نارسایی های اعمال حق رأی2

 

 

چگونگی اعمال حق رأی، امر بسیار حساسی است. عدم توجه به برخی از نارسایی هایی که در اینجا ذکر می 

گردند، از عوامل مهم آسان نمودن تخل  های انتخاباتی و نیز قلب آرای واقعی شهروندان است. تالش خواهد شد تا برخی 

د عبارتند از : عدم فهرستهای انتخاباتی)ال (، عدم شرط از مواردی که توجه به آنها ضروریست ارائه گردند. این موار

 ایرانیان مقیم خارج در انتخابات)د(.همیشگی رکت اشمسکونت)ب(، عدم شرط اهلیت اخالقی)ج( و در پایان، عدم امکان 

 

 

 الف: عدم فهرستهای انتخاباتی

 

تجربه بیشتر در دموکراسی معموالّ فهرستهای )لیستهای( انتخاباتی در هر حوزه انتخابیه تنظیم  یاداردر کشورهای 

رأی دهندگان واجد شرایط ثبت می شود. در روز اخذ رأی، از روی این لیستها شهروندان  ممی گردد که بر روی آنها نا

خود، اقدام به شرکت در انتخابات و انداختن واجد شرایط تشخین داده می شوند. شهروندان ضمن امضاء در مقابل نام 

رأی در صندوق می نمایند. این فهرست ها یا اتوماتیک وار توسط مقامات صالحیتدار، معموالّ شهرداریها، تهیه می شوند 

مارک، اندر کشورهایی مثل اتریش، د د.نیا اینکه شهروندان باید با دادن درخواست در این لیست ها نام خود را به ثبت برسان

. در کشورهایی چون ایرلند و یا یونان افرادی که به سن رأی دادن 42ایتالیا و یا آلمان راه حل اول پذیرفته شده است پرتغال،

به  2117. در فرانسه از سال 42می رسند باید خود را در لیست انتخاباتی به ثبت برسانند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند

داده شده است تا شهروندان ساکن در محدوده آنها که به سن بلوغ سیاسی می رسند را اتوماتیک وار شهرداریها این اختیار 

 با این وجود هنوز اصل برثبت نام پیرو تقاضای شهروند بر روی فهرستهای انتخاباتی است. .ثبت نمایند

 

رر و ت. این امر مانع رأی های مکتهیه فهرست های انتخاباتی از ضروریات اولیه پذیرفته شده در نهاد انتخابات اس

یا جابجایی وسیع و توده ایی رأی دهندگان در روز انتخابات می شود. در فرانسه هر ساله در ترکیب این فهرستها تغییراتی 

                                                 
39. DELPEREE (F) , Le contentieux electoral, Paris , P.U.F, 1998 , p.21- 23  

40. Op. cit , loc . cit .  
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در آخر سال صورت می گیرد. افرادی جابجا، حذف و یا اضافه می گردند. رسیدگی به شکایات راجع به تنظیم فهرستهای 

بر عهده دادگاههای عمومی است. لذا هر شهروندی که راجع به ثبت یا عدم ثبت نام خود و یا دیگران در حوزه انتخاباتی 

انتخابیه خود اعتراض دارد می تواند در صورت عدم توجه به درخواست آنها توسط مقامات اجرایی، به این دادگاهها 

 مراجعه نماید.

 

نقالب مشروقه ایران می گذرد و اینکه انتخابات جایگاه مهمی در با توجه به اینکه حدود یک قرن از پیروزی ا

اجتماعی این سرزمین پیدا نموده، هیچ وقت به تهیه فهرستهای انتخاباتی توجه نشده است. بعد از پیروزی  -زندگی سیاسی

هرستهای انتخاباتی بینی فانقالب اسالمی، بارها به تصویب و یا اصالح قوانین مختل  انتخاباتی مبادرت شد اما هیچگاه پیش 

موضوع بحث قرار نگرفت. آخرین الیحه پیشنهادی رئیس جمهور خاتمی جهت اصالح قانون انتخابات نیز به این امر اشاره 

 نمی نماید. دلیل عدم توجه به این موضوع مهم روشن نیست.

 

ه بود که یک نوع ثبت حدود بیست سال قبل از پیروزی انقالب اسالمی، الیحه ای به مجلس ملی ارائه شد

را پیش بینی می نمود. هر چند این الیحه ظاهراّ با کاستی هایی روبرو بود، اما هیچگاه در مجلس ملی به تصویب  48انتخاباتی

. در نشریات اوائل پیروزی انقالب اسالمی، در مورد ضرورت پیش بینی فهرستهای انتخاباتی مباحث زیادی مطرح 44نرسید

هروندان ش وسیعسر راه مشارکت  با توجه به ایده های انقالبی آن و اینکه نمی خواست در ابتدا برشد. شورای انقالب، 

مجلس اقدام ورزد  فتتاحتر با برگزاری انتخابات به اعهر چه سری در نظر داشت تا احیاناّ محدودیتی ایجاد نماید و مهمتر اینکه

سی این موضوع را عمالّ به مجلس آینده واگذار نمود تا تصمیم رربه این مباحث توجه ننمود. در واقع شورای انقالب، ب

تا  رار نگرفتهقگیری نماید. ضرورت تنظیم فهرست های انتخاباتی هیچگاه موضوع بحث و بررسی مجلس شورای اسالمی 

 در این باره احیاناّ تصمیم گیری شود.

 

 

 45ب: عدم شرط سکونت

 

کشورها لزوم سکونت در آن حوزه در مدت زمانی معین  -دولت معموالّ جهت رأی دادن در یک حوزه انتخابیه

را شرط می دانند. قانون انتخابات مجلس ملی و نیز قانون انتخابات سنا که قبل از انقالب اسالمی تصویب شده بودند، شرط 

می  کننده سکونت را برای اعمال حق رأی در یک حوزه انتخابیه ضروری می دانستند. بموجب آن قوانین، هر انتخاب

 بایست حداقل شش ماه در حوزه انتخابیه ای که می خواست رأی دهد، سکونت داشته باشد.

 

در حال حاضر، هیچگونه شرط سکونت یا اقامت جهت شرکت در انتخابات ملی در نظر گرفته نشده است. هر 

رأی خود را به صندوق بیندازد. تنها شهروند ایرانی می تواند در هر حوزه انتخابیه ای که در روز رأی گیری در آنجاست، 

                                                 
41. Registre électoral  

42. MOBAYEN (G.R) , op. cit , p.126 

43. La condition de résidence  
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محدودیت اینست که فقط می توان یک بار رأی داد. این وضعیت، همانند عدم فهرست های انتخاباتی، جابجایی توده ایی 

رأی دهندگان را در روز انتخابات ممکن می سازد. کم نیستند رأی دهندگانی که بدلیل وابستگی های سیاسی، اجتماعی و 

، در حوزه های انتخابیه ای که در آنجا سکونت ندارند، رأی می دهند. این اشخاص، در واقع، برای و قبیله ای یا حتی قومی

تعیین نمایندگان حوزه های انتخابیه دیگر، نقش فعال ایفاء می کنند. اگر چه قانونگذاری وظیفه اصلی هر نماینده بوده و او 

نماینده ملت ایران می گردد، اما همیشه منتخبان بعنوان نمایندگان و  46زاد بودهدر تصمیم گیری هایش کامال ابعد از انتخابات 

حوزه انتخابیه شان مطرح بوده و مسائل و مشکالت آنها را در سط  ملی پیگیری می نمایند. شایسته نیست که به افراد غیر 

گی وق بیندازد در حالیکه هیچگونه وابستساکن در یک حوزه انتخابیه این امکان اعطا شود که در آنجا رأی خود را به صند

 جدی با آن ندارند.

 

، مجلس شورای اسالمی تصویب نمود تا شرط سکونت به شرایط انتخاب کنندگان اضافه گردد. 2862در سال 

این دلیل که بدون مبنای صحیحی موجب محرومیت عده ای از افراد از حق انتخاب شدن و  اشورای نگهبان این شرط را ب

کدام اصل از  ا. با این وجود، شورا مشخن نکرد که این شرط ب47ب کردن می گردد، مغایر با قانون اساسی شناختانتخا

اصول قانون اساسی مغایر است. بجهت پافشاری برخی نمایندگان در بررسی دوباره مجلس، این شرط به تعابیری دیگر 

لوگیری آرای واقعی مردم ج نتقلب و سوء استفاده و باقل شد نمودند که این پیشنهاد ازمی مطرح گردید. موافقان استدالل 

. در مقابل مخالفان معتقد بودند که این پیشنهاد قابلیت اجرایی ندارد، ضمن اینکه مشارکت سیاسی مردم را محدود 48می کند

ه داشتند ین نکته توجبه این پیشنهاد رأی مثبت نداد. ظاهرا نمایندگان وقت به ا . در نهایت مجلس شورای اسالمی41می کند

 رفت.گ مخالفت با قانون اساسی میایراد  دوباره بر آن احتماالکه در صورت تصویب دوباره این شرط، شورای نگهبان 

 

لی، به شرط مقوانین و مقررات مربوط به انتخابات شوراهای اسالمی، بر خالف قوانین و مقررات مربوط به انتخابات 

ستثنای شهرهای باالی یکصد هزار نفر جمعیت، در هر حوزه انتخابیه برای اینکه یک سکونت توجه جدی نمودند. به ا

. برای نامزد شدن در انتخابات 51شهروند بتواند در انتخابات شرکت کند، باید حداقل یکسال در آنجا ساکن بوده باشد

نونگذار سکونت یکساله را شوراها نیز این شرط ضروری است. اما بر خالف حق انتخاب نمودن که به صورت مطلق قا

کافی دانسته، برای کاندیدا شدن باید سکونت یکساله دقیقاّ متصل به زمان اخذ رأی باشد. بعالوه منتخبان موظفند در قلمرو 

حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شوراها از محدوده حوزه انتخابیه به خارج 

 سلب عضویت آنها خواهد شد. از آن موجب

 

                                                 
44. Le mandate représentatif 

                                              57، ص 2872. حسین مهرپور، مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد دوم، تهران، کیهان، 45

          428، ص 2878ئلی کرده ده . سیر تحول قوانین انتخاباتی مجلس در ایران، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، .  مجید سا46

                                         . همان                                                                                                                       47

قانون تشکیالت، وظای  و انتخابات شوراهای اسالمی، کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده انتخابیه باشد ولی افراد تحت  25. بموجب تبصره ماده 48

توانند در همان حوزه رأی تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یکسال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند، می 

               دهند.                                                                                                                        
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 51ج: عدم شرط اهلیت اخالقی 

 

 قرار نظر مد را اخالقی اهلیت لزوم خود، شهروندان به کردن انتخاب حق اعطای جهت معموالّ کشورها –دولت 

ز ا ورداریبرخ جهت انتخابیه حوزه یک در سکونت یا و روانی آمادگی سیاسی، بلوغ تابعیت، بودن دارا یعنی. دهند می

حق رأی کافی نیست. یک شهروند نباید شایستگی رأی دادن را از خود سلب نموده باشد. بعبارت دیگر او نباید مرتکب 

بعنوان نمونه، شهروندان محکوم به مدت معینی حبس و  اعمالی شود که بهره مندی از این حق را برای خود زیر سؤال برد.

بجهت عدم اهلیت اخالقی، از حق رأی محروم نمود. جرایمی همچون یا مرتکبان جرایمی با کیفیت خاص را می توان 

بین کشورها برای مرتک -اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی، قتل و یا موارد مشابه اینها معموالّ از مواردی هستند که دولت

 آنها محرومیت از حق رأی در نظر می گیرند.

 

شایستگی به این معنی که با قرار دادن محدودیتهای غیر منطقی به باید اضافه نمود که مراد از اهلیت اخالقی، شرط 

. بعنوان مثال برخی کشورها باسواد بودن را برای رأی دهندگان شرط  کم نمودن شمار رأی دهندگان اقدام نمود، نیست

قبیل که زنده یاد دکتر  مواردی از این ی محروم بودند.حق رااز  ناسوادیب 2122در ایتالیا تا سال  می دانند. سته یامی دان

قاضی از آن بعنوان شرط شایستگی یاد می نمایند، بی شک منجربه کنار گذاردن غیر منطقی عده ای از شهروندان خواهد 

 .52جوهره برابری حقوقی و مفاهیم حقوق فردی و آزادیهای عمومی است وشد. این امر خالف روح دموکراسی 

 

( توسط نازی ها با آنها همکاری نموده 2141-2144) ن اشغال آن کشوردر فرانسه برای شهروندانی که در زما

مجازاتی بود که برای  58بودند، یک نوع عدم شایستگی ملی در نظر گرفته شد. تنزل مقام شهروندی و یا عدم لیاقت ملی

ل دادن بود. در حا این گروه از شهروندان در نظر گرفته شده بود. یکی از آثار تبعی این مجازات، محرومیت از حق رأی

شرایط خاصی ممکن است. دادگاه باید در رأی خود به محروم نمودن متهم از حق  در حاضر نیز محرومیت از حق رأی

 رأی و نیز مدتی که از این حق بی بهره خواهد بود صراحتاّ اشاره نماید.

 

ر ایرانی محرومیت از حق انتخاب مطالعه شرایط برخورداری از حق رأی این نکته را روشن می نماید که قانونگذا

مجلس خبرگان، مد نظر قرار نداده است. این وضعیت منطقی  اتانتخاب نمودن بجهت عدم اهلیت اخالقی را، بجز در مورد

نیست. اینکه تالش شود تا حتی االمکان شهروندان کمتری را از حق رأی محروم نمود، امری پسندیده ایست. اما نباید در 

تفریط را پیشه نمود. کما اینکه در شرایط انتخاب شوندگان نیز نباید راه افراط را برگزید و با قرار دادن  این رابطه راه

 شرایطی سخت و احیانا غیر قابل ارزیابی حق انتخاب شدن شهروندان را بدون دلیل موجه محدود نمود.

                                                 
49. La condition de dignité  

                                                                                                                           611. ابوالفضل قاضی. همان . ص 51

51. La dégradation nationale  
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شورای نگهبان،  2862خبرگان مصوب  مجلس اتآیین نامه اجرایی قانون انتخاب 21اینکه بند ب از ماده  توضی 

 متهممحرومین از حقوق اجتماعی را از حق انتخاب کردن محروم نموده است. لذا اگر دادگاه در رأی خود به محرومیت 

این شخن حق  از حقوق اجتماعی اش حکم نماید، او از حق رأی در انتخابات خبرگان محروم خواهد شد. با این وجود،

یاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و یا همه پرسی که علی االصول مهم تر از انتخاب خبرگان شرکت در انتخابات ر

 هستند را خواهد داشت.

 

سؤال اصلی اینجاست که چگونه می توان محرومیت ازحقوق اجتماعی را در شعب اخذ رأی تشخین داد؟ زیرا 

ات شرکت کند. اگر شرط سکونت و نیز تنظیم فهرست هر شهروند به صرف ارائه شناسنامه در هر جا می تواند در انتخاب

های انتخاباتی اجباری می بود، یقینا تشخین این امر برای شعب اخذ رأی ممکن می شد. کما اینکه در فرانسه، بجهت الزام 

ر می اثبت نام در فهرست های انتخاباتی، شهرداریها از قریق دستگاه قضایی در جریان محرومیت شهروندان از حق رأی قر

گیرند. شاید قانونگذار ایرانی به این دلیل که از عدم قابلیت اجرایی این شرط پیشاپیش با خبر بوده، آنرا در زمره شرایط 

 رأی دهندگان قرار نداده است.

 

 

 ایرانیان مقیم خارج همیشگی د : عدم امکان مشارکت
 

ق شرکت ند، حرمیببسر بموجب قوانین و مقررات انتخاباتی، همه ایرانیان، آنهایی که در ایران و یا خارج از کشور 

در انتخابات ملی را دارند. با این وجود قانونگذار مشخن ننموده که ایرانیان مقیم خارج چگونه می توانند در انتخابات 

ایند. برای انتخابات ریاست جمهوری و یا همه پرسی، حوزه های مجلس شورای اسالمی و یا مجلس خبرگان شرکت نم

 اخذ رأی در خارج از کشور پیش بینی شده است.

 

ی یلشهروندانی که در خارج از کشور بسر می برند معموال وابستگی هایی به حوزه های متفاوت انتخاباتی بدال

ابات، این رکت آنها در انتخاشم هاینظر گرفتن راهکارتولد، سکونت قبل از ترک کشور و یا تحصیل دارند. با در  همچون

گروه از شهروندان نیز می توانند در برگزیدن افرادی که ملت را در مجلس قانونگذاری و یا مجلس خبرگان نمایندگی می 

 نمایند، سهیم باشند.

 

سر ایرانی که در خارج ببا توجه به عدم امکان رأی مکاتبه ای و یا رأی به نمایندگی، بخش عظیمی از شهروندان 

می برند عمال از حق رأی خود محروم می شوند. محرومیت این دسته از شهروندان فقط به این دلیل صورت می گیرد که 

در زمان انتخابات در خارج از کشور هستند. این محرومیت حتی شامل افرادی می شود که در خارج از کشور ساکن نبوده 

 خابات فقط برای مدت بسیار محدودی به خارج از کشور سفر کرده اند.و احیانا مقارن با ایام انت
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در اکثر کشورهای مردم ساالر، بدلیل در نظر گرفتن روشهای مختل  رأی دادن و یا نمایندگی، شهروندان مقیم 

از حق  م خارجخارج نیز از این حق بنیادین بهره مند می شوند. در فرانسه، برای انتخابات سنا، شهروندان فرانسوی مقی

انتخاب سناتورهایی که آنها را در این مجلس قانونگذاری نمایندگی می کنند برخوردارند. بعبارت دیگر، قانونگذار برای 

 در نظر گرفته است. در وضعیت فعلی، بنظر می رسد که پیش بینی چنین یفرانسویان مقیم خارج حوزه انتخابیه جداگانه ا

ت مجلس شورای اسالمی و یا مجلس خبرگان قابل پیشنهاد می باشد. یعنی قانونگذار می تواند حالتی در ایران برای انتخابا

هروندان دیگر انتخابات سیاسی، ش برایکرسی هایی را در این دو مجلس جهت نمایندگی ایرانیان مقیم خارج در نظر بگیرد. 

یره بدلیل تولد، سکونت قبل از ترک کشور و یا غ فرانسوی مقیم خارج می توانند در یکی از حوزه های انتخابیه که به آن

وابستگی دارند، اقدام به ثبت نام بر روی فهرست های انتخاباتی بنمایند. این مسأله به آنها این امکان را می دهد که احیانا 

 رأی خود را در انتخابات مجلس ملی و یا شوراهای محلی از قریق نمایندگی ابراز نمایند.

 

 

 نتیجه گیری :
 

 

بررسی ویژگی های حق رأی، شرایط برخورداری و نیز چگونگی اعمال آن، این نکته را روشن نمود که این مسائل 

ساسی عناصر ا یت دیگر شرائط وارعطقی این امور و نیز نهمچون حلقه های زنجیر به هم وابسته اند. در حقیقت چینش م

ه کافیست فقط یکی از این مواردکه شاید در نگا الر خواهد بود.انتخابات آزاد، ضامن تحقق جامعه مردم ساتشکیل دهنده 

ند در شرایط مطلوبی نباشد تا درستی و واقعی بودن کل انتخابات مورد زساکاراولیه ساده بنظر آیند اما در حقیقت خیلی 

ه ایست که حلقه مفقود ق بارها شاهد بودیم که فهرست های انتخاباتی در ایرانیخدشه قرار گیرد. بعنوان مثال در این تحق

 د، می گردد.ما ینمین نیضممانع تحقق بسیاری از شرایطی که انتخابات صادق و سالم را ت

 

ت، لذا نمی توان یاف با نبودن فهرستهای انتخاباتی، نمی توان تضمینی برای شرط سکونت و یا شرط اهلیت اخالقی

وزه انتخاباتی نمی توان از جابجایی توده ای مردم از حوزه انتخابیه ای به حاین شرایط را پیش بینی کرد. با نبودن فهرستهای 

ورت مؤثر بص کررای دیگر ممانعت کرد. مهمتر اینکه نمی توان از بروز تخل  های انتخاباتی بسیاری همچون رأی دادن م

  توسط نهاد نظارت کننده بصورت مؤثر بررسی نمود.را جلوگیری کرد و یا درستی انتخابات 

 

بررسی وضعیت حق رأی در ایران که هرازگاهی با نگاهی بر تجربه فرانسه همراه بوده است، این مسأله را به اثبات 

رساند که لزوماّ شرایط آسان برای برخورداری از حق رأی امر مطلوبی نیست. اینکه برای حق رأی ویژگی های کلیدی را 

انتخابات  حققتاحترام به آنها را تعری  نکرد، وضعیت شایسته ای برای در محدوده تئوری پیش بینی نمود ولی راهکارهای 

نیست. بعنوان مثال در ایران علی رغم اینکه خصیصه مخفی بودن رأی که امروزه یکی از اصول مسلم حقوق  سالمآزاد و 

ن نماید، مشخن را تضمیی رأی دابنیانتخاباتیست در نظر گرفته شده، هیچگونه اقدام محسوسی که احترام به این ویژ گی 

 و نه پاکت مخصوص منظور نگردیده اند. نشده است. نه خلوت خانه های انتخاباتی
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دی بودن ایبنقوانین و مقررات انتخاباتی در زمینه حق رأی نیازمند بازنگری و اصالحات جدی اند. با توجه به لذا 

أی در این زمینه ایفاء می نماید، باید متذکر شد که با نقش انتخابات در تحقق مردم ساالری و نیز نقش عمده ای که حق ر

به روز نمودن و نیز دموکراتیزه کردن این قوانین و مقررات می توان به تحقق جامعه ای که در آن حاکمیت قانون نهاد اولیه 

یق تر ن حوزه، نگاهی عمدر این راه باید قدمهای جدی برداشت. باید به قوانین و مقررات انتخاباتی در ای است امیدوار بود.

 اراده مصمم قانونگذار برای رسیدن به این هدف کامالّ ضروریست.  انداخت.

 
 


