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 1افزایش مشارکت از طریق انتخابات الکترونیکی 

 *سيدمجتبي واعظي 

 **ياور شعباني

 چكيده

اساسی از  روشیکی  در  ترین  مردم  مشارکت  تحق   تصمیمات، های 

در  ریزیبرنامه که  آنچه  است؛  انتخابات  طری   از  مشارکت  امور جامعه  اداره  و  ها 

گذاران اساسی بوده  قوانین اساسی کشورهای جهان من جمله ایران مورد تاکید قانون

است. عوامل بسیاری در جذب یا دفع مشارکت دخیل هستند اما آنچه مشخصاً در 

های نوین و به طور  گیرد تاثیر استفاده از فناوریاین نوشتار مورد بررسی قرار می

الکترونیکی می به صورت  انتخابات  برگزاری  نوشتار محاسن خاص  این  در  باشد. 

نیازهای اساسی مورد نیاز  انتخابات الکترونیکی که در جذب مشارکت موثرند و پیش

م گذراند. با توجه به تجربه کشورهای پیشرو و موف  در این حوزه را از نظر خواهی

انجامد؛ در گام نخست افزایش  انتخابات الکترونیک در دو گام به افزایش مشارکت می

هزینه کاهش  از  مشارکت،  با جامعه جهانی  همگامی  و  و خطاها  تقلب  کاهش  ها، 

جمله دالیلی هستند که مشارکت در انتخابات را به سبِب شیوه الکترونیکی افزایش  

انتخاباتمی دوم  گام  در  دست   دهند.  از  آراء  مشارکت  با جذب  رفته،  الکترونیکی 

مشارکت   افزایش  به  مستقیم  دموکراسی  احیای  و  شدن  فرهنگ  به  تبدیل  امکان 

 .انجامدمی
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 مقدمه  

دارد، از فرهنگی و اجتماعی گرفته تا سیاسی  های متفاوتی  مشارکت جلوه    

اجتماعی مشارکت  ...؛  و  اقتصادی  شناسی    2و  جامعه  در  بیشتر  که  است  مفهومی 

کارکردی مورد استفاده واقع شده است، در عالم حقوق با دیگر انواع مشارکت نظیر  

مشارکت فرهنگی و اقتصادی نیز سر و کار نداریم و تمرکز ما در حقوق و خاصه  

است، آنچه بعضاً مشارکت عمومی یا مشارکت    3وق عمومی بر مشارکت سیاسیحق

می نامیده  نیز  اصل  مردمی  به  عنایت  با  و  ایران  اسالمی  جمهوری  در   5۶شود. 

حاکمیت مطل  بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت  »

الهی را از انسان   تواند این ح کس نمیاجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ

« اعتقاد به مشارکت  سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد

اصل سوم قانون اساسی نیز    8گسترده افراد فارغ از نوع مشارکت دارد،  آنچه در بند  

پیدا می برای  نمود  امکانات خود  گیری همه  کار  به  از وظایف دولت  کند و یکی 

ت» در  مردم  عامه  فرهنگی  مشارکت  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  عیین سرنوشت 

« عنوان شده است. در این همین راستا دعوت به مشارکت اجتماعی در اصل  خویش

 4هشتم پیش بینی شده است و در اصول دیگر بر مشارکت سیاسی تاکید شده است.

کوشش سیاسی  سیاست مشارکت  بر  تاثیرگذاری  برای  شهروندان  های  های 

ب است،  فعالیت عمومی  انجام  به  مجاز  شهروندان  که  معناست  مختلفی  دان  های 

فعالیت   5هستند. به  سیاسی  مشارکت  تعریف  که  نیست  ذکر  به  موثر  الزم  های 

 
Social Participation -2 

Political Participation -3    
( همه پرسی و مراجعه مستقیم به  ۶اداره امور کشور به اتکاء آراء عمومی از راه انتخابات )اصل    -۴

( انتخاب شوراهای شهر و  ۶2( انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسالمی )اصل  59آراء مردم )اصل  

نمایندگان مجلس خبرگان رهبری )اصل  100روستا )اصل   انتخاب  انتخاب رییس جمهور  107(   )

 (.11۴)اصل 
5- Ruedin, Didier, «Testing Milbrath’s 1965 Framework of Political Participation: 

Institutions and Social Capital», Contemporary Issues and Ideas in Social 
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دانیم همگانی و همانگونه که می  ۶شهروندان در سیاست، یک تعریف حداقلی است

موکراسی را  ، در واقع آنچه د7بودن مشارکت مردم از اصول بنیادین دموکراسی است

کند نهادهای دموکراتیک نیست بلکه مشارکت مردم در این نهادهاست  دموکراسی می

و به این اعتبار »حداکثر دموکراسی« نه مترادف با »حداکثر آزادی« است و نه مترادف 

توان  فلذا می  8با »حداکثر برابری« بلکه مقصود از دموکراسی »حداکثر مشارکت« است. 

رکت رکن رکین دموکراسی است، بدین معنا که بدون مشارکت  اذعان داشت که مشا

توان مردم ساالری نامید؛ بر  ها آنچه وجود دارد را نمیعامه مردم در سیاست گذاری

هایی برای افزایش مشارکت مردم ها همواره درصدد یافتن راهاین اساس حکومت 

، آموزش و پرورش  اند. عواملی از جمله تاثیر ساخت اجتماعی، طبقه اجتماعیبوده

وسایل ارتباط جمعی و ... این متغیرها    9و متغیر سواد، شهرنشینی، عامل جنسیت، 

نیز بر   تاثیرگذاری مستقل خود بر زندگی سیاسی در یک مجموعه همبسته  ضمن 

گذار هستند. تاثیر  انتخابات  و  در سیاست  افراد  پی   10مشارکت  در  نوشتار  این  در 

 
Sciences, 2007, vol. 3, No 3, p. 5. 
6- Van Deth, Jan W., «A conceptual map of political participation», Acta Politica, 

2014, vol. 49, 3, p. 351. 
 -3های فردی و اجتماعی  آزادی  -2همگانی بودن مشارکت مردم    -1اصول بنیادین دموکراسی:    -  7

های حزبی،  حقوق اقلیت  -۶تصمیم اکثریت    -5اندیشه و حزب  کثرت گرایی و تعدد    -۴برابری  

 - 3توازن قدرت و تفکیک قوا    - 2تناوب قدرت    -1گروهی و فکری. اصول تضمینی دموکراسی:  

قانون   محمد،  -۴حاکمیت  )هاشمی،  حاکمان.  ،  سیاسی   ساختارهای  و  اساسی   حقوق  مسئولیت 

 (. 210 -221، صص. 1390 میزان چاپ اول،  تهران، نشر

 نادر  مشارکت«، ترجمه بزرگ  بر  مبتنی  دموکراسی  دهگانه اصول: دموکراسی  »مسئله  آلن،  دوبنوا،  -  8

 . 59، ص. 77 _ 78. ، ش1372 اقتصادی،-سیاسی اطالعات  زاد، مجله
به مسایل سیاسی برخودارند وکمتر از   -9 با مردان از عالقه مندی کمتری نسبت  زنان در مقایسه 

کنند. بینش سیاسی زنان بیشتر از مردان تحت تاثیر  سیاسی مشارکت میمردان در سطوح مختلف  

آغاز میخانواده شکل می را  مسایل سیاسی  به  توجه  مردان  از  دیرتر  زنان  و  )چابکی،گیرد    کنند. 

. ، ش1382  ،(س)الزهرا  دانشگاه  پژوهشی   -علمی   فصلنامه   سیاسی«،  مشارکت  و  »جنسیت  البنین،ام

 (. 108 ، ص. ۴۴

  شش  انتخابات  در  مردم  مشارکت  میزان  بر  موثر  اجتماعی  عوامل   تطبیقی  »بررسی  داود،  رضی،  -10
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نتخابات و به شکل خاص برگزاری انتخابات به شیوه  بررسی تاثیر شیوه برگزاری ا

برگزاری   شیوه  اینکه  توضیح  هستیم؛  عمومی  مشارکت  افزایش  در  الکترونیکی 

انتخابات تا به امروز پذیرای تغییرات بسیار بوده است و همواره به تناسب پیشرفت  

دتکنولوژی و  شده  بنیادی  تغییرات  دستخوش  نیز  انتخابات  برگزاری  نحوه  ر ها، 

ها به  روزکرده است. امروزه دولت های نوین خود را بهراستای همگامی با تکنولوژی

رفته پیش  الکترونیکی شدن  الکترونیکی سمت  دولت  از  همه جا صحبت  و  ،  11اند 

دانیم که دولت به میان آمده و می  13و کسب و کار الکترونیکی 12تجارت الکترونیکی

آید، این یک روند  ی ضروری به حساب میالکترونیک برای اصالحات دولتی ابزار

استراتژی تعقیب  در  بسیاری  کشورهای  و  است  الکترونیک  جهانی  دولت  های 

های تحق   و بی شک باید به انتخابات الکترونیکی به عنوان یکی از زمینه  1۴هستند

های قابل توجهی در  های اخیر پیشرفت چنین دولتی نگریست. در کشور ما در سال

یش گفته شده صورت گرفته لکن در مورد انتخابات الکترونیکی علیرغم های پحوزه

نرسیدهتالش نهایی  بندی  جمع  به  هنوز  گرفته  صورت  کماکان  های  مالک  و  ایم 

برگزاری انتخابات به صورت سنتی است، این در حالی است که بسیاری از کشورهای  

های  مسیر سرمایه گذاری  اند و در این ها قبل این شیوه را اتخاذ کردهدنیا از مدت

داشته دولت بسیاری  انتخابات  اند؛  برگزاری  برای  شهروندان  اعتماد  کسب  برای  ها 

گذاری در این حوزه گرفتند و مبادرت به صورت الکترونیکی، تصمیم به سرمایهبه

گیری نمودند، تا از این طری  از طرفی خود را آماده  های رایاصالح و بهبود سیستم

ن شکل از انتخابات کنند و از طرف دیگر در مسیر کسب اعتماد و اطمینان  برگزاری ای

 
  دانشگاه  انسانی   علو   «،1358-1372  ایران  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  جمهوری  ریاست  دوره

 .22۶، ص. 38-37. ، ش1380 ،( س)الزهرا
11- E- Government 
12- E- Commerce 
13- E-Business 
14-  Young suh, sam, «promoting citizen participation in e- government», available 

at: http://unpan1.un.org, 2007, p. 1. 

http://unpan1.un.org/
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بیلیون    3/ 9، دولت فدرال آمریکا  2002المثل در اکتبر سال  شهروندان قدم گذارند. فی 

 15دالر برای بهسازی تجهیزات انتخاباتی در نظر گرفت. 

یاست  ها در عرصه سرسد در حال حاضر که استفاده از تکنولوژیبه نظر می  

آید، حکومت الکترونیکی قطع به یقین در  امری عادی بلکه ضروری به حساب می

کند و دیر زمانی نخواهد  تعامل بیشتر حکومت و شهروندان نقشی انکارناپذیر ایفا می 

انتخابات را به صورت   بود که همه کشورها تمام خدمات خود از جمله برگزاری 

ا نیز باید در این مسیر کوشش کنیم و هر چه  الکترونیکی برگزار خواهند کرد. فلذا م

تری  زودتر به این سمت و سو گرایش پیدا کنیم منافع ما بیشتر و در ابعاد گسترده

تامین خواهد گشت. در این نوشتار ابتدا انتخابات الکترونیک را خواهیم شناخت و  

 در ادامه به بررسی پیش نیازها و مزایای مشارکتی آن خواهیم پرداخت. 

 چیستی انتخابات الکترونیکی .2

پیش از تدقی  در چیستی انتخابات الکترونیکی نیازمند توضیح مختصری در  

مورد برخی اصطالحات دخیل در بحث هستیم، مفاهیم و اصطالحات بسیاری در  

ها  ترینتوانند مورد بررسی قرار گیرند که در اینجا صرفاً به برخی از مهماین حوزه می

 آیند.خواهیم نمود که در ادامه میاشاره 

 . دولت الکترونیک 2.1

دولت الکترونیک استفاده از فناوری اطالعات است برای فعالسازی و بهبود  

کارایی که توسط آن خدمات دولتی به شهروندان، کارکنان دولتی، مشاغل، موسسات  

تواند بین دولت این کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات می  1۶گردد.و نهادها ارایه می

 
  مجلس   ، تهران،(هاشیوه  و  هابایسته ) الکترونیکی   انتخابات  تقوی،  الساداتمنیر  و  محمد  فتحیان،  -51

 .5، ص. 1387 ها، چاپ اول،پژوهش  مرکز اسالمی: شورای
16- Carter, Lemuria and France Belanger, «The utilization of e-government 

services: citizen trust, innovation and acceptance factors», Wiley online Library, 

2005, volume 15, Issue 1, p. 5. 
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، و مبادالت اطالعاتی و  17شهری و محلی   های تابعه دولت در سطح ملی،و سازمان

، صورت پذیرد. برای خدمات ارایه  19های تجاریو با سازمان  18پولی با شهروندان

آن را سریع بهتر،  شده به شهروندان هیچ شکی نیست که تکنولوژی  کیفیت  با  تر، 

منصفانه  بیشتر،  شفافیت  کمتر،  اعتمادهزینه  قابل  و  است. تر  ساخته  دولت    20تر 

تواند افراد را در کنترل بیشتری از زندگی خودشان قرار دهد، همچنین ترونیک میالک

سادگی قابل دسترسی باشند و برای دولت توانند به  آورد که می خدماتی را فراهم می 

می خدمات  دهند.  ارایه  زیادی  ارزش  شهروند  و  و  باشند  افراد  درخور  توانند 

اید هیچ سطحی از جامعه مستثنی نیست،  وجود آورند که تضمین نممکانیسمی را به

اساساً لزوم   22. بسیار دشوار است   21هر حال  به واقعیت درآوردن مشارکت تام به  

توجه به دولت الکترونیک از این جهت است که توانایی تقویت مشارکت شهروندان  

ه  و عینیت یافتن این اندیش  23های عمومی و دولتی را دارد گیریدر فرایندها و تصمیم 

 2۴تر به زمامداری تلقی کرد. توان یک گام اثربخش به سوی ایده بنیادیرا می

 25. تله دموکراسی2.2

هایی است  ترین واژهیا تله دموکراسی یکی از قدیمی  2۶دموکراسی از راه دور 

دهه   در  تله   1980که  دارد.  بسیاری  طرفداران  هنوز  و  گرفت  قرار  استفاده  مورد 

 
17- G2G (Government to Government) 
18- G2C (Government to Citizens) 
19- G2B (Government to Business) 
20- Ural, Abdullah and Cihat, «Electronic Government and Privacy», International 

Conference on Economic and Social Studies, 2013, p. 2. 
21- Full Participation 
22- Saddiqi, Jawed and others, «A Framework for Increasing Participation in E- 

Government», The 2006 Conference on e- Business, Enterprise Information 

Systems, e- Government & Outsourcing, available at:  
http://www.researchgate.net, 2006, pp. 7_8. 

حقوقی سازی سیاست: تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی  اکبر،  گرجی ازندریانی، علی  -  32

 .۶38، ص. 1395، تهران، خرسندی چاپ دوم، روز از دیدگاه حقوق عمومی 

 .۶۴5همان، ص.  - ۴2

25- Teledemocracy  
26- Democracy at a distance  

http://www.researchgate.net/
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از   استفاده  بین  دموکراسی،  اطالعات  تبادل  در  سهولت  برای  ارتباطات  فناوری 

آنهاست  بیان عقاید و نظرات سیاسی  نیز  تله   27شهروندان و دولتمردان و  در واقع 

دموکراسی با افزایش شمار تعداد زیادی از مردم به طور مستقیم در فرایند مباحثات  

از طرفداران تله   به نوعی به اعتقاد برخی  28دهد عمومی رقابت سیاسی را افزایش می

 29.توانند صدای خود را اصالح کننددموکراسی با تله دموکراسی شهروندان می 

 . دموکراسی الکترونیکی 2.3

می  الکترونیکی  دولت  از  برخورداری  مردم با  یا  دموکراسی  ساالری  توان 

مردم داد.  توسعه  را  بهالکترونیکی  معنای  به  الکترونیکی  فناوری  ساالری  کارگیری 

مردم توسعه  و  پشتیبانی  برای  جدید اطالعات  کامالً  شکلی  است؛  ساالری 

که بدون شک چه   30ازدموکراسی که توسط فناوری اطالعات به وجود آمده است. 

پدیده عمل،  عرصه  در  چه  نظری  لحاظ  میبه  شمار  به  پیچیده  شامل  ای  و  آید 

ای و ارتباطاتی، جامعه هایی در باب دموکراسی، حوزه عمومی، مطالعات رسانهنظریه

هایی حول محور حکومت، حکمرانی و مدیریت  شناسی مشارکت سیاسی و نظریه

می کامپیوتری  علوم  و  مردم  31باشد.عمومی  در  موجود  الکترونیکی  ابعاد  ساالری 

رایعبارت و  انتخابات  و  آزادی  مشارکت،  ارتباطات،  اطالعات،  از:  گیری  اند 

بین     32الکترونیکی ارتباط  الکترونیکی،  با گسترش دموکراسی  شایان ذکر است که 

 
27- Watson, Richard and others, «Teledemocracy in Local Government», 

Communications of the ACM, 1999, Vol. 42 No. 12, p. 58. 
28- Kubicek, Herbert and Georg Aichholzer, Closing the Evaluation Gap in e-

Participation Research and Practice, Evaluating e-Participation, Switzerland, 

Springer International Publishing, 2016, p. 19.   
29- London, Scott, «Teledemocracy vs. Deliberative Democracy: A Comparative 

Look at Two Models of Public Talk», Journal of Interpersonal Computing and 

Technology, 1995, Vol. 3, No 2, p. 37. 
30- Friedland, Lewis, «Electronic Democracy and the new citizenship», Media, 

Culture & Society Journal, 1996, vol. 18, p. 185. 
31- Linder and others, Electronic Democracy in Europe, Switzerland, Springer 

International Publishing, 2016, p. 3. 
 .38-39فتحیان و تقوی، پیشین، صص.   - 23
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در   بیشتری  مشارکت  طری   این  از  مردم  و  میابد  افزایش  نمایندگانشان  و  مردم 

های دیگر در  توان به برخی واژهها ایفا خواهند نمود. در اینجا نیز میگذاریسیاست 

این حوزه نظیر دموکراسی سایبر، دموکراسی دیجیتالی و دموکراسی مجازی اشاره  

نمود اما بحث اساسی ما حول محور انتخابات الکترونیکی است که در ادامه بدان 

 خواهیم پرداخت. 

 . انتخابات الکترونیکی2.4

الکترونیکیدر ساده  انتخابات  تعریف،  یا   33ترین  در یک  که  انتخاباتی است 

 3۴گیری الکترونیکیشود. رایچند مرحله از آن از تجهیزات الکترونیکی استفاده می

رفراندومی می یا  انتخابات  نیز  که حداقل مرحله رایرا  به صورت دانند  آن  گیری 

دموکراسی الکترونیکی صورت گرفته،    در تحقیقی که راجع به  35الکترونیکی است. 

دست  الکترونیکی  تشریفات  درجه  روشباالترین  به  الزامیابی  و  رسمی  آور های 

گیری از راه دور الکترونیکی و  باشد. رایگیری براساس اینترنت میهای رایسیستم

 3۶شود. های فعالیت مشارکتی الکترونیک قلمداد میبراساس اینترنت از زیرمجموعه

یافته تنها مرحله شمارش آرا الخصوص در کشورهای توسعهدر برخی کشورها، علی

در مقابل در بسیاری از کشورها فرایند انتخابات کامالً   37صورت الکترونیکی است. به

در این کشورها انتخابات به همان سبک و سیاق سنتی برگزار    38الکترونیکی است. غیر

ها و تجهیزات الکترونیکی  ند، در این شیوه دستگاهها رای کاغذی هستشود؛ تعرفهمی

نظامهیچ برخی  ندارند.  نقشی  کاغذگونه  که  دارند  نیز وجود   39محور   -های سنتی 

ها به منظور افزایش سرعت در شمارش آرا و اعالم  شوند، در این سیستمنامیده می

 
33- Electronic Election (E- election) or Electronic Referendum (E- referendum)   
34- Electronic voting (E- voting) 

 .۴7همان، ص.  -53

36- Linder and others, op. cit., p. 4. 
37- Back- end Election Systems 
38- Front- end Election Systems  
39- Paper- Centered 
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 شود. سریع نتایج از اسکنرهای نوری استفاده می

ال انتخابات  از کشورهای  در خصوص  که عمدتاً  از کشورها  کترونیک برخی 

اند. توسعه نیافته هستند نه به طور عملی و نه به طور نظری وارد این مبحث نشده

برخی از کشورهای دیگر نیز علیرغم عدم انجام این گونه از نظر سنجی، معتقدند  

دههرای در  اینترنتی  کشورپیش   گیری  برخی  محق  خواهد شد،  دیگرو  نیز های  ر 

دارند.آمادگی رای برای زمان حاضر  را  در چارچوبی محدود  اینترنتی  اما   ۴0گیری 

سیستم است  مسلم  جهت  آنچه  مختلفی  کشورهای  در  الکترونیکی  انتخاباتی  های 

در ادامه گذری کوتاه بر انتخابات     ۴1اند سودمندی پروسه انتخابات تدارک دیده شده

 .زنیمالکترونیکی در برخی کشورها می

های انتخاباتی در منصه گذار به سمت  در آمریکا از بیش از سه دهه قبل مقرره

آغاز شده   19۶0دولت و انتخابات الکترونیک بوده است این پروسه گذار از سال  

در حال حاضر کشور آمریکا در انتخابات بسیاری و در ایاالت مختلف از    ۴2است. 

کند. اما تجهیزات معیوب،  انتخابات استفاده میهای الکترونیکی و اینترنتی در  شیوه

های انتخاباتی و معضالت های حوزههم ریخته، بروز خطا در فعالیت های بهتعرفه

دیگر سبب از بین رفتن چهار میلیون رای در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در  

دلیل  ات بهشایان ذکر است که در این انتخاب  ۴3، در ایالت فلوریدا گردید.2000سال  

دهندگان رای خود را از طری  اینترنت ارایه  درصد از رای  5اعتمادی مردم تنها  بی

 ۴۴کردند.

 
40- Gritzalis, Dimitris, «secure electronic voting», advances in information 

security, 2002, vol. 7, p. 5. 
41- Kermer, Steve and others, «Election Verifiability in Electronic Voting 

Protocols», ESORICS'10 Proceedings of the 15th European conference on 

Research in computer security, 2010, p. 1.   
42-  Alvarez, R. Michael and Thad E. Hall, The Next Big Election Challenge: 

Developing Electronic Data Transaction Standards for Election 

Administration, IBM Center for The Business of Government, 2005, p. 9. 
 .5فتحیان و تقوی، پیشین، ص.  -3۴
  ماهنامه  ایرانی«، گچی دایره  /کشفور در  الکترونیکی  انتخابات نگاری »وقایع  سفامان،  اللهی،  سفیف -۴۴
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بایست محق  شود در فرانسه عقیده بر این است که انتخابات الکترونیکی می

اما در یک روند تدریجی و معقول، مسیر انتخابات الکترونیکی میبایست به عنوان  

جی مورد توجه قرار گرفته و نباید منجر به محرومیت برخی  یک روند مکمل نظر سن

است که انتخابات الکترونیکی  همچنین نظر بر این  های سنتی باشد،  از اقشار از شیوه

میبایست در طی انتخابات محلی مورد آزمایش قرار بگیرد، انتخابات الکترونیکی باید 

شور قادر به استفاده و شرکت  های مقیم خارج ک ای باشد که تمامی فرانسویبه گونه

  ۴5در آن باشند.

باز می گردد.    199۶برگزاری نخستین انتخابات الکترونیکی در برزیل به سال  

در آن سال، نخستین آزمایشات این سیستم جدید در ایالت سانتا کاتارینای برزیل  

ار  تمامی انتخابات برزیل به صورت تمام الکترونیک برگز  2000برگزار شد. از سال  

هزار تجهیزات و ماشین آالت   ۴00بالغ بر    2002و    2000شده است. تنها در سالهای  

گیری الکترونیکی در سراسر برزیل مورد استفاده قرار گرفته و  ویژه سیستم های رای

برزیل   ۴۶.جالب تر آنکه نتایج تنها پس از چند دقیقه از پایان رای گیری اعالم شد

شود در انتخاباتی ت الکترونیک پیشرو محسوب میکشوریست که در زمینه انتخابا

دهنده از این شیوه نوین استفاده  میلیون رای  109برگزار گردید    2000که در اکتبر  

رای این  زمان  کردند.  کاهش  انتخاباتی،  تقلبات  به حذف  منجر  الکترونیکی  گیری 

رای پروسه  سهولت  و  بیشمارش  برای  انتخدادن  این  تجربه  گردید.  ابات  سوادان 

گیری ماشینی به طور موثری موجب کاهش شمار آراء باطله  برزیل نشان داد که رای

   ۴7و افزایش موثر مشارکت گردید. 

 
 .38، ص. 5. ، ش138۶  ،اطالعات عصر تحلیلگران

45- Benassayag, Maurice and others, «What is the Future of Electronic Voting in 

France?», the internet rights froum, available at: http://www.foruminternet.org, 

2003, p. 4. 
 .۴1سیف اللهی، پیشین، ص.  - ۴۶

47- Benassayag and others, op. cit., p. 19. 

http://www.foruminternet.org/
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  قرار  آزمایش  و  استفاده  مورد  ایتالیا  در  1997  سال  در  الکترونیک  انتخابات

دسامبر    ۴8گرفت.  مارس    2002بین  به2003و  سایت  پنج  سه  ،  برگزاری  منظور 

دنبال داشت. اولین و  تجربه عملی را به  1۴رفته  هم ماندهی شد که رویانتخابات ساز

آن حالیدومین  در  بود؛  محلی  موضوعات  مورد  در  انتخابات  بهها  سومی  طور  که 

 ۴9زمان در پنج سایت برگزار گردید.هم 

 . پیش نیازهای انتخابات الکترونیکی3

شود  انتخابات الکترونیکی مطرح میتقریباً اولین پرسشی که در مورد فرایند  

این است که آیا برگزاری انتخابات الکترونیکی در آن نظام حقوقی با قانونگذاری  

بنابراین پر واضح است که تغییر روند از انتخابات سنتی    50موجود سازگاری دارد؟

تی  های آن نیازمند است. حنامهبه الکترونیکی به اصالح قانون انتخابات فعلی و آیین

به هر حال   51های حقوقی نیاز به تغییر قانون اساسی باشد.ممکن است در برخی نظام

گروهقانون از  استفاده  و  زمینه  این  در  کشورهای  گذاری  تجارب  و  تخصصی  های 

پیشرو، از ملزومات این شیوه نوین است و بیش از هر چیز و پیش از هر قدمی این  

قانون انتخابات    9ی در این حوزه را در ماده  امر باید محق  شود. نمونه قانون گذار

شهرستان از  بعضی  یا  همه  در  »چنانچه  هستیم:  شاهد  یک  ریاست جمهوری  های 

استان شمارش آرا با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد سیستم کامپیوتری انتخابات  

افزارهای آن در افزارها و سخت نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرمباید به

یه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ کل

افزاری قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان رسیده  های نرم شود و کلیه نسخهمی

 
48- Caporusso, Letizia, «Transition to Electronic Voting and Citizen Participation», 

available at: http://www.elezioni.provincia.tn.it, 2014, p. 1. 
 .100فتحیان و تقوی، پیشین، ص.  - ۴9

50- Krimmer, Robert, «Constitutional Constraints for the Use of Information and 

Communication Technologies in Elections», Electoral Expert Review, 

Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2763639, 2016, p. 1. 
51. Ibid, p. 6.   

https://ssrn.com/abstract=2763639
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شوند تا در زمان مورد تواف  با حضور نمایندگان  افزاری( میو مهر و موم )قفل نرم

های کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب یستمشورای نگهبان و وزارت کشور روی س

افزارها باید با اطالع و تایید شورای نگهبان  گردد. هرگونه تغییر در نرم اندازی میو راه

نیز    12های کلی انتخابات ابالغی از سوی مقام رهبری در بند  سیاست   52انجام گردد«

  سالمت  و   سرعت   یت،شفاف  حداکثرسازی  جهت  در  نوین  هایفناوری  از  گیری به بهره

کند. این نکته اساسی منعکس شده می نتایج تصریح اعالم و آراء شمارش و اخذ در

سیاست  الکترونیکی  در  انتخابات  به  گذار  تسهیل  راستای  در  انتخابات  کلی  های 

 تواند بسیار مفید و راهگشا واقع شود. می

م با تحوالت  اگرچه جامعه کنونی ایران )به ویژه نسل جوان( به سرعت و همگا

جهانی، رو به استفاده از اینترنت آورده، لیکن در گستره برگزاری انتخابات به دلیل  

افزاری بیشتری مورد نیاز است؛  افزاری و نرماهمیت موضوع، وجود امکانات سخت 

وزارت کشور که طب  قانون مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارد باید با بهره  

ی موفقیت آمیز کشورهای پیشرو در برگزاری انتخابات الکترونیکی  هاگیری از سیستم

نقایص فنی و زیر ساختی را برطرف کند و مستدعی است که دولت و تمام مجموعه  

حاکمیت باید در این مسیر وزارت کشور را یاری دهند تا مناسب ترین شیوه با توجه  

از این جهت است که    های فنیبه شرایط کشور اتخاذ شود. توجه به این زیرساخت 

سیستم از  استفاده  ارزشدر  از  پاسداری  برای  باید  الکترونیک  انتخابات  های  های 

شده اطمینان  گیری تعبیههای رایدموکراسی نظیر برابری، امنیت و شفافیت از سیستم

کنیم  اعتبار    53حاصل  باید  انتخابات  در  الکترونیکی  ابزارهای  از  استفاده  واقع  در 

 
 .28/2/1372و اصالحی   17/1/1372الحاقی  5/۴/13۶۴مصوب   -25

53-  Tokaji, Daniel P. , «The Paperless Chase: Electronic Voting and Democratic 

Values», Fordham Law Review, Vol. 57 Ohio State Public Law Working Paper 

No. 25, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=594444 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.594444, 2005, pp. 1741_ 1780. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.594444
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را    55تا بتوان از این طری  یک اعتماد عمومی  54ایند انتخابات ببخشدبیشتری به فر

و   5۶تمایزی میان اعتماد کور   2009ایجاد نمود. دیوان قانون اساسی آلمان در سال  

بدین معناست که فرد    58برقرار ساخت؛ اعتماد کور یا تایید نشده   57اعتماد ایجاد شده 

کند در حالی که  فهمد به آن اعتماد میبه این دلیل که استفاده از تکنولوژی را نمی

ها را به سیستم ۶0در جایی است که ذینفع انتخاباتی  59اعتماد ایجاد شده یا تایید شده

ها ها را تایید کند و در طول زمان نسبت به آنچالش بکشاند، عملکرد مناسب آن

  ۶1د حاصل کند. اعتما

عالوه بر اینها عدم وجود عامل انسانی آموزش دیده و متعهد و مطمئن نقصی  

های مورد نیاز و  است که رهزن و مانع از تکیه بر این شیوه است که البته با آموزش

تربیت افراد متخصص به راحتی میتوان این نقیصه را مرتفع نمود. همچنین تمامت  

بهرهافراد خصوصا در مناط  مح  ... کامپیوتر و  اینترنت و  به  از دسترسی  مند روم، 

ها کاری  نبوده و آموزش استفاده و کاربری با توجه به سطوح و عقاید خرده فرهنگ

زمان دیجیتال نسبتاً  شکاف  را  مسئله  این  است.  میان    ۶2بر  که  معنا  بدین  گویند؛ 

ینترنت و نیز مهارت  ای و ... در دسترسی به اهای مالی، قومی، نژادی، منطقهگروه

آن دسترسی   که یک سوی  مفهومی دو سویه  دارد.  آن یک خأل وجود  از  استفاده 

است.  آن  از  استفاده  مهارت  دیگر  و سوی  اینترنت  به  واقع شکاف    ۶3فیزیکی  در 

در دسترسی دارد؛ یکی شکاف  را  دیگر  نوع شکاف  دو  در دل خود  و   ۶۴دیجیتال 

 
54- Krimmer, op. cit., p. 7.   
55- Public Confidence 
56- Blind Trust 
57- Established Trust   
58- Unverified Trust 
59- Verified Trust 
60- Election Stakeholder   
61- Ibid, p. 10.   
62- Digital Divide   
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ها اهتمام جدی صورت نگیرد  دن این شکاف، تا در پر کر۶5دیگری شکاف در مهارت 

توان به توفی  هر نوع خدمت الکترونیکی امیدوار بود.  در بحث نیاز به آموزش  نمی

افراد ذکر همین تجربه کافیست که در ایتالیا یکی از مشکالت مشاهده شده در روند  

فزارها و  اصورت الکترونیک، عدم توانایی کاربران در نصب نرمبرگزاری انتخابات به

های الزم  افزارهای مورد نیاز عنوان شده است. فلذا باید از پیش تمام آموزشسخت 

تر این  گونه موارد داده شود تا مشکالتی از این قبیل پیش نیاید. راهکار مهمدر این

ها حتی برای افرادی که آشنایی  ها طوری تنظیم شوند که کار با آناست که این برنامه

های خاصی نداشته باشد.  ه و اینترنت دارند، ساده باشد و نیاز به مهارتاندکی با رایان

فناوری از  استفاده  اگر  دیگر،  تعداد شرکت به عبارت  نتواند  نوین  در  های  کنندگان 

عنوان یک عامل منفی، سبب کاهش  انتخابات را افزایش دهد، نباید با طراحی غلط به

شرکت  شود. تعداد  شاید  ۶۶کنندگان  بتوان    بنابراین  را  ایران  جامعه  آمادگی  عدم 

با  اساسی اینکه  توضیح  نمود؛  قلمداد  الکترونیکی  انتخابات  تحق   برای  مانع  ترین 

سواد بودن و نداشتن  های فرهنگی و اجتماعی ایران و سنتی بودن، بیتوجه به بافت 

ها در برخی  ای و اینترنتی یا عدم توانایی افراد در کار کردن با این ابزارامکانات رایانه

با  نظر می  از نقاط کشور، به رسد این بافت سنتی جامعه ایرانی توانایی وف  خود 

رایسیستم بودن  های  جوان  به  عنایت  با  البته  داشت.  نخواهند  را  اینترنتی  گیری 

رسد، این قشر عالوه بر  ها به نظر میجمعیت ایران و آشنایی این قشر با این سیستم

ها را به مشارکت از این  د بر دیگران نیز تاثیر گذارند و آنتواننرغبت خودشان می

توان از انتخابات سنتی در کنار انتخابات اینترنتی بهره  طری  ترغیب نمایند. البته می

های الزم گرفت تا رضایت خاطر این افراد نیز تامین گردد و به مرور و با آموزش

وجود آید. اساساً برخی معتقدند که  همه افراد را آماده نمود تا سیستمی یکپارچه به

 
65- Skill Divide   
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دهنده باید ح  انتخاب داشته باشد بین این که به شکل سنتی رای بدهد یا با  رای

استفاده از ابزارهای الکترونیکی به این امر اقدام ورزد. وسایل الکترونیکی به جای  

خاب  دهی کاغذی شوند باید تنها به عنوان یک انتاین که به شکل کلی جایگزین رای

 ۶7جایگزین مطرح شوند.

الکترونیک  در نهایت طب  بررسی انتخابات  های صورت گرفته برای استقرار 

الکترونیکی که بر  نیاز به پنج عامل اساسی می  ایران  در ابتدا عامل حاکمیت  باشد. 

به رای انتخابات  الکترونیکی، اطالعتعهد مسوولین برگزاری  رسانی، آموزش  گیری 

ر سازی فرهنگ، وضع قوانین و مقررات، تعمی  دموکراسی و مانند دهندگان، بسترای

ای از سخت افزارها  ها اشاره دارد. عامل زیرساخت تکنولوژیکی نشانگر مجموعهاین

و نرم افزارهایی است که در جهت استقرار انتخابات الکترونیکی در مراکز انتخاباتی 

یتی که در رتبه سوم اهمیت قرار  کار گرفته شوند. عامل امنو گستره جامعه باید به

انجام  مستلزم  الکترونیک  انتخابات  استقرار  که  دارد  اشاره  مهم  نکته  این  به  دارد 

تمهیدات الزم برای حفظ حریم شخصی افراد، حفاظت از آرای مردم و اطمینان از 

گیری است. استراتژی منابع انسانی در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد. این  سالمت رای

ل نشانگر تربیت نیروی انسانی متخصص فناوری اطالعات است که الزم است  عام

دوره زمینه  پیشاپیش  این  در  کاربردی  و  دانشگاهی  سطوح  در  الزم  اموزشی  های 

طراحی و به اجرا گذاشته شوند. باالخره، آخرین عامل اعتمادسازی در میان مردم 

اسی از طری  به کارگیری  نسبت به مشارکت الکترونیک، شفاف سازی و تعمی  دموکر

 ۶8های اطالعاتی و ارتباطی در زمینه مراجعه به آرای عمومی است. فناوری

 . انتخابات الکترونیکی و افزایش مشارکت: گا  نخست4

 
67- Krimmer, op. cit., p. 7. 
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برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی مزایایی دارد که این محاسن منجر به 

د. برخی از این مزایا در کوتاه  شونافزایش مشارکت بیشتر شهروندان در انتخابات می

مدت و در نگاه نخست به صورت بالقوه توانایی جذب مشارکت افراد را دارند. در 

شوند را از نظر  این قسمت مزایایی که در گام نخست باعث افزایش مشارکت می

 خواهیم گذراند.

 . افزایش سرعت 4.1

اعالم نتایج از    سرعت در پروسه برگزاری انتخابات، نظارت بر آن و سرانجام

موضوعات مطلوبی است که شهروندان بدان حساس بوده و به عنوان مطلبی مطلوب 

دانند. حاکمان نیز  های مشروعیت و سالمت انتخابات مینگرند و از وجههبدان می 

گیری از عوامل انسانی، سعی در تقویت  هماره به این مهم توجه ویژه داشته و با بهره

ا  پر واضح  دارند.  از خواستهآن  که سرعت  کاندیداها و عوامل  ست  های مشروع  

هاست. سیستم اینترنتی، عالوه بر سرعت باال در موارد مذکور، امکان رصد فرآیند آن 

می فراهم  را  نتایج  از  آنالین  آگاهی  و  رایانتخابات  از  استفاده  اصوالً  گیری  آورد. 

د. در واقع نتایج انتخابات  الکترونیکی موجب بهبود روند و تحلیل انتخابات خواهد ش

 ۶9های سرشماری با سرعت خیلی قابل توجهی بدست خواهد آمد. از طری  ایستگاه

بدین صورت که بالفاصله پس از اتمام زمان انتخابات، نتایج حاصله موجود است و  

  70دیگر نیازی به بسیج اشخاص و استفاده از افراد برای شمارش آرا نیست. 

 ها . کاهش هزینه4.2

منظر هزینه از  به شیوه سنتی،  انتخابات  نیروهای  برگزاری  تعرفه،  های چاپ 

های ناشی از ایاب و  ها و هزینهاجرایی درگیر، عوامل انتظامی محافظت از صندوق

... بسیار باال بوده و عالوه بر این هزینه نیز به رایذهاب و  دهندگان تحمیل  هایی 

 
69- Benassayag and others, op. cit., p. 10. 
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یابد ها به اندازه قابل توجهی کاهش می، هزینهگردد؛ اما در شیوه نوین الکترونیکیمی

هر زیرساخت و  ایجاد  جهت  ابتدا  در  خصوصاً  میآنچه  هزینه  واقع  ها  در  گردد، 

سایر بخشگذاریسرمایه در  که  است  در  هایی  و  است  انجام شده  اقتصادی،  های 

صرفه طری   از  انتخابات  چند  برگزاری  از  پس  کوتاهی  طری   مدت  از  که  جویی 

 شده است برخواهد گشت.حاصل  

 . کاهش تقلب و خطاها4.3

تعرفه با  پارهبالتکلیفی در مورد نحوه برخورد  یا  های کاغذی  شده، تاخورده 

سیستمعالمت  در  موجود  اشکاالت  جمله  از  شده  برگزاری  گذاری  سنتی  های 

ها  ها امکان نابودی آرای برخی از صندوقانتخابات است. از طرفی در این سیستم

پر بهیا  با  البته  دارد.  وجود  تقلبی  آرای  با  صندوق  رایکردن  گیری  کارگیری 

چنینی مرتفع خواهند شد. آرا سفید که از نظر سیاسی حایز  الکترونیکی مشکالت این

شوند و از سایر  اهمیت بسیار هستند در سیستم سنتی به عنوان آرا باطله تلقی می

نمی تفکیک  باطله  رایآرای  الکتروشوند،  بهگیری  با  آرا  نیکی  این  آوردن  شمارش 

شود  انتخابات الکترونیک موجب می  71ها را نیز پوشش دهد.ضعفتواند این نقطهمی

خوردگی  خوردگی، چینآرا نامعتبری که در سیستم سنتی به عللی چون پاره شدن، تا

کرد، وجود نداشته باشند. این سیستم همچنین مانع برخی  و ...مشکالتی را ایجاد می 

توان به  گردد که از جمله آن میدهد، میهایی که در سیستم کاغذی رخ میاز تقلب 

های انتخابات  سیستم 72ها و ... اشاره کرد.ها، مخدوش کردن تعرفهدورریختن تعرفه

را به شکلی به وجود بیاورند که بهتر    73الکترونیکی قادرند که برابری در برگ رای 

های کاغذی تامین شوند، چرا که تا رای به شکل صحیح و قابل احتساب  از شیوه
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  7۴دهد.وشمارش داده نشود اساساً سیستم به فرد اجازه ثبت نمی

 . همگامی با جامعه جهانی 4.4

 ولتح  و  داده  رخ  جهانی  ارتباطات  در  امروزه  که  هاییچارچوب  به  عنایت   با

  بشر،   ابناء   آسایش  و   رفاه   و  بیشتر   هرچه  وریبهره  جهت  به   جهانی  جامعه  آن،  اساسی 

  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  کاربردی  های رویه  و  قوانین  سازی  یکسان  در  را   فایده

 از  بسیاری  در  امروزه   الکترونیک  صورت  به  انتخابات  نظرسنجی.  است   دیده...  و

 در   الکترونیک   انتخابات.  اجراست   حال  در  هستند،  سیاسی   آزادی  نماد  که  کشورهایی

  موجب   دهندگان،  رای  نظر  از  و   داخلی  سیاسی  مشروعیت   بر  عالوه  کشورها،   سایر

  خواهد  المللیبین  جامعه  سطح  در  حکومت   حقوقی  رژیم  و  سیاسی  نظام  مشروعیت 

اما همگامی    .داشت   خواهد  پی  در  کشور  برای  سودمندی  نتایج  بالتبع  برآمد  این  که.  شد

رسد انتخابات الکترونیکی سبب تقویت آن که در اینجا مد نظر ماست و به نظر می

المللی و در مواجهه با کشورهای دیگر  در محیط بین  75شود، نوعی جهانی بودنمی

توان گامی در جهت جهانی بودن ایران در سیاست  است. انتخابات الکترونیکی را می

ها در راستای دست  المللی و همراهی دیگر ملت بار بینخارجی که باعث افزایش اعت

شود، دانست که این مهم از طری  افزایش مشروعیت  های خارجی مییابی به سیاست 

 نظام سیاسی و افزایش اعتماد مردم به مسئولین خواهد بود. 

 . انتخابات الکترونیکی و افزایش مشارکت: گا  دو 5

ام دوم از طری  جذب مشارکت آراء از انتخابات الکترونیک قادر است در گ 

دست رفته، تبدیل شدن به فرهنگ و احیای دموکراسی مستقیم در افزایش مشارکت  

موثر واقع شود، در این بخش به این تاثیرات مشارکتی انتخابات الکترونیکی خواهیم 

 پرداخت. 

 رفته. مشارکت آراء از دست 5.1

 
74- Krimmer, op. cit., p. 8. 
75- Universality   
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رنت راه اندازی شد به وجود آمد زمانی که اینت  1990پرسشی که از اوسط دهه  

رسانه آیا  که  بود  افزایش  این  طری   از  دموکراسی  تقویت  به  منجر  دیجیتالی  های 

های اینترنتی  رفته رفته و با گسترش اینترنت و رسانه  7۶شوند؟مشارکت سیاسی می

بالقوه آن تاکید اثرات مثبت و  آن  پدیدار شد و بسیاری بر  ها بر مشارکت سیاسی 

اصلی  77نمودند حاضر  حال  انتخابات    ارجحیت   طرفداران  استدالل  تریندر 

این    .است   نوین  سیستم  در  مشارکت   افزایش  بر  مبتنی  سنتی  گیری  رای  الکترونیکی بر

تکنولوژی که  دارد  وجود  میاعتقاد  نوین  یاری  های  دموکراسی  پیشرفت  به  توانند 

 19۴5المللی همچون منشور سازمان ملل متحد مصوب  بر اساس اسناد بین  78.رسانند

های اساسی انتخابات،  ، یکی از ویژگی19۴8و اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب  

نام و احراز  تمامی مراحل انتخابات از ثبت   واقعی بودن آن است. این امر میبایست در

صالحیت کاندیداها، لزوم وجود و صحت انتخاباتی، ارتقای آگاهی شهروندان نسبت  

شوندگان، مراعات ح  برابری کاندیداها از امکانات تبلیغاتی و ممنوعیت  به انتخاب

الکترونیک  گردد. در بستر اتوماسیون انتخاباتی  هجو و حمله به کاندیداهای رقیب می

شود، دغدغه فوق به خوبی  که توسط نهادهای اجرایی و نظارتی ثبت و رصد می

تامین گشته و افرادی که غالب ارتباطشان با دنیای اجتماعی، فضای مجازیست؛ از  

آرایی های آنان، شعارهای انتخاباتی، همانتخابات، تبلیغات کاندیداها، طرح و برنامه

وردار گشته و محیط امن سامانه انتخابات مانع تبلیغات ها و احزاب سیاسی برخگروه

منفی و تخلفات انتخاباتی گشته و به طور مثال رفتارهای ضد اجتماعی چون تخریب 

های نکوهیده به طور چشمگیری کاهش یافته  پوسترها و بنرهای رقبا یا دیوار نویسی

ت و طرفداران آنها در دهد. کاندیداهای انتخاباو یا اثر اجتماعی خود را از دست می

 
76- Dimitrova and others, «The Effects of Digital Media on Political Knowledge 

and Participation in Election Campaigns: Evidence from Panel Data», 

Communication Research, 2014, Vol. 41(1), p. 95.   
77- Papacharissi, Zizi, «The virtual sphere: The Internet as a public sphere», Online 

Media & Society, 2002 4(1), p. 9.  
78- London, op. cit., p. 46. 
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تبلیغات  از  به استفاده  از یک سو خویشتن را  الکترونیک  انتخابات به شیوه  فرایند 

انجامد و از سویی دیگر  مدرن ملزم ساخته که به نهادینه شدن جامعه الکترونیک می

سازنده اعتماد  و  بیشتر  امنیت  نهادهای  احساس  و  انتخابات  فرایند  به  نسبت  تری 

 آن و حکومت سیاسی و پذیرش نتایج آن خواهد انجامید.برگزار کننده 

می که  عواملی  از  دیگر  راییکی  طری   از  مشارکت  افزایش  در  گیری  تواند 

اینترنتی موثر واقع شود، همین عدم نیاز به حضور فیزیکی افراد است، که عالوه بر  

می زندگی  ایران  مرزهای  درون  در  که  کشافرادی  مقیم  ایرانیان  برای  ورهای  کنند 

توانند از هر جای دنیا که  ها میخارجی نیز بسیار ارزشمند خواهد بود، چرا که آن 

باشند در انتخابات مشارکت نمایند و از این طری  افراد بیشتری در انتخابات شرکت  

اکثریت است،  داده می نظر  برآورده شدن  گامی در جهت  اینکه  بر  شوند و عالوه 

می افزایش  نیز  را  مشارکت  از  درصد  محافظت  به  مربوط  مشکالت  نیز  و  دهد 

 یابند. های مربوطه بالتبع کاهش میشود و هزینهها و انتقال آنان رفع میصندوق

انتخابات عادالنه و منصفانه اخذ رای به صورت مخفیانه  از دیگر معیارهای 

در  اما  است.  ارتباط  در  افراد  اراده  و  سیاسی  آزادی  با  کامالً  که  موضوعی  است، 

سواد، نابینا یا معلول  گیری این ایراد وجود دارد که افراد بیهای کنونی رایتمسیس

باید با استفاده از کمک دیگران در انتخابات شرکت نمایند، موردی که عالوه بر اینکه 

شود رای و نظر واقعی  گذارد، چه بسا رایی که داده میمخفی بودن رای را زیر پا می

دی که قصد کمک به وی را دارد، اسم نامزد دیگری را به  دهنده نباشد و فرفرد رای

گیری الکترونیکی این  های رایجای نامزد مد نظر فرد ناتوان بنویسد. اما در سیستم

ها طوری طراحی شوند که چنین افرادی بتوانند  توان بالقوه وجود دارد که سیستم

کنار   در  مثالً  نمایند.  شرکت  گیری  رای  در  دیگران  کمک  نامزد بدون  کد  و  نام 

سواد تنها با لمس تصویر فرد  انتخاباتی، تصویر وی نیز وجو داشته باشد تا افراد بی

 رای بدهند.
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انجام پروسه انتخابات به شیوه متداول، در فضایی است که عناصر و عوامل  

کاندیداها و یا احزاب سیاسی با صور مختلف اعم از تحبیب، تطمیع، تهدید و ... در  

صندو رایقکنار  بر  آرا،  رایهای  همچنین  و  گذاشته  تاثیر  به دهندگان  دهندگان 

می قرار  سایرین  نفوذ  تحت  آنی  این  صورت  الکترونیکی  انتخابات  در  اما  گیرند، 

این   از  دور  به  خود  خاص  مکان  و  منزل  در  دهنده  رای  و  است  منتفی  موضوع 

م سنتی توسط  های سرشماری یا سیستموضوعات مخرب است. رای دادن در ایستگاه

آن نمایندگان  و  کاندیداها  عناصر  و  میعوامل  مدیریت  نوعی  به  در  ها  فلذا  شود. 

تبلیغاتی بر    -انتخابات کاغذی مجبوریم ناظرانی جهت اطمینان از عدم فشار روانی

کند که رای  رای دهندگان بگماریم. اما سیستم جدید این اطمینان خاطر را ایجاد می

از طری  رای گیری    79ه دور از اعمال نفوذ عوامل استدادن به صورت مخفی و ب

رود و از این طری  آرا حفظ و عدالت اینترنتی این فشارهای نامطلوب از بین می

 گردد. برقرار می

ها باید تا حدود  گذاریاز طرفی هرم جمعیتی ایران بسیار جوان است و سیاست 

ار به عنوان بخش عظیمی از  زیادی معطوف به این قشر پر جمعیت و البته تاثیر گذ

جامعه باشند. جوانان چه قبل از انقالب و در مبارزات انقالبی و پس از آن در جنگ 

تحمیلی و نیز در حال حاضر هماره نقش پر رنگ و غیر قابل کتمان خود را ایفا  

ای به این قشر داشته باشد و درصدد تامین  اند، فلذا حاکمیت باید توجه ویژهکرده

طر آنان برآید. بحثی که در اینجا قصد پرداختن به آن را داریم، جوانان و  رضایت خا

ها در جامعه است. همیشه دغدغه مشارکت این قشر وجود داشته  تاثیر مشارکتی آن 

کما اینکه با توجه به مشارکت جوانان و نوجوانان در مبارزات و جریانات انقالب و  

اسال انقالب  پیروزی  در  آنان  مهم  بسیار  رشد سهم  که  شد  استنباط  نکته  این  می، 

زودرس فکری در جامعه ایران وجود دارد و این توقع ایجاد شد که نوجوانان ایرانی  

 
79- Benassayag and others, op. cit., p. 14. 
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ح  مشارکت در تعیین نظام سیاسی را نیز داشته باشند. ماده واحده الیحه قانونی 

شورای انقالب در تامین این نظر مقرر داشت: »به منظور مشارکت    1358/ 1/ ۶مصوب  

دهندگان در رفراندوم رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رای  ملت 

 80سال... تعیین خواهد شد«. 1۶انقالب اسالمی 

های  مند به استفاده از شیوهجوانان و افراد فعال در زمینه مسایل سیاسی عالقه

رای در جدید  دقت  افزایش  امکان  روزآمدی،  آن  مطلوب  پیامدهای  از  که  گیری 

دهندگان و امکان رصد پروسه انتخابات از طری  مردم و نهادهای گیری رایتصمیم 

بین  بستر جامعه المللی، مینظارتی و  در  را  پیاده سازی چنین روشی  و  بوده  باشد 

توان با به سازد. مشارکت جوانان در عصر حاضر را میایرانی هر چه بهتر فراهم می 

ی و در این راستا الکترونیکی شدن و  های اطالعاتی و ارتباطاتروز شدن در عرصه

ها توانایی نفوذ در  گیری تامین نمود. زیرا این سیستم های رایاینترنتی شدن سیستم

بین جوانان را به سبب محدود به زمان و مکان خاص نبودن و دیگر دالیلی که آمد،  

تخابات دارند و از طرفی یکی از ابزارهای مورد نیاز در راستای الکترونیکی کردن ان

وجود نیروی متخصص است که به دلیل آشنایی بیشتر جوانان با این امور باید از  

ها استفاده گردد و از این طری  باعث پویایی بیشتر این قشر در انتخابات و متعاقب  آن 

افزایش مشارکت آن به مشارکت خواهد شد. دیگر آن باعث  ها و ترغیب دیگران 

پندارند و دیگر یلی شرکت در انتخابات را زشت میاینکه برخی از جوانان به هر دل

های منفی و مورد تمسخر آنان قرار نگرفتن، در  ها برای گریز از این نگاهدوستان آن

نمی مشارکت  درحالیانتخابات  این کنند؛  از  دور  به  فرد  اینترنتی  انتخابات  در  که 

کند. به دالیلی می  تاثیرات نامطلوب و بعضاً مغرضانه به راحتی در انتخابات شرکت 

را    81شود که انتخابات الکترونیکی توانایی کاهش آراء از دست رفته میکه آمد گفته 

 
  نهم، میزان چاپ   ، تهران،اول جلد -ایران  اسحالمی  جمهوری  اسحاسحی  حقوقمحمد،    هاشفمی، -80

 .91، ص. 1388

81- Lost Votes 
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تواند بدون گیری الکترونیکی این است که میهای راییکی دیگر از مشخصه  82دارد

گونه هزینه اضافی، در طی چند روز برگزار گردد. افزایش دوره زمانی  نیاز به هیچ

توان دهندگان شود، اما این مطلب را نمیتواند سبب افزایش تعداد رای یگیری مرای

 83به عنوان یک قاعده کلی پذیرفت. 

 . تبدیل شدن به فرهنگ 4.5

در بحث انتخابات الکترونیکی همانگونه که قبالً نیز اشاراتی داشتیم پیش از  

این زمینه احساس می به فرهنگ سازی در  نیاز  این فرهنگ  هر چیز  اگر  شود؛ که 

گردند درستی صورت پذیرد مردم به راحتی و به تدریج با این پدیده آشنا میسازی به

آم عدم  بابت  از  برسد  عمل  بوته  به  وقتی  با  و  مردم  تجانس  عدم  و  ذهنی  ادگی 

آید. ضمن اینکه پس  گیری الکترونیکی یا اینترنتی مشکلی پیش نمیانتخابات یا رای

از اجرای موف  این طرح و شاید به تعبیر بهتر پیش از اجرای طرح در سطح کالن،  

توانند با صرف کمترین ها و شوراهای شهرها و دیگر نهادهای محلی میشهرداری

و نظر   زمان  مردم  از  شهری،  هزینه  امور  پیشبرد  در  تسریع  ضمن  تا  کنند  خواهی 

رضایت خاطر شهروندان نیز با این شکل مشارکت در امور تامین شود و سپس در 

سطح کالن و در انتخابات سیاسی مهم و سرنوشت ساز با پوشش مشکالت احتمالی 

گزار کنند. پس از آنکه  که پیش آمده، با موفقیت انتخابات را به صورت اینترنتی بر

این نوع از انتخابات در جامعه نهادینه شد و مردم با آن سازگار شدند به راحتی به 

توانند حتی برای  شود و همانگونه که گفتیم نهادهای محلی مییک فرهنگ بدل می

نه سپس اموری  و  کنند  نظرخواهی  شهروندان  از  جزیی  امور  یا  اهمیت  با  چندان 

ها را به اجرا بگذارند و از این طری  خواست مردم را بهتر ی طرحبراساس آراء مردم

 مند گردند. تامین کنند و از همیاری و همکاری آنان بهره

 
82- Tokaji, op. cit., p. 1807. 

 .105فتحیان و تقوی، پیشین، ص.  -38
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 . احیا کننده دموکراسی مستقیم4.7

های نوین امکان حکومت بر خود  شود با ظهور و گسترش تکنولوژیگفته می

های سنتی  از طرفی با وجود اینکه قدرت  8۴توسط شهروندان به وجود آمده است. 

اما باید متذکر شد که با   85نیز خواه ناخواه وابسته به الگوهای مجازی نوین هستند،

 که  در ایران زمانی  8۶ماند.وجود این گسترش فضای مجازی، دولت همچنان باقی می

 کترونیکیال  اینترنتی  پیام  اولین  بنیادی،  هایدانش  پژوهشگاه  رییس  الریجانی،  دکتر

  مشکل   بسیار  87فرستاد،  میالدی  1993  ژانویه  در  را(  وین  دانشگاه  مدیران  به  تبریک)

. کنندمی  پیدا  افزایش  ایران  در  حد  این  تا  اینترنتی  کاربران  زد  حدس  بتوان  که  بود

  استفاده جهت  فرهنگی تمایالت و سنی  هایگروه  جهت   از اجتماعی عرصه بنابراین 

.  مهیاست   آن  در  مطلوب  کمال  به  رسیدن  ظرفیت   و  بوده   مهیا  الکترونیکی   فرایندهای  از

  ارتباط،  بودن  همزمان  بودن،  تعاملی   چون  هاییویژگی  به  توجه  با  را  اینترنت   برخی

  گریزی،   سانسور  و  شبکه  بر  مالکیت   فقدان  مرکزی،  کنترل  فقدان  بودن،  جایی  همه

  در  دموکراسی  و   سیاسی   مشارکت   رفته   دست   از  ابعاد  احیای  برای  مناسبی  فضای

برخی تا    88.دانندمی  توسعه  حال  در  جوامع   ساالری  مردم  تقویت  و   پیشرفته  جوامع 

تواند ابزاری در جهت احیای  اند که معتقدند: فناوری اطالعات میبدانجا پیش رفته

های نوین از طری  سازوکارهای فکری و  چرا که رسانه  89دموکراسی مستقیم باشد. 

 
84-  London, op. cit., p. 46.   
85- Rosecrance, Richard, The Rise Of The Virtual State: Wealth and Power in 

the Coming Century, New York, Basic Books, 2000, p. 3.  
86- Everard, Jerry, Virtual states: the Internet and the boundaries of the nation-

state, New York, Taylor & Francis e-Library, 2001, p. 57.    
87- Rahimi, Babak, «Cyberdissent: The Internet in Revolutionary Iran», Middle 

East Review of International Affairs, 2003, Vol. 7, No. 3, pp. 101_ 102.   
پژوهش  میناوند، محمدقلی، »اینترنت و توسفعه سفیاسفی: حوزه عمومی در فضفای سفایبرنتیک«،   -88

 . 1۴2، ص. 2، ش.1385،  علو  سیاسی 
 پژوهشحنامه   مسفتقیم«،  دموکراسفی  اجرای در  اطالعات  فناوری  های»قابلیت  محمدرضفا،  نیا،  حافظ -98

 .۴، ص. ۴. ، ش1391  ،سیاسی  علو 
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گذاران مشارکت عمومی مستقیم را تسهیل  یا ارتباط مستقیم بین شهروندان و سیاست 

 90کنند. می

سی به معنای مشارکت مردم را به سه نوع مستقیم، نیمه مستقیم اصوالً دموکرا  

کنند. مشارکت مستقیم آنچه که در دولت شهرهای یونان و غیر مستقیم تقسیم می

باستان وجود داشت؛ در این حکومت، ملت، حاکمیت خود را مستقیماً و بدون اینکه 

آل ژان ژاک روسو  ایدهکند. این حکومت ای در بین باشد اعمال مینماینده و واسطه

می او  آناست،  داشت،  وجود  آسمانی  ملت  یک  اگر  ترتیب  گوید  به  را  خود  ها 

می اداره  میدموکراسی  حکومتی  را  حقیقی  دموکراسی  وی  مردم کردند.  که  داند 

با   حاکمیت  تفویض  زیرا  کنند،  اداره  را  حکومتی  امور  واسطه،  بدون  و  مستقیماً 

ه این شکل از دموکراسی و مشارکت مردم آرمان و البت  91دموکراسی منافات دارد.

سخت قرارداد اجتماعی )ژان ژاک روسو(  ای بیش نیست و حتی طرفدار سرافسانه

دانست. از نظر تاریخی نیز در آتن هم که ادعای این شکل از  آن را غیر عملی می

آن  به  ابتکار صرفاً در اختیار اقلیتی بود که  »شهروند«   هادموکراسی را داشتند، این 

نیز با اینکه در برخی از کانتوناطالق می  اجرا   92های سوییس شد. در حال حاضر 

   93گردد، اما کم کم در حال از بین رفتن است. می

قانونشیوه در  مردم  مستقیم  نیمه  مشارکت  اساسی  های  قانون  در  گذاری 

دم و  پرسی، ابتکار عام، گزینش گری و وتوی مرکشورهای مختلف به صورت همه

برخی از    9۴بینی شده است، که البته جنبه فرعی و استثنایی دارند. ها پیشنظایر این

 
90- London, op. cit., p. 38. 

  نشفر  ، تهران،های مهم سحیاسحی(حقوق اسحاسحی )کلیات و رژیمطباطبایی موتمنی، منوچهر،   -19

 .73، ص. 1388میزان چاپ سیزدهم،  
،  های سحیاسحیحقوق اسحاسحی و نهادگالریس، اونترالد و آپانزل، به نقل از: قاضفی، ابوالفضفل،   -29

 . 329، ص. 1383تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم،  

 .230، ص. 1390هاشمی،   -39
؛ هاشفمی، 7۶  -78؛ طباطبایی موتمنی، پیشفین، صفص.  331  -333رک. قاضفی، پیشفین، صفص.   -۴9
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  123های سوییس، نوعی از این نظام دموکراتیک نیمه مستقیم را طب  ماده  کانتون

سوییس پذیرفته بودند. در قوانین برخی از ایاالت متحده    187۴قانون اساسی سال  

 95بینی شده است. وریدا، الگوهای مشابهی از این نظام پیش آمریکا، مانند ویرجینیا و فل

)نمایندگی(  مستقیم  غیر  دموکراسی  سوم،  شیوه  9۶ش   دارد؛  اکثر  نام  در  که  ای 

می متداول  ملی«  »حاکمیت  عنوان  تحت  دنیا  با  کشورهای  شیوه  این  باشد. 

سکیو،  القوانین، مونتهای امروزی بیشتر همخوانی دارد و یادگار صاحب روححکومت 

طور غیر مستقیم توسط است. و بدین صورت است که  مردم، حاکمیت خود را به

 نمایند.کنند اعمال و اجرا مینمایندگانی که انتخاب می

در حال حاضر با توجه به مقتضیات زمانه همانگونه که گفتیم اجبار در انتخاب 

داریم.  -نمایندگیدموکراسی  - ها ها و سیاست گذارینمایندگانی برای قانونگذاری

فرهنگ نظیر  نیازهایی  پیش  کردن  فراهم  با  که  در صورتی  و  اما  آوردیم  که  سازی 

حرکت به سمت الکترونیکی شدن انتخابات و اجرای مداوم آن در سطوح محلی و 

توان  ملی و زمانی که این شکل از برگزاری انتخابات به طور کامل استقرار یافت می

گذار به دموکراسی مستقیم است را آغاز نمود. بدین    حرکت به فاز دوم که همانا 

هایی  توان سیستمصورت که دیگر نیاز به توکیل برای قانونگذاری نیست چرا که می

های همراه خود در یک پروسه طراحی نمود که مردم به راحتی حتی از طری  تلفن

به    ها و امکانات رای خود را نسبتزمانی مشخص و بدون صرف کمترین هزینه

ها و لوایح پیشنهادی بدهند و از این طری  با حذف نمایندگان باز به سمت  طرح

ای که باید دموکراسی مستقیم که همانا دموکراسی ایده آل است بازگردیم. اما نکته

در اینجا خاطر نشان ساخت این است که بدون وجود همزمان دو عامل اراده سیاسی  

خاباتی از سوی حکومت و مطالبه مدنی برای برای تقویت دموکراسی مستقیم و انت

 
 .231-233، صص. 1390

 .221، ص. 1387مجد، چاپ اول،   ، تهران،مبانی حقوق اساسی ایرانعمید زنجانی، عباسعلی،   -59
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های  اندازی سایت افزایش قدرت مشارکتی از سوی مردم، حکومت الکترونیکی به راه

بخش و امکان ارتباط دوسویه  اینترنتی انباشته از تبلیغات و عاری از اطالعات آگاهی

دند و فلذا باید تالش نمود تا مشکالتی از این دست مرتفع گر  97شود. محدود می

های جدید  حتی اگر ما به مشارکت مستقیم و احیای دوباره آن از طری  تکنولوژی

 های غیر مستقیم کنونی را تقویت نمود. توان همین دموکراسینیاندیشیم، حداقل می

 گیری. نتیجه5

ساالری برگزاری انتخابات است. در ترین الزامات هر حکومت مردماز ابتدایی

شود، فلذا  ها از طری  مشارکت مردم است که تضمین میومت واقع دوام و بقای حک

ها برای جذب مشارکت  ها همواره در به کارگیری بهترین و کاراترین روشحکومت 

شیوه الکترونیکی  انتخابات  هستند.  تالش  در  انتخابات  شهروندان  برگزاری  از  ای 

به رای ارهای اطالعاتی و دهد که با استفاده از ابزدهنده این امکان را میاست که 

ای نوین از برگزاری  ارتباطاتی جدید همچون اینترنت در انتخابات شرکت کند؛ شیوه

انتخابات که پس از آزمون و خطاهای صورت گرفته در حال حاضر در بسیاری از  

گیرد که به صورت تطبیقی به برخی اشاره گردید. برای  کشورهای جهان صورت می

تخابات را تجربه کردند مزایایی همچون افزایش سرعت،  کشورهایی که این نوع از ان

ها و نیز همگامی با جامعه جهانی کافی بودند کاهش تقلب و خطاها، کاهش هزینه

ها این شکل از برگزاری انتخابات را تداوم بخشند؛ ما این محاسن را به عنوان تا آن

انتخابات   برگزاری  از طری   افزایش مشارکت  در  که  گامی  به  نخستین  الکترونیک 

 آیند مورد شناسایی قرار دادیم.دست می

های اخیر شاهد تحق  دولت الکترونیک  در جمهوری اسالمی ایران نیز در سال

الکترونیکی های مختلف بودهدر حوزه به دموکراسی  به نوعی در حال گذار  ایم و 

 
  عصر  در  حکومت  و  سیاست:  الکترونیک  حکومت  و  دیجیتالی  دموکراسی»  مهدی،  قائم،  منتظر  -79

 .19، ص. 19. ، ش1381 ،اجتماعی علو  نامه  ،(«ICTs)ارتباطی و اطالعاتی هایتکنولوژی
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پدیده دموکراسی  هستیم؛  همچون  اصطالحاتی  است.  حاضر  عصر  نیاز  که  ای 

دولت دی الکترونیکی،  پایتخت  شهروند   -جیتالی،  و  حکومت  و  الکترونیکی  شهر 

ها باید الکترونیکی محصول این پدیده نوین هستند. در کنار این اصطالحات و پدیده

گیری الکترونیکی نیز نام برد که مورد بحث ما در این نوشتار بود.  از انتخابات یا رای

می الکترونیکی  حرانتخابات  با  اساسی حکمرانی خوب  تواند  اصول  مسیر  در  کت 

همچون شفافیت و مشارکت، رضایت خاطر بیشتر شهروندان را تامین نماید. اگرچه  

عنوان مانعی در این مسیر مورد توجه  های مورد نیاز از نظر فنی بهنبود زیرساخت 

قرار گرفته، لکن با استفاده از تجارب کشورهای پیشرو و توان متخصصین ایرانی  

سازی و  راحتی بر این مشکل فائ  آمد و برای رفع موانع فرهنگی، فرهنگوان بهتمی

گذاری  نماید. در نهایت با قانونتدریج امری ضروری میها بهآموزش از طری  رسانه

توان خالء های جدید میها وف  این تکنولوژیو تغییر قوانین انتخاباتی و تنظیم آن

قوای حاکمه متشکل از قوه مجریه، مقننه و قضاییه  قانونی را مرتفع ساخت، همچنین  

 های مختلف خود را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی آماده کنند. باید در جبهه

مردم  مشارکت  افزایش  در  الکترونیک  انتخابات  طری   سه  از  دوم  گام  در 

به   رفته، تبدیلتاثیرگذار است که به اعتقاد ما این سه طری  مشارکت آراء از دست 

فرهنگ شدن و احیاکننده دموکراسی مستقیم هستند. جوان بودن هرم جمعیتی ایران  

و توان باالی نفوذ انتخابات الکترونیکی در این قشر با توجه به تجارب کشورهای  

صورت الکترونیکی را به امری ضروری بدل کرده است.  دیگر، برگزاری انتخابات به

برگ  برای  که  مسئله  این  به  عنایت  انسانی  با  نیروی  به  الکترونیک  انتخابات  زاری 

های اطالعاتی و ارتباطاتی نیاز است و با توجه  فناوری  متخصص و مجرب در زمینه

ها و نیز ضریب باالی  نفوذ اینترنت در جوانان، این قشر  به آشنایی با این فناوری

شارکت بیشتر  کار گرفته شوند؛ که این امر عالوه بر مباید توسط نهادهای حکومتی به

خودشان در انتخابات، سبب ترغیب دیگران نیز به مشارکت خواهد شد. در برخی 
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تفاوتی سیاسی نیست،  عالقگی یا بیدلیل بیاز مواقع، عدم مشارکت در انتخابات به

مشغله بیبلکه  و  دیگران  منفی  نگاه  از  دوری  کاری،  و  های  مسئولین  به  اعتمادی 

رایسیستم باهای  عوامل  انتخابات  گیری  در  شرکت  برای  افراد  از  برخی  زدارنده 

توان چنین افرادی  صورت الکترونیکی میباشد که در صورت برگزاری انتخابات بهمی

گیری اینترنتی تمام مشکالت مشارالیه را وارد صحنه مشارکت سیاسی نمود، زیرا رای

د. امکان رای دهد و توان کسب اعتماد و اطمینان چنین افرادی را داررا پوشش می

دادن افراد از اقصی نقاط جهان، تامین مخفی بودن رای و رای دادن بیسوادان، معلوالن 

و نابینایان بدون استفاده از کمک دیگران و همچنین کاهش فشارهای نامطلوبی که  

شود، از دیگر عواملی  گیری ناشی میهای رایاز کاندیداها و عواملشان در حوزه

مشارکت مردم را از طری  انتخابات الکترونیکی افزایش دهند.   توانندهستند که می

چنین جذب مشارکتی را ذیل عنوان مشارکت آراء از دست رفته مورد مطالعه قرار  

دادیم که به اعتقاد ما در گام دوم و از طری  برگزاری انتخابات الکترونیک منجر به  

 گردد. افزایش مشارکت می

آید بات الکترونیک که در گام دوم بدست میاز دیگر محاسن مشارکتی انتخا

آن است که زمانی که این شکل از برگزاری انتخابات به صورت رویه غالب درآید 

های شهری و سایر تصمیمات در ها و پروژهتوان در امور محلی مربوط به طرحمی

ها و سایر ادارات در دایره صالحیتشان حوزه محل، توسط شوراهای شهر، شهرداری

ز مردم نظرسنجی نمود و از این طری  از طرفی مشارکت مردم را افزایش داد و از  ا

طرف دیگر تعاملی سازنده و پویا را میان نهادها و شهروندان برقرار ساخت. همچنین  

توان به برگزاری انتخابات الکترونیکی به مثابه ابزاری جهت گذار به دموکراسی  می

شیوه امکان حذف نمایندگان را دارد و مردم    مستقیم نگریست؛ بدین صورت که این

ها و لوایح شرکت کنند. بنابراین و با  گیری طرحتوانند به شکل مستقیم در رایمی

توضیحاتی که آمد حرکت به سمت الکترونیکی کردن انتخابات ضرورتی انکار ناپذیر 
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سرعت پیشرفت  گرایانه و بهاست که باید صورت گیرد، البته در این مسیر نباید آرمان

نیازهای مورد نیاز حرکت  بلکه باید با نهایت دقت و به صورت تدریجی با تامین پیش 

های ایدئالیستی و عجوالنه  نمود و در کنار اجرای طرح به صورت پلکانی باید از نگاه

کم اهمیت  )انتخابات محلی و  اولیه در سطح میکرو  اقدام  تر( و در  پرهیز نمود و 

به تمام انتخابات و در سراسر کشور را باید در دستور کار    صورت موفقیت تعمیم

 قرار داد.
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