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 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي در بوته نقد

∗علي اكبر گرجي اَزندرياني

 استاديار گروه حقوق عمومي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
)13/5/1388: تاريخ تصويب-25/1/1388: تاريخ دريافت(

:چكيده
 انتخابات را مي توان از يكسو، با اين رويكرد،. بنيان واقعي اقتدار حكومتي است،انتخابات

و از ديگر و نواهي حكومتي دانست،  سوي، آن را چونان ابزاري براي توجيه منشا صدور اوامر

و نظام انتخاباتي شايسته بايد بتواند ميان شخصيت حقوقي فرد. فرمانبرداري قلمداد كرد حقوق

 ود، بايد تا حد امكان قلمروبراي نيل به اين مقص.ندكو حق راي بهترين رابطه را برقرار 

و آزادي هاي شهروندان را افزايش داد تا شرايط الزم براي گزينشگري .دشونان فراهمآحق ها

هم نظام حقوقي ايران،در به رغم تجارب صد ساله در برگزاري انتخابات گوناگون، هنوز
مشكالت، اعمال حق راي بي ترديد، پايداري اين. مشكالت عديده قابل رديابي است

نگارنده در مقاله پيشِ رو كوشيده است.دكنشهروندان ايراني را با دشواري هايي روبرو مي

با تمركز بر قانون كنوني انتخابات مجلس شوراي اسالمي، پاره اي از اين مشكالت را در 

و ارزيابي قرار دهد . معرض نقد

:واژگان كليدي
و منصفانه، برابري انتخاباتي، آزادي انتخاباتينظام انتخاباتي، حقو .ق انتخاباتي، انتخابات آزاد
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 ديباچه
توان در دو چهارچوب تحليليِ متناظر مورد بررسي، را مي1يك از قوانين انتخاباتي هر

و نقد علمي قرار داد :تحليل

 حقوق انتخابات چهارچوب تحليلي-يك
كه آيا نظام حقوقي يك كشور پرسش اصلي،در حوزه حقوق انتخاباتي اين است

و انتخاب  و تضمين حق راي انتخاب كنندگان سازوكارهاي الزم را در راستاي توسعه

و انتخابكرشوندگان پيش بيني  ده است؟ آيا شرايط تعيين شده براي انتخاب كنندگان

به تجلي اراده ملي ...شود؟ آياو مردم ساالري منتهي مي2شوندگان در مجموع

كه حقوق انتخاباتيت فكيك حقوق انتخاباتي از مقوله دموكراسي اصوال ناممكن است چرا

وانگهي، در حال حاضر برجسته ترين ابزار سازماندهي. هاي دموكراسي استبيانگر ارزش

و حقوق انتخاباتي است به. دموكراسي انتخابات مي اينبا توجه توان گفت حقوق رويكرد

و ابزاري استانتخاباتي داراي دو وجه و درون مايه.ه جوهري وجهه جوهري آن بيانگر محتوا

و توانايي  و جنبه ابزاري آن حكايت از كارآمدي، عقالنيت، زمانمندي دموكراسي است

و سازماندهي مشاركت عمومي است مي. مديريت آرا توان به اين وجهه از حقوق انتخابات را

 در حقيقت نردباني است كه از طريق آن شهروندان تعبير كرد زيرا انتخابات آموزه نردباني

به اريكه قدرت دست يابندمي به تعبير ديگر، حقوق انتخاباتي ابزاري. توانند ضمن اعمال اراده

. قدرتو مردم ساالرانهاست براي انتقال مسالمت آميز

 نظام هاي انتخاباتي چهارچوب تحليلي-دو
كه بهترين راه تبديل آراي هاي انتدر چهارچوب نظام خاباتي پرسش اصلي اين است

گون انتخاباتياهاي گونهاي نمايندگي كدام است؟ كدام يك از سامانهشهروندان به صندلي

و مقتضيات بومي كشور سازگار افتد؟ شاخصه هاي مورد نظر براي گزينش مي تواند با شرايط

توان بين نظام حزبي يك كشور با نظام نظام انتخاباتي براي يك كشور كدامند؟ چگونه مي

به رغم تفاوت ظاهري موجود بين دو چهارچوب...د؟كرانتخاباتي آن رابطه منطقي برقرار 

و تحليلي فوق، مي توان غايت نهايي هر دو را فراهم ساختن بستري مناسب براي تكوين

روشن است.ستتضمين حق راي دانست زيرا انتخابات اساسا چيزي جز اعمال حق راي ني

 
حت.1 . همه پرسيياعم از قوانين مربوط به انتخابات پارلماني، مجريه، شوراها يا

مي،انتخابات.2 و آنچه زمامداران مي كنن راهكاري است براي ايجاد هماهنگي بين آنچه مردم  انتخابات فرصتي است.دخواهند

.(Blais, 2008))آندره بِله(گذاران نسبت به افكار عمومي براي برانگيختن حساسيت قانون
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به خودي خود مفيد فايده را. نيستكه اعمال حق راي توانميبنابراين، اعمال حق راي

به برساختن يك نظام سياسي دموكراتيك دانست بدين خاطر، پرسش بنيادين قابل. معطوف

و مردم ساالري برقرار طرح اين كه چه رابطه آيا به رسميت شناختن؟استاي بين حق راي

ميحق راي  به در يك نظام سياسي نشانه مردم ساالر بودن آن نظام است؟ توان پرسش را

 آيا وجود سازوكارهاي انتخاباتي در يك نظام سياسي براي مردم: كردصورت عام تر مطرح 

به انتقال قدرت شهرونداناگر حق راي را ابزاري براي كند؟ ساالر دانستن آن كفايت مي

هاي توان تمام نظام آيا مي(.Rousseau, 2004, 281-291)يم نمايندگان خويش در نظر بگير

و حق راي را مر پاسخ منفي، مختلفبنا به داليل. دم ساالر دانستسياسي مبتني بر انتخابات

و انتخابي بودن زمامداران تنها يكي از پيش شرط،اوالً:است هاي مردم ساالرانه بودن حق راي

اعمال حق راي، شرطي.)1378و1378گرجي،( هاي سياسي استنظام و به ديگر سخن، شناسايي

حت.الزم اما ناكافي است كه صرف شناسايي حق راي يتاريخ حقوق اساسي نيز مؤيد آن است

و شخصي بود( با مراعات تمام شرايط آن في نفسه مبين)نمستقيم، مخفي، همگاني، اختياري

و زمينه،ثانياً. هاي سياسي نيستنظام مردم ساالر بودن انتقال قدرت شهروندان شرايط ديگر ها
رابوسيلهبه زمامداران  كه در فقدان آنها اعمال حق ي از آنچنان اهميتي برخوردار است

اعمال قدرت نمي و صحت آيين به سالمت انتخابات شدبوسيلهتوان به راحتي قايل . حق راي

اعمال مردم ساالرانه حق راي است وجود آگاهي از شرايط،بعنوان مثال و مادي حال. ماهوي

به تبع آن  و آگاهي سازي مخدوش باشد، اگر در يك جامعه سياسي جريان آزاد اطالع رساني

البته تخديش ياد شده،. توان انتخابات برگزار شده در آن نظام سياسي را مخدوش دانستمي

لامري ماهوي است، يعني نظام و صورت ظاهري به پيش بيني هاي مورد بحث، از حاظ شكل

و شرايط اعمال حق راي آنچنان سازوكارهاي انتخاباتي مبادرت كرده اند اما ماهيت بسترها

كه  رانتخاب ستيز است مغم همه ظواهر موجود، نميبه به راحتي سازوكارهاي رازبتوان ور

و تكر.مردم ساالر دانست كه پذيرش و حق بايد به اين نكته اشاره داشت يم حق انتخاب كردن

و( انتخاب شدن در معناي عام آن و انتخاب شدن زن مرد از جمله شناسايي حق انتخاب كردن

و نژاديو اقليت  مردم ساالري در معناي جدايي ناپذيريكي از پايه هاي) هاي ديني، قومي

و.سنتي آن است اعمال حقوق انتخاباتي بدون تضمين عيني، موثر، كارآمد  صادقانه حقوق اما

و عملي اصل برابري(هاي بنيادينو آزادي آزادي اصل كرامت انساني،،1بويژه پاسداشت نظري

و آزادي سازمان يابي سياسي، و فرهنگي انديشه، آزادي بيان، )اجتماعي، اقتصادي

ي: سخن گفتبرابري عمليو برابري حقوقيتوان از دو نوعمي.1 و برابري عملي هميشه با كديگر منطبق برابري حقوقي

ان را از نظرگاه حقوقي برابر اعالم كرد اما نيل به برابري عملي بسيار در اقدامي نمادين همه شهروندممكن است. نيستند

.رسددشوار به نظر مي
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قانون اساسي جمهوري. اي خالي از محتوا شباهت خواهد داشتبه پوسته)26-1383،7گرجي،(

 را به رسميت- به مفهوم حق انتخاب كردن-ي ايران نيز در اصول متعدد خود حق راياسالم

كه حق راي به معناي حق انتخاب شدن هنوز هم با و هاي ابهامشناخته است، هرچند نظري

كه مطابق اصول گوناگون قانون اساسي، نظام.1عملي چند روبرو است بنابراين ترديدي نيست

 قانون اساسي6اصل. استنظم انتخابي نسبي يك ايران متكي بر سياسي جمهوري اسالمي 

به اتكاي آراي در جمهوري اسالمي ايران، امور كشور بايد«: صريح دارديدر اين زمينه بيان

انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي،: شود، از راه انتخاباتعمومي اداره

و نظاير اينها، يا از  راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون اعضاي شوراها

 آيا وجود اين نظم انتخاباتي صوري براي مردم ساالر.)55-1382،26تقي زاده،(»گرددمعين مي

مي) نماينده ساالر( كند؟ بديهي است، مطابق مقدمات دانستن نظام جمهوري اسالمي كفايت

آ. تواند مثبت باشدگفته، پاسخ نمي پيش  به پيش يا قانون اساسي جمهوري اسالمي صرفاًاما

بيني يك نظم انتخاباتي صوري اكتفا كرده است؟ در اين باره بايد گفت، اصول ديگر قانون

به معروف ونهي از منكر(اساسي از جمله اصول هشتم تفكيك ناپذير بودن آزادي،(، نهم)امر

و تماميت ارضي ،)حمايت قانوني يكسان(بيستم،)برابري حقوقي(، نوردهم)استقالل، وحدت

و دو و شغل اشخاص(بيست و)تعرض ناپذير بودن حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن ، بيست

و)ممنوعيت تفتيش عقايد( سوم و مطبوعات(چهار، بيست و)آزادي نشريات شش، بيست

و)آزادي سازمان يابي مانند آزادي تحزب( و راهپيمايي(هفت، بيست به ...و) آزادي اجتماعات

اعمال حق راي را پيش بيني و ديگر لوازم مادي بنابراين، به رغم. انددهكرصراحت، شرايط

كه نظم توان بر نظام انتخاباتي ايران وارد ساخت، نميانتقادات فراوان كه مي توان انكار كرد

ا و ماهوي الزم برخوردار .ستانتخاباتي پيش بيني شده در قانون اساسي از دو وجهه صوري

تواند در نهايت، پرسش اساسي اين است كه آيا قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مي

و نظامبه دغدغه هاي انتخاباتي پاسخي درخور ارائه كند؟ هاي گوناگون مطرح در حوزه حقوق

سازد؟ آيا قانون آيا اين قانون سازوكارهاي حقوقي الزم را براي تضمين حق راي فراهم مي

ترسيم شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي نظم انتخابي مجلس شوراي اسالمي با انتخابات

به جايگاه احزاب سياسي در حوزه  هم آواست؟ آيا قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي

و انتخاباتي توجه داشته است؟ آيا قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي  كنش هاي سياسي

ر ا طراحي كرده است؟ آيا قانون انتخابات مجلس شوراي سازوكارهاي نظارتي كارآمدي

به كرسيخردمندانهاي اسالمي سامانه در را براي تبديل اراده شهروندان ايراني هاي مجلس

 
و اقليت.1 و قضايي مانند هاي ديني براي برخي از سمت از جمله درباره حق انتخاب شدن زنان هاي عالي رتبه سياسي

....و رياست جمهوري، رياست قوه قضائيه،
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هانظر گرفته است؟ روشن است كه پاسخگويي به و صدها پرسش مشابه ديگر در اين پرسش

ك. اين نوشتار امكان پذير نخواهد بود ميبدين خاطر، شود تا در سطور زير تنها براي وشش

رو.رين آنها پاسخي كوتاه تدارك شودتاي از مهمپاره ، پس از بررسي نظام انتخاباتي از اين

و تحليلو) گفتار نخست(مجلس شوراي اسالمي انتخابو تنقيد شرايط انتخاب كنندگان

گفتار(ت خواهيم پرداختآسيب شناسي سامانه نظارت بر انتخابابه) گفتار دوم( شوندگان

.)سوم

 نظام انتخاباتي متزلزل-گفتار نخست
در انتخابات مجلس شوراي اسالمي-مبحث نخست  ويژگي هاي پنجگانه حق راي

 در انتخابات هاي راي گيريروشو نظام انتخاباتيقانون اساسي جمهوري ايران درباره

ميباين قانون صرفاً. مجلس شوراي اسالمي ساكت است . كنده بيان كلياتي در اين باره اكتفا

به بعنوان مثال، در اصل انتخابات رييس( عمومييآراششم به اتكاي اداره امور كشور

اشاره)پرسي همهوي محلي، انتخابات مجلس شوراي اسالمي، انتخابات شوراهايجمهور

و اصل اس58شده است  المي اشاره دارد نيز به نماينده ساالر بودن ساختار مجلس شوراي

كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل( اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسالمي است

در63اصل).شود مي و پيوستگي فعاليت پارلمان و اصل تداوم به بيان دوره نمايندگي

و مقرر مي دوره نمايندگي مجلس شوراي اسالمي چهار سال«: داردجمهوري اسالمي پرداخته

كه كشور در هيچ.تاس انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري

.»زمان بدون مجلس نباشد

مجلس شوراي قانون اساسي تنها اصلي است كه به روشني از كيفيت انتخابات62اصل

مياسالمي ميدر اين اصل به صورت محدود به ويژگي. گويد سخن . شودهاي راي اشاره

. مردم انجام شودمخفيوراي مستقيم بايد با مجلس شوراي اسالمي انتخابات62ابق اصل مط

و محرمانه بودن راي در به ويژگي مستقيم به نحوي از انحا كه بنابراين، هرگونه سازوكاري

اي به اين اصل اشاره. خواهد بود62انتخابات مجلس شوراي آسيب وارد سازد، مخالف اصل

وهاي ديگويژگي  كند، اما تعيينشخصي بودن، نمير حق راي، يعني همگاني بودن، اختياري

و انتخاب شرايط انتخاب را كنندگان و كيفيت انتخابات )48، 1374هاشمي( عادي قانونبه شوندگان

 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي نيز اين نقيصه7 ماده.دهد حواله مي)1387-1386گرجي،(

و با راي مخفي خواهد بود«: استرا جبران كرده و عمومي به صورت مستقيم .»انتخابات

هاي كلي حق راي در قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي عبارتند از بنابراين، شاخصه

و محرمانه بودن و ماده62البته، عدم تصريح اصل. همگاني، مستقيم،  قانون7 قانون اساسي
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به معناي و شخصي بودن عدم پذيرش ويژگيانتخابات مجلس را نبايد هايي مانند اختياري

و صادقانه اين ويژگي. راي در نظام حقوقي ايران دانست هاي در هر حال، پاسداشت تمام عيار

بدين. وجهه دموكراتيك انتخابات مجلس شوراي اسالمي را تضمين نمايدتواندميپنج گانه

.از فايده نخواهد بود اين ويژگي ها خالي دربارهخاطر، تاملي كوتاه

)انتخابات( همگاني بودن حق راي-بند يك
و كه بين شخصيت حقوقي فرد مي شود انتخابات همگاني در كشوري مورد قبول واقع

 اغلب، مبارزه براي.(Cotteret et Emeri,1994, 11) خودكار وجود داشته باشدايحق راي رابطه

ميانتخابات همگاني را با مبارزه براي دموك كه. گيرندراسي يكسان در نتيجه چنين خلطي است

به تدريج با استقرار دولت هاي دموكراتيك  و تصور مي شود توسعه حق راي با روش خطي

مقررات حاكم بر انتخابات مجلس شوراي. اما واقعيت كمي متفاوت تر است. محقق شده است

و قانون عادي هيچ ه تمايزي بين انتخاب كنندگان گون اسالمي اعم از مقررات قانون اساسي

حق قانون اساسي صراحتا62ًبنابراين، گرچه اصل. قايل نشده اند  اشاره اي به همگاني بودن

8راي در انتخابات مجلس شوراي اسالمي نمي كند، اما اصول ديگر قانون اساسي از جمله بند

و فرهنگي مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتم(اصل سوم اعي

به آراي همگاني(6، اصول)خويش برخورداري همه مردم ايران(19،)ابتناي اداره امور كشور

برخورداري همه افراد ملت اعم از زن ومرد از حمايت يكسان(20،)از حقوق مساوي

و)قانوني . حاكي از تاييد آزادي اعمال حق راي يا برابري راي شهروندان ايراني است...،

 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي نيز ترديدي در پذيرش حق راي7ريح ماده تص

و با راي«: گذاردبرابر همه انتخاب كنندگان باقي نمي و عمومي به صورت مستقيم انتخابات

مي.»مخفي خواهد بود كه نظام حقوقي حاكم بر انتخابات در جمهوري بنابراين، توان بر آن بود

از اين. يك راي را مورد پذيرش قرار داده است-ر كلي انديشه يك فرداسالمي ايران بطو

در اعمال حق انتخاب) سال يا غيرعاقل18بجز افراد زير(روي، هيچ يك از شهروندان ايراني

به بيان ديگر، نظام حقوقي ايران اصل برابري حقوقي انتخاب. كردن امتيازي بر ديگري ندارد

و بي سواد كنندگان را به رسميت شناخ و فقير، يا باسواد و مرد، يا غني و تمايزي بين زن ته

مي. قايل نشده است توان گفت، در انتخابات مجلس شوراي اسالمي، همانند ديگر در نتيجه،

و محلي رابطه و حق رايانتخابات سياسي انتخاب(اي خودكار بين شخصيت حقوقي فرد

.به رسميت شناخته شده است)كردن
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)اعمال حق راي( مستقيم بودن انتخابات-بند دو
اي مستقيم بودن انتخابات يا اعمال حق راي به صورت مستقيم يعني ممنوعيت چند درجه

و گزينش مع الواسطه نمايندگان اي نمايندگان را در انتخابات چند درجه. كردن انتخابات

كه خود آنها بوسيله شدبوسيله انتخاب كنندگان بزرگ مي كننده مردم انتخاب . اند، انتخاب

هاي منفي انتخابات در نظام سياسي پيش از انقالب شاهد دخالت مستقيم دولتمردان در تجربه

اي اين دخالت ها در عمل انتخابات را به يك انتخابات چند درجه. تعيين نمايندگان مجلس بود

به تبع آن قانون گذار اساسي جمهوري اسالبدين خاطر، قانون. واسطه تبديل كرده بودو با و مي

به روشني مقوله مستقيم بودن انتخابات را مورد تاييد عادي انتخابات مجلس شوراي اسالمي

 با شناسايي حق راي مستقيم براي البته، شاخصه مستقيم بودن انتخابات صرفاً. اندقرار داده

اجرا،(مجموعه سازوكارهاي مربوط به مديريت انتخابات. شهروندان قابل تضمين نيست

و به گونه...) تبليغات، نظارت كه در نهايت ويژگي مستقيم بودن انتخابات بايد اي تنظيم شود

و ثغور نظارت. هاي آن تضمين گردددر كنار ديگر ويژگي بعنوان مثال، نامعين بودن حدود

 قانون انتخابات، فقدان نظارت مالي دقيق بر فعاليت3استصوابي پيش بيني شده در ماده 

وا بهمي... حزاب، قاعده مند نبودن تبليغات انتخاباتي، مداخالت ماموران دولت تواند در عمل

. مخدوش شدن ويژگي هاي انتخابات عادالنه بيانجامد

)1377-1388گرجي،()اعمال حق راي( محرمانه بودن انتخابات-بند سه
در. دموكراتيك استهاي بنيادين انتخابات مخفي يا محرمانه بودن راي يكي از ويژگي

به صورت علني آمدن فشارهاي علني بودن راي باعث وارد.بود) عمومي(آغاز، راي دادن

و زمينمتعددي به راي دهندگان مي -مي مناسب را براي وقوع تقلبات انتخاباتي فراهمةشود
مي. ساخت.آورد را(برد تنها محرمانه بودن راي است كه اين فشارها را از بين و مانع آزادي ي

و فروش مياز خريد به).رايگان بودن راي(گردد راي قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي

به مساله مخفي بودن راي   مناسب براي اين امر پيش بينييراهكار)7ماده(رغم اشاره صريح

در اين قانو9 ماده7البته تبصره. نكرده است  شده اين ماده افزودهبه 1386 فروردين26ن كه

كند تا ظرف شش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به وزارت كشور را موظف مياست،
و نظارت بهتر در اخذ،  به منظور دقت، سالمت و شمارش آرا نوين سازي شيوه هاي اخذ راي

و استاندارد سازي صندوق و اعالم نتايج نوين سازي . هاي اخذ راي اقدام نمايدشمارش

رايروش به تقويت راهكارهاي صيانت از جنبه مخفي بودن راي نيز تعبيرمي هاي اخذ تواند

. شود
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كه فاقد توانايي الزم براي حفظ جنبه به روال كنوني اخذ راي و با توجه بدين خاطر

به اجباري  مي شود تا هرچه سريع تر نسبت محرمانه آن در شعب راي گيري است، پيشنهاد

به عمل آيد1اقك هاي مخصوصاتكردن اخذ راي در  در غير اين صورت. اقدامي عاجل

و فاقد66 ماده17و7،12اساسا جرم انگاري بندهاي   قانون انتخابات مجلس امري بيهوده

.پشتوانه تلقي خواهد شد

 شخصي بودن راي-بند چهار
 پذيرش انديشه راي جمعي، برخالف راي فردي، براي ايجاد تعادل در نظام حق راي

و جبران نواقص آن صورت گرفته است اي از افراد به در برخي از كشورها به دسته. همگاني

ميخاطر برخورداري از پاره و امتيازات آراي بيشتر اعطا . كردنداي توانايي ها

اي ،اشاره7هاي حق راي، در ماده، در مقام برشماري ويژگيقانون انتخابات مجلس شوراي

مي. ده استبه فردي بودن آن نكر به شخصي بودن اما از فحواي ديگر مقررات اين قانون توان

مي10 ماده،بعنوان مثال. حق راي پي برد هر«:دارد اين قانون مقرر در هر مرحله انتخاباتي

باشخص واجد شرايط فقط مي  همين قانون نيز66ماده.»ارائه شناسنامه رأي دهد تواند يكبار

كه حضور ندارد«خود دوم هنگامي كه در بند را جرم انگاري» راي گرفتن با شناسنامه كسي

ميمي به شخصي بودن حق راي اذعان به صورت غير مستقيم .ندككند،

 اختياري بودن راي-بند پنج
به منزله يك تكليف تلقي مي  اما در اغلب موارد؛شوددر تمام نظام هاي مردم ساالر راي

به اين تكليف پيش بيني نشده استضمانت اجرايي براي بي احترا در عمل، توفيق راي. مي

بهةقانون اساسي جمهوري اسالمي اشار. اجباري بسيار كمتر از راي محرمانه بوده است  صريح

اما، قانون انتخابات مجلس. كندمقوله اختياري يا اجباري بودن اعمال حق راي در ايران نمي

مي10شوراي در ماده  در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط فقط«:دارد خود مقرر

و بكار بستن فعل.»ارائه شناسنامه رأي دهد يكبار باتواندمي مي«سياق نگارشي اين ماده

به شهروندان ايراني است» تواند افزون بر اين، قانون. حاكي از سپردن اختيار راي دادن

به جرايم، تخلفا و مجازات هاي انتخاباتيانتخابات مجلس در فرازهاي مربوط مقررات(ت

و نهم و عدم شركت در انتخابات نپرداخته اند) فصل هفتم، هشتم .به جرم انگاري راي ندادن

تو.1 . ان خلوت خانه نيز نام نهاداين اتاقك ها را مي
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در انتخابات مجلس شوراي اسالمي-مبحث دوم در شيوه راي گيري  تزلزل
 تبيين شيوه هاي اصلي راي گيري–بند يك

به دو مرحله تقسدموكراسي را مي و:دكريم توان دموكراسي در مرحلة كسب قدرت

به مقولهو نظاميحقوق انتخابات. دموكراسي در مرحله اعمال قدرت هاي انتخاباتي مربوط

. دموكراسي در كسب قدرت است

به تنهايي كفايت نمي بايد سازوكارهايي را براي تعيين انتخاب. كنداما، شناسايي حق راي

از طريق راي گيري) صندلي هاي پارلماني(راي ها به راس ها تبديل. شوندگان پيش بيني كرد

را. فنون گوناگون درباره چگونگي راي گيري وجود دارد. امكان پذير است مجموعه اين فنون

 Les modes de scrutin بنياد- هاي اكثريتروش: توان در دو خانواده كلي تقسيم بندي كردمي

proportionnelsهاي تناسبي روش؛Les modes de scrutin proportionnels.

به منزله حق انتخاب بين19سازماندهي احزاب سياسي در قرن و تفسير تدريجي حق راي

بي عدالتي هاي مختلف سياسي باعث آشكاربرنامه  بنياد-هاي اكثريتهاي نهفته در روششدن

بي عدالتي.دش و دلمشغولي حضور اقليت ها در پارلماستيز با اين ن زمينه ظهورها

و سپس تناسبي-اهاي راي گيري پيشروش در. آوردفراهم را تناسبي نمايندگي تناسبي

به. جستجوي آرماني است كه تحقق كامل آن ممكن نيست اما راهكارهاي متعدد براي رسيدن

. اين آرمان وجود دارد

 مجلس بررسي روش راي گيري در قانون انتخابات-بند دو
با58 از اليحه قانوني انتخابات سال  تا امروز نظام اكثريتي دو دوري پا بر جا مانده است،

كه شرط كسب اكثريت 58هاي مندرج در قوانين انتخابات سال) اكثريت مطلق(½اين توضيح

در62و و بعد⅓به ترتيب به 1378دي13و1363 تير14 با دو بار اصالح قانون انتخابات

كه نظام انتخاباتي امروز ايران. كاهش يافت¼ دو،پس در نهايت بايد گفت  نظام اكثريتي

¼دوري است كه در دور اول نصاب الزم براي پيروزي كانديدا يا كانديداها كسب حداقل
و در دور دوم كسب اكثريت نسبي مجموع مجموع آراء رأي دهندگان در حوزه انتخابيه مربوط

ميآراء رأي دهندگا 8نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي در ماده. باشدن قبلي همان حوزه

به كسب اكثريت«:قانون مربوطه تعريف شده است انتخاب نماينده در مرحله اول منوط

و همچنين انتخابات ميان دوره اي با كسب  و در مرحله دوم حداقل يك چهارم كل آراء

درصورتي كه آراء دو يا چند همين مادهيكتبصرهاس براس.1»اكثريت نسبي به هر ميزان است

مي نفر از نامزدها مساوي كه در جلسه باشد، مالك انتخاب يك يا چند نفر از آنان، قرعه باشد

 
.1378-10-13 اصالحي8 ماده.1
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و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفتياجرا هاي هيأت مشترك م.ي ورزبنامزدهاي

سازوكار پيش بيني شده.باشند كشي حضور داشته قرعهتوانند در مراسممي نمايندگان آنانو يا

به سمت نظام نشانگر گرايش قانون8در ماده  همچنانكه پيش. بنياد است- هاي اكثريتگذار

بنياد انتخاب نمايندگان پارلمان با آراي-هاي اكثريتاز اين اشاره شده، هدف از برقراري نظام

و ايجاد  بدين خاطر، در اين. ثبات سياسي در كشور استباال، تعميق مشروعيت پارلمان

 معيار انتخاب كانديداي برتر كسب آراي اكثريت راي دهندگان، يعني اكثريت ها، اصوالًنظام

هاي هاي نظامنظام انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي نيز در آغاز با ويژگي. باشدمطلق، مي

 در اليحه قانون انتخابات مجلس شوراي ملي سال بنياد سازگار بيشتري داشت زيرا-اكثريت

كه نامزدها در مرحله نخست صرفاً) 1358( ½ با كسب اكثريت حداقل پيش بيني شده بود
توانند بعنوان نماينده آن حوزه برگزيدهمي) اكثريت مطلق آرا(آراي راي دهندگان هر حوزه

به تدريج از معيار اما، قانون. شوند و اكثريت هاي گذار عادي ايران اكثريت مطلق چشم پوشيد

شد⅓ معيار اكثريت1363 تير14در ابتدا. خاص را مورد نظر قرار داد اما، در نهايت. پذيرفته

به كسب اكثريت حداقل) 1378دي13(در قانون فعلي  انتخاب نماينده در مرحله اول منوط

. يك چهارم كل آرا شد

ش ده در قانون فعلي انتخابات مجلس شوراي اسالمي ويژگي ديگر نظام انتخاباتي طراحي

چنانچه در مرحله اول براي يك يا شده، قانون ياد9ماده مطابق. اي بودن آن استدو مرحله

اي از داوطلبان اكثريت حداقل يك چهارم آرا حاصل نگرديد، انتخابات دو مرحله چند نفر

كه از بين نامزدها بدين؛شد خواهد كه اكثرييمعني ت حداقل يك چهارم آرا را در مرحله اولي

به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني؛اند بدست نياورده راكه فقط بيشترين آرا

مي اند، در مرحله اول داشته و در انتخابات مرحله دوم شركت كه تعداد كنند در صورتي

دوم انتخابات شركت خواهند آنان در مرحله نامزدهاي باقيمانده، كمتر از دو برابر باشد، تمام

.دكر

نه تنها داراي كاستي و نواقص نظري است، نظام انتخاباتي مورد حمايت قانون فعلي ها

و علمي  و نخبگان سياسي بلكه در عمل نيز نتوانسته است از مشروعيت قابل قبولي نزد مردم

بهجامعه برخوردار باشد ه همين دليلو كه در دوره مي اي گوناگون مجلس، نمايندگاناست

مييادشدههاي كاستي.كوشند تا اصالحيه هايي را به مقررات انتخاباتي وارد كنند در را توان

:دكرموارد زير خالصه 

مي نظام انتخاباتي فعلي صرفاً- و ثبات سياسي و جايگاهي را برايبه پايداري انديشد

و احزاب اقليت قايل نيستگروه تواند با اصول مردم ساالرانه قانون گرايي مطلق نميثبات. ها

و  .و فصل سوم آن سازگار افتد56اساسي از جمله اصل ششم
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و اهداف توسعه-  دو مرحله اي بودن انتخابات در عمل با اهداف صرفه جويي اقتصادي

ي زايد را بر بودجه عمومي كشور تحميليهاگرايانه كشور هماهنگ نيست، زيرا هزينه

.كندمي

مي-  برد زيرا مرحله دوم انتخابات معموال شعار مشاركت حداكثري را زير سوال

.هاي عملي حاكي از عدم شركت بسياري از انتخاب گران در مرحله دوم استتجربه

يك( احراز اكثريت مطلق آراء در دور دوم- كه انتخاب البته آن هم فقط در مواردي

ب به معني حمايت)ه دور دوم كشيده شده باشدنماينده آن50واقعاً  درصد از رأي دهندگان

زيرا معموالً تعداد رأي دهندگان در دور دوم كاهش. حوزه از كانديداي منتخب نبوده است

و مختاري(يابدمي .)1387گرجي

به مقوله اقامتگاه انتخاب كنندگ- با. ان است دشواري ديگر نظام انتخاباتي فعلي عدم توجه

به اينكه اكثر حوزه  – First – Past – the نخست نفري(ايههاي انتخاباتي در ايران تك نمايندتوجه

Post System (FPTP)(و بسيج انتخاب كنندگان يا دو نماينده اي است، جابجايي راي دهندگان

و نتايج غير دموكراتيغير بومي مي .دشوك تواند در عمل زمينه ساز بروز تقلبات

كه كدام نظام انتخاباتي را مي د؟ پيشكرتوان براي ايران پيشنهاد در پايان، پرسش اين است

به اين پرسش بايد از شاخصه . ها يا قواعد حاكم بر گزينش نظام انتخاباتي پرسيداز پاسخ

هاي گزينش يا ارزيابي يك نظام معيارهاي حاكم بر گزينش نظام انتخاباتي كدامند؟ شاخصه

به دو دسته تقسيم انتخاباتي را مي ها آنچه در اين شاخصه: هاي تجربي شاخصه-الف:دكرتوان

و آثار عيني گزينهمورد توجه قرار مي - شاخصه-ب؛ هاي مختلف استگيرد، پيامدهاي عملي
يا» بدي«و» خوبي«هاي ارزشي بر اساس اين معيارها به سنجش » غير مهم بودن«و» مهم«و

ميهايگزينه كه در ارزيابي. پردازيم مختلف يك نظام انتخاباتي» بدي«و» خوبي«روشن است

و ملي نيز دخالت خواهند داشتسنجه بعنوان مثال، اگر پارادايم حاكم بر جامعه. هاي بومي

 نظام انتخاباتي دربارههاي دموكراتيك يا تئوكراتيك باشد، ارزش داوري مبتني بيانگر ارزش

گ و بافت سياسي، نظام. هاي ياد شده تاثير خواهد پذيرفتفتمانمختار نيز از هاي اخالقي

و اقتصادي جامعه نيز در تعيين معيارهاي ارزش داوري موثر خواهند بود  اجتماعي، فرهنگي
.(Blais, 2008) 

شش مجموعه شاخصه،برخي از تحليلگران  ها يا اهداف گزينش نظم انتخاباتي را در

آرداد كرسيتناسب بين تع1مورد و را، ها به برنده شدن، دولت پايا، دهندگانيأپاسخگويي

 
مي، برخي ديگر.1 ازاصول. دهند شرايط بيشتر را مورد نظر قرار : حاكم بر گزينش نظام انتخاباتي از ديدگاه دسته اخير عبارتند

و جامعيت، اصل گزينش راي دهنده، اصل سادگي، صل مشروعيت، اصلااصل شفافيت، اصل نمايندگي، اصل فراگيري

و انصاف و مباني انتخابات خسروي حسن،.بنگ(.تناسب الگوي مطلوب نظام انتخابات مجلس شوراي اسالمي در پرتو اصول
صص1387، رساله دكتري حقوق عمومي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، دموكراتيك .)171 تا 167.،
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و مذاهب، نامزد كندورسه  خالصه توانايي اقليت در كسب كرسيو سازش ميان اقوام

ها روشن است كه تضعيف يا تقويت هر يك از شاخصه.1(Horowits, 2003,115-27) كنندمي

و سياسي به هر حال؛اجتماعي كشور مربوطه دارد-فوق بستگي زياد به ساختار فرهنگي  زيرا

به نظر برسدتلفيق اين شش مورد با يكديگر شايد اصوالً به همين خاطر، به اجبار. ناممكن

به مجموعه مباحث فوق،. بايد در نهايت يك يا چند مورد را بر ديگر موارد ترجيح داد با توجه

ميبه و چندگانه انتخاب شودرسد نظام انتخاباتي ايران بايد بر اساس شاخص نظر .هاي متنوع

و گزينش نظام شاخص ترجيح اين به گونهها اي باشد كه هاي انتخاباتي مبتني بر آنها بايد

و ثبات دولت در معرض خطر نيافتد  زيرا ايران نيز همانند اكثر دولت هاي در حال؛پايايي

ن و پيوستگي حقوقيتوسعه به همين خاطر،. سياسي است- يازمند وجود نوعي امنيت، پايداري

را براي اين كشور تجويز كرد، زيرا پياده كردن) حزبي(هاي تمام عيار تناسبي نظام تواننمي

و مي و اين نظام ها بسيار دشوار است كه فاقد فرهنگ اجماع تواند در كشوري مانند ايران،

ا بي ثباتي سياسي منجر شوداجماع پذيري .ست به نوعي

هايبه همين خاطر نظام. افزون بر اين، جامعه كنوني ايران پذيراي تك صدايي نيست

به انعكاس ديدگاه كه نتوانند هاي متنوع سياسي موجود در جامعه بپردازند، رفته رفته انتخاباتي

نم. حقانيت خود را از دست خواهند داد هاي انتخاباتي توان از نظاميپس در موقعيت كنوني،

و تناسب ستيز دفاع  نتيجه آنكه، نظام انتخاباتي آينده بايد الزاماً. مطلق بعمل آورديثبات محور

و آراتناسب بين تعداد كرسيبه تنوع قومي،.ي انتخاب كنندگان نيز توجه كافي داشته باشدها

و جغرافيايي ايران نيز بايد با نظام انتخاباتي بعالوه،. مورد نظر سازگاري داشته باشدمذهبي

به حذف گروه و احزاب اقليت از گردونهنظام انتخاباتي فعلي ايران تقريبا  هاي سياسي كنش ها

رايهبنابراين، بايد به طراحي نظامي دست يازيد كه جايگا. انجامدو پارلماني مي  تضمين شده

. اقليت در نظر بگيردبراي گروه ها واحزاب

م ميهاي فوق مشخصاًالحظه مجموعه شاخصبا  در بازنگري هاي آينده:شود پيشنهاد

. تناسبي استفاده شود-هاي تركيبي يعني اكثريتيقانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي از نظام

توانند از يكسو، ثبات الزم را براي فعاليت هاي توسعه گرايانه دولت ها فراهم اين نظام ها مي

د و از و مالحظات مربوط به تنوعات قومي، آورند و احزاب اقليت يگر سوي، حقوق گروه ها

و جغرافيايي ايران را مد نظر قرار دهند ،2/1توان تكليفمي،مطابق الگوي پيشنهادي. مذهبي

يا3/1 هاي تناسبي نظام هاي مجلس شوراي اسالمي را از طريق سازوكارهاي از صندلي4/1،

 
رك.1 د. بــراي مالحظــه برگــردان فارســي و اهدافــشاننظــام«،.ال.ونالــدهــوروويتز  نكــاتي اساســي بــراي هــاي انتخابــاتي

.343 تا 329.، صصنشريه حقوق اساسي، مسلم آقايي طوق: برگردان،»گيرندگانتصميم
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بنياد روشن خواهد- هاي اكثريتهاي باقي مانده نيز از طريق روشيتكليف صندل. تعيين كرد

به شاخصه. شد هاي گوناگون دارد كه بخاطر انتخاب نوع روش تناسبي يا اكثريتي هم بستگي

. شودرعايت اختصار از طرح آنها خودداري مي

و انتخاب شونگان-گفتار دوم  شرايط انتخاب كنندگان
ب كنندگان شرايط انتخا-مبحث نخست
به شرايط انتخاب كنندگان شرط سني استيكي از مهم سن بلوغ. ترين مباحث مربوطه

 قانون انتخابات مجلس شوراي27در حال حاضر، ماده. تخاباتي به تدريج كاهش يافته استان

پايين يا باال بودن سن بلوغ. سال تمام پيش بيني كرده است18اسالمي سن بلوغ انتخاباتي را

و كيفري تابعي است از شرايط گوناگون جغرافياي، فرهنگي، انتخ اباتي نيز همانند بلوغ مدني

و هاي بنابراين، مصلحت سنجي در اين باره اصوال در حوزه تصميم گيري....اقتصادي، سياسي

به نظر18اما، در مجموع شناسايي حق راي براي افراد زير. گيردسياسي قرار مي  سال منطقي

زنمي به قوه تميز برتر يرا تعيين حق سرنوشت يكي از مقولهرسد كه نياز هاي راهبردي است

در اقدام قانون،بنابراين. دارد  مبني بر افزايش سن بلوغ انتخاباتي1385 دي ماه13گذار عادي

مي18به16از به نظر .رسد سال قابل تحسين

باتي براي انتخاب كنندگان در نظر در قوانين انتخا است كه معموالًيتابعيت نيز شرط ديگر

مي. شودگرفته مي شود كه حاكميت ملي داراي پيش بيني اين شرط با اين انديشه توجيه

و جمعيتي مشخص استچهارچوب هدف اصلي طرح مقوله تابعيت نيز. هاي سرزميني

در قانون انتخابات مجلس شوراي.كشور مربوطه است-فت جمعيتي دولتصيانت از با

).27.م(مي نيز نخستين شرط پيش بيني شده براي انتخاب كنندگان شرط تابعيت است اسال

كه تصريح به نوع تابعيت پيش بيني اين شرط كامالً يا( قابل درك است، هرچند اصلي

. تواند ابهامات احتمالي را مرتفع سازدمي)اكتسابي؟

 اسالمي برايسومين شرط پيش بيني شده در قانون انتخابات مجلس شوراي

. اين شرط نيز فاقد چهارچوب روشن است).27.م(است» عاقل بودن« شرط،انتخاب كنندگان

كه در اين زمينه قابل طرح است اين كه چگونه مي انتخاب» عاقل بودن«توان از جمله ابهاماتي

، مدرك مثبت كنندگان را احراز كرد؟ آيا بايد در شعب راي گيري عالوه بر مدارك عمومي

كه مجريان انتخابتي نيز تاكنون خردمندي هم ارائه داد؟ شايد وجود همين ابهامات جدي است

نيدر عمل توجه به شرط ياد شده . انددهكر چندان را
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 شرايط انتخاب پذيري-مبحث دوم
و آزادي تبليغ نامزدي-بند يك  آزادي نامزد شدن

و  جدايي ناپذيرتبليغ نامزدي از عناصر آزادي آزادي نامزد شدن در انتخابات

ميدموكراسي فقدان آزادي نامزد شدن در نظام هاي توتاليتر. روندهاي نماينده ساالر به شمار

 آزادي نامزد شدن اغلب مشروط به شرط،هاي نماينده ساالردر دموكراسي. است سامانه مند

افهرستي يا ارائه اقامت، سپردن تضمين مال آزادي نامزد شدن در انتخابات. استهاز معرفي

به انتخاب. كندبه تنهايي كفايت نمي كه تنها معرفي نامزد ها از طريق تبليغات واقعي است

بر. گران اجازه انجام انتخاب را خواهد داد در صورت فقدان تبليغ عمومي، انتخاب كننده

ها نيز به كند؟ آزادي نامحدود گزينهمبناي كدام شاخصه بايد گزينه مطلوب خود را انتخاب 

به رويه. حذف عملي انتخاب منجر خواهد شد از سوي ديگر بايد مراقب بود تا تبليغ نامزدي

. منجر نشود» نامزدي رسمي«

و مقايسه آن با نظام حقوقي فرانسه-بند دوم  ناشايستگي هاي انتخاباتي در ايران
به اشخاص اجازه مشاركت در  Éligibilité électoraleشايستگي انتخاباتي« موقعيتي است كه

به عنوان كانديدا اعطا مي  Inéligibilité ناشايستگي يا عدم صالحيت انتخاباتي.»كندانتخابات را

électoraleمي،توان حالت عكس مورد قبلي دانست را مي به شخصي گفته كه فرد ناصالح شود

از عدم صالحيت انتخاباتي. كندبه او اعطا نميموقعيت وي حق نامزد شدن در انتخابات را 

كه از صالحيت انتخاباتي مي توانميتوان ممنوعيت مشاركت سياسي را استنباط كرد در حالي

در تعيين سرنوشت خويش استخراج را حق مقدسي تحت عنوان مشاركت سياسي شهروند 

،ي حقوقي محورها اهميت بحث در اين نكته است كه ممكن است برخي از نظام.دكر

و مشاركت پذيري را بر ناشايستگي كه برخي ديگر انتخابات هاي انتخاباتي مبتني كنند در حالي

 اگر دادرس انتخاباتي،در حقيقت.هاي انتخاباتي تكيه نمايندهاي سياسي بر شايستگياز نظام

به بررسي شايستگي ها،هاي انتخاباتي يك كانديدا بداند بدين صورتخود را مجاز  صالحيت

چ.د گرفت وسيع را در اختيار خواهييا قدرت هاي انتخاباتيبه شايستگي شرايط مربوطههر

شدافزون انتزاعي تر باشد به همان ميزان قدرت دادرس بايد به اين نكته اشاره كرد. تر خواهد

 به نظر.كه برخي از شرايط مربوط به شايستگي هاي انتخاباتي در ايران حالت انتزاعي دارند

هايبه بررسي ناشايستگياگر شوراي نگهبان صرفاً«شوراي نگهبان محترم از اعضاي برخي

م بي فايده خواهد بودزبانتخاباتي بپردازد شرايط ايجابي  مطابق اين.»ور در قانون انتخابات

كه نامزدهاي انتخاباتي فاقد صالحيت الزم براي شركت در انتخابات  ديدگاه اصل بر اين است

مي. باشند مگر آنكه صالحيت خويش را اثبات نمايندمي رسد خواستگاه ديدگاه ياد شده به نظر
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و حاكميت ملي جستجو كرد مي توان در بدبيني نسبت به دموكراسي اگر بپذيريم كه قدرت. را

و مردم حق اعمال حاكميت ملي را دارند به مردم است بر، سياسي متعلق  بايد اصل را

نه بالعكسصالحيت آنها و .در مشاركت در حوزه عمومي قرار داد

 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي سن حداقلي انتخاب شوندگان بايد28مطابق ماده

و سن حداكثري آنها نيز 30 مي75 سال بوده كه تمامي شهروندان اما نمي.باشد سال توان گفت

. شايستگي انتخاب شدن نيز برخوردارنداز اين مقطع سني قرار دارند الزاماًايراني كه در

گذار فرانسوي گذار ايراني در زمينه شرايط انتخاب پذيري بسيار سخت گيرانه تر از قانونقانون

 زيرا عالوه بر شرايط سني مذكور شرايط متعدد ديگر را هم براي انتخاب؛برخورد كرده است

يت حقوقي ضرورت دارد موارد عدم در راستاي تضمين امن،بعالوه. ده استكرپذيري مقرر

از. روشن باشد كامالًنامزديدر زمان اعالم هاي انتخاباتي صالحيت نظام انتخاباتي ايران

و عقيدتي الزم براي بسيارانعطاف پذيري  در مجلس شوراي نامزدي درباره شرايط سياسي

و توسعه انتزاعي شرايط انت و اين انعطاف پذيري  در خاب پذيري يقيناًاسالمي برخوردار است

 در نظام حقوقي فرانسه نيز.هاي جدي روبرو خواهد كرد عمل اصل امنيت حقوقي را با آسيب

 بعنوان مثال. مشابه را از خود نشان داده استي شوراي قانون اساسي رويكردهاي،در مواردي

مي1973 ژوئيه5در تصميم مس شوراي قانون اساسي تصريح كه  يك له عدم صالحيتاكند

به نظم عمومي استكانديدا از مقوله به شكايت، بنابراين.هاي مربوط  هاي مربوط

شوراي نگهبان. اي از دعاوي انتخاباتي قابل طرح استهاي انتخاباتي در هر مرحلهناشايستگي

كه مس ي قابلاهاي انتخاباتي در هيچ مرحلهله ناشايستگياهم در موارد متعدد تأكيد كرده است

و در نظام،با وجود اين. مسامحه نيست اصل هايي بر فرانسه محدوديت هاي انتخاباتي ايران
را. وارد شده استتقارن انتخاب كنندگان با انتخاب شوندگان  مجموعه اين محدوديت ها

: مورد مطالعه قرار دادزيرتوان در موارد مي

 هاي شخصي نامزدهاناشايستگي-الف

هاي مانند ناشايستگي، هاي شخصي كانديداها جنبه كالسيك داردناشايستگياغلب

به. يا انجام خدمت نظام وظيفههاي سني برخاسته از محدوديت  مورد ديگر مربوط

 داشتن سابقه كيفري مؤثر قاعدتاً.هاي كيفري استهاي شخصي، مسئله محكوميتناشايستگي

 در فرانسه ماده.هاي انتخاباتي باز دارد رقابتبايد شخص مربوطه را از حضور در عرصه

»Lo129«اشخاصي( قانون انتخابات مقرر مي دارد كه تمام اشخاص داراي سابقه كيفري مؤثر

 اشخاصي كه تحت قيمومتو رأي دادگاه شايستگي انتخاباتي آنها سلب شده استبوسيلهكه 

مي) دارندقضايي در.باشند فاقد صالحيت شركت در انتخابات به سابقه كيفري  موارد مربوط
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 قانون30نظام حقوقي ايران مادهدر.دكرتوان در افراد زير خالصه حقوق فرانسه را مي

مياانتخ به اين موارد يعني موارد عدم صالحيت مطلق اشاره . كندبات مجلس شوراي اسالمي

مياين ماده فهرست كه:دهدي بلند از اشخاص محروم از حق انتخاب شدن را ارائه افرادي

و فئودال خان؛انددهكر در تقويت رژيم سابق ايفا تعيين كنندهينقش و ها، احزاب، سازمانها ها

كه مرتكب اعمالي عليه نظام جمهوري اسالمي شدهگروه اند، هاي غير قانوني، اشخاصي

و  ....قاچاقچيان مواد مخدر، معتادان به مواد مخدر

ع ناشايستگي-ب  اي نامزدهاهاي حرفهدم صالحيتها يا

و فرانسه اشتغال به برخي مشاغلدر نظام در؛هاي انتخاباتي ايران  مانع حضور افراد

ميرقابت اين ممنوعيت داراي يك منطق بسيار قوي است زيرا اشخاصي.شودهاي انتخاباتي

ميبه انجام يك شغل در يك منطقه جغرافيايي خاص پرداختهكه قبالً توانند به هنگام اند

ميناين ممنوعيت همچ. انتخاب كنندگان را تحت تاثير قرار دهند،انتخابات تواند فرد مورد ين

و نفوذهاي متقابل در امان نگهدارد و اين ناشايستگي. نظر را از فشارها ها جنبه نسبي دارد

پ ويهدف اصلي آن شغل نمايندگي شگيري از ايجاد تعارض منافع بين مشاغل گوناگون دولتي

مي. است يكي اين ممنوعيت يا ناشايستگي انتخاباتي را از تجليات اصل تفكيك قوا توان

ها. دانست و فرانسه فهرست مطولي را درباره اين ممنوعيت مقررات انتخاباتي كشورهاي ايران

دري اسالم قانون انتخابات مجلس شوراي29 ماده ايران در نظام انتخاباتي.اندتدوين نموده و

در قانون انتخاباتي فرانسه»Lo133«ماده فرانسه دارندگان مشاغل مختلفي را از حضور

. كندانتخابات منع مي

 انتخابات ماليهاي مربوط به مسائل ناشايستگي-ج

 كنددر نظام حقوقي ايران شوراي نگهبان نظارت مالي بر انتخابات را چندان مهم تلقي نمي

ايو به شوراي نگهبان اعطا نمي هيچ مقرره اين مشكل. كندصالحيت خاصي را در اين زمينه

به مشكل كليرا مي زدتوان براي. تري بنام فقدان نظارت مالي بر امور سياست در ايران گره

خ تالءجبران يا سيس شوراي نظارت بر امور مالي سياستأ نظارتي موجود نويسنده پيشنهاد

سازندگي سياسي  معذالك شوراي نگهبان تا امروز از صالحيت.ل قبل مطرح نمودرا در چند

 قانون اساسي99گسترده تفسيري خود براي اعمال نظارت مالي بر انتخابات در ذيل اصل 

 بدين ترتيب مناسب است تا مجلس شوراي اسالمي با وضع مقررات.انجام نداده استاقدامي

ب . رآيدشايسته در صدد بر طرف كردن اين نقيصه بزرگ
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و سياسي،ناشايستگي هاي اخالقي-د  ايدئولوژيك

كه مي توان آن را حقوقي ليبرال ناميد اين دسته از ناشايستگي ها در حقوق انتخاباتي فرانسه

از،بر خالف رويكرد ليبرالي حقوق انتخاباتي فرانسه. جايگاهي ندارد  رويكرد انتخاباتي ايران

و مشاركت و مخالفين بنيادي همان آغاز با حضور  در قدرت نظامسياسي سلطنت طلبان

به عنوان.اين مخالفت در قوانين انتخاباتي نيز انعكاس يافته است. فت كرده استالسياسي مخ

و التزام مانند( ايجابي قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي شرايط30و28مثال مواد اعتقاد

و نظام  تحصيلي مدرك داشتن، تابعيت كشور،مي ايرانجمهوري اسالمقدس عملي به اسالم

و اصل مترقي واليت مطلقه فقيه،كارشناسي ارشد و سلبي)ابراز وفاداري به قانون اساسي

و هواداران،ابقسمباني رژيم كنندگان تحكيممانند( مالكين بزرگ، وابستگان تشكيالتي

ي شركت در انتخابات پارلماني گوناگوني را برا)احزاب غير قانوني، قاچاقچيان مواد مخدر

به شايستگي.كندپيش بيني مي  هاي يا ناشايستگيهابا مالحظه مجموعه شرايط مربوط

 انتخاباتي ايران بر يك الگوي پيشگيرانه حقوقكه كردتوان چنين نتيجه گيري انتخاباتي مي

هاي به فعاليتبه مخالفين سياسي نظام اجازه ورود مبتني است زيرا در اين نظام اساساً

. يرانه همسويي داردگاي شوراي نگهبان نيز با الگوي پيشسياست رويه. شودانتخاباتي داده نمي

 هاي نظارتي كاستي- سومگفتار
 منابع مالي انتخابات-مبحث اول

امروزه، وجود نابرابري مالي بين نامزدهاي منفرد يا احزاب يكي از نقاط آسيب پذير

ميدموكراسي نماينده هاي دموكراتيك نماينده ساالر در اين راستا، نظام. دهد ساالر را تشكيل

و هزينه هاي مربوط به مبارزات انتخاباتي وضع مجموعه مقرراتي را درباره مسايل مالي احزاب

به پيش بيني دو گونه منابع درآمدي معموالًدر اين كشورها،. اندنموده  درباره احزاب سياسي

كه. پردازندمي financement privé منابع خصوصيوfinancement public عمومي در صورتي

درآمدهاي ناشي از منابع خصوصي تحت نظارت قرار نگيرند، خطر درافتادن در دام حكومت 

مي. وجود خواهد داشت La ploutocratie زرساالري تواند چگونگي اختصاص منابع عمومي نيز

 تصاص منابع عمومي به احزاب بايد بر اساس معيارهاي عينياخ. مشكالتي را در بر داشته باشد
هاي بر اين اساس، معموال تعداد آراي ماخوذه در انتخابات قبلي يا صندلي. صورت پذيرد

كسب شده توسط احزاب در انتخابات گذشته را معيار تخصيص منابع مالي عمومي به آنها قرار 

. دهندمي



 1389زمستان،4، شماره40دوره، فصلنامه حقوق 350

در ضرورت تشكيل شوراي-مبحث دوم عالي نظـارت بـر امـور مـالي انتخابـات
 ايران

و نقاط آسيب پذير نظام يكي از آفت ها هاي مردم ساالر قاعده مند نبودن در حال حاضر،

و گروه و عملكرد مالي احزاب از. هاي سياسي بويژه در ايام انتخابات استمنابع يكي

ميكارهاييراه به تقويت پايهكه حقوقي-دازد، اعمال نظارت ماليهاي مردم ساالري بپرتواند

و هزينه هاي انتخاباتي نامزدها استدقيق بر منابع مالي سازمان بر. هاي حزبي نظارت مالي

بر«توان از طريق تشكيل كميسيون يا انتخابات را مي » هاي انتخاباتيهزينه شوراي نظارت

ميدر صورت وجود زمينه. پيگيري كرد) شنها( ماموريت شوراي مورد توان حوزه هاي الزم

و و نظارت بر امور مالي احزاب . هاي سياسي را هم بر آن افزودگروه نظر را گسترده تر كرده

ممي،در اين صورت رازبتوان نهاد »شوراي عالي نظارت بر امور مالي حوزه سياست«ور

ي. نام نهاد) شعنامحس يا شعنام( و وضعيت اداري ا قضايي اين شورا مي تواند داراي ماهيت

مي. باشد و مراعات اصول دادرسي منصفانه ايجاب كند تا شوراي ضرورت حفظ بي طرفي

و كاركردي قضايي باشدمورد بحث دار و ماموريت كليسه. اي ماهيت ميوظيفه توان را

جمع آوري-1: در نظر گرفتشوراي عالي نظارت بر امور مالي حوزه سياستبراي 

و نظارت مس و گروهحسابها، بازرسي و منظم بر امور مالي احزاب و انجام هاي سياسيتمر

و نحوه انجام هزينه-2؛ قضاوت نهايي درباره آنها هاي انتخاباتي توسط نظارت برميزان

و شوراهاي  نامزدهاي انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي

و گروههاي مالي احزا منظم گزارش حساب انتشار-3؛ اسالمي هايو هزينه-هاي سياسيب

و نيز نامزدهاي منفرد .انتخاباتي اين احزاب

 عالوه براقبال سياسي نيازمند شوراي عالي نظارت بر امور مالي حوزه سياست،تاسيس

هاي سقف نهايي براي هزينهآنكه، تعييننخست:باشدچند پيش زمينه حقوقي نيز مي

و مقتصد استهاي يك نظام از الزمهانتخاباتي  بدون تعيين. سياسي كارامد وجامعه سالم

و سقف هزينه كرد اصوالًبرنامه  زيرا؛ مبنايي براي نظارت وجود نخواهد داشتهاي مالي

و تطبيق عمليات با به منظور بررسي كه نظارت به طور خالصه در برگيرنده اقداماتي است
و بت به هدفنس...و جلوگيري از انحرافات عمليات مالي برنامه هاي تعيين شده در برنامه

ي مناسبيها آنكه، مجازاتدوم.)172، 1384امامي(پذيرد تصحيح انحرافات احتمالي صورت مي

ميقانون.گذار براي متخلفين پيش بيني شود قانونتوسط تواند با تصويب گذار، از جمله

مطيمقررات كه شعنام ابق حكم قضايي خاص مانع از حضور موقت يا دايم منتخبيني شود

 البته، جهت پرهيز از ورود به حوزه. ها محرز شده استتخلف آنها از سقف هزينه

و احتراز از شائبه تخديش اصل  قانون اساسي99صالحيت هاي اختصاصي شوراي نگهبان
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بر نامزدهاي انتخاباتي بوسيلهتوان صدور حكم قضايي درباره تخلفات مالي ارتكابي مي را

گذاشت، اما تعيين مجازات نهايي را شوراي عالي نظارت بر امور مالي حوزه سياست عهده 

توان بر عهده نهادهايي چون آنكه وظايف ياد شده را نميسوم.به شوراي نگهبان واگذار كرد

م،شوراي نگهبان يا وزارت كشور گذاشت چرا كه اوالً  تخصصير داراي جنبه كامالًزبو نظارت

ف و خارج از توانايي) مالي(نيو ، در حال ثانياً. هاي شوراي نگهبان يا وزارت كشور استبوده

و گاه خارج از1حاضر نهادي مانند شوراي نگهبان داراي وظايف بسيار متعدد و متنوع

، نظارت بر حوزه ثالثاً؛باشدرسالت هاي پيش بيني شده براي همتاهاي آن در ديگر كشورها مي

فعاليت هاي سياسي احزاب خارج از قلمرو صالحيت هاي شوراي نگهبان قانون اساسي

.است

 رهيافت نهايي
و باعث ايجاد گونه اي از شكاف انتخابات، جامعه سياسي را به دو گروه مجزا تقسيم كرده

و در سوي ديگر مخالفان قرار دارند. شوداجتماعي مي . در يك سوي اين شكاف، هواداران

در-هاي انتخاباتي اعم از اكثريتزوكارهاي انتخاباتي در همه نظامسا و تركيبي بنياد، تناسبي

به گزينش زمامداران از ميان برخي از نامزدها  و خارج ساختن برخي ديگر) اكثريت(نهايت

 عاملي براي ايجاد يا لبته، نبايد انتخابات را صرفاًا.شوندميمنجر از گردونه رقابت) اقليت(

و اجتماعي دانست مي. بيان شكاف هاي سياسي تواند به در چشم اندازي ديگر، انتخابات

و آييني براي ايجاد وفاق در جامعه سياسي تلقي شود از اين. عنوان عنصري وحدت آفرين

مي سازد تا شهروندان براي انجام پاره اي از امور مشترك ملي، منظر، انتخابات فرصتي را مهيا

.و تعيين سرنوشت خويش گرد هم آيندمحلي يا صنفي

به قانون انتخابات ضروري است تا قانونهم اكنون، گذار محترم با نگرشي جامع نسبت

و دشواري و ديگر قوانين انتخاباتي در صدد برطرف كردن موانع  موجود براي هايمجلس

مي. برآيداعمال حق راي در معناي عام آن  اصالح بنيادين نظام تواناز جمله اين اقدامات را

و نظام انتخاباتي، بازبيني شرايط انتخاب انتخاباتي، برقراري رابطه منطقي بين نظام حزبي

و غيراجماعي آن، برقراري رابطه متقابل بين نظام انتخاباتي  و تصحيح نقاط اختالفي شوندگان

و حقوق كيفري  ها(كشور و مجازات يه، منوط كردن هاي انتخاب، بازبيني حوزه)نظام جرايم

و و شرايط مربوط به اقامت .دانست.... اعمال حق راي به داشتن كارت انتخاباتي

و صالحيت.1 . مورد است20هاي شوراي نگهبان در حدود سياهه وظايف
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م و خذĤمنابع
 فارسي-الف

.، نشر ميزان، چاپ اولكليات حقوق مالي،)1384(امامي محمد،.1
.1 شماره،نشريه حقوق اساسي،»تاملي بر حق راي در حقوق ايران با نگاهي بر حقوق فرانسه«،)1382(،تقي زاده، جواد.2
و مباني انتخابات الگوي مطلوب نظام انتخابات مجلس شوراي اسالمي،)1387(خسروي حسن،.3  در پرتو اصول

. رساله دكتري حقوق عمومي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتيدموكراتيك،
كابررسي جرايم انتخاباتي،)1381(رودگر عطاءاهللا،.4 و جرم شناسي، دانشگاه آزاد، پايان نامه رشناسي ارشد حقوق جزا

.اسالمي
.، مركز اسناد انقالب اسالميسير تحول قوانين انتخابات مجلس در ايران،)1376(،سائلي كرده ده مجيد.5
و ودل ژرژ،فاورو.6 و حاكميت ملي«،)1382(لويي ي،نشريه حقوق اساس، ترجمه علي اكبر گرجي،»اصول فراقانون اساسي

.1شماره
و انقالب،»تحليل كاركرد نهادهاي جامعه مدني در جمهوريت«،)1377(،گرجي، علي اكبر.7 مجموعه مقاالت جمهوريت

و ارشاد اسالمي، انتشاسالمي .ارات وزارت فرهنگ
و،»تكون دموكراسي در بستر جامعه مدني«،)1378(،گرجي، علي اكبر.8 ، دموكراسيمجموعه مقاالت اولين همايش دين

.دانشگاه علوم پزشكي مازندران
و مفهوم حقوق بنيادين«،)1383(،گرجي، علي اكبر.9 .2 شماره،نشريه حقوق اساسي،»مبنا

، جزوه درسي كارشناسي حقوق، دانشكده حقوق حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران،)1388-1387(گرجي علي اكبر،. 10
.ستدانشگاه شهيد بهشتي، نيم سال نخ

، جزوه درسي كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشگاه آزاديهاي انتخاباتنظام،)1377- 1388(گرجي علي اكبر،. 11
.اسالمي، نيم سال نخست تحصيلي

و مختاري مهدي،. 12 .، در دست انتشار)كتاب(نظام هاي انتخاباتي،)1387(گرجي علي اكبر
ح،)1387- 1386( گرجي علي اكبر،.13 ، جزوه درسي دوره كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشگاه آزاد قوق عموميمباني

.اسالمي، نيم سال اول تحصيلي
.انتشارات جنگل:، تهراندر تكاپوي حقوق اساسي،)1388( گرجي علي اكبر،.14
 ارشد علوم پايان نامه كارشناسي،كشور جهان 110بررسي تطبيقي قانون انتخابات پارلمان،)1374( سعيد،يصمد. 15

.دانشگاه تربيت مدرس،يسياس
و برداشت ها، حاكميت قانون، مفاهيم،)1385(مركز مالميري احمد،. 16 . چاپ دوم، مركز پژوهش هاي مجلس،مباني
.چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران،)1374(هاشمي سيد محمد،. 17
و اهدافشاننظام«،)1386(،.ال.لدهوروويتز دونا. 18 مسلم آقايي: برگردان،»گيرندگاننكاتي اساسي براي تصميم هاي انتخاباتي

.نشريه حقوق اساسي، طوق
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