نظام حقوقی انتخابات و حق انتخاب
در جمهوری اسالمی ایران
تاریخ دریافت49۹۴/۴/۹ :

تاریخ پذیرش49۹۴/۶/4۱ :
*1

حسن عالیپور

چکیده
نظام حقوقی انتخابات در ایران برر پایر اصر هرا قرانون ااااری گراار هرا قرانونی
ر ی ها انتخاباتی بنیاد گرفت اات .این ار ااارتها در لروم هری را مریگیرنر
گاار ها قانونی پیر قانون اااای ر ی ها انتخاباتی نیرا پیرر قرانون یراد

قرانون

اااایان  .انجش ثبات ارزش نظام حقوقی انتخابات در گر پیون لولی این ار منبر
اات لی این پیون با انج ها حقوقی ر شن نمیشود .قانون اااای مشر ییت مقامهرا
منصبها نیا ایتبار کارها امور را در گر انتخابات میدان  .قانونها یاد نیا نظرام
حقوقی انتخابات ثبات نمییاب چون انباشتهی قوانین انتخاباتی دگرگونیها پیاپی آنهرا
در اامها پس از انقالب ب همرا کااتیهایشان نظام حقوقی انتخابات را هنروز در گرام
آزمون اطا نشان اات .ر ی ها انتخاباتی برداشتها برآم از قرانونهرا یراد
نیا ب لور لبیعی نمیتوان چشی داشت ک نظام انتخاباتی ثبات یاب .
کلیدواژهها :انتخابات نظام حقوقی انتخابات حق انتخابش ن حرق انتخرابکرردن
حمایت حقوقی
* یضو هیئت یلمی پردیس فارابی دانشها تهران
فصلنام مطالعات راهبرد  اام هج هی  شمار اوم  پائیا   49۹۴شمار مسلس ۶۹
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مقدمه
انتخابات بر ست ترین اباار نیر

شهر ن ان امع

بهترین شیو نمایش مردمااالر اات ک برا

مقرر ها الاامآ ر ب لور لولی هرمی ضابط من میشود .در باال این هرم قانون ااااری را
دارد ک چارچوب کلی نظام انتخاباتی را نشان میده

اپس نوبت ب قرانون یراد مریرار ترا

ب لور ائی ب گاار ها شیو ها انتخابات بپردازد .در گام اوم مقرر هرا فر قرانونی بر میران
میآین تا ب لور شکلی زمین ها ا راییش ن قانون یاد را فراهی اازن  .ایرن ارااتار هرمری در
حوز ها گوناگون ب چشی میاورد پای نظام حقوقی همان حروز را مریارازد .نظرام حقروقی
انتخابات در ایران نیا ب همین شیو بنیاد گرفت اات با این

ایی کر در نظرام حقروقی انتخابرات

گا قانون اااای فراتر از چارچوبها کلی همانن قرانون یراد رفترار کررد

بر

ائیرات نیرا

پرداات اات؛ همچنانک قانونگذار یاد در قانونها انتخابات میکوشر بررا ا رایریشر ن از
آییننام بهر نهیرد را مقرر ها فر قانونی را در این حوز باز نکن .
با آنک بخشی از مقامها کلی

پیش ها بنیادین پیشبینیش در قرانون ااااری مهرور

ااالمی ایران بر پای انتصاب ااتوار اات لی انهینی تراز

ِ در دات گرفتن مقامهرا پیشر هرا

ارانجام ب او انتخاب اات .ر یار یی انتصاب در برابر انتخراب در ارااتار ایااری ا رایری
یک امع چالش نهرانکنن ا نیست مهر اینک انتصاب بر انتخاب بچرب یا انتصاب پیام لبیعری
انتخاب نباش  .در این حام انتصابات بیهان از انتخابات یا حتی نیر من تر از آن چهر مرردماراالر
را کیرنگ میکن حتی اگر انتخابات گسترد یا چن گان برگاار شود .بر ین حرام نخسرتین هر
انتخابات این اات ک بر انتصابات چیر شود تعیین امت او ق رت ب

ا آنک در دارت

کس یا گر هی یژ باش در دات شهر ن ان نماین گان آنها ا میگیرد.
برتر انتخاب بر انتصاب همچنان ب دات نمیآی اگر انتخابات آزاد قانونی بریلرفانر نباشر .
بودِ انتخابات ب تنهایی برا مردمااالر کارااز نیست .ب رااتی انتخابرات هماننر قرانون بر ارود
اود دارا ارزش نیست .همچنانک قانون بای دادگران باش انتخابات نیرا بایر آزاد فراگیرر باشر .
اگر انتخابات کنترمش

ناآزاد برگاار شود همچنان این انتصاب اات ک بر انتخاب مریچربر ؛ زیررا

ق رت انتصاب ب هر میاان بیشتر باش نیر

کشش آن بیشتر میگردد انتخراب را بر ارو ارود

میکشان  .در این حام انتخاب ب گون ا انجام میگیرد ک انتصاب ب آن هت میده .
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بررای حقوقی نظام انتخاباتی در ایران در همان گام نخسرت د چرالش را پریش مریکشر :
نخست انباشتهی قوانین انتخاباتی د م کااتیها این قوانین .انباشتهی قوانین یراد بر ن در
نظر داشتن مصوب ها پیرامونی مانن دی گا ها تفسیر شرورا نههبران یرا آیریننامر هرا در
حوز انتخابات بیش از ان از بود اات .با آنک نظام انتخاباتی در ایرران پیشرین ا بریش از یرک
ا

دارد

امع

دنبال دار نبود

د لت ایرانی بارها انتخابات را آزمود

از این در نیاز ب قانونها پیراپی

لی پس از انقالب بیش از هشتاد قانون یاد دربار انتخابات تصویب ش کر

نیمی از آنها دربار انتخابات مجلس شورا ااالمی اات .ا قانون اصلی دربار نظام انتخابات
مجلس شورا اارالمی در ارامهرا  493۱ 49۶1 493۱نادیرک بر بیسرت پرن قرانون
اصالحی نسبت ب این ا قانون بیانی از ضعیت نظام حقوقی انتخابات در ایران اات.
کااتیها قوانین انتخاباتی چالش دیهر اات ک نشان مریدهر برا قرانونگرذار هرا
چن بار در زمین انتخابات ب یژ انتخابات مجلس شورا ااالمی هنوز نیاز ب قانون دیهر یرا
یرایشها قانونی دیهر اات .ب گفت اخنهو شورا نههبان در آاتان انتخابات مجلس
شورا ااالمی در اافن  49۹۴قانون انتخابات نیاز ب بازبینی

دارد (مصراحب در شربک

اوم ایما  .)۹۴/44/44همین ر یکرد کااتیپن ار نسبت ب قانونها کنرونی نشران مریدهر
مجریان نیا کارشنااان انتخاباتی هنوز قانون یا قانونهرایی را مری وینر کر بایر
قانونها کنونی شود .این چشیداشت ب آین

انشرین

اود بیپر ایی ب نظام حقوقی حام اارت .در

این نوشتار نظام حقوقی انتخابات در ایران از دریچ حق انتخاب بررای میشرود کر پرس از
بررای آغازین ایها حقوقی انتخابات ب حق انتخابکردن اپس حق انتخرابشر ن در
پایان ب حمایتها حقوقی از حق انتخاب پرداات شود.

الف .نظام حقوقی انتخابات در ایران و راهبردهای بنیادین
راهبردها بنیادین انتخابات در ایران از او قانون اااای نمایان

میشرود .بنرا برر آنچر از

اص ها ایما رااتین این پیمان همهانی برمیآی راهبردها بنیادین انتخابات ار

یژگری

بر ست دارن  :مشر ییتبخشی ک چهر نهاد دارد ایتباربخشی کر نهرا کرارکرد دارد
حقبخشی ک ر یکرد حمایتی دارد.
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نخست مشر ییت دهی :انتخابات مای مشر ییت مقامها نهادها کلی
ایران اات .د مقام رامی کلی

یعنی مقام رهبر

مستقیی مردم گاینش میشون  .کلی

در اااتار ایااری

رئیس مهور ب نوبت برا رأ غیرمسرتقیی

ترین نهاد شورایی یعنی مجلس شرورا اارالمی نیرا برا رأ

مستقیی مردم مشر ییت مییاب  .ق رت ایاای ایران چ در چارچوب فردمحور با محوریت مقرام
رهبر

رئیس مهور

تکوین مییابن

چ

م محور با محوریرت مجلرس شرورا اارالمی برا انتخابرات

تعیین ب ن انتخاب آنها از دی قانون اااای ش نی نیست.
هفتی «تعیین رهبر ب یه ابرگان منتخب مردم اات ».گاینش رهبرر

بر پای اص یکص

هی ب لور مستقیی هی غیرمستقیی از او
زمین کمترین نیر

م انجام میگیرد فرد یرا مقرام یرژ ا در ایرن

گاینش را ن ارد .نخست مجلس ابرگان رهبر با رأ مستقیی مردم شک

میگیرد اص یکص هشتی دربار کیفیت انتخاب ایضا مجلس ابرگان اخن مریگویر کر
شرایط تعیین آن بر گردن اود همین مجلس نهراد شر اارت .در گرام د م «ابرگران رهبرر
دربار هم فقها

شرایط مذکور در اصوم پنجی یکص نهی بررای مشورت مریکنر .

ا

هر گا یکی از آنان را ایلی ب احکام موضویات فقهی یا مسائ ایااری ا تمرایی یرا دارا
مقبولیت یام یا ا

بر ستهی ااص در یکی از صفات مذکور در اص یکص نهی تشرخی

دهن ا را ب رهبر انتخاب میکنن

در غیر این صورت یکی از آنان را ب ینوان رهبر انتخاب

معرفی مینماین  ».پافشار قانون اااای بر «رهبر منتخب ابرگان» گون ا

ابسرتهی بر رأ

مردمی اات ک نماین ها مجلس ابرگان را میگاینن  .همچنین «رهبر منتخرب ابرگران» براز
پافشار بر چن گاه

موقتیبودن این امت برا متص

هی «در برابر قوانین با اایر افراد کشور مسا
از مقام اود برکنار کس دیهر ب

آن اات تا نشان ده ک فرد منتخب

اات ».هی ب دالی پیشبینیش ممکرن اارت

ا ا گاینش شود.

رئیس مهور لبق اص یکص ایادهی پس از مقام رهبر
اات .رئیس مهور د

یالیترین مقام رامی کشور

ظیف بر ست دارد ک یکمی «ا را قانون ااااری» اارت در ایرن

ظیف بر هم مقامها نهادها پیشبینیشر

در قرانون ااااری اشررا

داشرت

پاار ار

میکن تا هم اص ها قانون اااای ب دراتی ا را شون  .هرچن ضمانت ا رایی بررا ایرن
مسئولیت بارگ نیست حتی در پیشین ریاارت مهرور در ایرران رئریس مهرور بیشرتر
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مشغوم ب

ظیف د م یعنی «ریاات قو مجری » بود اات لی پاا ار از قانون اااای بر

ینوان ظیف یکی با قی قانون یاد بیان نش

این اودِ رئیس مهور اات ک بای ب لرور

آشکار یا پنهانی موردها ی م از اص ها قانون اااای را ب مقام یا نهاد مربولر یرادآ ر
کن  .بخشی از این ظیف چنانک اواهیی گفت دربار ا ررا اصروم پیونر دار برا انتخابرات
اات .چنانک ر شن اات چنین نهاد تأثیرگذار یعنی «رئیس مهور برا م ت چهار ارام
با رأ مستقیی مردم انتخاب میشود ».بر ن رأ مرردم نر تصر

نر

ریاارت مهرور

دنبال دادن آن هیچیک مشر ییت نخواهن داشت.
مجلس شورا ااالمی اومین نهاد مهی در ارااتار ایااری ایرران اارت کر بر

هرت

شایسرتهی در «قررانونگررذار در یمروم مسررائ » بخشرری مهمری از قر رت را در داررت دارد.
بر ستهی مجلس از هت پیشبینی قانون ب ینوان تنها انج ا اات ک کشور را ضابط منر
میکن

هم مقامها کسران بایر از آن پیرر

کننر  .ایرن یژگری قرانون اربب مریشرود

پیشبینیاش ب دات فرد اپرد نشود؛ زیرا نهارش پیشبینی قانون نر تنهرا برنامر
اات ک هیچ فرد یا مقامی را یارا آن نیسرت ترا قرانون در معنرا دادگرانر

معری

بریلرفانر را

بهذارد .با این حام نهراد قرانونگرذار برا ایرن در ر از ارزش ایتبرار تنهرا برا انتخابرات
مشر ییت مییاب  .از این ر «مجلس شورا ااالمی از نماین گان ملت ک ب لرور مسرتقیی
با رأ مخفی انتخاب میشون تشکی میگردد».
دوم ایتباردهی :انتخابات ب ن نظام مهور اارالمی ایرران را نشران مریدهر  .اصر هرا
نخستین قانون اااای ر ح ب ن نظام مهور ااالمی ایران را مینمایاننر  .همچنرانکر نظرام
مهور ااالمی از هت ر ان بر پای ارزشها دینی کرامت انسان اات از هت ب نی برر
پای انتخابات شک میگیرد .انتخابات کارکرد این ب ن را تعیین بر همر انر امهرا آن ایتبرار
میده  .لبق اص ششی در مهور ااالمی ایران «امور کشور بای بر اتکراء آرا یمرومی ادار
شود از را انتخابات انتخاب رئیس مهور نماین گان مجلس شورا ااالمی ایضا شوراها
نظایر اینها یا از را هم پرای در موارد ک در اصوم دیهر این قانون معین میگرردد ».از ایرن
ر اگر قانون اااای دنبام آن اات تا در با ر مقامها شهر ن ان ایرانی ارزشهرا ایتبرار
معنو

ا بهیرن

لی در کاربرد یعنی در ایی ک کارها برنام هرا

امعر بایر بر ا ررا

درآی انتخابات کلی ایتباردهی ب آن اات .ب اخن دیهر قانون اااای در ایرن را پرا نهراد
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ک امور دنیایی شهر ن ان امع مهر از ر گذر انتخابات ب فر ام نمیرا  .حتری فراترر از ایرن
چون انتخابات زمین اثرگذار هم شهر ن ان در ارنوشرت امعر ارویش را پ یر مریآ رد
شهر ن ان را نیا ک اصوم دیهر قانون اااای در پری آننر بهترر مریارازد .پرس

دنیا اار

نمیتوان انتخابات را پ ی ا برااات

این هانی دانست .از این ر در قرانون ااااری اصر

ششی ب دنبام اصولی میآی ک بر ارزشها آارمانی انسرانی ر
انتخابات برا این ارزشها اباار لی برا کارکردها

معی پای

کررد انر ترا نشران دهر
بنیاد ب شمار میر د.

تعبیر «هم پرای» در کنار «انتخابات» در اص ششی برا ادار امور کشور ب اروبی نشران
میده انتخابات از دی قانون اااای منتی از او شهر ن ان ب گاینشش گان اات ک چون
ادار مستقیی امور از او شهر ن ان دشوار یا ناش نی اات پس ب

ا هم پرای از ر گذر

انتخابات کسانی گاینش شون تا اواات ها شهر ن ان را برآ رن .
سوم حقدهی :انتخابات انج ا برا حقدهری حرقارتانی اارت .برا آنکر انتخرابشر ن
انتخابکردن در زمر حقوق ملت نیام

میتوان این د را ب لور کلی حقوق یا ااتیار مقررر در قرانون

اااای دانست .چالش در این اات ک اگر ب رااتی انتخابش ن انتخابکردن در انتخابات حرق بر
شمار آی

رنهی از تکلیف بر ایرن د نباشر در ایرن حرام ایهرا انتخابرات در قرانون ااااری برا

پوشی گی همرا اات .ب اخن دیهر اگر بر پای قانون ااااری ادار امرور کشرور برا انتخابرات نمرود
مییاب پس نمیتوان پذیرفت انتخابش ن انتخابکردن هر د حق ب شمار آین کر در ایرن حرام
اگر همهان یا بیشتر شهر ن ان از حق ارود ر

بهرداننر ادار امرور کشرور برر پایر انتخابرات نیرا

داتنیافتنی اات .پس د او انتخابات در اص ب انتخابش ن انتخابکردن مکلفان چرون بر
ینوان شهر ن

امع بای در ادار امور کشور ک ب اود اود آنان اات دات داشت باشن .

از او دیهر تکلیف بر زبان قرانونی یرا شرریی اارتوار اارت بررا انتخرابشر ن
انتخابکردن چنین داتور در میان نیست .افا ن بر این انتخابات را مرردماراالر

ابراار

بر ست پیکار با اودکرامهی ترکاراالر اارت .بنرابراین حرق شرهر ن ان اارت کر برا
انتخابش ن انتخابکردن بتوانن از زیر یوغ فرمانرانی یکسوی

بیضابط کسان ب درآین .

از این در انتخابات بر پای برابر حقوق ایرانیان ک در اص نوزدهی بر ست ش

پشرتیبانی

قانونی یکسان ک در اص بیستی نمود یافت کارکرد حمایتی دارد آن اینک ب شرهر ن ان در
ایهاهی برابر حق انتخابش ن انتخابکردن را میده .
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ب .سازههای نظام حقوقی انتخابات
نظام انتخاباتی ایران در نظامها اکثریتی یکاطحی ا میگیرد .در نظامها اکثریتی ک در برابرر
نظام تناابی ( نیا م این د ک نظام مختلط نامی میش ) ا میگیرد «معموالً از هرر حروز
انتخابی فقط یک نفر انتخاب میشود .در نظام اکثریتی ااد پیرر ز انتخابرات کان یر ایی اارت کر
اکثریت آرا البت ن ضر رتاً اکثریت مطلق آرا را ب اود ااتصاص میده  .زمانی ک ایرن نرون نظرام
در حوز هایی ب کار میر د ک قرار اات از آنها چن نفر انتخاب شرون ایرن نظرام بر نظرام رأ
دات معی تب ی میشود» (رینول ز دیهران  .)33 49۹1انتخاب اکثریتی مریتوانر برا د اررد
همرا باش ک یکی بینیاز از حاب د م نظارت انهین بر انتخابات اات.
در نظام حقوقی ایران انتخابات اراار با محوریت نظارت ا را نمود مییاب ک نظرارت
با شورا نههبان ا را با د لت اات مهر انتخابات شوراها .در مهور ااالمی ایرران چهرار
هیآ رد انتخاباتی ب لور اراار برگاار میشود :ریاات مهور

مجلس شرورا اارالمی

مجلس ابرگان شوراها ااالمی شهر ر اتا .شورا نههبان نظرارت برر انتخابرات مجلرس
ابرگان رهبر

ریاات مهور

مجلس شورا ااالمی را بر یه دارد (اص نرود نهری).

افا ن بر آن شورا نههبان ظیف نظارت بر مرا ع ب آرا یمومی هم پرای را نیا دارد کر
از دی قانون اااای نظارت شورا نههبان بر شیو برگاار انتخابرات بیران دارتا ردها آن
اات ب یژ آنک از دی قانون اااای اص نود نهی ظیف نظارت با نهراد اارت کر ارود
ب لور انتصابی تعیین میشود تا برا برگاار انتخابات هموار نقش اود را انجام ده .
نظارت بر انتخابات بیشتر در د معنا ب کار برد میشود .در معنا نخست نظارت از هرت
حقمحور انتخابات نهریست میشود؛ یعنی نهاد ناظر بای ب گون ا نظارت کن ک ا

یژگری

بنیادین انتخابات یعنی آزاد بیلرفان بودن قانونیبودن مستقییبودن پاا ار شود .از ایرن ر
«نظارت بر انتخابات تالشی اات از انب گر ها محلی یا بینالمللی برا تضرمین انتخابراتی
آزاد یادالن  .دامن فعالیتها از مشاه منفع تا تأیی نتای انتخابات تا میانجیگر فعام بررا
اصالحات انتخاباتی یا ایاای گسترد اات» (لیپست  .)131 :49۱9در معنرا د م نظرارت برر
انتخابات ب معنا کنترم قانونی آن اات؛ یعنی آنچر قرانون یراد در برگراار انتخابرات بیران
کرد از او ناظر دی بانی شود ک این معنا د م در نظام انتخاباتی ایران ا گرفت اات.
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اص نود قانون اااای چیستی
نکرد

یژگیها نظارت شورا نههبان برر انتخابرات را ر شرن

لی لبق تفسیر اص نود نهی (نظری شرمار  419۴مرور  4931/9/4شرورا نههبران):

«نظارت مذکور در اص نود نهی ( )۹۹قانون ااااری ااتصروابی اارت شرام تمرام مراحر
ا رایی انتخابات از مل تأیی

رد صالحیت کان ی اها میشود ».بر پای همین تفسریر در مراد

 9قانون انتخابات مجلس شورا ااالمی مصوب  493۱مقرر گردیر کر نظرارت برر انتخابرات
مجلس شورا ااالمی بر یه شورا نههبان اات .ایرن نظرارت ااتصروابی یرام در تمرام
مراح در کلی امور مربوط ب انتخابات ار اات .باز همین ر یکرد در ماد  ۱قانون انتخابرات
ریاات مهور آم ک نظارت بر انتخابات ریاات مهور ب یه شرورا نههبران اارت.
این نظارت یام در تمام مراح

در کلی امور مربوط ب انتخابات ار اات.

دربار انتخابات مجلس ابرگان ب نظارت یام ااتصوابی پردااتر نشر اارت .لبرق تبصرر 4
ماد  ۹قانون انتخابات مجلس ابرگان رهبر (ک این مقرر در ارام  493۹از ارو فقهرا شرورا
نههبان تصویب ش

اپس در همان اام ب تأیی مقام رهبر رای اارت) نظرارت برر انتخابرات

مجلس ابرگان بر لبق «قانون نظارت شورا نههبان بر انتخابات مجلرس شرورا اارالمی» مصروب
اوم مهرما  493۹کمیسیون امور داالی مجلس شورا ااالمی انجام میشود .در این قرانون پریش از
شر ن انتخابات از او شورا نههبان پن نفر از افراد مسرلمان مطلر

مرورد ایتمراد (بر ینروان

هیئت مرکا نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب ب زارت کشور معرفری مریشرون  .از پرن
نفر یضو هیئت مرکا نظارت ح اق یک نفر بای یضو شورا نههبان باشر

ارپس قرانون ارام

 493۹ب ظیف ها این هیئت میپردازد .با این حام در ماد  11پیشبینی میکن ک «چون لبق قرانون
اااای نظارت بر انتخابات با شورا نههبان اات هر قانون آییننام

هر گونر تصرمیی نظرارت

ک معارض یا مخالف با نظارت تصمیی شورا نههبان باش ایتبار قانونی نر ارد» لری بر چیسرتی
نظارت شورا نههبان نمیپردازد .ماد پیشگفت نشان میده چهون شورا نههبان در پیشین فرآینر
انتخابات اراار از نهاد ک احتمام تصویب مصوب بر ض ااتیاراتش بود

این مراد در برابرر آن

ایستاد گامب گام ب امت افاایش ااتیارات در قانونها یاد برداشت اات.
دربار انتخابات مجلس ابرگان نیرا شرورا نههبران همچرون د انتخابرات دیهرر رفترار
میکن  .لبق ماد  9قانون انتخابات مجلس ابرگان رهبر

منتخب مرردم بایر دارا شررایط
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زیر باشن  :الف .اشتهار ب دیانت

ثوق شایستهی ااالقی؛ ب .ا تهاد در ح

ااتنباط بعض مسائ فقهی را داشت باش

بتوان

لی فقی

ا

ک قر رت

شرایط رهبرر را تشرخی

ده ؛ ج .بینش ایاای ا تمایی آشنایی با مسائ ر ز؛ د .معتقر بودن بر نظرام مهرور
ااالمی ایران؛ ه .ن اشتن اوابق اوء ایاای ا تمایی .لبق تبصرر  4آن مر ر تشرخی
دارابودن شرایط فوق فقها شورا نههبان قانون اااای هستن

بر پای تبصر  1کسانی ک

رهبر معظی انقالب –صریحاً یا ضمناً– ا تهاد آنان را تأیی کرد باش از نظرر یلمری نیراز بر
تشخی

فقها شورا نههبان نخواهن داشت .اپس در تبصر  ۴ماد  44آیریننامر ا رایری

این قانون آم

ک چنانچ ایضا شورا نههبان دا للب نماین گی مجلرس ابرگران شرون

نمیتوانن نسبت ب انتخابات ااتانی ک از آنجا دا للب ش ان نظارت اتخاذ تصمیی نماین .

ج .حق انتخابکردن
حق انتخاب فرمانر ایان از او شهر ن ان نخستین داتا رد نربشهرا قرانون ارواهی
مشر ل للبی بود اات .آنچ ینوان «نظام مشر ل » را ب ینروان دارتا رد نربش مشرر ل
ایرانی میشنااان پابن زدن ب ق رت اودکام
اات .از همین ر

فرمانرانان زنجیر ا از ر گذر انتخابات بود

مال یب الراوم کاشانی هم آزاد ها تصرریحشر

در ایالمیر حقروق

بشر مانن آزاد ملت در انتخاب نماین گان ارود بررا مجلرس را از اصروم نظرام مشرر ل
میدان ( .لبالبایی  )۴91 :49۱۶هرچن بر پای نظری کار یژ هرا انتخرابکرردن «رأ دادن
ا کارکرد یمومی نیست هیچ کس در این براب حقری نر ارد .امعر حرق دارد در

چیا

صورتی ک اود اود را در آن دی کسی را از این کار معا

کن یا اینک ایمام این ق رت را

برا کسی تجویا نمای » (قاضی  )1۹3 :49۱3لی انتخاب یا رأ از هت چیسرتی هر
حقی اات ک شهر ن در ارنوشت امع اود دارد در بهر گیر از آن آزاد اات.
حق انتخاب د

یژگی بنیادین دارد ک یکی اطاب ب کسانی اات ک انتخراب مریشرون

دیهر اطاب ب اود انتخابکنن  :نخست نایهانهی ب معنا اینک انتخراب بر مثابر گراینش
میان د

بیشتر اات .پس ن تنها گاینش تکدا للبی ک هیآ رد ن ارد بریمعنری اارت؛ بلکر

انتخابکنن بای بتوان بر پای برنام ها حابی گر هی ن کس ک نماین گر هری را بهاینر
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ها انتخابش را فراهی کن  .از این ر انتخابکنن ب شرخ

ک ه

نمیده بلک ب گر

اواارت هرا ا رأ

برنام ها آن رأ میده  .ب اخن دیهر« :هر رأ دهن ممکرن اارت

فقط ب یک ناماد رأ ب ه یا ب چن نفر ب شرط اینک چن کرای نماین گی

ود داشت باشر

یا نامادها را ب ترتیب شایستهی در لیست قرار ده  .در بعضی از کشورها دارا نظرام فراگیرر
انتخاباتی برگاار کرد ان ک در آنها فقط نام یک ناماد در رق رأ نوشت شر اارت .در ایرن
موارد رأ دهن

بای یا ب همان یک ناماد رأ ده یا رأ ن ه  .چنین انتخاباتی انتخابرات بر

معنا رای نیست» (آشور
آگاهی درات
یژگیا

 .)۴9 :49۱۶د م پنهانهی بر معنرا اینکر رأ هرر کرس برر پایر

بر ن تأثیرپرذیر از دیهرران در صرن ق ریختر مریشرود .بررا چنرین

انتخاب ن حالتی ب ر ز دارد ن دچار ر زمرگی میشود بلک انتخراب بر فرآینر

دنبال دار میمان ک دارن حق هر بار بر پای بینش ر یکرد
دلی

هم کشورها پذیرفت ان ک انتخاب بر پای ارد رش

یژ ب آن مریکشر  .بر همرین
تعصب ب آین زن گی معری در

کشور اویش نمود مرییابر  .لبرق مراد  13قرانون انتخابرات مجلرس شرورا اارالمی 493۱
انتخابکنن گان بای دارا شرایط ذی باشن  :تابعیرت کشرور مهرور اارالمی ایرران داشرتن
هج اام تمام یاق بودن .شهر ن

ایرانی برا انتخاب در رااتا میهنپراتی گرایش بر

پیشرفت بوم ایاای اات .هج االهی بیانی از رش انی انتخابکنن

گذار ب حوز زنر گی

ا تمایی ادار اات (ان هج اام در اصالحات اام  49۱3ایهاین شراناد ارالهی شر
اات) یق نیا برا آگاهی از ارزش چرایی انتخاب اات .ایرن ار شررط چهرر ظراهر
دارن

انج ان تابعیت با بررای ان ک همان شناارنام یرا کرارت ملری اارت بر دارت

میآی ؛ لی دربار یق نیاز ب ارن نیسرت هماننر دیهرر حروز هرا حقروق انهرار برر
بخردبودن شهر ن ان گذاشت میشود مهر اینک

ار ن آن ر شن شود.

ا شرط پیشگفت البت پای براوردار از حقوق مر نی ایااری اارت .از ایرن ر براری
نظامها انتخاباتی پذیرفت ان تا شهر ن ان بتوانن حق انتخاب را با کالرت پیهیرر کننر ؛ مرثالً «در
قوانین انتخاباتی فرانس بریتانیا هلن رأ

کالتی پیشبینی شر اارت .در کشرور فرانسر شرمار

ااتفاد کنن گان از حق کالتی نسبتاً فرا ان اات :دریرانوردان نظامیران کارمنر ان فرانسرو مقریی
اارج ا م کشتیها تجار

االص اینک کارکنان نظامی انتظرامی اریوی کر در هنهرام

انتخابات تغییر مح داد ان میتوانن برا اود کی رأ انتخاب کنن » (آشور

.)913 :49۱۶
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د .حق انتخابشدن
حق انتخابش ن از هت حقمحور از حق انتخابکردن پررنگترر اارت برا تکلیرف بر
انتخابش ن هیاوانی ن ارد .دا للبی برا تص
شوراها

نماین گی مجلس یا ریاارت مهرور یرا

ایها برابر اات ک همهران مریتواننر بخرت ارود را از دیر انتخرابکننر گان

بیازماین  .با این حام گاهی این بختآزمایی در تار پود قانونهایی گیر میکن ک شرطهرا
چن

برا دا للبی پیشبینی میکنن ب گون ا اص یا حق دا للبی برا انتخرابشر ن را
نمیتوانر

ار ن میکن ؛ یعنی با شرطها قی ها قانونی اص بر این اات ک هر شهر ن

دا للب باش ن اینک بتوان  .این ار نهی اص در برای نظامها انتخاباتی اربب مریشرود
رنگ حقمحور انتخابش ن برا شهر ن ان زد د شود.
بررای تطبیقی تعیین تأیی صالحیت نماین گان قو قانونگذار نشان از ر یکرد تقنینری
اااتار کشورها میاان پایبن

متص یان امر ب متن ر ح قرانون ااااری دارد .هرچنر

انتخابات در بیشتر کشورها هموار ب ینوان یکی از چالشهایی مطرح بود ک میران آنچر در
آنچ در قانون اااای قانون یاد پیشبینی ش

یم ر میده

د ر ان ااتر امرا برا

بودِ د نهاد نظارت داالی بینالمللی تا ان از ا میتوان مطمئن ش ک در انتخابات امر زین
مجالس قانونگذار

یم نادیک ب متن قانونی یا همان نظر بود اات.

بررای تطبیقی تعیین تأیی صالحیت در مجالس قانونگذار

هان با یک چالش نیرا

همامان با یک مایت همرا اات .چالش اصرلی در ر ایی بنیرادین نظرامهرا انتخابراتی در
کشورها ب

هت گون فرمانر ایی یا یژگیها فرهنهی ا تمایی اات .در اص

«گاینش

ذب نامادها انتخاباتی از ا اا اااای فرآین دمکراتیک اات .انتخاب نراماد فرآینر
معموالً فراقانونی اات ک در لی آن احااب ایاای افراد را ک در انتخابات مرورد حمایرت
قرار اواهن داد برمیگاینن  .معرفی نامادها فرآین
انتخابات صالحیت نامادش ن افراد را تأیی

قانونی اات ک بر اارا

آن مسرئوالن

نام ایشان را در برگ ها رامی انتخابرات ثبرت

میکنن  .هر د فرآین انتخابات معرفی نامادهرا نقرش مهری در فرآینر کلریترر رذب ایفرا
میکنن فرآین

ک در لی آن اازمانها ایاای افراد را ک ب نظر میرا ممکرن اارت

یضو اازمان شون شنااایی ب مشارکت ترغیب میکنن (دایرر المعرار

دمکرااری

لر
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اوم .)41۹4 :بنابراین در گام نخست در برای کشورها نظام انتخابراتی برر محوریرت حراب
اات نماین

تنها یا مستق معنا ن ارد .از ایرن ر ار مرحلر گراینش فررد

معرفی ب مر

ها مربول بخش مهمی از فراین انتخابات اارت .در ایرن کشرورها بخرش

بارگی از نقش گاینشی تأیی بر یه

رذب

احااب اات.

قانونها اااای کشورها یموماً ب شرایط انتخابات نمیپردازنر
قانونها یاد مینهن  .با این حام هتدهی اااای انتخابات بر یه

ایرن امرر را برر گرردن
قانون ااااری اارت

قانونها یاد تنها هنهامی معتبرن ک در همین مسیر قرار بهیرنر  .لبرق اصر  ۶1قرانون
اااای مهور ااالمی ایران مجلس شورا ااالمی از نماین گانی ملت ک ب لور مستقیی
با رأ مخفی انتخاب میشون تشکی میشود .شرایط انتخابکنن گان انتخاب شرون گان
کیفیت انتخابات را قانون معین اواه کرد .در قانون اااای برای کشورها کوشرش مریشرود
شرط ها نخستین انتخابکردن انتخابش ن در همان قانون اااای پیشبینی شود ترا حتری
قانونگذار یاد گاهی برا دگرگونی در آنها ن اشت باش
قانونگذار یاد نهاد ش

در برای کشورها نیا برر یهر

اات.

لبق اص  9۱قانون اااای آلمران  .4نماینر گان بون ارتاگ آلمران بر
یمومی مستقیی آزاد متسا

محرمان منتخرب مریشرون  .ایشران نماینر گان تمرام مرردم

اواهن بود تاب داتورات تعلیماتی نبود
فرد ک ب ان  14االهی رای

اریل اارذ آراء

فقط از

باش حق دادن رأ

باش حق انتخابش ن اواه داشت؛  .9ائیات ب

ان اود تبعیت اواهن کرد؛  .1هرر
هر نفر ک بیست پن اام داشرت
ایل قانون فر رام تنظریی اواهر شر .

لبق اص  ۶۱قانون اااای ااپانیا کلی ااپانیاییهایی ک دارا شررایط معرینشر
باشن حق رأ داشت

در قرانون

همچنین میتوانن ب نماین گی انتخاب شون  .د لت بایستی تسهیالت

الزم را برا شرکت ااپانیاییها مقیی در اارج از کشور فراهی آ رد؛ نیرا لبرق اصر 31
قانون انتخابات شرایط کان ی اها را معین میاازد لی در هر حام نبایستی امتهرا زیرر را
داشت باشن  :الف .ایضا دیوان قانون اااای؛ ب .مقامات یالیرتب د لتی ب نحو ک قرانون
معین میاازد ب ااتثنا هیئت د لت؛ ج .م اف ملرت؛ د .قضرات دادارتانهرا؛  .نظامیران
رامی ایضا غیررامی نظامی اازمانها الالیاتی امنیتی پلریس؛  .ایضرا شروراها
انتخاباتی .بر پای بخش د م قانون اااای ایاالت متح

مجلس نماین گان متشک از ایضرایی
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اات ک مردم ایالتها مختلف هر د اام یک بار آنان را انتخاب میکنن

رأ دهن گان در

هر ایالت بای از همان شرایط الزم برا رأ دهنر گان ایرالتی کر مجلرس آن ایالرت بیشرترین
نماین

را دارد براوردار باشن  .همچنین هیچ کس تا زمانی کر بر ارن بیسرت پرن ارالهی

نرا

در زمان انتخاب مقیی ایالتی ک از آن ا انتخاب

هفت اام تبع ایاالت متح

میگردد نباش نمیتوان نماین
ان ایاالهی نرا

نباش

(مجلس) شود؛ لبق بخش اوم هیچکس تا زمرانی کر بر

ن اام تبع ایاالت متح

در زمان انتخاب مقیی ایرالتی نباشر

نباش

ک از آن انتخاب میشود نمیتوان اناتور انا شود.
بر پای اص  3۶قانون اااای ایتالیا ایضا مجلس نماین گان ب مو ب آرا یمرومی ملرت
ب لور مستقیی انتخاب میشون  .تع اد نماین گان آن بالغ برر ششص اری نفرر اارت .افرراد
میتوانن ب نماین گی مجلس نماین گان انتخاب شون ک در ر ز انتخابرات حر اق بیسرت پرن
اام تمام داشت باشن  .نیا بر ااا
ب صورت مستقیی از لر

اص  3۱قانون اااای اناتورها بر مو رب آرا یمرومی

رأ دهن گانی ک حر اق  13ارام تمرام دارنر انتخراب مریشرون .

انتخابشون گانی ک ب ان چه االهی رای

باشن

ا

شررایط اناتورشر ن هسرتن  .لبرق

اص بیست هفتی قانون اااای تا یکسرتان هرر یرک از افرراد ملرت حرق دارد در ادار زنر گی
اریل نماینر گان ارود شررکت

ایاای ا تمایی ادار اویش ب ن ااط (شخصاً) یا ب

نمای  .شهر ن ان از حیث ااتفاد از ا مات د لتی با هی برابرن  .افراد از ان  4۱االهی بر بعر
حق انتخابکردن انتخابش ن را دارن  .اشخاصی کر برر اارا

حکری دادگرا محر میرت از

حقوق ا تمایی پی ا نمود ان حق رأ دادن در انتخابات را ن ارن  .انتخابرات آراء یمرومی بر
شیو یمومی برابر مستقیی ب صورت پنهانی با رأ شخصی صرورت مریگیررد .برر اارا
اص چه

هشتی مجلس یالیمقرام یرالی قرانونگرذار

ضر کننر قرانون در مهرور

تا یکستان اات .ایضا مجلس یالی ب م ت  3اام انتخاب میشون  .ان ایضرا مجلرس از
 13اام نبای پایینتر باش  .تشکی

نحو فعالیت مجلس یالی را قانون معین میکن .

لبق اص  13قانون اااای ر مانی اتبان مهور اوایالیستی ر مانی حق انتخابکرردن
انتخابش ن در مجم بارگ ملی شروراها الرق را دارنر  .رأ

یمرومی برابرر مسرتقیی

مخفی اات .هر یک از اتبان ر مانی ک ب ان هیج اام تمام نائ ش
را دارا میباشن  .افراد ک حق رأ دادن داشت

باشرن حرق رأ دادن

در ضمن ب ان بیست ا ارالهی نیرا راری
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باشن میتوانن ب ینوان نماین

در مجم بارگ ملی شورا الق انتخاب شون  .حق معرفری

ناماد ب تمام اازمانها کارگر

اازمانها حاب کمونیست ر مانی اتحادیر هرا کرارگر

تعا نیها اازمانها

وانان زنان انجمنها هنر

اایر ارازمانهرا ترود ا

یمرومی

داد ش اات .انتخابکنن گان حق دارن نماین گان اود را هر زمان بخواهن لبق همان ر شری
ک آنان را انتخاب کرد ان برکنار نماین  .محجورین محر مین از حقروق ا تمرایی همچنرین
افراد ک ب مو ب رأ دادگا برا م تی از حقوق مذکور محر م ش ان حق انتخابشر ن
انتخابکردن را ن ارن ؛ بر ااا

اص  ۴3مجم بارگ ملی در مورد صرحت یرا یر م صرحت

انتخاب هر نماین تصمیی میگیرد .مجم بارگ ملی قانونیبودن انتخاب هر نماینر را برراری
مینمای
نماین

نسبت ب صحت یا ابطام انتخاب
حقوق

ظایف نماین گی

تصمیی میگیرد .در مرورد ابطرام انتخراب یرک

از لحظ ابطام قط میشود.

بر پای اص  ۴۴قانون اااای ژاپن شرایط انتخاب ایضا د مجلس شرایط انتخرابکننر گان
تواط قانون تعیین اواه ش  .در هر صورت هیچ گون تبعیضی از حیرث نرژاد رنس موقعیرت
ا تمایی اصالت اانوادگی ثر ت یا درآم

ود نخواه داشت .اص هفتاد پنجی قرانون ااااری

اروئیس مقرررر مریدارد« :هررر فرررد اوئیسری الئیرک دارا حررق رأ

حررائا شرررایط الزم برررا

انتخابش ن ب ینوان یضو شورا ملی اات» .در نهایت لبق اص  13قانون اااای فرانس مر ت
د ر هر یک از مجلسین تع اد ایضا آن حقوق شررایط انتخراب مروارد یر م صرالحیت
آنها تواط قانون ااص معین میشود .همچنین تواط قانون مذکور شرایط افراد ک در صرورت
تعذر نماین گان میتوانن در مجلس شورا ملی انا تا تج ی انتخابات یمرومی یرا میراند ر ا
همان مجلس ب ینوان انشین آنها انتخاب شون تعیین میشود.
در ایران پس از انقالب مقررات انتخاباتی مجلس چن ین بار دگرگون یا یرایش ش

کر

نشان میده مقرر ها یاد در ایران از همران آغراز اگرر برر پایر قرانون ااااری نهرارش
میش ن

از را ادها گرایشها ایاای د ر بودن نمیبایسرت بر ایرن انر از دچرار

دگرگررونی م ریش ر ن  .دگرگررونی مح ر دگرایی در قرروانین اصررلی انتخابررات در پیون ر بررا
انتخابش ن را میتوان با هی انجی  .لبرق مراد  ۹الیحر قرانونی انتخابرات مجلرس شرورا
ااالمی (ک در این زمان هنوز ینوان مجلرس شرورا ملری داشرت) مصروب  493۱شرورا
انقالب انتخابشون گان بای دارا شرایط زیر باشن :
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 .4تابعیت ایران  .1ح اق ان  13اام ح اکثر  33اام تمام  .9ی م اشتهار ب فسراد
نادراتی  .۴ایتقاد ب نظام مهور اارالمی  .3ابرراز فرادار بر قرانون ااااری  .۶ارواد
اوان ن نوشتن ب ح کافی.
بر پای ماد  91قانون انتخابات مجلس شورا ااالمی ( )49۶1انتخابشون گان هنهرام ثبرت
نام بای دارا شرایط زیر باشن  .4 :ایتقاد التاام یملی ب اارالم  .1تابعیرت کشرور مهرور
ااالمی ایران  .9ایتقاد التاام یملی ب نظام مهور ااالمی ایران  .۴ابراز فادار بر قرانون
اااای  .3اواد اوان ن نوشتن ب ق ر کافی  .۶االمت سمی در ح براوردار از نعمرت
بینایی شنوایی گویایی  .3ح اق ان  1۶اام تمام ح اکثر  33اام تمام.
اپسین مقرر در این رااتا ماد  1۱قانون انتخابات مجلس شورا اارالمی ( )493۱اارت
ک لبق آن انتخابشون گان هنهام ثبت نام بای دارا شرایط زیرر باشرن  .4 :ایتقراد التراام
مهور ااالمی ایرران  .1تابعیرت کشرور مهرور اارالمی

یملی ب ااالم نظام مق

ایران  .9ابراز فادار ب قانون اااای اص مترقی الیت مطلقر فقیر  .۴داشرتن حر اق
م رك کارشناای ارش

یا معادم آن  .3ن اشتن اوءشرهرت در حروز انتخابیر  .۶ارالمت

سمی در ح براوردار از نعمت بینائی شنوایی گویائی  .3ح اق ان ای اام تمرام
ح اکثر هفتاد پن اام تمام.
شرطها دا للبی برا نماین گی بر د دات شرطها بایست

نبایست اات .شرطهرا

بایست (ایجابی) ب شرطهایی گفت میشود ک دا للبان در زمان ناماد بای داشت باشن  .ایرن
شرطها اود ب د دات ظاهر

بالنی شناات میشون  .شرطها ظاهر اثبات ش نیان

بر پای ان یا بررای یلمی ب دات میآین ک یبارتانر از تابعیرت ایرانری داشرتن مر رك
کارشناای ارش

ا داشتن در میان کمین

بیشین ان براوردار از تن راتی .شرطهرا

بالنی یا اثبات ناش نیان یا در اثبات آنها پوشی گی گمان هست مهر اود دا للرب آن را
ب لور آشکار بپذیرد .ایتقاد التاام یملی ب ااالم نظام مق

مهرور اارالمی ایرران

ابراز فادار ب قانون اااای اص مترقی الیت مطلق فقی در این رات

ا میگیرن .

شرطها نبایست (شرطها البی) شرطهایی اات ک دا للبان در هنهرام نراماد نبایر
آنها را دارا باشن  .برای از این شرطها همیشهیان

برای چن گاهر (مروقتی) .شررطهرا

البی همیشهی بیشتر با پیشین رفتارها غیرقانونی با کاران شناات میشون  .لبق ماد 91

 66ــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  46پائیز 66

قانون انتخابات مجلس شرورا اارالمی اشرخاص زیرر از دا للربشر ن نماینر گی مجلرس
محر مان  :کسانی ک در هت تحکیی مبانی رژیی اابق نقش مؤثر داشت ان مالکین بارگ کر
زمینها موات را ب نام اود ثبت داد ان
گر هایی ک غیرقانونیبودن آنها از لر
رم اق ام یلی

ابستهان تشکیالتی هواداران احااب اازمانهرا
اات کسرانی کر بر

مقامات صالح ایالم ش

مهور ااالمی ایران محکوم ش ان محکومین ب ارت اد بر حکری محراکی

صالح قضائی مشهورین ب فساد متجاهرین ب فسق محکومین ب ح د شریی مهرر آنکر
توب آنان ثابت ش

باش قاچاقچیان مواد مخ ر معتادین ب این مواد کسرانی کر بر حکری

دادگا مشموم اص چه

نهی ( )۴۹قانون اااای باشن

ایضا انجمنها شهر شهراتان

ابستهان بر رژیری ارابق از قبیر
هیئرت رئیسر

ابستهان بر تشرکیالت فراماارونر

کانونها حاب راتاایا حاب ایران نوین ایضا فعام آنها نماینر گان مجلسرین ارنا
شورا ملی اابق مأموران اا اك محکومین ب ایانت کال بردار

ااتال

ارتشرا

غصب اموام دیهران محکومین ب اوءااتفاد مالی ب حکی محاکی صالح قضرائی .بر ایرن
موردها بای کیفرها تبعی را نیا افا د .کیفرها تبعی پیر محکومیت کیفر قطعی ا را
کیفر یا شموم مر ر زمان بر محکوم بار میشود .محکومیت ب مجرازاتهرا ارالب حیرات
حبس اب از تاریخ توقف ا را حکی اصلی محکومیرت بر قطر یضرو قصراص یضرو در
صورتی ک دی

نایت اردش

چهار محکومیت ب شالق ح
دی مجنیٌ یلی یا کمتر از آن باش

بیش از نصف دی مجنیٌ یلی باش نفی بل
قصاص یضو در صورتی ک دی
حبس در

حبس تا در ر

نایرت اردشر

نصرف

پن برا منصبها مهی هیچگرا بر ایراد

حیثیت نمیران  .از این ر چنین محکومرانی بررا همیشر از دا للربشر ن در انتخابرات
ریاات مهور

مجلس ابرگان رهبر

مجلس شورا ااالمی شوراها ااالمی شرهر

ر اتا محر م میشون (ماد  1۶ 13قانون مجازات ااالمی .)49۹1
شرطها البی پیشگفت را نیا میتوان بر د دارت مسرتن

گمرانی دارت بنر

کررد.

شرطها مستن پیر پیون ها کاغذ یا رایان ا ثبت میشون مانن محکومیرت یرا صر ر
حکی لی شرطها گمانی در ایی ثبت نشر انر

مقرام احرازکننر

صرالحیت برر پایر

شنی ها گمان زنیها بررای میکن مانن تجار ب فسق ابستهی ب رژیی اابق ابستهی ب
گر ها غیرقانونی مانن اینها .حتی برای از این شرطها با قانونها دیهر نیرا پشرتیبانی
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از این ر با آنک مستن ن

نمیشون

رم اق ام یلی
نش

لی در پایان با چهر گمانی نمود پی ا میکننر ؛ ماننر

مهور ااالمی ایران ک از ریش چنین باهی در قانونها کیفر پیشبینری

آنچ در قانونها کیفر آم

زیر ینوان رائی ض امنیت داالری ارار ی اارت.

همچنین محکومیت ب ارت اد ک هرچن اگر مرد محکوم ب ارت اد شرود ایر ام مریشرود
مجالی برا دا للبی نمییاب بلک ارت اد باهی نیست ک در قانون مجازات ااالمی پیشبینری
ش

دادگا ها نمیتوانن کسان را ب با ارت اد محکوم کنن مهر در موردها

باش

یرژ برا

پردااتن ب اص  4۶3قانون اااای اپس ااتنادکردن ب منب ها یا متنها فقهی.
شرطها البی چن گاه یا موقتی از او کسی ک آهنگ ناماد مجلس شرورا اارالمی
دارد برلر
ناماد

ش نیان  .حتی برای از شررطهرا همیشرهی از ر گرذرِ کرنشِ شایسرت اواهران
اگذار زمینهرا مروات از ارو

میتوانن در ام شرطها چن گاه درآین مانن

تصر کنن یا کنار گیر رااتین از فساد فسق ب گون ا ک ب پاکی پاكداتی شناات شود.
شرطها چن گاه را میتوان با ضعیت شخصیتی یا مالی کس مانن حجر شناات ک برا
بر نرفت از رشکستهی براوردار از یق

رای ن ب رش انی از میان مریر د نیرا بر

هت ایها مکانی مانن داشتن شهرت ب در حوز انتخابی ک ب
اات نیا تص

اب اکردن حوز شر نی

برای مقامها پیش ها ک با اگذارکردن آنها زمینر براروردار از حرق

ناماد فراهی میشود.
شرطها البی مقامی ینوانی نیا از هت مکانی بر ست ان  .برای مقامهرا ترا هنهرامی
براوردار از آن از ناماد در هم حوز ها انتخابی محر مان مهر اینک حر اق ار مرا
قب از ثبت نام از امت اود ااتعفا نمود
رئیس مهور معا نین مشا رین

ب هیچ

در آن پسرت شراغ نباشرن ماننر

دبیر مجم تشخی

مصلحت نظام معرا نین

مشا رین معا نین رئیس مهور رؤاا دفاتر اران ا قو

زرا ارپراتان زارتخانر هرا

ارپراتان ادارات ک

زارتخان ها م یران ک حوز

معا نین مشا رین زرا م یران ک

زارتی رؤاا دفاتر زرا ایضا شورا نههبان هیئرت مرکرا نظرارت برر انتخابرات.
رئیس قو قضائی

معرا نین مشرا رین

اارتان اران معرا نین مشرا رین اارتان اران

فرمان اران بخش اران شهرداران رؤاا منالق شهردار

رؤاا ارپرارتان ارازمانهرا
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د لتی رئیس دانشها آزاد ااالمی شاغلین در نیر ها مسرلح
موردها آم

زارت الالیرات دیهرر

در ماد  1۹قانون انتخابات مجلس شورا ااالمی.

برای کسان از دا للبش ن در حوز ها انتخابی قلمر مأموریت اود محرر مانر مهرر
اینک ا ما قب از ثبت نام از امت اود ااتعفا نمود
نباشن  :ائم

بر هریچ

ر در آن پسرت شراغ

مع دائمی قضات رؤاا ارپراتان دانشها هرا مؤاسرات آمروزش یرالی

ایی از د لتی غیرد لتری رؤارا ارپرارتان احر ها شرعب آنهرا دیهرر مقرامهرا
پیشبینیش

در بخش د م ماد .1۹

شرطها دا للبی بررا مجلرس در دیهرر کشرورها بیشرتر برر پایر شررطهرا ظراهر
اثباتش نیان تا دا للب بتوان ب لور رااتین از ضرعیت ارویش آگرا شرود اگرر در مقرام
ااواهی برآی بتوان دلی بیا رد .در اص

در بیشتر کشورها

هان پیشبینی شرایط انتخابراتی

با محوریت حاب نیا نون حکومت ر شن میشود تا یژگیها فرد
در انهلستان کسانی میتوانن کان ی ا شون ک بتوانن  311پون

ایتقاد

شخصریتی.

دیع بهذارن تا در صرورتیکر

موفق ب کسب یکبیستی تمام آرا نش ن مبلغ فوق ب ینوان ریم ضربط شرود همچنرین هرر
کان ی ا بای تواط د امضا حمایت شود .افراد زیر صالحیت کان ی ش ن ن ارن  :اار یان غیر از
اتبان ایرلن افراد زیر بیست یک اام بیماران ر انی لردها ب غیر از لردهرا ایرلنر ر حرانیون
منصوب از لر

ااقفها در کلیسا انهلیس ایرلن

ر مان کاتولیک ب هکارانی ک

کشیشان کلیسا اارکاتلن

کشیشران

رشکست ش ان تا پن ارام بعر از ادا دیرن در صرورتیکر

ثابت شود رشکستهی در اثر تخلف ب هکار نبود اارت افرراد محکروم بر یملیرات انتخابراتی
غیرقانونی افراد محکوم ب ایانت ب کشور تا اتمام حکی یا یفو افراد محکروم بر

ررم کر بر

م ت یک اام یا بیشتر ب حبس محکوم ش ان در حالی ک در زن ان ب ارر برنر یرا بر لرور
غیرقانونی آزاد ش باشن افراد ک دارا مقامات یمومی ااصی هستن مانن کارمن ان د لرت
قضات افراد پلیس افراد نیر ها مسلح ر حانیون اراص ایضرا قرانونگرذاران ارار ی.
همچنین بیش از  ۹3زیر مشا ر حق یضویت در مجلس یوام را ن ارن .
مطابق ماد  43قانون انتخابات آلمان اشخاصی ک در ر ز انتخابرات پارلمرانی دارا شررایط
ذی باشن میتوانن دا للب نماین گی شون  :مطابق با اص  44۶قرانون ااااری حر اق بررا
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یک اام تابعیت آلمان را داشت باش

ب ان  4۱االهی رای باشن  .اشخاص زیر نمریتواننر

دا للب یضویت مجلس شون  .4 :اشخاصی ک مطرابق مراد  49از دادن رأ ارلب صرالحیت
ش ان (لبق ماد  49قانون انتخابات شخ

از رأ دادن من نمی شود مهر آنک  .4 :با تصرمیی

قضایی من شود .1 .برا پردااتن ب امور یک مولی یلی ب ینوان متولی تعیین ش باشر  .9 .در
بیماراتان ر انی بستر ش باش ) .1 .اشخاصی ک مطابق با تصمیی قضرایی از شایسرتهی بررا
دا للبش ن محر م ش یا اینک از شرایط دارابودن مقام یمومی محر م ش ان .
در ایاالت متح

آمریکا ب لور کلی شرایط اااای یضویت در مجلس نماین گان یبرارت

اات از داشتن ح اق  13اام ان اقامت در ایالتی ک از آنجرا انتخراب مریشرود تابعیرت
ایاالت متح

برا م ت هفت اام یا بیشتر .هر یک از ایاالت میتوان شرایط دیهر را هری

برا کان ی اش ن در نظر بهیرد .نخستین ایی ک کان ی ا نامادش ن اویش را ایالن میکنر
دفتر یکی از احااب اات .با مرا ع ب حاب کان ی ا ضمن ایالم یقای
تالش میکن حاب را متقای اازد ک

برنام ها ارویش

را مورد حمایت قرار ده .اگر کان ی ا مرورد تأییر

حاب قرار گرفت راماً از لریق حاب ب د لرت ایرالتی معرفری مریشرود ترا پرس از تأییر
صالحیت از انب د لت مربول راماً ب ینوان نماینر

حراب ارد رقابرتهرا انتخابراتی

گردد .اگر در این مرحل صالحیت کان ی ا تواط د لت ایالتی رد شرود؛ کان یر ا مریتوانر از
لریق حاب اویش ب دادگا ها صالح ایالتی شکایت کن  .مر ر تج یر نظرر ارواهی نیرا
دیوان یالی ایالت اات ک رأ آن قال اواه بود.

ه .حمایت حقوقی از نظام حقوقی انتخابات
حمایت حقوقی بر پای گاار ها الاامآ ر قهر بررا پاا اشرت انتخابرات آزاد قرانونی
مستقیی اات .حمایت حقوقی بر م ار الاامهایی اات ک نسبت ب انتخابکنن

انتخابشون

دا للبان ناظر متص یان برگاار انتخابات دیهر مقامها نهادهاات:
نخست نسبت ب انتخابکنن گان :انتخابکنن
ه

اصلیترین نقش در برگراار انتخابرات

ها مردمااالران برااات از آن ثبرات ایااری را دارد .نهرا مرردماراالران

ثبرات

ایاای ب انتخابات برای از د لتها را از اینک شهر ن ان ب پا صرن قهرا رأ نیاینر
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تراان

اات .از این ر میکوشن انتخاب را تا ایی ک انتخابکننر

دارد بهاین حق ب انن

هرر کرس را د ارت

گرن ب اص انتخاب ادار مریشرون « .در براری از ایراالت د لرت

ف رام اتریش یا چن کانتون از کنف راایون اوئیس بر آرا ا برار برمریاروریی .لکرن در
کشور بلژیک لوکاامبورگ رأ دادن در اراار کشور ا بار اات لی در هلن کافی اات
شهر ن فقط در برابر صن ق انتخابرات حاضرر شرود .ضرمانت ا ررا آرا ا برار

ارود

مسئل آفرین اات؛ زیرا کیفر ی م شرکت اگر انهین باش برا مردم غیرقاب تحمر اارت
افکار یمومی آن را نمیپذیرد اگر ابک باش ب ن کاربرد اثر مآالً بیهود اواهر برود.
در ممالکی ک این شیو را برگایر انر را میانر ا انتخرابشر

ریمر نقر

را بررا

مستنکفان از حضور در انتخابات اصلح لرق تشخی

داد ان » (قاضی  .)91۶ :49۱3برا ایرن

حام در بیشتر نظامها حقوقی ا بار قانونی ب رأ

ایهاهی ن ارد هرچن در رفتار رهبرران

مسئوالن یالی آنها نسبت ب تکلیفکردن انتخاب ب لور زبانی گرایش دارن .
انتخابکنن

همچنین بای رفتار اویش یعنی رأ دادن را ب لور قرانونی انجرام دهر  .هرر

گون رفتار غیرقرانونی ماننر رأ دادن برا شناارنام

علری رأ دادن برا شناارنام دیهرر

رأ دادن بیش از یک بار رفتارهایی مانن اینها با ب شمار میآیر  .برا ایرن حرام در نظرام
انتخاباتی ایران

رایی انتخاباتی انجامشر نی از ارو انتخرابکننر گان یرادآ ر

بر سرت

نمیشود تا شهر ن ان نسبت ب آن پیام ها حقوقیاش آگا باشن  .گاهی تکلیف ب انتخاب
یا ر یکردهایی مانن پرشوربودن انتخابات اای ا برا انجام با ها انتخابکنن
این نکت نیا بنیادین اات ک انتخابکنن

میشود.

در فرآین انتخابات در هر حام چیا را نبای از

دات ب ه  .پررنگش ن چهر هما رد در انتخابات گاهی با مفهومهایی ماننر شکسرت نر
برا دا للب ک لرف اران

همرا اات ک چیا مهر ترنش آشروب بر همررا نر ارد.

ب رااتی در هر انتخاباتی « ی

زیراد از افرراد کر نراماد محبوبشران در انتخابرات بازنر

میشود حاضر نمیشون بپذیرن ک ناماد آنها
همانلور ک بازن

اً بختی در مبارزات انتخاباتی ن ارد درات

شیر یا اط ممکن اات نپذیرد ک شیر یا اط کردن را دراتی برا حر

مسئل ا از این دات اات .چنین امتنایی از پذیرش نتیج در زمین ایاات میتوان کار را ب
بنبست یا حتی نگ داالی بکشان » (همپرتن  .)43۴ :49۱1پرس نبایر نهادهرا دا للبران
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پیر ز نیا هوادارن آنها انتخابات را در بستر شکسرت پیرر ز بررد
دا للبان انتخابنش

یرا بررا لرفر اران

اپهر بیبهرگی از ق رت ایاای پ ی آ رن .

دوم نسبت ب انتخابشون گان :برا انتخرابشرون گان تبلیغرات انتخابراتی بر دارت
آ ردن رأ بیشتر د بستر ک ر

از انج ها قانونی اارت .در تبلیغرات رفتارهرایی ماننر

ااتفاد از هر گون پالکارد پواتر دیوارنویسی کار انها تبلیغاتی ااتفاد از بلن گوها
ایار در اارج از محیط اخنرانی امثام آن ممنوییت نصب الصاق یکس پوارتر (مراد
 33قانون انتخابات مجلس) ممنوییت تبلیغ یلی دیهر دا للبران (مراد  ۶3قرانون انتخابرات
مجلس) در رااتا آموزش این نکت ب نماین گان اات ک انتخابات اپهر پیشنهاد ان یش ها
برنام ها بخردان برا کشور اات ن حوز ا برا پیر ز ب هر قیمت .با این حام فساد
پیش از انتخابش ن همیش ریش در فساد زمان نماین گی دارد ک آ رد ها مالی ار ماتی
برااات از نماین گی مجلس آنچنان اات ک در هنهام دا للبی ب برای رفتارها غیرقانونی
دامن میزن  .از این ر زمین بخشی از رفتارها غیرقانونی انتخاباتی دا للبان بای از در د ر
نماین گی ست .نامادها همچنین نقش پررنهی در معا نت در با ها انتخاباتی دارن  .بسریار
ر میده ک در با ها انتخاباتی ب یژ تقلب اری رأ

نامادهرا در پرس پررد برود

نقش معا ن دارن  .در هر حام در انجام با ها انتخاباتی مقرام قضرایی بایر همروار نقرش
معا نت ناماد در انجام با را در نها داشت باش .
سوم نسبت ب برگاارکنن گان دی بانان انتخابات ک مسئولیت اینان بسیار بیشرتر اارت.
در گام نخست انتخابش ن حق هم ایرانیان اات مهر در موردها قانونی نبای هیچ کرس
از نماین ش ن محر م شود .ممنوییتها قانونی بای ب لور مستن ب ثبتنامکنن

گفت شود

گرن مص اق الب حق مقرر در قانون اااای باهی غیرقابر گذشرت اارت کر دادارتان
ب ن شکایت شخ

ناپذیرفت ش

بای ب پیهرد کیفرر بپرردازد .لبرق مراد  331اصرالحی

 49۱4هر یک از مقامات مأمورین ابست ب نهادها داتها ها حکرومتی کر برر ارال
قانون آزاد شخصی افراد ملت را الب کنر یرا آنران را از حقروق مقررر در قرانون ااااری
مهور ااالمی ایران محر م نمای یال بر انفصام از ا مت محر میت یک تا پن اام
از مشاغ حکومتی ب حبس از د ما تا ا اام محکوم اواه ش  .این ماد ب «حقوق مقرر
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در قانون اااای» پرداات

ن حقوق ملت .از این ر ماد ب هم حقهایی میپرردازد کر در

هم اص ها قانون اااای پیشبینی ش

اات .بیان چنرین مراد هرایی در آارتان انتخابرات

ب یژ از او مقامها قضایی اود برا به اشت انتخاباتی بسیار تأثیرگذار اات.
در گام تبلیغات نیا «ایضا هیئتها ا رایی نظارت انتخابات حرق تبلیرغ لر یرا یلیر
هیچیک از دا للبان انتخاباتی را نخواهن داشت( ».ماد  ۶1قانون انتخابات مجلرس) پرس از
برگاار انتخابات نیا پااخ نهایی از او نهاد شایست یعنی شورا نههبران برراری گفتر
میشود .از این ر همچنانک «تأیی یا رد صالحیت دا للبان بنا بر تفسریر شرورا نههبران
قابلیت تج یر نظرر قضرایی در محراکی دادگسرتر را نر ارد» (زاریری  .)31۹ :49۱۴نتیجر
انتخاباتی نیا بای از او هم نامادها پذیرفت شود باز شکایت قضرایی از تصرمیی شرورا
نههبان ش نی نیست مهر هنهامی ک نامادها م یی انجام با ها انتخاباتی شرون کر در ایرن
حام ن شورا نههبان ن هیچ مقرام دیهرر در ایرن زمینر کر ادیرا نامادهرا را نپرذیرد
شایستهی ن ارد تنها مقام شایست در این زمین دادارا دادگرا اارت .دادارتان (بر

یرژ

داداتان تهران نسبت ب ادیا با ها انتخاباتی در تهران) بای پیهیر ادیرا شرود .در برا هرا
غیرقاب گذشت ک با ها انتخاباتی در این رااتا ا میگیرد ایالم با برا پیهرد کیفرر
بس اات (ماد  ۶۴قانون آیین دادرای کیفر

 .)49۹1بنابراین هرچن نهادها بررایکننر

ایتراض ب انتخابات در هان «یا نهادها کمیسیونها انتخاباتیان یا نهادها ایاای ماننر
قو مجری

یا پارلمان یا نهادها قضایی» (اسر

 )939 :49۱3در ایران شورا نههبران

اات لی تا هنهامی ک ایالم با انتخاباتی نشود ک در این حام تنهرا مقرام قضرایی ارپس
دادگا تکلیف را ر شن میکن

در این حام نامادها تنها بای ب رأ دادگا تن دهن .

چهارم مقامها نهادها دیهر ک ب

هت نیر

اود ممکن اارت در غیرقرانونیشر ن

انتخابات تأثیرگذار باشن  .در این میان مقامهایی ک از انتخابش ن محر مان
نیر

لری بر

هرت

ایاای یا قضایی یا نظامی اود ممکن اات بر انتخابات دات ان ازن بسرت بر مرورد

ممکن اات در با ها انتخاباتی مسبب مباشر یا معا ن باشن کر لبرق قرانونهرا کیفرر
پیهرررد مرریشررون  .در ایررن میرران برررا نظامیرران مررأموران زارت الالیررات ضررعیت
اختهیران تر در پیش اات .همچنانک لبق بن  1۱از بخش الف مراد  1۹قرانون انتخابرات
مجلس شورا ااالمی این کسان از انتخابشر ن محرر م شر انر

همچنرانکر اگرر لبرق
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قانونها انتخاباتی با انتخاباتی انجام دهن پیهرد میشون  .فراتر از هم اینها بر پای مراد
 ۴1قررانون مجررازات رررایی نیر هررا مسررلح  49۱1یضررویت کارکنرران نیر هررا مسررلح در
اازمانها احااب

معیتها ایاای م اال یا شرکت یا فعالیت آنان در دات بن

هرا

مناقش ها ایاای تبلیغات انتخاباتی ممنون اات مرتکبان ب شش ما تا ا اام حبس
در هر حام ادام ا مت یا رهایی ایرن گونر افرراد از ار مت بر یهر

محکوم میگردن

هیئتها رای گی ب تخلفات نیر ها مسلح اات.
تأثیرگذار مقامها نهادها گوناگون در انتخاباتها اراار ب یژ اگر در امر برا
درآی بای ب لور شفا
نیا با ها
دادارا

قانونی پیهرد شود .از این ر برا رای گی ب با ها انتخابراتی

یژ نهادها نظامی الالیراتی دارتها قضرایی بایر در ر زهرا انتخابراتی

یژ یا شعب ها

یژ رای گی ب با ها انتخاباتی برپا کنر  .دادارتان تهرران نیرا

دیهر داداتانها شهرها ک مسئوم پیهرد با ها نیا با ها مقامها مهریانر در ر زهرا
انتخاباتی بای کوششها اود را در این رااتا ب کار گیرن  .در هر حام ناارالمتی انتخابرات
همانن بیمار ها یاد ب ن برگشتپذیر اات آن از ر گرذر اقر ام قضرایی صرادرکردن
حکی دربار پر ن ها انتخاباتی اات ک در آنها انجام با ایالم ش

اات.

نتیجهگیری
نظام حقوقی انتخاباتی ایران بر پای بنیادها گاار ها ر ی ها شک گرفت ک این ار در لروم
هی ا میگیرن  .نخست بنیادها انتخابات از او قانون اااای مهور اارالمی ایرران
شنااان

اات .قانون اااای ایتبار هم امور کشور ب یژ امور ااااری ا رایری را در

ش

گر انتخابات میدان

لی اینک انتخابات ب چ شیو ا بای برگاار شود را برر یهر

یاد نهاد اات .در بنیادها انتخاباتی میتوان دی ک انتخابات ب منصبها کلیر
تص
میبخش

رهبر

ریاات مهور مشر ییت میده ب فعالیتهرا ا ررا

قرانون
ماننر

ادار ایتبرار

ب شهر ن ان حق ارهییشر ن در ارنوشرت ارویش از ر گرذر انتخرابکرردن

انتخابش ن میده  .از دی قانون اااای انتخابات هیچگا در امع برداشت نمیشرون مهرر
هنهام نگ اشغام نظامی آنهی با پیشنهاد رئیس مهور با شرطها دشروار .ر ا از ایرن
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انتخابات با نظارت شورا نههبان انجام میگیرد تا نشان ده این شورا نههبرانی از انتخابرات
را در دنبال نههبانی از قانون اااای میدان

بر همین پای در انتخابات ب ملت ایران همر

شهر ن ان مینهرد ن ب مقام یژ یا حابی ااص.
دوم گاار ها انتخابات ک از او قانونگذار یاد شنااان
مجلس ریاات مهور

میشود .انتخابات ا گانر

شوراها در قانونها پرشمار پیشبینی ش ان  .انتخابات مجلس

ابرگان پیر قانونگذار اود همین مجلس اق ام میکن  .این قانونها هم گامها انتخابات
مانن انتخابکردن انتخابش ن تبلیغات نظارت را پیشبینی کرد ان  .در ایرن گراار هرا
قانونی آنچ بر ست تر اات اینک حرق انتخرابشر ن برا قیر ها ظراهر
میشون

برالنی کنتررم

این قی ها در قانونگذار ها پیوات کی بیش میشون ک فر ام آنها پیشبینری

این اص اات ک شهر ن ان ایرانی نمیتوانن ناماد انتخابرات شرون مهرر اینکر شررطهرا
گوناگون قانونی را داشت باشن .
سوم ر ی ها انتخاباتی ب یملکرد کارایی نهادهرا نراظر برگاارکننر

انتخابرات

میپردازد .ر ی ها انتخاباتی در ایران در انتخابرات بسرت بر زمران مکران گرا دگرگرون
میشون

از لحاظ برگاار نیا از شیو ها انتی بر ارمت رأ گیرر الکتر نیکری گرام
چهرونهی

برمیدارد .این شیو ها گوناگون بر همررا دیر گا هرا د لرت برگاارکننر

پیون ش با شورا نههبان بر ستهی بررای ر ی ها انتخاباتی را د چن ان میکن  .هرچنر
ر ی ها بای بر پای گاار ها قانونی باشرن

لری برراری آن هرا کر بایر در ارپهر آزاد

بیلرفان انجام شود میتوان ب بر ن داد

ا از ر یکردها قانونی بیانجامر  .بر راارتی

این کااتی ها ارد ها ر ی ها انتخاباتی اات ک هرچن بررای ریابینانر نمریشرون
لی تالش برا قانونگذار ها نو ب گون ا آنها را می نمایان  .برا نمونر در اپسرین
تالش مجلس شورا ااالمی در اصالح قانون انتخابات این مجلس در آبان  49۹۴ایضرا
شورا نههبان رئیس مهور ایران از ایالم نظر در مورد نامادها انتخابات مجلرس منر
ش ن  .با آنک در قانون انتخابات مجلس شورا ااالمی ب لور صریح آم
ناظران انتخابات نبای ب اود یا زیان نامادها تبلیغ کنن

کر مجریران

لی ر ی ها اربب شر

در دنبالر
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بررای لرح اصالح قانون انتخابات مجلس نماین گان مجلس ماد ا را تصرویب کننر ترا
«ایضا شورا نههبان ایضا هیئت ها نظارت شرورا نههبران رئریس مهرور زیرر
کشور معا نان مشا ران آنها رئیس ارتاد انتخابرات کشرور اارتان اران فرمانر اران
معا نرران مشررا ران آنهررا ایضررا هیئررتهررا ا رایرری انتخابررات بازرارران اررایر
دات ان رکاران امور ا رایی نظارتی انتخابات» از موض گیر بر ارود یرا زیران نامادهرا
بازداشت شون  .این پیشنهاد حتی با ضمانت ا را کیفر نیا ر ب ر ارت کر برر پایر آن
مرتکب ب

اا نق

 ۶موضون ماد  4۹قانون مجازات ااالمی ک بریش از بیسرت

در

تا هشتاد میلیون ریام اات محکوم میشود.
ارانجام اینک نظام انتخاباتی ایران از دی حقوقی پوشی

چالشبرانهیا اات .در یک

ر یکرد نمیتوان ب لور ر شن گفت پیون بنیادها گاار ها ر ی ها انتخابراتی تنهاتنرگ
نبود اات؛ زیرا قانون اااای ااتیار انتخابات را ب قرانون یراد داد
ااتیارهایی ب نهادها ناظر برگاارکنن

قرانون یراد نیرا

ب یژ شورا نههبران داد کر مریتروان گفرت

ر ی ها انتخاباتی بر پای همین گاار ها قانونی بود اات .ب اخن دیهر ااموشی قانون
اااای دربار شرط ها

ائی انتخابات نیا اژگان کلی ب کار گرفت شر

در قرانونهرا

یاد این بستر را پ ی نمیآ رد ک گفت شود بنیادها گاار ها ر ی هرا برا هری هماهنرگ
نبود اات .در ر یکرد دیهر میتوان دی ک قانون ها یاد بسیار پویا پراکنر انر

برا

آنک شمار آنها بیشتر از ان از بایست اات باز همچنان بر کااتیها آنها گواهی میشود.
از او دیهر ر ی ها انتخاباتی حتی اگر بر پای قانون ها یاد باش

در بیشتر موردهرا

از او نهادها حکومتی نق میشود ک هم این ها نشان مریدهر پیونر لرولی بنیادهرا
گاار ها

ر ی ها انتخاباتی چالش آفرین اات .ثبات نظام حقوقی انتخاباتی در گرر بیران

چشی ان از قانون اااای نسبت ب انتخابات با ظرفیت انجی اص ها مرتبط اات تا با نها
ر یکرد نو قانون ها یاد
بایست را فراهی کنن .

ر ی هرا انتخابراتی در همرین را زمینر نظرام حقروقی
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