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فناوری کاربسِت بر ھای نوین در نظام انتخاباتی و الزامات قانونی تأملی

آن در نظام حقوقی ایران

پژوهشی)-علمیمقاله:نوع(
اسدي اوجاق* نادر
محسن طاهري1

چکیده:
کارگیري آن در فرایند انتخابات نیز کاربرد موجب شده است که بههاي نوینافزون فناوريپیشرفت روز

به این پرسش است که فنون جدید در فرایند انتخابات از چه جایگاهی پیدا کند. این پژوهش در پی پاسخ
باشد؟ و نظام انتخاباتی ایران در این مقوله با چه مسائلی مواجهبرخوردار بوده و واجد چه آثار و ثمراتی می

هاي مدرن امروزه شیوهتحلیلی تبیین گردیده است،-در قالبی توصیفیاین مسئله است؟ در مقاله حاضر 
انتخاباتی رو به گسترش است و ثمراتی همچون؛ ایجاد انگیزه و تسهیل مشارکت شهروندان در انتخابات،

را به همراه دارد. همچنین،شفافیت در انتخابات و سالمت انتخاباتی هاي انتخاباتی،جویی در هزینهصرفه
گیري نوین در نظام انتخاباتی ایران با مسائلی همچون؛ شکلهايسازي شیوهمشخص شد که پیاده

هاي جدید در کارگیري فناوريبینی موردي بهپیشگیري سنتی،قوانین انتخاباتی با ابتناي بر رأي
با پراکندگی در قوانین انتخاباتی مواجه است. ،الي قوانین انتخاباتی بدون توجه به ملزومات اجرائیالبه

) 12توجه و اهتمام ویژه به بند (تسریع در تصویب الیحه جامع انتخابات،جهت رفع اشکاالت ذکر شده،
هاي کارهاي اثرگذار در برطرف شدن خألعنوان راهو نظایر آن بههاي کلی نظام انتخابات،ذیل سیاست

موجود معرفی شدند. 

قوانین انتخاباتی ،نظام انتخاباتی،هاي نوینفناوري،انتخابات الکترونیکی،انتخاباتکلیدي: واژگان 

                                                
Email: naderasadioojagh@gmail.com، سمنان، ایراندانشگاه سمنان،کارشناسی ارشد*. 
Email: taheri.publiclaw@hotmail.com، سمنان، ایراناستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان. 1
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مقدمه

ي انتخاب شود که شیوهاي از قوانین و مقرراتی اطالق میبه مجموعه1»هاي انتخاباتینظام«
نیز تحت عنوان » انتخابات«فرایند از .Lijphart, 1986, 12)(کنند نمایندگان مردم را تبیین می

برخی نیز این )1382:291قاضی،(.شودیاد می» ترین ابزار وصول به قدرتترین و مشروعموجه«
اند ي سنجش مشارکت در عرصه سیاسی تلقی کردهترین وسیلهترین و دقیقسازوکار را با اهمیت

بناي مستحکمی براي تحکیم و تعمیق سنگ«) و در نظري مشابه آن را 1388:158عیوضی،(
2افزون فناوري نوینپیشرفت روزبر همین اساس،)FrancK, 1992, 52(.اندنظام مردساالري دانسته

منظور تعمیق دمکراسی و تحقق سالمت است که کاربست آن در فرایند انتخابات بهموجب شده
انتخاباتی اهمیتی دو چندان پیدا کند. 

حکومت مبتنی بر نمایندگی که مردم با گزینش نمایندگان خود از طریق انتخابات در در اما،
دیگر طُرق هاي نوین،با گسترش فناوري)1382:148موتمنی،(.کنندآفرینی میعرصه حکمرانی نقش

-دستسنتی گزینش با اقتضائات و سالیق امروزي شهروندان همسویی ندارد و به همین خاطر،
سازي این فرایند کارهایی نوین در جهت پیادهکارگیري راهانتخابات نیز در صدد بهاندرکاران 

هاي جدید در روند شمار فناوريمندي حداکثري از مزایاي بیهستند. بنابراین، براي بهره
عنوان بینی الزامات قانونی نیز بهپیشهاي فنی الزم،عالوه بر فراهم کردن زیرساختانتخابات،

باشد. هاي انتخاباتی مورد توجه و تاکید متخصصان این حوزه مییاز در نظامیک پیش ن
هاي زیر پاسخ تحلیلی به پرسش-با این مقدمه، تالش خواهد شد تا در این مقاله در قالب توصیفی

داده شود:
هاي انتخاباتی از چه جایگاهی برخوردارند؟هاي نوین در نظام. فناوري1
مدرن در فرایند انتخابات چه آثار و ثمراتی به دنبال داشته است؟هاي. کاربست فناوري2
هاي جدید در نظام انتخاباتی ایران با چه مسائلی مواجه است؟ . الزامات قانونیِ فناوري3

                                                
1. Electoral Systems
2. New technologies
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گزاري انتخابات به خاطر فوائد فرضیه نویسندگان این تحقیق آن است که فنون نوین در بر
اقبال انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در اقصی نقاط دنیا شماري که به دنبال دارد موردبی

هایی مواجه است که در این سازوکار در قوانین انتخاباتی ایران با نارسائیقرار گرفته است. اما،
هاي موجود در نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران مورد بررسی این جهت الزامأ باید برخی خأل

و تحقیق قرار گیرد.
عمل آمده مؤید این واقعیت است که هرچند هاي بهبررسیوص پیشینۀ این تحقیق،در خص

هایی هاي فنی مربوط به انتخابات الکترونیکی در ایران انجام گرفته و گزارشتحقیقاتی در جنبه
طور تخصصی ابعاد مختلف این قضیه از زوایاي یاد شده تاکنون بهتهیه و تنظیم شده است اما،

ي بدیع بودن است.قرار نگرفته است و از این جهت تحقیق حاضر واجد خصیصهمورد واکاوي
هاي نوین در نظام انتخاباتی صورت تالش خواهد شد ابتدا مروري بر مفهوم فناوريدر این مقاله،

کارگیري هاي نوین در نظام انتخاباتی پرداخته شود؛ در ادامه آثار بهسپس به جایگاه فناوريگیرد؛ 
هاي نوین در نظام انتخاباتی بررسی شود؛ و نهایتاً فرایند انتخابات الکترونیکی در نظام يفناور

حقوقی ایران مورد تحلیل واقع گردد. 

انتخاباتیهاي نوین در نظام.مفهوم فناوري1
تا ي مختلف است،هاکار بستن ابزارها و امکانات موجود در حوزههاي نوین طریقی براي بهفناوري

انتخابات از 1»فرایند«ي آسان و مفیدتر را براي انسان فراهم کند. چنانچه در انجام امکان استفاده
هاي نوین اصطالحاً به آن انتخابات با روشتجهیزات پیشرفته و الکترونیکی استفاده شود،ابزارها،

و » نیکیانتخابات الکترو«هاي گزارهبرخی از پژوهشگران،شود. با وجود این،اطالق می
چنانچه حداقل اند. با این توضیح که،را دو مقوله مجزّا از هم تلقی کرده» گیري الکترونیکیرأي«

ي اخذ رأي با کاربست ابزارهاي الکترونیکی انجام شود اقدامات مورد نیاز صرفاً در مرحله
از لوازم چنانچه در یک یا چند مرحله از فرایند انتخاباتو اما،» گیري الکترونیکیرأي«

                                                
1. process
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فتحیان و تقوي،(.اندیاد کرده1»انتخابات الکترونیکی«الکترونیکی استفاده شود از آن تحت عنوان 

هاي نوین عبارت گیري یا انتخابات با استفاده از فناوريرأيتر،در تعریفی سادهلذا،). 1387:47
حفاظت و در شمارش،منظور تسهیل اي که طی آن از ابزارهاي الکترونیکی بهاست از شیوه

برخی از نویسندگان هم در نظري 2گیرد.برداري قرار میمراقبت از آراي شهروندان مورد بهره
طریق گیري بهمشابه اجراي مراحل انتخابات با استفاده از تجهیزات الکترونیکی را رأي

در آن 3»ريگیپروتکل رأي«مشروط بر این که الزامات یک اند،هاي نوین محسوب کردهفناوري
کارگیري بهبه زعم نویسندگان این مقاله،به هر حال،).1396:67میرقدري و دیگران،(رعایت شده باشد 

انتخابات «اجراي انتخابات در هر سطحی که باشد اطالق عبارت هاي جدید در مراحلفناوري
اي وارد بر این فرایند صحیح و قابل دفاع است و بر کلیت مفهوم انتخابات خدشه» الکترونیکی

سازد. نمی

هاي نوین در نظام انتخاباتی . جایگاه فناوري2
امور روزمره زندگی با ابزارهاي با توسعه علم و فناوري اطالعات و انجام بسیاري از زمانهم

تدریج تغییر کرده مشارکت در سرنوشت سیاسی بهي شهروندان نیز در نحوهسلیقهالکترونیکی،
دهند. بنابراین،است و دیگر به طُرق سنتیِ شرکت در انتخابات چندان رغبتی نشان نمی

ه متناسب با اقتضائات کنند کاندرکاران برگزاري انتخابات در کشورهاي مختلف تالش میدست
هاي مدرن در برگزاري انتخابات تر و فناوريجامعه در صدد به خدمت گرفتن تجهیزات پیشرفته

اي در هاي اینترنتی اعتبار قابل مالحظهامروزه ابزارهاي الکترونیکی و شبکهباشند. لیکن،
اندازي راهی در فضاي مجازي،تبلیغات انتخاباتعنوان نمونه،اند. بههاي انتخاباتی پیدا کردهنظام

                                                
1. E-voting 

)15/3/1401. ر.ك: نشانی اینترنتی خبرگزاري آنا در: (آخرین بازدید 2
https://www.ana.press/news/584662/

عبارتند از: » گیري الکترونیکی مبتنی بر خم بیضوييپروتکل رأ«گیري در مقاله هاي اصلی مربوط به پروتکل رأي.مؤلفه3
گیري از افراد واجد شرایط، ي محاسباتی محدود، رأين، واجد هزینهحفظ حریم خصوصی، قابلیت تایید عمومی، مقاوم بود

ها، کامل بودن سامانه و امنیت.غیرقایل اجبار و غیرقابل اثبات بودن رأي
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هاي سیاسی در فضاي اینترنت و باالخره رأي ها و مجادلهبرگزاري مناظرههاي تبلیغاتی،سایت
کاربردهاي مثال زدنی در این حوزه محسوب هاي الکترونیکی و اینترنتی از جملهدادن به شیوه

رنت و کالً ارتباطات الکترونیک را از اینتبرخی نویسندگان امروزه رایانه،طوري که،. به1شوندمی
یاد » ي برترهارسانه«اند و از آنها تحت عنوان هاي اصلی تأثیرگذار بر رفتار انتخاباتی دانستهمؤلفه
اساسی نیز اشاره کرد که . اما باید به این نکته)1391:12راد،زاده و کرمی(امام جمعهاند کرده
مضاف بر ث انتخابات امري ضروري است. در همین ارتباط،بخشی به این مقوله در بحانتظام

برخی از کشورها (همچون کشور نیوزلند ها و انتخابات،قوانین و مقررات وضع شده در حوزه رسانه
الزاماتی را هاي دیجیتال،هاي انتخاباتی با رسانهاند براي فعالیت) تالش کرده2008در انتخابات 

هاي دیجیتال در ایام رسانهویکرد مربوط به قانونمند کردن فعالیتاین راما،بینی کنند،پیش
)Williamson, 2010, 31(آمیز نبوده است. چنان موفقیتانتخابات آن

گردد. در همین ارتباط،میمیالدي بر60استفاده از فنون نوین انتخاباتی در دنیا به دههسابقهاما،
خود پیشتاز گیري در چند شهرداريهاي رأيدستگاهبینیبا پیش1966کشور هلند در سال 

هند را نیز دومین کشور برگزار شود. پس از آن،برگزاري این نوع از انتخابات در دنیا محسوب می
اند و گفته شده است که این کشور در سال گیري به روش الکترونیکی معرفی کردهي رأيکننده
. با 2برداري کرده استآزمایشی در برگزاري انتخابات بهرهطور از ابزارهاي الکترونیکی به1982

اند از ابزارهاي نوین در حال حاضر صرفاً تعداد معدودي از کشورهاي پیشرفته توانستهوجود این،
پذیري اجراي ها فعالً در حال بررسی امکانکنند و بقیه دولتدر برگزاري انتخابات استفاده 

)1398:3(بنار،.ندها هستانتخابات با این شیوه

در » المللی کمک به دموکراسی و انتخاباتموسسه بین «بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي 
گیري به روش الکترونیکی کشور مورد مطالعه هرگز از رأي123%) از 57حدود (،2015سال 

اند ولی در استفاده نمودهگیري الکترونیکی %) قبالً از رأي6(اند. در همین ارتباط،استفاده نکرده
%) از کشورها نیز فقط 16اند؛ با این توضیح که در (کارگیري آن را ممنوع کردهحال حاضر به

                                                
https ://candidsho.com) 15/03/1401. ر.ك: نشانی اینترنتی کاندید شو در: (آخرین بازدید 1

) 15/3/1401در: (آخرین بازدید 101، شماره »پیوست«ي . ر.ك: نشانی اینترنتی ماهنامه2
https://peivast.com/p/103852
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طور آزمایشی صورت گرفته است و سنجی جهت برگزاري انتخابات بهمطالعاتی در حد امکان
لی یا استانی یا در گیري الکترونیکی در سطح انتخابات م%) کشورهاي دنیا رأي21مجموعاً در (

1.استهر دو سطح استفاده شده

انتخابات الکترونیکی را براي در جریان انتخابات شوراهاي اسالمی،1396مردم ایران در سال اما،
استان 28شهر از 139اخذ رأي از شهروندان در اولین بار تجربه کردند. در جریان این انتخابات،

هزار نفر از 67میلیون و 8مجموعاً بیش از ر همین مبنا،صورت الکترونیکی انجام شد. ببه
نتایج هاي موجود،گیري الکترونیکی شرکت کردند و بر اساس یافتهشهروندان در این رأي

2.طور صحیح و بدون خدشه انجام شده است%) از شعب شمارش آرا به5/99انتخابات در (

انتخاباتیهاي نوین در نظام کارگیري فناوري.آثار به3
باشند. از این در نظام انتخاباتی داراي آثار و ثمرات قابل توجهی میهاي نویناستفاده از فناوري

ها فراهم این فرصت را براي دولتهاي نوین در انتخابات در درجۀ اول،کارگیري فناوريرو به
(رهنورد خابات ارتقاء دهند به شهروندان را در فرایند برگزاري انتدهیساخته که سطح کیفی خدمات

هاي فنی و تا بدین ترتیب در صورت فراهم بودن تمهیدات و زیرساخت) 1386:28و خارستانی،
ترین بر همین اساس مهمشود. زمینه براي مشارکت حداکثري و تعمیق دمکراسی فراهم قانونی،

توان الکترونیکی را به طُرق زیر میهاي جدید یا نتایج و دستاوردهاي برگزاري انتخابات به شیوه
بندي کرد:دسته

.افزایش انگیزه و تسهیل مشارکت شهروندان در انتخابات1-3
هاي فردي است بلکه هاي حقوق و آزاديترین مؤلفهتنها یکی از مهمحق انتخاب (حق رأي) نه

لذا،.)Forging Affairs Administer, 2007, 7(است مبنا و اساس حکومت قانونمند نیز تلقی شده 

                                                
)15/3/1401در: (آخرین بازدید . ر.ك: نشانی اینترنتی خبرگزاري جمهوري اسالمی1

https://www.irna.ir/news/83684982/
)15/3/1401بازدید (آخرین در:101، شماره »پیوست«ي . ر.ك: نشانی اینترنتی ماهنامه2

https://peivast.com/p/103852
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قوي براي اقتدارات سیاسی انتخاب ايعنوان پشتوانهمیزان مشارکت مردم در انتخابات به
:1388(سیدامامی و عبدالمطلب،آید میها به حساب در اکثر دولتي مشروعیتشوندگان و شاخصه

حداکثري آنان در انتخابات از اهمیت ایجاد انگیزه در بین شهروندان در جهت مشارکت ،. پس)111
اي برخوردار است و تضمینی براي تداوم حاکمیت سیاسی و ابزاري براي جلب اعتماد العادهفوق

شود. بر همین هاي بلند مدت در بسیاري از کشورها تلقی میسازي برنامهمنظور پیادهعمومی به
شمارش در ایجاد اشتیاق ن بیعلت محاسهاي مدرن بهامروزه نقش کلیدي فناورياساس،

شود. مضاعف براي مشارکت شهروندان در فرایند انتخابات واقعیتی غیرقابل انکار تلقی می
گیري (در عدم استفاده از کاغذ در رأيدهی،عوامل متعددي همچون؛ تسهیل در رأيبنابراین،

گیري (در انتخابات هاي رأيکنندگان در شعبهعدم نیاز به حضور فیزیکی انتخابنوع ایستگاهی)،
هاي و جذابیتدر روند انتخابات از جمله دالیل ایجاد انگیزه» محرمانگی«اینترنتی) و لزوم حفظ 

خاطر مراحل متعدد فرایند بهشوند. از این رو،انتخابات الکترونیکی در بین مردم محسوب می
ي زمان شمارش آرا و الحظههاي نوین در کاهش قابل مانتخابات و نقش کلیدي که فناوري
ي را براي افزایش انگیزهکارگیري این ابزارها خود زمینهبهتسهیل روند برگزاري انتخابات دارند،

هاي کارگیري فناوريسهولت اخذ رأي با بهکند. در همین زمینه،شرکت در انتخابات فراهم می
هاي خاص هستند از به سایر معلولیتهاي بینایی و یا مبتالنوین از افرادي که داراي معلولیت

شمار ابزارها در انتخابات بههاي مثال زدنی براي افزایش انگیزه با کاربست اینجمله مزیت
)1398:24،بنار (.آیندمی

هاي کافی در ي سنتی در کشورهایی که فاقد زیرساختهابرگزاري انتخابات به شیوهدر مقابل،
ویژه زمانی که براي تعداد بیشتري از بهباشند،گیري میهاي نوین رأيبرگزاري انتخابات با روش

کننده بوده و طوالنی بر و خستهزمانمعموالً دردسرآفرین،مردم امکان مشارکت فراهم است،
هاي جبران ناپذیر به شدن مدت انتخابات باعث فرسایشی شدن روند انتخابات و تحمیل خسارت

شود. ز کشورها میبدنه اقتصادي این قبیل ا
تفاوتی به سرنوشت دلسردي و ناامیدي شهروندان از شرکت در انتخابات آتی و بیهمچنین،

دلیل کاهش اعتماد عمومی را از آثار ناخوشایند دیگر در برگزاري انتخابات با سیاسی خود به
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هاي سیاسی نظامنتایج شمارش آرا در این قبیل از شمار آورد. بطوریکه،هاي سنتی باید بهشیوه
1.انجامدها به طول میمعموالً چندین روز و هفته و حتی بعضاً ماه

مضاف بر آنکه از پذیر است)،کارگیري فنون مدرن امکانتسریع در فرایند انتخابات (که با بهاما،
سازد که این امکان را نیز فراهم میکند،فرسایشی شدن روند برگزاري انتخابات جلوگیري می

نفعان انتخابات فرصت کافی براي سوءاستفاده از فرسایشی شدن فرایند انتخابات و زدها و ذينام
یابی به اهداف غیر منطقی خود را نداشته باشند و شاید همین انحراف افکار عمومی در دست
گذار عادي در تعیین سقف زمانی در قوانین انتخاباتی ایران نیز موضوع از دالیل اقدام قانون

. 2ب شودمحسو
شمارش آرا و گیري،بایستی تسریع در مراحل برگزاري انتخابات (اعم از رأيدر همین راستا،
عنوان تضمینی در جلوگیري از فرسایشی شدن انتخابات در کشورهاي برخوردار اعالم نتایج) را به

سازي انتخابات هاي نوظهور در پیادهاند از فناوريهاي فنیِ قوي دانست که توانستهاز زیرساخت
اي استفاده کنند.به نحو شایسته

بخشی به فرایند برگزاري انتخابات ي سرعت در کیفیتگذاري مؤلفهتأثیرمبتنی بر مطالب مذکور،
هاي سیاست«) ذیل 12عنوان یکی از محورهاي اصلی بند (موجب شده است که این موضوع به

در جمهوري اسالمی ایران نیز مورد تاکید رهبر معظم انقالب-1395ابالغی -» کلی انتخابات
قرار بگیرد. 

هاي انتخاباتی.صرفه جویی در هزینه2-3
هاي مالی مربوط به این تأمین هزینهنحوهي انتخابات،یکی از موضوعات مهمِ مطرح در پدیده

ر شود. دهاي سیاسی محسوب میدر نظامترین مسائل انتخاباتیانگیزفرایند است که از بحث

                                                
علت فقدان امکانات و برگزار شد به98عنوان نمونه نتایج انتخابات ریاست جمهوري افغانستان که در مهر سال . به1

ري جمهوري اعالم شد. ر.ك: به نشانی اینترنتی خبرگزا98ماه تاخیر در آذر ماه سال 2هاي فنی کافی، با بیش از زیرساخت
https://www.irna.ir/subject/8348533) 15/3/1401در: (آخرین بازدیداسالمی

ها در اخذ راي در کلیه حوزه«) قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی مقرر شده: 10ماده (3عنوان نمونه در تبصره . به2
که این چنین تمهیدي در » قابل تمدید است.شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت یک روز انجام می

سایر قوانین انتخاباتی نیز احصا شده است.
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هایی آورترین هزینههاي سنتی از جمله سرسامهاي تبلیغاتی انتخابات به روشهزینههمین ارتباط،
-صورت غیر مستقیم تحمیل میها بهطور مستقیم و بر دولتاست که بر کاندیداهاي انتخاباتی به

وثر بر نحوة اگر در قوانین انتخاباتی این قبیل از کشورها تمهیداتی جهت نظارت مشود. بنابراین،
اي که از طرف کاندیداها هاي افسار گسیختهخاطر هزینهبهبینی نشده باشد،کرد مالی پیشهزینه

ناپذیر خواهد بود. هاي انتخاباتی امري اجتناببروز فساد در حوزهگیرد،صورت می
ردم،هایی همچون؛ حضور مستقیم نامزدهاي انتخاباتی در بین عموم مهزینهبر همین اساس،

هاي نوشتهپارچهبنرها،هاي کاغذي،اعالمیههاي مربوط به تصاویر نامزدها،چاپ و پخش آلبوم
توزیع سبد کاال و اعطاي هدایاي توزیع بروشورهاي چاپی در منازل،تبلیغاتی در اماکن عمومی،

سنتی هستند هاي فقط بخشی از مصادیق تبلیغاتی معمول کاندیدها در انتخابات به شیوهکوچک،
هاي جدید هاي نوین انتخاباتی و فناوريکارگیري شیوهبهاند. در مقابل،ساز بودهکه همواره مسئله

عنوان شوند. بههاي انتخاباتی تلقی میتمهیدي اثربخش در به حداقل رساندن هزینهگیري،رأي
هاي موجود رفیتهاي همگانی فقط بخشی از ظو ارسال پیامک1»پنل پیامک«خریداري نمونه،

آیند که به طور قابل توجهی میزان حساب میکارگیري فنون نوین انتخاباتی بهدر انتخابات با به
هاي تبلیغاتی و کمپینها،وبالگها،سایتاندازي وبراهدهد. عالوه بر آنها،ها را تقلیل میهرینه

هاي نوین هستند که ر فناوريهاي دیگهاي اجتماعی از ظرفیتها و شبکهباالخره ایجاد گروه
اعطاي دهند. از سوي دیگر،انگیزي کاهش میطرز شگفتهاي برگزاري انتخابات را بههزینه
هاي مدنظر در هاي برابر و تقسیم امکانات در بین کاندیدها جهت معرفی و تشریح برنامهفرصت
هاي رقِ دیگر مرتبط با فناوريها و فضاي مجازي و سایر امکانات دولتی را نیز باید از طُرسانه

هاي هايي فناوريهاي تبلیغاتی انتخابات تلقی کرد که در حوزهنوین در راستاي تقلیل هزینه
باشند. البته اهمیت باالي همین سازوکار باعث شده است که این نوین قابل تحلیل و توصیف می

                                                
سازد که اقدام به ارسال پیامک به تمامی شماره ي از آن را قادر میافزاري است تحت وب که متقاضیِ استفاده کننده.نرم1

)15/3/1401نتی رایگان اس ام اس در: (آخرین بازدید هاي کشور با سرعت بسیار باالیی اقدام نماید. ر.ك: نشانی اینترمبایل
https://raygansms.com/spage/51
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) این 3در بند (» نتخاباتهاي کلی اسیاست«عنوان یکی دیگر از محورهاي مؤلفه نیز به
1.ها مدنظر واقع گرددسیاست

. شفافیت در انتخابات3-3
هاي سیاسی تلقی هاي اصلی فساد در نظامي شفافیت عموماً از روزنهاز آنجا که ضعف در مقوله

کنند دولتمردان قبل از انتخابات تالش میاز طرف دیگر به اعتقاد برخی از نویسندگان،شوند،می
طوري عمل کنند که مجدداً در رأس هاي پولی،کاري اقتصادي و با اتخاذ سیاستدستکه با 

ساالر که خود را در برابر شهروندان هاي مردمدولتفلذا،).Hous, 1975,169-190(قدرت باقی بمانند
الخصوص قوانین انتخاباتی هاي تقنینی و علیدانند همواره این موضوع را در سیاستپاسخگو می

دهند.طور ویژه مورد توجه قرار میبه
هاي ناشی از اندکاران برگزاري انتخابات عواقب مسئولیتشود که دستشفافیت موجب می

دانان برخی از حقوقو در همین راستا،) 1381:175(سو نلسو،اقدامات و تصمیمات خودشان را بپذیرند 
معتقدند که فرایند انتخابات زمانی منطقی محسوب خواهد شد که امکان نظارت و مراقبت فردي 

). 1398:10(بنار،و جمعی براي شهروندان در آن فراهم شده باشد 

بینی سازوکاري که اطالعات کافی و صحیح را در ارتباط با مراحل انتخابات در پیشرو،از این
هاي اصلی در فرایند انتخابات عموم شهروندان قرار دهد باید از ضروریات و اولویتدسترس 
دخالت افراد در فرایند انتخابات هاي نوین به حوزهاي انتخاباتی،شود. با ورود فناوريمحسوب 

با کمک گرفتن از ابزارهاي یابد. همچنین،ویژه در نوع اینترنتی آن) به حداقل ممکن تقلیل می(به
شود که با اطالعات صحیح و محرمانه به دهندگان فراهم میدید انتخاباتی این امکان براي رأيج

تمامی کارگیري این ابزار اثرگذار،با بهاعمال حق تعیین سرنوشت سیاسی خود بپردازند. پس،
د آیمراحل انتخابات با شفافیت حداکثري تحت کنترل و نظارت مردم و نمایندگان نامزدها در می

                                                
مندي داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در انتخابات حسب مورد ار صدا و بهره«-3. بند 1

» ور.ها و امکانات دولتی و عمومی کشسیما و فضاي مجازي و دیگر رسانه
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دانان و به تعبیر یکی از حقوق» عدالت انتخاباتی«ترتیب با گزینش افراد شایسته و اصلح،تا به این
. 1تحقق یابد» هاي کلی انتخاباتبیت سیاستشاه«این 

هاي مجلس شوراي اسالمی در خصوص نقش هاي مرکز پژوهشدر یکی از گزارشعالوه بر آن،
امکان مشاهده و تأیید شمارش «انتخاباتی به مواردي همچون؛ سازي هاي نوین در شفاففناوري

ارائه رسید ممیزي برگه رأي (قابلیت هاي مختلف سیاسی،آرا توسط ناظران و نمایندگان بخش
...» افزاري و افزاي و نرمکننده تجهیزات سختشفافیت در تعیین شرکت تأمینبازبینی شخصی)،
2.اشاره شده است

عنوان نمونه عدم اي است. بهشفافیت در انتخابات داراي ابعاد مختلف و پیچیدهمقولۀ البته،
تواند شفافیت در نحوة تأمین منابع مالی در تبلیغات انتخاباتی از جمله مواردي است که می

ۀ رفع ابهامات در این زمینه سالمت انتخابات را در معرض آسیب جدي قرار دهد که الزم
الزم هاي جدید در این مقوله از انتخابات است. در همین راستا،فناوريگیري حداکثري از بهره

وسیلۀ پایگاه آوري و بهها را جمعها و هزینهکمکهاي مالی،تمامی گزارشاست که نهاد ناظر،
ي از توان مدعی شد که استفادهمی. پس،)1398:476زاد،(زمانیاینترنتی در دسترس عموم قرار دهد 

جدید در برگزاري انتخابات موجب فراهم شدن بسترهاي الزم جهت افزایش سطح هايفناوري
آگاهی مردم و دسترسی آسان آنان به اطالعات انتخاباتی شود و نهایتاً اینکه شفافیت در روند 

خودشان اقدام کنند.شود که شهروندان با طیبِ خاطر به اعمال حقوق سیاسیانتخابات باعث می

ت و سالمت انتخابات . تضمین صح3-4
یابی شود که دستصحت و سالمت به ویژگی خاص آن فعل و عملی اطالق میاصوالً شاخصه

در مقام تبیین اصل صحت و ).1392:48موسوي مقدم،(کند انسان به غایت و سعادت را تضمین می
فرایند نظارت دانان آن را یکی از اصول حاکم بربرخی از حقوقتضمین تحقق سالمت انتخاباتی،

صحت و سالمت به عبارتی،). 1398:1131نظیف و کدخدامرادي،(طحاناند بر انتخابات محسوب کرده

                                                
، ر.ك: نشانی اینترنتی موسسه مطالعات حقوق عمومی »بررسی و تحلیل کل انتخابات«)، نشست 1395.علی اکبر گرجی(1

https://www.isna.ir/news/950813188) 15/3/1401(آخرین بازدید دانشگاه تهران در: 

)15/3/1401. ر.ك: نشانی اینترنتی خبرگزاري جمهوري اسالمی در: (آخرین بازدید 2
https://www.irna.ir/news/83518169/
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طوري بهطرفی در انتخابات در رقابتی منصفانه دانست،انتخابات را باید تأمین کنندة آزادي و بی
:1381(نلسو،ت انعکاس یابد که آراي تمامی رأي دهندگان بدون تغییر در زمان اعالم نتایج انتخابا

172.(

اي عنوان سامانههاي مدرن در انتخابات بهبرخی از نویسندگان از کاربرد فناوريدر همین راستا،
پس،). 1394:2پور،(زرافشان و حسینیاند که داراي باالترین ضریب امنیتی و حفاظتی است یاد کرده

تضمین صحت و سالمت انتخابات و تمهیدي براي جلب هاي بایستی این ابزار را یکی از مؤلفه
رسد کاهش طول مدت برگزاري نظر میبهاعتماد عمومی در این زمینه محسوب کرد. اما،

کارگیري فنون نوین انتخاباتی با افزایش ضریب ناپذیر بهعنوان یکی از آثار اجتنابانتخابات به
با کوتاه شدن چراکه،می داشته باشد،صحت و تضمین تحقق سالمت انتخابات ارتباط مستقی

طول مدت انتخابات احتمال ادعاي وقوع تخلفات انتخاباتی که معموالً در وهلۀ نخست از طرف 
یابد به کاندیداها مطرح شده و سپس با تلقین آن بین طرفداران نامزدهاي انتخاباتی عمومیت می

هاي انکار ناپذیر گیري از قابلیتبا بهرهیابی به این مهم دستیابد. فلذا،حداقل ممکن کاهش می
پذیر است.سازي انتخابات امکانهاي نوین در پیادهشیوه

رفتار مخل سالمت انتخابات «برخی از نویسندگان تخلفات انتخاباتی را تحت عنوان عالوه بر آن،
لذا،). 1388:3می،االسال(شیخاند تلقی کرده» از زمان شروع انتخابات تا اعالم اسامی قطعی منتخبان

هاي افراد مختلف را تحت عنوان مأموران و متصدیان اجرا و هاي جدید دخالتکارگیري فناوريبه
دهد و با تقلیل یافتن تعداد مأموران و با اي تنزّل میطور قابل مالحظهناظر بر روند انتخابات به

و سالمت انتخابات فراهم زمینه براي تحقق تضمین صحتکاهش خطاي انسانی در این فرایند،
شود. می

یابی به صحت و تضمین العاده فنون نوین انتخاباتی در میزان دستاثرگذاري فوقهمچنین،
) ذیل 12هاي اصلی بند (هعنوان یکی از گزارسالمت انتخابات باعث شد که این موضوع نیز به

به حداقل رساندن بنابراین،محسوب و بر آن تأکید و تصریح شود.» هاي کلی انتخاباتسیاست«
میزان دخالت متصدیان اجرایی و عوامل نظارتی انتخابات از طریق توسعه و تقویت ابزارها و 

پذیر ساخته و زمینه را براي تضمین صحت و سالمت انتخابات را امکانهاي نوین،فناوري
سازد. افزایش اعتماد عمومی و مشارکت حداکثري شهروندان در انتخابات فراهم می
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گیري اي از پژوشگران اهدافی همچون؛ کاستن از طول زمان رأيعدهعالوه بر موارد احصا شده،
جلوگیري از احتمال بروز کاهش احتمال جعل و تقلب در جریان انتخابات،و شمارش آرا،
تحلیل مانع از به جلوگیري از اتالف وقت،و محلی در زمان برگزاري انتخابات،اختالفات قومی
ي بانک اطالعاتی از انتخابات انجام شده را که ي انسانی و مادي و باالخره تهیههارفتن سرمایه

هاي نوین با برگزاري انتخابات به شیوهي تأمین سالمت انتخابات دارند،ارتباط مستقیمی با مؤلفه
.)1387:27(فتحیان و تقوي،اند یافتنی دانستهانتخاباتی قابل تحقق و دست

. تبیین فرایند انتخابات الکترونیکی در نظام حقوقی ایران4
ي خود با احتساب انتخابات ریاست جمهوري ساله42نظام جمهوري اسالمی ایران در طول عمر 

ي انتخابات را تا زمان نگارش این بار پدیده39دقیقاً ،1400و شوراهاي اسالمی خردادماه سال 
-ي رأيقوانین انتخاباتی ایران بر پایهواقعیت این است که شاکله. اما،1مقاله تجربه کرده است

اند و بعضاً بدون اینکه به ملزومات و فرایند اجرائی آنها هاي سنتی تدوین و تنظیم شدهگیري
سازوکارها و قواعدي کلی در جهت الکترونیکی شدن انتخابات در این دسته از توجهی شده باشد،

هاي مکرر بر قوانین برخی از نویسندگان انجام اصالحیهطوري که،ت. بهبینی شده اسقوانین پیش
سازي اند و یکپارچهموجود در آن دانستهانتخاباتی کشور را ناشی از همین پراکندگی و ابهامات

کترونیکی شدن انتخابات تلقی این دسته از قوانین را مسیري راهگشا در حرکت به سمت ال
در راستاي تشریح ابهامات و مشکالت موجود در نظام بنابراین،).3-1388:4(شمسا،اند کرده

گیري حداکثري از فنون انتخاباتی ایران و اثبات ضرورت تصویب قانونی جامع و فراگیر که بهره
به تبیین نقاط ضعف و قوت قوانین انتخاباتی در نوین انتخاباتی در سراسر کشور را عملی کند،

شود.پرداخته مینظام حقوقی ایران 

                                                
) 15/3/1401. ر.ك: به پرتال خبري وزارت کشور در: (آخرین بازدید 1

https://moi.ir/Files/MOI/Files/55/55b9e7c898e6-4afb-b544- 92a38f701b2e.pdf
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.قوانین مربوط به فرایند انتخابات الکترونیکی در ایران 1-4
بسیار » اجرا«ي نسبت به حوزه» تورم قوانین«هاي انتخاباتی هایی همچون هزینههرچند در مقوله

ر اصوال تمهید بستر و ایجاد ساختار سالم و کارآمد در هاما،). Pinto-Duschinsky, 2002, 81(باالست 
در ایران نیز بر همین مبنا،)1398:14(فالحیان،پذیر است سازي امکانگري و قاعدهاي با تنظیمحوزه

همچون بسیاري از کشورهاي دیگر کلیات نظام انتخاباتی در قانون اساسی مورد توجه مقنن 
اساسی قرار گرفته و تعیین شرایط و کیفیت برگزاري آن در قوانین عادي شناسایی شده است. 

). 1394:20،همکاران(قیصري و 

قانون «نظام حقوقی ایران را باید در کارگیري فنون مدرن انتخاباتی دراولین رد پاي بهلذا،
همین قانون مورد 1)9جستجو کرد که در ماده (-1372مصوب -» انتخابات ریاست جمهوري

هاي نوین انتخاباتی در ایران،سازي شیوهگذار عادي قرار گرفته است. ولی بحث پیادهتاکید قانون
شوراي اسالمی مطرح شد که در جریان برگزاري انتخابات مجلس ششم1378عمالً در سال 

).1384:15(دارا،البته با مقاومت شوراي نگهبان مواجه گردید 

مصوب -» قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی«2)9ماده (8و 6،7هاي تبصرههمچنین،
کارگیري فنون جدید در انتخابات در نظر گرفته است. ترتیباتی را در زمینۀ به-1378

                                                
هاي آن افزارها و سختافزاردسترسی به نرمچنانچه ... شمارش آرا با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد، ... باید ...«-9. ماده 1

ها و افزاردر کلیۀ مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شوراي نگهبان میسر نباشد. تصمیمات الزم جهت حفظ نرم
در زمان مورد تأیید شوراي نگهبان رسیده ... تا افزاري قبل از انتخابات به هاي نرمشود و کلیۀ نسخهها ... اتخاذ میافزارسخت

ها باید با اطالع افزاراندازي گردد. هرگونه تغییر در نرمکشور ... نصب و راهتوافق با حضور نمایندگان شوراي نگهبان و وزارت
».و تأیید شوراي نگهبان انجام گیرد

هاي ازي شـیوهوزارت کـشور موظف است ظرف مدت شـش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین س«-6. تبصره 2
طـور اخذ رأي و شمارش آرا به منظور دقت، سالمت و نظارت بهتـر در اخـذ، شـمارش و اعـالم نتـایج و همین

»استانداردسازي صندوقهاي اخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شوراي نگهبان اقدام نماید.
شوراي نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات وزارت کشور موظف است با هماهنگی و موافقت«-7تبصره 

»  .هاي نوین برگزار کندمصوب با استفاده از روشها و فناوري
شود. در انتخابات الکترونیکی با تأیید شوراي نگهبان از امضـاهاي الکترونیکـی مجریـان و ناظران استفاده می«-8تبصره 

ند انتخابات، در هر شعبۀ اخذ رأي از یک دستگاه بـه طور مشترك براي تمامی زمان چهمچنین در صورت برگزاري هم
».شودانتخابات در اخذ رأي و شمارش آرا با تأیید شوراي نگهبان استفاده می
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وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخابات قانون تشکیالت،«عالوه بر آن،
گذار در اجراي انتخابات با از دیگر قوانینی است که قانون-1375مصوب -» شهرداران

مقنن الزامی ،هاي نوین به آن توجه داشته است. با این تفاوت که در این قانونکارگیري روشبه
عنوان مجري انتخابات در نظر نگرفته انتخابات براي وزارت کشور بهرا در الکترونیکی کردن 

ها و اختیارات برگزاري انتخابات الکترونیکی از صالحیتقانون مزبور،1)21است. بلکه طبق ماده (
تشخیصی آن وزارتخانه تلقی شده است.

م تقنینی در هیأت وزیران را باید آخرین اقدا-1397مصوب -،»الیحه جامع انتخابات«اما،
این 2)9در ماده (ي انتخابات محسوب کرد. در همین راستا،هاي نوین در حوزهکارگیري فناوريبه

در ادامه نیز ،الیحه ضمن تعیین صالحیت تکلیفی وزارت کشور در برگزاري انتخابات الکترونیکی
رداخته شده است و همان الیحه) به تبیین الزامات انتخابات الکترونیکی پ52الی 46(از مواد 

روز قبل 15همین الیحه با ملزم کردن شهروندان به انجام ثبت نام تا 3)72نهایتاً اینکه در ماده (
گیري اشاره شده است. کنندگان قبل از شروع رأيبه تکالیف انتخاباز برگزاري انتخابات،

عنوان سند باالدستی اید بهرا نیز ب» هاي کلی انتخاباتسیاست«عالوه بر الزامات قانونی موصوف،
گیري از طوري که لزوم بهرهو در قامت راهنمایی در نظام انتخاباتی ایران محسوب کرد. به

مورد توجه قرار گرفته ها ستیکی از محورهاي اصلی این سیاهاي نوین در انتخابات فناوري
. 4است

ي انتخاباتی .قوانین پراکنده2-4
هایی نیز در زمزمهبرگزاري انتخابات مختلف در جمهوري اسالمی ایران،ي معموالً در آستانه
شود. اما هاي نوین در مراحل برگزاري انتخابات مطرح میي از فناوريخصوص استفاده

                                                
تواند با تأیید هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمی کشور تمام یا برخی از مراحل وزارت کشور می-21. ماده 1
اي برگزار نماید.صورت رایانههاي انتخابیه بهوط به برگزاري انتخابات را در تمام یا تعدادي از حوزهمرب
ویژه در راستاي افزایش شفافیت، دقت و سالمت انتخابات، وزارت کشور موظف است کلیه مراحل انتخابات به-9.ماده 2

صورت الکترونیکی طراحی و اجرا کند. ایج را بهاحراز هویت رأي دهندگان، اخذ رأي، شمارش آرا و اعالم نت
گیرد .صورت الکترونیکی انجام میشرکت در انتخابات و رأي دادن به نامزدها، ... با ارائه کارت ملی (هوشمند) به-72.ماده 3
و اعالم هاي نوین درجهت حداکثرسازي شفافیت، سرعت و سالمت در اخذ و شمارش آراگیري از فناوريـ بهره12.بند4

.نتایج
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کارگیري بهکشور و ناکارآمدي آنها در نحوهخاطر نقص درقوانین انتخاباتیبهشوربختانه،
منتفی و از دستور کار مجریان هایی معدود،آن جز در حوزهسازيپیادهتجهیزات الکترونیکی،

شود. انتخابات خارج می
صرفاً به مرحلۀ » قانون انتخابات ریاست جمهوري) «9گذار در ماده (قانونعنوان نمونه،به
گیري از آن در سایر مراحل کارگیري فنون جدید اکتفا نموده و به بهرهبا به» شمارش آرا«

گونه توجهی گیري و همچنین اعالم نتایج آرا هیچرأيم از ثبت نام از داوطلبان،انتخابات اع
گذار در زمان تنظیم و تصویب این ماده قانونی رسد تمرکز بیشتر قانوننظر مینکرده است. به

طوري که،بیشتر معطوف به صالحیت نظارتی شوراي نگهبان به فرایند شمارش آرا بوده است. به
افزارها و سایر ترتیبات ذکر سختافزارها،ماده شرط دسترسی داشتن به تمامی نرممقنن در این

گذار به شده را صرفاً منوط به تأیید شوراي نگهبان دانسته است و همین تأکیدات مضاعف قانون
بینی سایر ملزومات و ترتیبات باعث مغفول ماندن پیشهاي نظارتی این نهاد ناظر،صالحیت

ي مذکور شده است. جرائی شدن انتخابات الکترونیکی در مادهضروري جهت ا
افزارها و توجه بر امکان دسترسی به نرم) این قانون،9نکته قابل توجه دیگر در خصوص مادة (

افزارها در تمامی مراحل انتخابات توسط شوراي نگهبان است که با صدر این ماده همسویی سخت
گذار در ماده مورد بحث صرفاً به مرحله شمارش آرا قانونره شد،گونه که اشاچندانی ندارد. همآن
هاي نوین توجه کرده است در حالی که به دنبال این مطلب به لزوم نظارت و از طریق فناوري

اي در کل مراحل انتخابات تأکید نموده است که با افزارها و تجهیزات رایانهدسترسی شورا به نرم
رسد و این رویکرد با نظر میاخیر (کل مراحل انتخابات) اقدامی زاید بهآوردن گزاره این توصیف،
توان گفت که مفاد مادة میبنابراین،گذاري نیز چندان تناسبی ندارد. نویسی و قانوناصول قانون

مدرن انتخاباتی در مرحلۀ شمارش سازي روشخاطر توجه صرف به پیادهبه) قانون مورد بحث،9(
قرار نگرفته » سیاستهاي کلی انتخابات) «12ات و همسو با اهداف ترسیم شده در بند (در موازآرا،

علت اشکاالت اساسی مورد بحث امري ضروري است.و بازبینی و اصالح آن به
نامه اجرائی آن و آیین-1378مصوب -» قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی«عالوه بر آن،

کارگیري فنون جدید در فرایند گذار در آن ترتیباتی را در راستاي بهقوانینی است که قانوناز جمله
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الذکر به ) قانونِ فوق9ي (ماده8و 6،7هاي انتخابات مورد توجه قرار داده است. در تبصره
سازي انتخابات به روش الکترونیکی تأکید شده است. پیاده

ا موظف کرده است عالوه بر شمارش آرا،گذار وزارت کشور رقانوناین مادة قانونی،6در تبصرة 
7مقنن در تبصرة کارگیري فنون نوین اجرائی کند. از طرف دیگر،مرحلۀ اخذ رأي را نیز با به

هاي نوین را به تمامی مراحل انتخابات تسرّي داده است و با لزوم استفاده از فناوريهمین قانون،
ت. این اقدام تا حدودي نواقص موجود برطرف شده اس

امکان استفاده از امضاي الکترونیکی از سوي مجریان و همان مادة قانونی،8در تبصرة همچنین،
ي الکترونیکی است) فراهم ناظران در مراحل انتخابات (که از ملزومات برگزاري انتخابات به شیوه

هاي قانونی خألگذار را نیز بایستی از اقدامات مثبت دیگر در رفع شده است که این تمهید قانون
حساب آورد.در این حوزه به

مصوب -» وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخابات شهردارانقانون تشکیالت،«
هاي نوین به آن توجه گذار در اجراي انتخابات با روشاز دیگر قوانینی است که قانون-1375

عنوان مجري انتخابات) در برگزاري (بهوزارت کشور) قانون مذکور،21داشته است. مطابق ماده (
گونه دلیل گذار بدون هیچهاي جدید از صالحیت اختیاري برخوردار شده و قانونانتخابات با شیوه

در صورتی که و برهانی الزامی را براي آن نهاد در اعمال این کارویژه احصا نکرده است. بنابراین،
هاي نوین در در خصوص برگزاري انتخابات به شیوهها و امکانات فنی و مادي تمامی زیرساخت

وزارت کشور ي مذکور،با توجه به حکم مقرر شده در مادهانتخابات شوراها فراهم شده باشد،
گذار را باید برخالف اهداف تعیین قانوناین رویهسازي آن نخواهد داشت. فلذا،اجباري در پیاده

وب کرد. محس» هاي کلی انتخاباتسیاست«شده در 
ي اشکاالت و ایرادات وارده از جملهعنوان مجري انتخابات،البته فقدان استقالل این وزارتخانه به

(قیصري و دانان به آن اشاره شده استبر نظام انتخاباتی ایران است که توسط برخی از حقوق

شد.بالیکن بررسی تفصیلی آن از حوصله این پژوهش خارج می) و 1394:22همکاران،
گذار در قوانین انتخابات الکترونیکی فعلی کشور،هاي غیرقابل اغماض قانوناز جمله غفلتاما،

هاي نوین است که امکان شمارش این گیري فناوريکارعدم توجه به آراي سفید در انتخابات با به
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و این موضوع 1بودهپذیر عنوان آراي مأخوذه) امکانهاي مدرن (بهقبیل از آرا در انتخابات با شیوه
). 57-1387:58(فتحیان و تقوي،العاده حائز اهمیت است هاي سیاسی نیز براي کشورها فوقاز جنبه

ي انتخاباتی در ایران را عدم بایستی وجه مشترك ایرادات موجود در قوانین پراکندهدر حالت کلی،
هاي الکترونیکی در فرایند مکانیزمملزومات و گذار به مشخص کردن نوع ابزارها،اهتمام قانون

گذار در قوانین انتخاباتی ایران با مالك قرار دادن قانونبرگزاري انتخابات دانست. به عبارتی،
هاي عملی برگزاري انتخابات الکترونیکی ي دستی از پرداختن به جنبهاجراي انتخابات به شیوه

هاي ر تمامی مواد قانونی صرفاً به شاخصهتقریباً دطوري که،همواره اجتناب کرده است. به
ي معینی در این بدون آنکه به معیار و ضابطههاي نوین توجه داشته،محتوایی انتخابات با شیوه
و نتیجتاً با این رویکرد دست شوراي ) 5و 6و 1394:7پور،(زرافشان و حسینیزمینه التفاتی کرده باشد 

طور فراگیر و سراسري) نه برگزاري انتخابات الکترونیکی (بهنگهبان را نیز در مخالفت با هرگو
کامالً باز گذاشته است.

در حال حاضر نظام حقوقی ایران با دستۀ دیگري از قوانین انتخاباتی نیز مواجه است که اما،
بینی نکرده است و هاي نوین در آنها پیشکارگیري فناوريگونه الزام قانونی در بهگذار هیچقانون

هاي نوین انتخاباتی در این دست از قوانین چنانچه بسترهاي فنی الزم جهت اجرایی شدن شیوه
العاده فراهم شود خألهاي قانونی موجود در این موارد براي مجریان و متصدیان انتخابات فوق

ساز خواهد بود.مشکل
قانون «و ،1394مصوب -» يقانون انتخابات مجلس خبرگان رهبر«توان به میعنوان نمونه،به
هاي اجرایی آنها اشاره کرد که متاسفانه نامهو همچنین آیین-1368مصوب -» پرسیهمه
گونه تمهیداتی را در ارتباط با برگزاري انتخابات با هیچدر این قبیل از قوانین و مقررات گذار قانون

خاطرنشان کرد که مطابق اصل بایستیبینی نکرده است. البته،هاي نوین پیشکارگیري فناوريبه

                                                
دهنده براي اخذ رأي، تعرفه الکترونیکی با امکان انتخاب رأي سفید صادر و بدون اخذ اثر انگشت، تحویل رأي  -46. ماده 1

شود. می
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صالحیت تصویب قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري با خود آنان و قانون اساسی،1)108(
هاي ذاتی این نهاد محسوب شده تصویب کلیه مقررات مربوط به مجلس خبرگان از صالحیت

نیز ندارد. اما طریق اولی مجلس شوراي اسالمی صالحیت تقنینی در این زمینه رابهلیکن،است،
تر نسبت به گنجاندن سازوکارهاي بایست هرچه سریعمجلس شوراي اسالمی میرسد،به نظر می

اقدام کند. چنانچه تصویب قوانین » پرسیقانون همه«الزم پیرامون انتخابات الکترونیکی در مفاد 
پذیر ن اساسی امکانگذار بر سرنوشت سیاسی مردم از رهگذار همه پرسی از منظر قانومهم و تاثیر

توان از این ظرفیت به نحو احسن استفاده نمود. است و با الکترونیکی شدن این موضوع می

.نگاهی به الیحه جامع انتخابات 3-4
بینی شده در قانون اساسی و در جهت تحقق در راستاي اجراي دقیق اصول انتخاباتی پیش

ي انتخاباتی سامان دادن به قوانین پراکندهمنظور و همچنین به» هاي کلی انتخاباتسیاست«
اقدام کرد و موضوع » الیحه جامع انتخابات«به تصویب 1397هیأت وزیران در سال فعلی،

و فراگیرتر از قوانین قبلی مورد توجه قرار داد.جامعالکترونیکی کردن انتخابات را بصورتی شفاف،
ارت کشور موظف به برگزاري تمامی مراحل انتخابات وز) این الیحه،9(طبق مادهعنوان نمونه،به

محدودة گیري از تجهیزات پیشرفته و نوین (الکترونیکی) شده است و با این اقدامِ تقنینی،با بهره
اندرکاران انتخابات در نحوة برگزاري آن آشکارا تبیین و تشریح شده وظایف مجریان و دست

و تبصرة آن ضوابط و احکام الیحه مزبور 2این الیحه) 1است. البته با توجه به صراحت مادة (
مجلس شوراي اسالمی و شوراهاي اسالمی شده است صرفاً مشمول انتخابات ریاست جمهوري،

تصریح به طُرق و کرد. اما،که بهتر بود این حکم به سایر قوانین انتخاباتی نیز تسرّي پیدا می
الکترونیکی براي انتخاب رأي سفید و بدون اخذ اثر ي هایی همچون؛ امکان صدور تعرفهمؤلفه

جلسه الکترونیکی در ماده توجه به تهیه و تنظیم صورت،3)46انگشت از رأي دهنده در ماده (

                                                
نامه داخلی جلسات آنان ... و تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات آنها و آیین-108. اصل 1

ات مربوط به وظایف خبرگان در صالحیت خود آنان است.سایر مقرر
شود..انتخابات ریاست جمهوري، مجلس شوراي اسالمی و شوراهاي اسالمی شهر و روستا طبق مفاد این قانون برگزار می2
شود.براي اخذ رأي، تعرفه الکترونیکی با امکان انتخاب رأي سفید صادر ... می-46.ماده 3
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بینی کارشناس فنی در جهت رفع اشکاالت و اختالالت احتمالی تجهیزات در ماده پیش،1)48(
و باالخره موضوع 3)53زاري انتخابات طبق ماده (ترجیح و اولویت دادن به شیوه نوین برگ،2)50(

این الیحه حاکی از 4)72گیري با توجه با سیاق ماده (دهندگان قبل از مرحله رأينام رأيثبت
شود. فعلی محسوب میمترقّی و کارآمد بودن این الیحه نسبت به قوانین پراکندهپیشرو،
پرداختن به جزئیات و ملزومات اجرائی فرایند در الیحۀ موصوف با طوري که اشاره شد،همان

سازي این شیوه در امکان پیادهانتخابات به طریق الکترونیکی و اجتناب از اکتفا کردن به کلیات،
پذیر شده است. اما با وجود گذشت مدت بیش طول اجراي انتخابات نسبت به قوانین فعلی امکان

متاسفانه اقدامی جدي از جلس شوراي اسالمی،سال از تاریخ اعالم وصول آن از سوي م3از 
رود با تصویب سوي این نهاد در جهت به تصویب رساندن آن انجام نشده است که انتظار می

ي برگزاري زمینههاي فنی الزم،تر الیحه پیشنهادي و فراهم شدن زیرساختهرچه سریع
بینی پذیر شده و محورهاي پیشانهاي نوین امککارگیري فناوريهاي آتی با بهانتخابات در سال
) این 12احصا شده در بند (هايویژه مؤلفهبه» هاي کلی انتخاباتسیاست«شده در ذیل 

ها هرچه زودتر عملی شود. سیاست

                                                
جلسه الکترونیکیِ نتیجه انتخابات با امضاي الکترونیکی ... تهیه و پنج پایان انتخابات، بالفاصله صورتپس از -48.ماده 1

شود... یک نسخه به هیأت اجرایی ... یک نسخه به هیأت نظارت ... دو نسخه به وزارت کشور ... و یک نسخه از آن چاپ می
شود.نسخه به هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات ارسال می

تواند با تأیید رئیس شعبه، در هنگام بروز اشکال در دستگاه الکترونیکی اخذ رأي، کارشناس فنی الکترونیک می-50.ماده 2
به منظور رفع اشکال در شعبه حضور یابد. 

ر .در مواردي که در شعب یا مراحلی از انتخابات امکان انجام انتخابات الکترونیکی وجود نداشته باشد انتخابات غی3
شود:...الکترونیکی به شرح زیر برگزار می

) روز قبل از برگزاري 15دهندگان است که از (.شرکت در انتخابات و رأي دادن به نامزدها، منوط به ثبت نام قبلی رأي4
گیرد ...صورت الکترونیکی انجام میگیري به) ساعت قبل از آغاز رأي24انتخابات تا (
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گیري:نتیجه
هاي انتخاباتی داراي آثار و در نظامهاي نوینکارگیري فناوريدهد که بههاي مقاله نشان مییافته

-تقلیل هزینهگیري همچون؛ افزایش انگیزه و تسهیل مشارکت مردم در انتخابات،ثمرات چشم
بخشی به انتخابات و تضمین صحت و سالمت انتخابات را به دنبال داشته شفافیتهاي انتخاباتی،

هاي نوین برگزاري انتخابات در نظام کارگیري شیوهسمت بهو اکثر کشورها در مسیر حرکت به
بینی تند. هرچند این امر در برخی قوانین انتخاباتی ایران به صورت پراکنده پیشحقوقی خود هس

از ها و نواقص قابل توجه در کشور،دلیل دارا بودن خألشده است؛ اما این دسته از قوانین به
صورت فراگیر برخوردار نیستند. سازي انتخابات الکترونیکی بههاي الزم براي پیادهظرفیت

ي عدم توفیق در برگزاري انتخابات مشخص شد که یکی از دالیل عمدهاس،بر همین اس
هاي موجود در نظام تقنینی و عدم اقدام موثر و همین کاستیصورت سراسري،الکترونیکی به
تر فقدان یک قانون جامع انتخاباتی گذار در برطرف کردن این ایرادها و از همه مهمجدي قانون

سازي ناکارآمدي قوانین موجود در پیادهکشور بوده است. از این رو،یکپارچه در نظام حقوقی 
عنوان یکی از محورهاي اصلی انتخابات الکترونیکی در کشور موجب شد که همین مسئله به

مورد توجه قرار گیرد.1395در سال » هاي کلی انتخاباتسیاست«
اقدامات مثال زدنی در جهت رفع ي جامع انتخاباتی را از جملهالیحهبنابراین تهیه و تنظیم

توان محسوب هاي قانونی موجود براي برگزاري انتخابات الکترونیکی در کشور میها و خألآسیب
با توجه به اشکاالت و کرد که متاسفانه تاکنون ارزش و اعتبار قانونی پیدا نکرده است. اما،

نویسندگان معتقدند که لکترونیکی،هاي فعلی موجود در روند برگزاري انتخابات به طریق اچالش
هاي نوین در کارگیري فناوريتوان امیدوار بود که بهبا کاربست سازوکارهاي پیشنهادي ذیل می

طور فراگیر اجرائی شود:فرایند انتخاباتی ایران نیز به
جلوگیري سازي قوانین پراکنده انتخاباتی در جهت اهتمام جدي نمایندگان به تجمیع و یکپارچه.1

بینی الزامات الکترونیکی شدن در قانون موصوف.از انباشت و تورم قوانین انتخاباتی و پیش
کارگیري فنون جدید انتخاباتی در در اولویت قرار گرفتن اصالح مواد قانونی مربوط به به.2

صورت تصمیم به اصالح موردي این دسته از قوانین.
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3.هاي کلی انتخاباتسیاست«) ذیل 12سیمی ذکر شده در بند (العین قرار دادن اهداف ترنَصب.«

هاي نوین در نظام انتخابات کارگیري فناوريهاي فنی بهتالش براي فراهم کردن زیرساخت.4
نیاز برگزاري انتخابات الکترونیکی.عنوان پیشبه
سوي نهادهاي هاي نوین در انتخابات ازگیري از فناوري. ایجاد نگرش مثبت نسبت به بهره5

اثرگذار در اجراي فرایند انتخابات.
کارگیري فنون نوین انتخاباتی.ي به.آموزش و توجیه متصدیان انتخابات و شهروندان در نحوه6
سازي و تالش براي جلب اعتماد عمومی در راستاي مشارکت حداکثري در انتخابات به فرهنگ.7

برگزاري انتخابات سالم.هاي عنوان یکی از مؤلفههاي مدرن بهشیوه
کارگیري از فنون نوین انتخاباتی در . برقراري و تعامالت حقوقی با کشورهاي پیشرو در به8

مندي از تجربیات این قبیل کشورها.راستاي بهره
هایی مثبت انتخابات الکترونیکی همچون؛ صرفه جویی در سازي جنبه. اهتمام به برجسته9

ي سازي آن مشارکت قاطبهپیادهطوري که،برگزاري انتخابات بهشفافیت و سهولتها،هزینه
مردم را در انتخابات به دنبال داشته باشد.

اي مردم که خود تأثیر بسزائی در . توجه ویژه و اقدام دولت در افزایش سطح سواد رسانه10
افزایش جذابیت این شیوه در برگزاري انتخابات دارد.
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عوامل موثر شرکت شهروندان در انتخابات «)، 1388(عبداله،عبدالمطلب،کاوس؛. سید امامی،7
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A Deliberation on the Application of New Technologies to the 
Electoral System and Its Legal Requirements in the Iranian Legal 

System
Nader Asadi oojagh1

Mohsen Taheri2

Abstract:
Rapid advances in new technologies have necessitated their application to the 
election process. This research seeks to answer the question as to what position 
new technologies will possess in the election process, what effects and results 
they may have and what issues the Iranian electoral system may encounter in 
this regard. In the present article, we shall delineate this issue in a descriptive-
analytical format, that today modern electoral methods are expanding and have 
such advantages as motivating and facilitating citizen participation in elections, 
make savings in election expenses, transparency in elections and electoral 
health. It becomes also clear that the implementation of new methods in the 
Iranian electoral system faces such issues as the formation of electoral laws 
based on the traditional voting model, a case-by-case foreseeability of the use 
of new technologies among electoral laws, regardless of executive requirements 
and the fact that electoral laws are scattered and have not been organized in 
single code of law.In order to solve the said problems, speeding up ratification 
of the Comprehensive Election Bill, special attention to paragraph (12) of the 
General Policies of the Election System, and alike are presented as effective 
solutions to eliminate the existing gaps.

Keywords: elections, electronic elections, new technologies, electoral 
system, electoral laws .
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