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Abstract 

According to the prevailing opinions on interpreting Article 64 of the 
Constitution of the Islamic Republic of Iran, religious minority members 
consisting of the Zoroastrians, the Jews, the Christians (north and south 
Armenians, Assyrians and Chaldeans) are not augmentable in Iran’s 
parliament. The main goal of this article is to clarify the allocation of these 
five seats and its position within the scope of the principle of equality, 
which was done by describing-analyzing method and collecting library-
documentary information. The research suggested that five members are 
guaranteed at a minimum and there are no limitations. This is a matter that 
has been modified in the statutory law and in the voting practices of the 
parliamentary elections and has engendered discrimination against the 
electoral system of these religious minorities in the registration for 
candidacy, in the requirements regarding qualifications of candidates, 
structure of supervisions, provincial and central, voting and dividing 
election centers. Finally, positive discrimination has changed into a 
negative one. The solution is to correct the acts and regulations. So we 
suggest amending the laws in sub-constituencies and polling places, and 
also the participation of minorities in control boards and increasing 
minorities’ members in parliament. 
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شده  شناخته ینید یهات یاقل ندگانیانتاابا  نما ینظام حقوق
 ی در پرتو امل برابر رانیا یاسمم  یدر مللش شورا

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ  یحقوق عموم اریاستاد  وحید آگاه 

  

 ین صبوریان گهرتی عم
،  تهران ،یدانشگاه عالمه طباطبائ  یارشد حقوق عموم یآموخته کارشناسدانش

 ایران 
  

 

 چکیده
شامل   ي نی د   ی ها ت ي الل   ي پنج كرس   ران؛ ی ا  ي اسالم  ی جمهور   ي لانون اساس   64اصل    ر يوفق نظر غالب در تفس 

مس   ان ي م ي كل   ان، ي زرتشت  آشور)ارامن   ان يح ي و  جنوب،  و  شمال  كلدان   ان ی ه  شورا اني و  مجلس  در   ي اسالم   ی ( 

 گاهی در مجلس و جا   ي كرس   5  ن ی مقاله، روشن نمودن موضوع اختصاص ا  ي است. مساله اصل   ش ی افزا  رلابل ي غ 

 _  ی ا اطالعاِت كتابخانه   ی گردآور   وه يو ش   ي لي تحل   _  ي في توص   است كه با روش   ی آن در محدوده اصل برابر 

ا   ت ی پژوهش حكا   ی ها افته یاست.    انجام شده   ، ی اسناد  شده است و   ن ي تضم   ي دارد كه پنج نفر، حدالل  ن ی از 

را در نظام   ي ض ي و تبع   افته ی   ر يي تغ  مجلس، انتخابات    ي عمل   ه ی كه در حقوق موضوعه و رو   ی ندارد. امر   ي سقف 

نظارت    ی ا ه ئت ي ه   ب ي ترك   ط، یآورده كه در مراحل »ثبت نام، احراز شرا   د ی پد   ي نی د   ی ها ت ي الل   ن ی ا  ي انتخابات 

انتخاب  نمود  حوزه   ی بند   يو تقس   ي ده ی را   ، ی و مركز   ي استان   ه، ي حوزه  مثبت در   ي ض ي تبع   ان، ی و در پا   افته ی ها« 

اساس  تبع   ي لانون  لوان  ي نفم   ي ض ي به  اما اصال   ا  ی عاد   ن ي مبدل گشته است. راه حل  بر  اساس   ن ی و مقررات 

استفاده از  ؛ ی و شعب اخذ را  ي فرع ی ها حوزه  نه ي اصال  لانون در زم  نه، ي زم   ن ی مشخص در ا  شنهاد ي است. لذا پ

 . باشد ي در مجلس م  ها ت ي الل   ندگان ی نما   ش ی به امكان افزا ح ی نظارت و تصر   ی ها ئت ي در ه   ها ت ي الل

 یهدد ت یاقل   یاسدد ت  یا،تخ   م تجلس شدد را   یق ، ن اس س  64اص     واژگان کلیدی:

 .تثبت  ضیتبع   ی را ر  ی ید
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 مقدمه

و   برابر  مستقر در وضعيتبرابری، رفتار  برای شهروندانِ  برابر حقوق مساوی  ها و شرایط 
و    است  اساسي  حقوق  اركان  از  عدالت،  هایمولفه  از  یكي   بعنوان  برابری  اصل  .است

جایگاهي ویژه در حقوق بشر دارد. غایت این اصل، حمایت و تضمين حقوق شهروندان 
برابری اصل  موجب  به  طبقه    ؛است.  جنسيت،  لبيل  از  مذهب  اموری  و  نژاد  اجتماعي، 

ندارد. حقوق  از  شهروندان  برخورداری  در  ارزشي    تاثيری  برابری  به  موضوع  این 
گردد یا بعبارتي دیگر، هيچ شخصي به طور ذاتي از دیگری برتر نيست. برابری در برمي

یابد.  كه از خصایص ذاتي لانون است، تجلي مي  «كليت»جمله در ویژگي    نظام تقنيني از 
این  مي  مطابق  مساوی  شرایط  در  افراد  همه  حال  شامل  لانون  احكام  و  خصيصه،  شود 

نهایتا  كه  فراه  خواهد كرد  را  تبعيض  زمينه  دليل،  بدون  را    استثنائات    در موانعي جدی 
های موجود به این صورت است كه تفاوت  اما والعيت  1نماید. ساالری ایجاد ميمردم  روند

یا مولعيت انسان  از سرشت  اناشي  متمایز را ميهای  آنها رفتار  اجتماعي  طلبد.  لتصادی و 
لا خصوص  این  در  عمومي  تفاوتئحقوق  از  برخي  و  شده  تفكيك  به  هر  ل  در  را  ها 

های عيني، لابل پذیرش دانسته و برخي دیگر  شرایطي ممنوع، برخي دیگر را در مولعيت
 2شوند.هایي از لبيل منافع عمومي توجيه ميبا توجه به انگيزه

ل ایران  در  اسالمي  جمهوری  اساسي  ق.ا.ج.ا.ا  -انون  پس،  و    -زین  اسالم  دین  به 
ای شده و این مه  در تركيب نمایندگان مجلس شورای اسالمي نيز  مسلمانان، توجه ویژه
برخالف نمایندگان مسلمان، در   ؛1358مصوب    ق.ا.ج.ا.ا  64اصل    تاثير گذاشته است. در

الليت بود.    13اصل  در    شده  شناختههای  مورد  شده  اشاره  مجلس  در  نماینده  پنج  به 
ی سال  ده  هر  كه  ه     بار كتعدادی  و  مسلمانان  برای  ه   جمعيت،  افزایش  صورت  در 

مي بيشتر  سال  غيرمسلمانان  در  كه  به  1368شد. حكمي  و  فرمول اصال   تغيير  عدم  رغ  
به نمایندگان مسلمان،  الليتافزایش  نمایندگان  دیني مذكظاهر، تعداد    5ور در عدد  های 

 ثابت گردید. 
در حقوق موضوعه انتخابات نيز انعكاس دین رسمي ادامه پيدا كرده و مستند به لوانين  

هنگام   در  انتخابات  نامزدهای  شرایط  در  مه   این  انتخاباتي،  مقررات  بررسي  نامثبتو   ،

 

 .398  ص( 1373  ،يخوارزم)تهران:  ی ديمج  برزیفر ترجمه  ،يدموكراس. كارل كوهن، 1

 . 234 ص ،(1383)  ،2 شماره  اساسي، حقوق ،«نوین عمومي حقوق  در برابری اصل مفهوم »  ویژه، محمدرضا. 2
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روندها،  صالحيت و  آن  مراجع  شامل  رایهاحوزهها  و  انتخابات  برگزاری  مورد ی    دهي 
پژوهش  در  كه  موضوعي  است.  گرفته  لرار  این  توجه  در  و  مانده  مغفول  حقولي  های 

بایست در همه مراحل انتخابات نمایان باشد و شود. چه اینكه برابری مي نوشتار تحليل مي
های انتخاباتي و محروميت از حق انتخاب شدن و تبعيض در تعيين، توزیع و اعالم حوزه 

انتخابات   نتایج  از  را    از شكایت  انتخابات  عادالنه  و  آزاد  اوصاف  كه  هستند  مواردی 
مي اصل  این  لذا    1نماید. مخدوش  به  نو  نگاهي  و  بررسي  با  تبيين  مي،  64پژوهش  كوشد 

،  مجلس شورای اسالمي دیني در  های  الليتپنج كرسي مذكور در این اصل برای  نماید  
چه   مآال  مه   این  و  دارد  تبعيض(  )منع  برابری  با  نسبتي  و  چه  معيارها  در  انعكاسي 

تواند روشن سازد كه نظام ها ميی نظام انتخاباتي داشته است؟ پاسخ این سوالسازوكارها
اسالمي  انتخاباتي   شورای  غيرمسلمانمجلس  به  نسبت  حد،  چه  شناختهتا  در  های  شده 

 ق.ا.ج.ا.ا تبعيض روا داشته است. 

كت  مقال  هابادر  اساسهای  هو  محقوق  این  به  چندان  وي،  نشده  پرداخته  تنها    وضوع 
انتخاب  توصيف شده است. لذا  64اصل    ي،صورت كل به صورت خاص، فالد  به  يموضوع 
های انتخاباتي نيز موضوع حقوق ایران بررسي نشده  و در آثار مربوط به نظام  است  نهي شي پ

 است.
و تبعيض در    64در این مقاله؛ طي هفت بند به ترتيب تبعيض مثبت، برابری در اصل  

ثبت صالحيتمراحل  بررسي  نامزدها،  شرایط  حوزهنام،  و  ها،  انتخابات  برگزاری  های 
دهي مورد مطالعه لرار گرفته تا پس از تبيين مفاهي ، اعمال آن در حقوق موضوعه بر  رای

 اساس مراحل انتخابات تحليل شود. 

 های تبعیض مثبت مفهوم و شیوه  .1
برابری را تبعيض مي و مثبت دارد. منفي آن، مذموم است و مثبتش  نامند كه منفي  نقض 

مي خوانده  ه   منصفانه  یا  عادالنه  به  گروه كه  یا  افراد  برخي  یعني  دادن  شود  با  را  ها 
هایي لرار دهي  كه بتوانند خود را به سایرین  امتيازهایي حتما مولت، در شرایط و مولعيت

موجود رفع شود نيازمند توجيه،    برسانند. اینكه تبعيض لایل شوی  تا در آتيه، تبعيض منفي 

 

  انتخابات   لانون  در  منصفانه  و  آزاد  انتخابات  بر  حاك   اصول   گاه یجا  لي تحل  ان،یو محمد نوروز  انینوروز  رضاديحم.  1
 . 78( ص 1393)تهران: مجد،  ياسالم یشورا مجلس
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اثبات است كه در مواردی   و  معلوليت، مورد اجماع ميهم الناع  افراد دارای  باشد.  چون 
مي حاضر  حال  در  كه  شده  نواخته  مثبت  تبعيض  شيپور  در  آنقدر  نمود  چه  ادعا  توان 

 1. اختالف نه بر سر برابری یا عدم آن بلكه در باب مصادیق تبعيض مثبت است

مفهوم مخالف این    2لبيح است، زیرا اجتماع نقيضين را به دنبال دارد.  بال مرجحترجيح  
كه   صورت  این  به  است.  مثبت  تبعيض  بيانگر  باشد،  ح يترجعبارت،  داشته  مرجح  كه  ي 
الليت حقوق  از  حمایت  مورد  در  امروزه  است.  برلرار  موجه  باید  تبعيض  عدم  اصل  ها، 

ها متصل  ظام عام حقوق بشر را به نظام حقوق الليتپلي است كه ن  این اصل به مثابه  3شود. 
های نظام  های اوليه گروه الليت و از بنيانجزء خواسته  ،كند. به این معني كه این اصلمي

است. بشر  تبعيض   4حقوق  امتياز    ؛هدف  یا  و  محدودیت  محروميت،  در    رمعقولي غ ایجاد 
ض اصل برابری است. اما تبعيض  هاست. بعبارتي به دنبال نقها و آزادیمندی از حقبهره

مي را  برابری  یا  تبعيض  عدم  غایت  تبعيض،  اعمال  با  و  نيست  چنين  بعنوان  مثبت  كاود. 
بند   مطابق  بين   1ماده  4مثال،  ماده    ،الملليكنوانسيون  طبق  نژادی كه  تبعيض  نوع  رفع هر 

  30/4/1347المللي رفع هر نوع تبعيض نژادی« مصوب  واحده »لانون مربوط به لرارداد بين 
« »تدابير خاصيبه تصویب مجلس رسيده،  تأمين ترلي شایسته  « است  منظور  به  كه صرفاً 

گروه از  یا برخي  نژادی  و    های  بشر  حقوق  از  استيفا  و  تمتع  برای  كه  افرادی  یا  لومي 
  تبعيض نژادی و »  « اتخاذ شده باشد  حمایتند،متساوی محتاج   طی در شرا اساسي هایآزادی

متمایز برای    این الدامات منجر به برلراری حقوق   مشروط بر اینكه،  دیدتلقي نخواهد گر
هدفگروه  حصول  از  پس  و  نشود  مختلف  نژادی  تدابير   هایيهای  اتخاذ  موجب    كه 

  «. ادامه نيابد ،مذكور گردیده بود
زیرمجموعه یا  مصادیق  با  بيشتر  كه  است  مفاهيمي  از  یكي  شناخته  الليت  آن  های 

بعبارتي  مي نميشود.  استفاده  تنهایي  به  مفهوم هيچگاه  پسوندی همراه  این  و هميشه  شود 

 

 . 93-96( صص 1394چاپ سوم )تهران: جنگل،   ،ياساس حقوق  یتكاپو در ،يانیازندر ياكبر گرج ي. عل1

 . 103 ص(،  1392، )1 شماره  ،يكالم قاتيتحق ار«،ياخت و  مرجحبال  حي»ترج رپور،دي ح احمد. 2

 . 68 ص(  1395 خرسندی،: تهران) سياسي بهبود  و  حقولي بود:  الليت بازرگان،  شيوا. 3

 . 139  ص( 1394 دانش، شهر: تهران) دوم چاپ ،المللبين حقوق در ها الليت از حمایت عزیزی، ستار. 4
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لومي، مانند  است  .  آن   ... و  زباني  كرده  1دیني،  تعریف  اینگونه  را  الليت  اند: برخي 
های  »گروهي از اتباع یك كشور كه از لحاظ ملي، نژادی، زباني یا مذهبي از دیگر گروه

تعداد كمت  لحاظ  از  بوده،  متفاوت  ندارند«. مردم  نيز در دست  را  لدرت حكومت  و   2رند 
اند: گروهي كه خصوصيات لومي یا نژادی مشخصي دارد كه آن را  برخي نيز بيان داشته

مي لرار  نامطلوب  پایگاه  و  لدرت محدود  مولعيت  از  در  آن  اعضای  كه  به طوری  دهد، 
وص این مفهوم  خص  بنابراین باید دو ركن در  3برد.های محدود رنج ميها و پاداشفرصت

تمایز آنئلا باعث  از سایرین ميل شد: یكي، هویت كه  انساني  ها  شود و دیگری، گروه 
است. در رابطه با این واژه، معيار كمي تنها مالک نيست. چه بسا ممكن است كه گروه  

 4های لومي، زباني، دیني و ... در موضع ضعف لرار گيرد.كثير جامعه به دليل وابستگي
مثبت به    تبعيض  نهایتا  و  باشد  مولت  اینكه  اول  باشد:  برخوردار  ویژگي  سه  از  باید 

تر نماید. های تبعيض را مستحك دره  شكستن ساختار تبعيض بينجامد نه اینكه خود، پایه
تا شرایط   مناسبي است  و  معقول  بلكه زمان  نيست  معني مدت زمان كوتاه  به  البته مولتي 

شود.   فراه   نظر  مورد  هدف  به  غایتنسبت  اما  مولتي  اینكه  بعبارتي  دوم  باشد.  گرایانه 
لانوني باشد و چون استثنایي بر ویژگي ذاتي كليت لانون است، به موجب لوانين مصوب  
گروه  رشد  برای  را  شرایط  و  بستر  یعني  باشد  موجه  اینكه  سوم  و  گيرد  پارلمان صورت 

و در راستای افكار عمومي    بایست لانع كنندهزدایي فراه  كند. لذا ميمورد نظر و تبعيض
 باشد.

هایي پيشنهاد و عملي  موضوع، سياست   برحسب های تبعيض مثبت  در خصوص روش 
است. روش  شده  مهمترین  ذخيره  استفاده  موردهای  از  روش  از:  آن    5عبارتند  طي  كه 

بيني گردیده، به انحصار در  پيش   موردنظرها كه برای مشاركت گروه  تعدادی از مولعيت 

 

 ،«(اساسي  حقوق  و  هادارایي   اماكن،  بر  تاكيد  با)  اساسي  لانون  در  هاالليت  حقوق»  فر،  سپهری  سيما  و  پروین  هللخيرا.  1

 . 75  ص ،(1393) ،6  شماره  اسالمي، بشر حقوق مطالعات

 . 176 ص ( 1376 اطالعات، : تهران) آن  راهكارهای و بشر حقوق مهرپور، حسين. 2

 . 187 ص ( 1384 ينه، به : تهران)  عمومي شناسيجامعه نوربخش، مرتضي. 3

 . 21  و 3 صص( 1390 شيرازه،: تهران) هاالليت پاک، خوبروی محمدرضا. 4

5. Reservation. 
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آن  آید  مي از  كشورمان  عالي  آموزش  نظام  در  دیگر،   1. است  شده  استفادهكه  روش 
سهميه از  گروه  2بندیاستفاده  برای  امتياز  دادن  كه  صورت  این  به  هدف است.  های 

  ان ورود رزمندگان و داوطلب شود. از این روش در  درصدی از كل محاسبه مي  صورتبه
دانشگاه به  استفادهبسيجي  حوزهگاهي    3است.  شده  ها  كردن  مشخص  با  برای  نيز  ای 

 4كنند كه این روش، رلابت خاص گروهي با ویژگي خاص، رلابتي را بين آنها طراحي مي

مي معلوليت.   5.شودناميده  دارای  جامعه  اختصاصي  آزمون  برگزاری  دیگر   6مثل  از 
  9اعمال شده است. 8باشد كه در مورد سرباز لهرمان مي 7ها، معافيت روش

 قانون اساسي: مثبت یا منفي؟ 64اصل تبعیض در  .2
اصل   بند،  این  سال    64در  اساسي  لانون  و    68و اصالحات سال    58در  نقد  آن  تفسير  و 
 بررسي شده است.  

اقلیت کرسي .  2-1 اسالمي  های  شورای  مجلس  در  شده  شناخته  دیني  های 
 1358قانون اساسي سال 

ایندگان مجلس شورای اسالمي،  عده نم»داشت:  اشعار مي  58در سال  ق.ا.ج.ا.ا    64اصل  
دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال، در صورت زیاد شدن جمعيت كشور در  

مي اضافه  نماینده  یك  نفر،  هزار  پنجاه  و  یكصد  هر  نسبت  به  انتخابي  حوزه  شود.  هر 
 

  بدون   كشور   محروم  مناطق   از  عالي  آموزش   مؤسسات  و   ها دانشگاه   به  ورود  متقاضيان  از  نفر  500  پذیرش:  ک.ر.  1

 . فرهنگي  انقالب ليعا شورای1365/ 27/3 مور   73  جلسه مصوب كنكور در شركت

2. Quota. 

  و   ها دانشگاه   به  بسيجي  داوطلب   جهادگران  و   رزمندگان  ورود  برای  تسهيالت  ایجاد  لانون   2  ماده  مثال،  بعنوان.  3

 . 1367/ 11/ 30 مصوب  عالي آموزش مؤسسات

4. Special Competition. 

  پژوهشگاه:  تهران)  دوم  چاپ  ساره، له  رفيعي  رابوذ  ترجمه  ،انتخاباتي  هاینظام  دانشنامه  دیگران،  و  رینولدز  آندرو.  5

 . 115  ص( 1391  راهبردی، مطالعات

 . 12/1396/ 20  مصوب معلوالن  حقوق از حمایت لانون 11 ماده تبصره : رک. 6

7. Exemption. 

 . 3/10/1391 مصوب  لهرمان  سرباز لانون  اصال  لانون واحده  ماده  4 تبصره  مثال، بعنوان . 8

 در  زن  ،«ایران  در  زنان  مولعيت  به  نگاهي  با  زدایيمحروميت  ابزار  مثابه  به  بتمث   تبعيض  رسازوكا»  فكوهي،  ناصر.  9

 . 123 ص  ،(1384) ،3 شماره سياست، و  توسعه
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یك   مجموعا  كلداني  و  آشوری  مسيحيان  و  نماینده  یك  كدام  هر  كليميان  و  زرتشتيان 
و مي  نماینده  انتخاب  نماینده  یك  كدام  هر  شمال،  و  جنوب  ارمني  در  مسيحيان  و  كنند 

ها، پس از هر ده سال به ازای هر یكصد و پنجاه  صورت افزایش جمعيت هر یك از الليت
تامل   لابل  وجه  دو  از  اصل  این  داشت...«.  اضافي خواهند  نماینده  یك  اضافي،  نفر  هزار 

 ها. یگری، نحوه لحاظ نمودن كرسياست. یكي تعداد نمایندگان ایشان و د
و  دوم های اول،نویس نسبت به اصول مشابه در پيش   از نظر تعداد كرسي، این اصل 
به چهار كرسي  های  الليتهای اول و دوم برای  نویس بهتر بود. پيش   ق.ا.ج.ا.اسوم   دیني 

 64اصل    ،این به پنج كرسي تصریح نمود. عالوه بر    64اشاره كرده بود. در حالي كه اصل  
به اصل   نویس سوم از حيث نگارش برتری داشت. ذكر ليد »ده سال« در پيش   50نسبت 
داد زیرا این  ها را نشان ميبا سایر كرسي   ، صراحت برابری آن پنج كرسي64انتهای اصل  
شد  نویس سوم، ابتدای اصل مطر  گردیده بود و این شبهه ایجاد مي پيش   50ليد در اصل  

ليد، این  شاید  سایر    كه  و  است  مسلمان  دیني  جامعه  در  های  الليتمختص  را  دیني 
و   12. لذا از نظر افزایش نمایندگان، در این اصل تفاوتي ميان مشموالن اصول  ردي گيبرنم
 نبود. ق.ا.ج.ا.ا 13

كليميان و    ،برای زرتشتيان  64نكته دیگر، نحوه تقسي  كرسي ميان ایشان است. اصل  
در جدا  نمایندگان  ارمنيمسيحيان  برای  حتي  و  گرفته  جغرافيا،  نظر  معيار  با  ایراني  های 

لا نمودهئتفكيك  لحاظ  را  كشور  جنوب  و  شمال  و  شده  مسيحيان  است  ل  برای  اما   .
این    مجموعاًآشوری و كلداني چنين نشده و برای آنها   نماینده ذكر شده است. در  یك 

هنگام   به  بررسي    تصویبخصوص  مجلس  اساسيدر  لانون  نماینده  اوشانايت  ب  ؛نهایي   ،
كلداني و  آشوری  كه    ،مسيحيان  داشتند  یا  تنهابه  هركدام...  »پيشنهاد  نماینده  یك  یي 

دو نماینده داشته باشند تا ه  راضي بشوند و ه  رعایت عدالت بشود«. اما محمد   مجموعاً
دادند: پاسخ  مالک،  »  یزدی  هستند.  مذهب  یك  دو  هر  آن  است،  مذهب  مالک  چون 

ای كه با مخالفت هيچ یك از  نكته  1مذهبي است و جمعيت تنها مالک نيست«.  هایالليت
 نمایندگان حتي نماینده آشوریان و كلدانيان همراه نبود.  

 

اداره كل    :تهران، جلد سوم )رانیا  ياسالم  یجمهور  يلانون اساس  یينها  ي بررس  مجلس  مذاكرات  مشرو   صورت.  1

 . 1668( ص 1364 ،ياسالم یمجلس شورا يو روابط عموم يامور فرهنگ
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در مجلس شورای   شدههای شناخته های غیرمسلمان مضیق کردن کرسي .2-2
 1368قانون اساسي سال   اسالمي

بازنگری د  ق.ا.ج.ا.انظر  در تجدید از    68ر سال  توسط شورای  متشكل  و    25كه  بود  نفر 
 بدین شر  اصال  شد:   64دیني عضو آن نبودند، اصل های الليتهيچيك از اعضای 

نمایندگان شد:  بجای صرف جمعيت، مجموعه  -اوال افزایش تعداد  از عوامل موجب  ای 
ثانيا آنها«.  نظایر  و  جغرافيایي  سياسي،  انساني،  عوامل  گرفتن  نظر  در  ازای  -»با  ده    به  هر 

تواند اضافه  سال، سقفي برای افزایش تعداد لحاظ گردید: »حداكثر بيست نفر نماینده مي
اما تفسير  های دیني در ذیل اصل حذف شد.  تكرار افزایش تعداد برای الليت  -شود«. ثالثا

 این اصل نيز مثل سایر اصول، واحد نيست. 

حداقل .  2-2-1 توامان:  منفي  و  مثبت  تبعیض  اول:  حداکثر    برداشت  و 
 هاکرسي 

 به موجب این نظر: 
به صورت تضميني در نظر گرفته است.  ها  الليترا برای این    پنج كرسي  ،64اصل    -اوال   
شود. لذا با روش  ی كه به هر دليلي ولو كاهش جمعيت، از این تعداد كاسته نمياگونهبه

حدالل  سهميه مي  5بندی،  بشمار  مثبت  تبعيض  كه  یافته  اختصاص  چون   ؛آیدكرسي 
گردد، ميبر  1355بندی كه به سال  جمعيت آنها طبق آخرین سرشماریِ لبل از این تقسي 

این   مختلف،  ادوار  در  بسا  چه  سهميه  این  بدون  و  بود  مسلمانان  از  كمتر  ها  الليتبسيار 
 ای نداشتند. اساسا نماینده

نماینده    5د این  تبعيض منفي ه  هست و آن، عدم امكان افزایش تعدا  64در اصل    -ثانيا
است. چه با تاكيد بر تفسير لفظي و تاریخي از اصل، لسمت ابتدایي اصل از لسمت دوم  

مي كرسيتفكيك  افزایش  بين  ارتباط  نتيجه  در  و  با  شود  »هامؤلفهها    ، ي اسي س   ،يانسانی 
های مسلمانان است. لذا بخش دوم اصل از این  ها« تنها مختص كرسيآن ریو نظا یياي جغراف
نميلاعد آنها صورت  به  نسبت  افزایش كرسي  هيچ  و  بوده  مستثني  با  ه  تفسير  این  گيرد. 

مي بيان  مذاكرات  مشرو   بر  نخواستهتاكيد  لسمت  این  حذف  با  كه  را  دارد  آنها  اند 
مشمول صدر اصل كنند و این پنج كرسي به صورت توامان، كف و سقف تعداد كرسي  
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جود نظر تفسيری یا مشورتي از جانب شورای  رغ  عدم وبرای ایشان است. تفسيری كه به
 خصوص این اصل، توسط این نهاد اعالم و اجرا شده است.  نگهبان در

کرسي   . 2-2-2 حداقل  تضمین  صرف:  مثبت  تبعیض  دوم،  و  برداشت  ها 
 امکان افزایش آن 

برداشت، در اصل   این  مدار    64وفق  بر  لانونگذار  پدران  نيست و  منفي خبری  تبعيض  از 
پنج كرسي مورد    اند و به دالیل ذیلنظر داشته  ی تبعيض مثبت، غایت امر را درهاویژگي

 بحث، حداللي بوده و حداكثری نيست:  
  بداني    اول  حك   استثنای  را  دوم  لسمت  و  عام  حك   را  اصل  این  ابتدای   اینكه  -الف

  كل   تعداد  باب  در   اول  لسمت .  است  متفاوت   لسمت  دو   احكام  چون   نيست   صحيح 
  لسمت    اما.  است  عوامل  از  ایمجموعه  نظرگرفتن   در  با  آنها   افزایش  امكان  و  نمایندگان

 اصل .  باشدمي  نمایندگان  كل  ميان  در  دیني  هایالليت  نمایندگان  تعداد  خصوص  در  دوم
  حك    و  شده  تضمين   هاالليت  برای  كرسي  5  ها،كرسي  كل  از  كه  داردمي  بيان  64

 لذا.  یابدمي  تسری  ه   هاالليت  به   ن،نمایندگا  افزایش   خصوص  در  اصل  اول  پاراگراف
  مجلس   هایكرسي  همه  شامل   آن  حك   نموده،  بيان  را  عام  لاعده  یك  اصل،  اول  لسمت

 . نيست تضمين این از ایشان  محروميت برای دليلي و شودمي

  بازنگری   شورای(  دوم  شور)  38  و  20  و(  اول  شور)  12  ،11  جلسات  در  اصل  این   -ب
  اميني  و  مومن   آلایان  اظهارنظر  بجز  شورا  این   مذاكرات  مشرو   وفق.  شد  بررسي  ا.ا.ج.ا.ق

  لسمت  از دوم لسمت كردن مستثني منظور، شود  برداشت  كه نگردید مطر  دیگری بحث
  تمام   بلكه   باشد  دیني  هایالليت  نمایندگان  تعداد  افزایش   امكان  عدم  یعني   باشد  اصل  اول

  شده   بندی دسته  ذیال  كه   است ه كرسي  افزایش   بر  تاثيرگذار  عوامل  حول  اعضا   دغدغه
 :  است

گيری و هزینه باال و تبيين عوامل تاثيرگذار در خصوص افزایش  بيان مشكالت تصمي  -
 ؛ ها و رد پيشنهادها در خصوص استاني شدن انتخابات مجلستعداد كرسي

نمایندگان    - تعداد  مستثني    270حدالل  اصل  اول  لسمت  از  دوم  لسمت  و  هستند  نفر 
 ؛ ومن(شده است )آلای م

 ؛ ها دانستاصل را باید بر عدم افزایش كرسي -
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تناسب  الليت  - از  باید  اصل  صدر  مانند  به  اصل  دوم  لسمت  در  مذكور  دیني  های 
 ؛ مند شوند )پيشنهاد آلای اميني(ها با افزایش جمعيت بهرهكرسي

ده  - هر  از  »پس  اصل    عبارت  در  گرفته    ق.ا.ج.ا.ا  64سال«  نظر  در  كشور  سطح  در 
 ه در سطح حوزه انتخابيه. شود، ن مي

اصل   - از  كلداني  واژه  حذف  این    ق.ا.ج.ا.ا  64پيشنهاد  به  زنجاني  عميد  آلای  توسط 
   1دليل كه كلدانيان اس  یك كليسا است و همان آشوریان هستند.

  از   برآمده  ا.ا.ج.ا.ق  رو   و  وضع  فلسفه   به  توجه  با  و   داشته  تبعيض  منع  به   نظر  ا.ا.ج.ا.ق  -ت
  بغایت   آن   در  هاآزادی  و   ها حق  و  بوده   ها نابرابری  رفع  پي   در   كه   اسالمي   انقالب   یك
  واجد   را  64  اصل  تواننمي  20  و  19  ،14  اصول  چون  مفادی   نيز  2شده   تضمين   و  اعالم

  كامال  دانست  حداكثر   و  حدالل  را  64  اصل   كرسي  5  اگر  لذا.  دانست  منفي   تبعيضي
 . شد بسته تنوع افزایش  برای راه و نموده نهادینه را ناروا تبعيضي مثبت،  تبعيض برخالف

  مه    این   و   نداده  حك   دیني  های الليت  های كرسي  بودن  حصری  به   نيز  عادی  لانون  -ث
 انتخابات   لانون  2  ماده  وفق.  است  شده  مطر    مجریان  و  نگهبان  شورای  تفسير  در  صرفا

  290...    نمایندگان  عده»:  بعدی  اصالحات  با  7/9/1378  مصوب   اسالمي  شورای   مجلس 
  از   -تبصره.  بود  خواهداساسي  لانون  64  اصل   اساس  بر  آن   تعداد  افزایش   و  باشدمي  نفر

...«.  باشدمي  دیني  هایالليت  به  مربوط  ذیل  ترتيب  به  نفر  پنج  نمایندگان،  كل  تعداد   در : 
  شده   تضمين   كرسي  5  همان  موضوع،  و  شودنمي  مشاهده  افزایش  بر  ممنوعيتي  نيز  ماده  این 
  هر   و  گرفت  نظر  در  افزایش   امكان  عدم  معنای  به  را  حك   این   وانتنمي  لذا.  است

 . شود  تفسير مضيق صورت به باید اساسي حقوق سپهر  در محدودیتي

تبعيضي مثبت    ق.ا.ج.ا.ا  64اصل    ؛بنابراین با هر سه لس  تفسير لفظي، تاریخي و غایي
 3رود.دیني به شمار ميهای الليتبرای 

 

  اداره:  تهران)  اول  جلد  ،ایران  اسالمي  جمهوری   اساسي  لانون  بازنگری  شورای  مذاكرات  مشرو   صورت :  ک.ر.  1

 . 339  ص( 1364  اسالمي، شورای  مجلس عمومي روابط و فرهنگي   امور كل

  تحقيقات   ،«ایران  اسالمي  ریجمهو   اساسي  لانون  از  هنری  آثار  مجوز  صدور  نظام  افاده   سنجي  امكان»  آگاه،  وحيد.  2

 . 304 ص  ،(1395) ،77  شماره  حقولي،

  عمومي،   حقوق  دكتری   دوره  ایران،  اسالمي  جمهوری   نظام   مباني   تحليلي   بررسي   درس   تقریرات  آگاه،  وحيد.  3

 .  30 -35 صص   ،(1397)  جنوب، تهران  واحد اسالمي آزاد دانشگاه 
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دیني: تمرکز در دو استان تهران   هایاقلیت های تبعیض در ثبت نام نامزد  .3
 و اصفهان 

ثبت خصوص  نامزد  در  بسزایي  نام  اهميت  از  مكان  و  زمان  ركن  دو  انتخاباتي،  های 
ثبت برای  كافي  زمان  است.  ثبتبرخوردار  شعب  به  آسان  دسترسي  و  وجهه    نام  نام، 

انتخابات را حفظ و به منصه ظهور مي  لانون انتخابات    12ماده  رساند. وفق  همگاني بودن 
لانون  -  مجلس پس،  »الليت  -زین  انتخابيه  حوزه  كليمي،  های  مركزیت  زرتشتي،  دیني 
شمال  و  آشوری ارامنه  و  و«،  كلداني  تهران  جنوببرای    فرمانداری  فرمانداری ،  ارامنه 
 است.  اصفهان

/ 21/9  مصوباجرایي لانون انتخابات مجلس    نامه ن یي آ  21لانون و ماده    45وفق ماده  
بعدی    1378 اصالحات  آیين زین   –با  ظرف   -نامهپس،  باید  مجلس  نمایندگي  داوطلبان 

بوس  انتخابات  شروع  دستور  انتشار  تاریخ  از  روز  به    لهي هفت  مراجعه  با  كشور  وزارت 
حوزه   مركز  بخشداری  یا  یا فرمانداری  كشور  انتخابيه  و    وزارت  كشور(  داخل  )در 

نمای یا  كنسولگری  یا  سياسي سفارتخانه  كشور(،  ندگي  خارج    مخصوص   پرسشنامه  )در 
مدارک،  دریافت  را  داوطلبي  اعالم با  همراه  و  ماده    تسلي   تكميل  موجب  به    23نمایند. 

همان مقرره نيز، مشخصات داوطلبان نمایندگي به دو صورت روزانه و هفتگي )در پایان 
به    تهران و اصفهان(يه )های انتخابمراكز حوزه  (و بخشداران)فرمانداران  هفت روز( توسط  

اعالم   كشور  انتخابات  نمایندگان ميستاد  داوطلبي  بودن  یكسان  عدم  دليل  به  اما  شود. 
تبصره  های  الليت مطابق  اعالم    1مزبور،  برای  تهران  فرماندار  ماده،  كليه  این  مشخصات 

تفكيك    داوطلبان به  نيز  فهرست  چهار  باید  كشور  انتخابات  ستاد    كنندگان مراجعهبه 
و ارسال نماید. در خصوص    كرده  هي ته رتشتي، كليمي، آشوری و كلداني و ارامنه شمال  ز

دیگر   را  های  الليتكرسي  تكليف  این  اصفهان  فرماندار  نيز  جنوب  ارامنه  یعني  دیني 
 دار است. عهده

های  لانون، اعالم داوطلبي در »فرمانداری و بخشداری مراكز حوزه  45مستند به ماده  
ممك  ماده  انتخابيه«  وفق  اما  است.  »انتخابات  12ن  دیني الليت  لانون،  توسط    ...  های 

و   « های مزبور در آنجا سكونت دارند، انجام خواهد شدفرمانداران و بخشداراني كه الليت
ها  الليتارتباط با جمعيت  مركزیت حوزه انتخابيه، بي  بعنوانها  انتخاب این استاناین یعني  

دیني به استثنای ارامنه  های  الليتاین، اعالم داوطلبي برای    وجود   با ها نيست.  در این استان



 51  |آگاه و صبوریان گهرتی  |های دینی ... نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیت

شامل شهر   كه  تهران  در شهرستان  باید  باشد،  ساكن  داوطلب  كه  استاني  هر  در  جنوب، 
تهران، بخش مركزی، بخش كن و بخش آفتاب است، صورت گيرد. در خصوص ارامنه  

های مركزی،  اصفهان و بخش  جنوب، اعالم داوطلبي باید در شهرستان اصفهان شامل شهر
 ، جرلویه عليا، جلگه، بن رود و كوهپایه صورت گيرد.سفال جرلویه 

توجه   سراسر كشور  شده  ذكرموارد    بهبا  در  مجلس  انتخابات  برای  داوطلبي  اعالم   ،
فرمانداری صورت گيرد. اما این    2بخشداری و    9دیني باید در  های  الليتكرسي    5برای  

ثبت برای  مكان  و    یازده  تهران  شهرستان  دو  تنها  بلكه  نشده  توزیع  كشور  كل  در  نام 
نام داوطلبان هستند. در حالي كه دسترسي به بخشداری و فرمانداری   اصفهان ميزبان ثبت
نام از سهولت برخوردار است. بنابراین تبعيض    های مجلس در امر ثبت برای سایر كرسي

نامزدهای   برای  داوطلبي  اعالم  مكان  گونههای  الليتدر  به  نظر  دیني  از  كه  است  ای 
باشد و از ابتدای امر انتخابات یعني ثبت  همگاني بودن انتخابات، لابل نقد و محل تامل مي

ها و  زیرساخت  نام، برابری را مخدوش ساخته است. البته این موضوعي است كه با توسعه
 م نشده است.اجرایي شدن انتخابات الكترونيكي لابل رفع است كه تاكنون انجا 

 دیني های اقلیت های تبعیض در شرایط نامزد . 4
نامزد  28ماده   برای  الزم  شرایط  حسب  لانون  كه  كرده  تعيين  را  مجلس  انتخابات  های 

در ما  بحث  و  هستند  سلبي  و  ایجابي  نامزدها    مورد،  دین  به  كه  است  شرایطي  خصوص 
 باشد.خارج ميمربوط است و البالي به دليل عموميت از دامنه این پژوهش  

 دینيهای اقلیت العقیده بودن در دین نامزدهای ثابت . 4-1
از شرایط انتخاب شوندگان    « اعتقاد و التزام عملي به اسالملانون، »  28مطابق بند یك ماده  

های دیني مصر  در لانون داوطلبان نمایندگي الليتاین ماده، »  1است و به موجب تبصره  
عملي التزام  از  بند  به    اساسي  در  مذكور  خود   1اسالم،  دین  در  باید  و  بوده    مستثني 

باشندثابت بي  « العقيده  زمان  گذر  در  است. كه  مانده  تفاوت  1تغيير  و  سوای  لفظي  های 

 

  -2.  اسالم  به  عملي  التزام  و  اعتقاد  -1: ...  باشند  زیر  طشرای  دارای  باید  نام  ثبت  هنگام  شوندگان  انتخاب»  -28  ماده .  1

 مصر    دیني  هایالليت  نمایندگي  داوطلبان  -تبصره ...  فقيه    والیت  مترلي  اصل   و  اساسي  لانون  به  وفاداری  ابراز  -4...

 . «باشند يدهالعقثابت خود دین در  باید و  بوده  مستثني 1 بند  در مذكور اسالم، به عملي التزام از اساسي لانون  در
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دستيابي به اعتقاد یا ایمان افراد، ه  مستلزم ورود به حری     -محتوایي اعتقاد با ایمان؛ اوال
اند. ه  اینكه  آن را نهي كرده  ق.ا.ج.ا.ا  25و    23شخصي و تفتيش عقيده است كه اصول  

امری بسيار دشوار بوده و انحراف آن بسيار است. امری كه در خصوص مسلمان و غير آن  
نمي موضوع  به  كمكي  یك  تبصره  لحاظ  بدین  ندارد.  ثابتتفاوتي  احراز  و  العقيده كند 

ميهای  الليتبودن   بسيار صعب  مطالعه،  مورد  است  نماید.دیني  بند    گفتني  »ابراز 4در   ،
داني  كه وفاداری متفاوت  و اصل مترلي والیت فقيه« ذكر شده و مي  ق.ا.ج.ا.ا وفاداری به  

رغ  اینكه از ملت ایران هستند،  دیني بههای  الليتدانسته  با اعتقاد است، چرا كه مقنن مي
تظار داشت و به  توان از غيرمسلمان، اعتقاد به والیت فقيه را ان امت اسالم نبوده و نمي  ء جز

از   نيز جزیي  فقيه  والیت  كه  هرچند  نمود  استفاده  وفاداری  لفظ  از  دليل    ق.ا.ج.ا.ا همين 
  1حشو است.  28ماده   4بوده و این لسمت از بند 

عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه، صرف جامعه دیني مربوطه یا به  .  4-2
 طور کلي؟

انت بودن  محلي  جنبه  كه  مبه   شرایط  از  دیگر  ميیكي  متبادر  ذهن  به  را  كند،  خابات 
انتخابيه» حوزه  در  شهرت  سوء  بند  نداشتن  در  به    6«  عنایت  با  شهرت  سوء  این  است. 

انتخابات  سراسر شدن  برگزار  كه  های  الليتی  ارامنه  استثنای  به    مه ي ن  صورتبهدیني 
ه  گيرد. در حالي ك ي لرار ميبررس   موردهای دیني  الليتی هستند، در كليت این  سراسر

كرسي سایر  در  ویژگي  كرسياین  یعني  محدوده ها  و  دارد  محلي  جنبه  مسلمانان  های 
مي شامل  را  الليتكمتری  نيز وضعيت  جنبه  این  از  لذا  است.  شود.  متفاوت  دیني   باهای 

دیني    وجود جنبه  به  است  شهرت  سوء  مطلق  شرط،  این  بررسي  در  مالک  چون  این 
نمي انتئشود و كليه مسامحدود  بر ميل حوزه  تنها شرط سلبي  خابيه را در  بند  این  گيرد. 

لانون  28ماده   بعبارتي  نامزداست.  شهرت  حسن  بر  را  اصل  در  گذار  است.  داده  لرار  ها 
بررسي صالحيت هر   برای  آیا  اینكه  نویسندگان در خصوص  بررسي  راستا حسب  همين 

ير، مشخص شد كه  شود یا خیك از نامزدهای انتخابات از نهاد خاصي استعالم گرفته مي
خليفه شورای  چون  نهادهایي  از  نامزدها  شرایط  خصوص  در  كشور  برای  وزارت  گری 

كننده است.  كند. لذا پاسخ چنين نهادهایي برای نيل به هدف، بسيار تعيين ارامنه سوال مي

 

 . 156  ص( 1387 دادگستر،: تهران)ایران  اسالمي جمهوری اساسي  حقوق مختصر مهرپور، حسين. 1
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و حقوق   ق.ا.ج.ا.ا 13رسد. توضيح اینكه وفق اصل حال آنكه این روند صحيح به نظر نمي
نكا  و طالق    ، در موضوعه آن یعني ارث، وصيت،  های  الليتخصوص احوال شخصيه 

شود و برای این  دیني مسيحي، كليمي و زرتشتي وفق مقررات خاص دیني ایشان رفتار مي
نهادهایي چون كليساها و شورای خليفه شود و نظر آنها عينا در  گری استعالم ميمه  از 

و    ندستها مواردی غيرسياسي و از احوال شخصيه  هگيرد. اما این ها لرار مياحكام دادگاه
د. لذا همانقدر كه استعالم از این نهادها  نشواساسا وارد به اصل اعتقاد و التزام عملي نمي

نادرست مي افراد  در احوال شخصيه صحيح است، در احراز صالحيت  این  باشد چرا كه 
توان از آنها در آگاهي  يكيشان خود نبوده و تنها م مرجع تشخيص یا احراز صالحيت ه 

از مقررات احوال شخصيه در دین مورد نظر بهره برد. به بيان بهتر، ایشان در اموری غير از  
 كيشان خود ندارند.احكام دیني، صالحيتي برای نظردهي در مورد ه 

 ها کننده به صالحیت نامزد تبعیض در ترکیب مراجع رسیدگي .5
نامزد تطبيق  خصوص  شرایطدر  با  هيئت  ها  شوندگان،  انتخاب  نظارت  لانوني  با  هایي 

دهند و سرآخر در مجلس  شورای نگهبان و مآال خود شورا بررسي صالحيت را انجام مي
نهایي و لطعي مي از منظر با تایيد اعتبارنامه، بررسي صالحيت  بند صرفا  این  شود كه در 
 شود. رعایت برابری نامزدهای مسلمان با غير آن تحليل مي

 دیني های اقلیت های اجرایي با نسبت ترکیب هیئت  .5-1
نامزد به صالحيت  مرحله رسيدگي  داوطلبي كردهاولين  اعالم  در  هایي كه  ی  ها ئتي ه اند 

مي صورت  این  اجرایي  تركيب  و  ئتيهگيرد.  حكومت  نمایندگان  از  گروهي  شامل  ها 
اجرایي با حضور    ت ئ يهلانون،    31، معتمدان مردم است. وفق ماده  اصطال   بهگروهي از  

احوال مركز حوزه انتخابيه    يس ثبتی نظارت شورای نگهبان و عضویت دادستان و ر  ئتيه
تشكيل    نامعتمداز    نفر  8و   مركز  این  در  انتخابيه  حوزه  مركز  فرماندار  ریاست  با  محل 
مي  8.  گردديم انتخاب  چنين  مذكور  حوزه  نفر  مركز  بخشدار  یا  فرماندار  كه  شوند 

بر  نفر  30  نكهیا  از  عدبانتخابيه،   معتمدان را  باید  از    ئت ي ه از    یيد صالحيت آنان رااتگزید 
شورای نگهبان و رئيس    نظارت  ئتي در حضور ه   نفر  30نظارت شورای نگهبان بگيرد. این  

هشت نفر را بعنوان معتمدین اصلي و پنج نفر را بعنوان معتمدین    ، احوال از بين خود  ثبت
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لانون و    32)ماده    نمایندمخفي و اكثریت نسبي انتخاب مي  یرأ  اباجرایي    ئتي ه   البدليعل
 آن(.  1تبصره 

هيئتهای  الليتبنابراین   در  انتخاب  و  مشاركت  امكان  دارند.  دیني  را  اجرایي  های 
ماده   تبصره  به  مستند  و  آیين   14چنانكه  تهران  فرمانداران  حوزه  )  اصفهان نامه،  مراكز 

تعيين  ند  مكلف  انتخابيه(  هيئت مبرای  الليت  عتمدان  از  اجرایي  همان    30ها  معتمدان  نفر 
نمایند دعوت  مقرراتالليت  و  مقنن  اینجا  لذا  سخاوت.  با  به  گذار  را  عرصه  مندی، 

نموده واگذار  نگهبان  شورای  تایيد  مورد  غيرمسلمان  مردمي  شایسته  معتمدین  كه  اند 
از همكاری سمي این خصوص  نویسندگان، در  بررسي  نهاد  های مردمزمانانماید. حسب 

گری كلدانيان و شورای خليفه،  آشوریان  ،زرتشتيان، كليميانهای  )سمن   های دیني الليت
 شود.  استفاده مي  ارامنه(

های اجرایي  ، ضابطه موجود در انتخاب معتمدان هيئتلانون  32گفتني است طبق ماده  
بومي بوده و یا    وخابيه  ت روحانيون و معتمدان الشار مختلف مردم حوزه اناین است كه از  

های  الليتباشند. لفظ روحانيون،  حدالل دارای سه سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه  
این    2بدرستي در تبصره    ایمان و التزام عملي به اسالمگيرد. همچنين  دیني را نيز در برمي

بند از زاویه    ن لذا در ای  ، از شرایط معتمدین است.دینيهای  الليتبجز  ي  یهاحوزه  ماده در
 باشد.دید مقاله یعني برابری، نقدی وارد نمي

 دینيهای اقلیتهای نظارت شورای نگهبان با نسبت ترکیب هیئت . 5-2
هيئت در  نامزدها  صالحيت  به  رسيدگي  از  در  بعد  بررسي  برای  نتایج  اجرایي،  های 

مراتب داردهيئت به طي  نياز  نگهبان  نگهبان و شورای  نظارت شورای  پایان   بعد  .های  از 
ثبت داوطلبان    نام،   مهلت  لرار  صالحيت  رسيدگي  هي   گرفته مورد  به  نتيجه  های  تئو 

لانون نظارت شورای نگهبان    6و    5،  1لانون(. مطابق مواد    50)ماده    دشومينظارت اعالم  
مصوب   اسالمي  شورای  مجلس  انتخابات  هيئت9/5/1365بر  تركيب  بر ،  نظارت  های 

در  سه  در  گونهجانتخابات  به  مركزی،  و  استان  انتخابيه،  حوزه  تنهاه  كه  است  افراد    ای 
شود.  اجازه عضویت دارند و هيچ نشاني از كثرت دیني در این تركيب دیده نمي  مسلمان

انحصار   در  پایاني  سطح  سه  انتخابات،  بر  نظارت  كارویژه  اصلي  سطح  چهار  از  لذا 
كيش خود نظارتي تام دارند.  غير ه   دینيهای  الليتمسلمانان است و ایشان بر صالحيت  
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تضميني   نامزدهای  خصوص  در  برابری  رعایت  برای  داشت  جا  دیني،  های  الليتلذا 
 بود.حدالل یك نفر از ميان ایشان مي

دیني در مجلسي با اکثریت قریب به  های  اقلیتتایید اعتبارنامه منتخبان  .  5-3
 اتفاق مسلمان 

رابط در  لبل گفته شد  برونآنچه در سطور  مراجع  با  نامزدها    تي صالح   صيتشخ  یالوهه 
  ت ي صالح   نهيدر زم  ندگانیاعتبارنامه نما  بی با تصو  زي مراجع، لوه مقننه ن  نیاز ا  یبود. سوا
ا م  یفاینامزدها  صالحيت  .  كندينقش  احراز  برای  سياسي  روش  بعنوان  روش  این  از 

مي نام  انتخابات  و سالمت  انتخاباتي  لانون   70و  66،  27  ،26مواد  مطابق    1برند.نامزدهای 
از    پس  با اصالحات بعدی  1379/ 20/01مصوب    داخلي مجلس شورای اسالمي  نامهن یي آ

شعب،    ن یا  فیاز وظا  يك ی.  شونديم   يدر پانزده شعبه تقس  نامزدها  ف،ي انجام مراس  تحل
عب، دو  به اعتبارنامه در ش  يدگي بعد از رس     .روديبه شمار م  نامزدهابه اعتبارنامه    يدگي رس

اعتبارنامه است كه جهت    دي بر تائ  ي حالت گزارش شعب مبن   كیدر    ؛حالت متصور است
  مه بر رد اعتبارنا  يگزارش شعبه مبن   گر،ی. در حالت دشوديبه مجلس ارائه م  یري گ يتصم

  ، شود يارجاع م  قيتحق   وني سي به كم   سهي رئ   ئتيه   قیحالت گزارش از طر  نیاست كه در ا
تصم از  تصم   قي تحق  ونيسي كم  در  ی ري گ يبعد  مجلس    یينها  یري گ ي موضوع جهت  در 

 .  شوديمطر  م
جز  نيست  آن  غير  و  مسلمان  نمایندگان  ميان  تفاوتي  اعتبارنامه،  بررسي  در خصوص 

الليتي   اعتبارنامه  به  اتفاق  به  لریب  و  لاطع  اكثریتي  حال،  هر  به  رسيدگي    5اینكه  نفره 
دامي از  خروج  و  بغض  و  حب  صورت  در  و  آن  كنند  از  عددی  اكثریت  انصاف،  یره 

با این حال در بررسي ادوار ده دیني  های  الليتگانه مجلس، تنها منتخب  مسلمانان است. 
، نامزد منتخب جامعه دیني كليميان در مجلس  فرهمندپوراسحاق    ؛اش رد شدكه اعتبارنامه

 

 آمریكا،   های كشور  در   پارلمان  نمایندگان   نامه اعتبار  تصویب »   صابری،  روشنك  و   ازندریاني   گرجي   اكبرعلي.  1

 . 76  ص ،(1392) ، 6 و 5 هایشماره  انتخابات، مطالعات ،«ایران و آلمان
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مي  ،اول نشان  كه  نمایبود  عليه  تبعيضي  یا  سختگيری  عمال  خصو  این  در  ندگان دهد 
 1ها نيست. الليت

 دیني   هایاقلیت های انتخابیه بندی حوزهتبعیض در تقسیم  .6
به حوزه سرزمين  تقسي  صحيح  انتخابات،  نظام  فرعي،  در  و  اصلي  از  اع   انتخاباتي  های 

آسان   مدیریت  و  برگزاری  در  گام  نخستين  دارد.  سرنوشت  تعيين  حق  با  مستقي   رابطه 
تقسي  در  باید  را  حوزهانتخابات  به  كشور  كرد. بندی  جستجو  انتخاباتي  دليق   در   2بندی 

لانوني با مرزهای دليق و تعداد مشخصي نماینده را    شده  شناخته، محدوده جغرافيایي  والع
عوامل انساني، سياسي، جغرافيایي و    ق.ا.ج.ا.ا  64مستند به اصل    3اند. حوزه انتخابيه دانسته

 موثر است. نظایر آنها در تعيين حوزه انتخابيه 
استانتقسي  بر  ناظر  جنوب،  و  شمال  به  ارمني  مسيحيان  انتخابيه  حوزه  های  بندی 

های انتخابيه مجلس شورای  نشين شمالي و جنوبي است. لانون تعيين محدوده حوزهارمني

 

  -2.  پهلوی  دربار  با  ارتباط  و  تدریس  -1:  است  شر   این  به  تحقيق  كميسيون  سوی  از  ایشان  اعتبارنامه  رد  دالیل. »1

  مهاجرت   ترتيب  و  یهودیان  اسكان  برای  و  است  یهودی  آموزشي  سازمان  كه   ORTمؤسسه    با  همكاری   و  فعاليت

  های گيریموضع  -3.  كندمي  همكاری  لدس   رزمينس  در   شغاليا  منطقه   در  اسكانشان  و   دنيا   مختلف   نقاط  از  هاآن

  خصوص  در  گيری موضع  -4.  ایران   در  آمریكا  جنایات  گيری گروگان  مورد   در   فرهمندپور   اسحاق  آلای   سياسي

 :  ایشان دفاعيات  اما. مخدر مواد لاچالچي  پور،دانيال  اعدام

  و   نداشت   كار  این  انجام   برای  رغبتي  ازیر  شد،  ام انج  كار  این  فشار  تحت  پهلوی،  بهمن   به  من  تدریس  خصوص  در  -1

  بوده   پست  این  لالب  در  موسسه  با   همكاری  من،  معلمي  شغل  به  توجه  با  -2.  نكشيد  طول   بيشتر  جلسه  چند  تدریس  این

  در   گيری موضع  هيچ   من   -3.  آمدم  بيرون  موسسه  این  از   نيز  1348  سال.  نداشت   آن  فعاليت   از   اطالعي  هيچ .  است

  صورت   تحریف  هاروزنامه  سوی  از  زمينه  این  در  و  ام نكرده   باشد،  ایران  مصالح  رخالفب  كه   گيریگروگان  خصوص

 از  خصوص  این  در  مردم  از  بسياری  بودند،  من  انتخابيه  حوزه   ساكن  پوردانيال   آلای  اینكه  به  عنایت  با  -4.  است  گرفته

  از   خيلي   انجام   الليت،  مسائل   به  وابستگي  -5.  شدم  ایشان  اعدام   حك   پيگير  من   حيث  این  از  كردند،مي  سوال  من

  اعتراضات   خيلي  و  هانه  خيلي   كارها،  خيلي  ساده،  خيلي  شاید  بودم  مسلمان  فرد  یك   اگر.  است  گرفته  من   از  را   كارها

  به   بستگي  هيچ  نشدنش،  رد  یا  شدن  رد  اینجا  در  من  اعتبارنامه  كه  است  ذكر  لابل  نيز  نكته  این.  بكن   توانست مي  را

  اسالمي،   شورای   مجلس   مذاكرات  مشرو )  «ندارد  مسلمان  جامعه   و  یهود  جامعه   ميان  برادری  و  یهود   عه جام  منافع

 .(463  ص ،1359/ 26/5 ،35  جلسه اول، دوره 

 . 173 ص( 1394 سمت،: تهران) دوم چاپ  ،اساسي حقوق كليات ویژه، رضامحمد. 2

 . 242 ص ( 1383 سمت،:  تهران) سيسيا رافيایجغ در جدید هایافق راد،كاویاني مراد و نيا حافظ رضامحمد. 3
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مصوب   تقسي   30/1/1366اسالمي  حوزهبه  لالب  در  ایران  للمرو  انتخابي  بندی  های 
های تهران، مركزی، آذربایجان غربي،  انون، ارامنه شمال؛ استانپرداخته است. طبق این ل

همدان،   زنجان،  )رضوی(،  خراسان  سمنان،  مازندران،  گيالن،  شرلي،  آذربایجان 
در   را  ایالم  و  )باختران(  كرمانشاه  استانردي گيبرمكردستان،  شامل  جنوب  ارامنه  های  . 

سيست  هرمزگان،  كرمان،  فارس،  خوزستان،  یزد،  لرستان،  اصفهان،  بلوچستان،  و  ان 
شود. همچنين با تاسيس  احمد و كهگيلویه را شامل ميچهارمحال و بختياری، بوشهر، بویر

این  استان ل ،  و  شمالي  خراسان  جنوبي،  خراسان  لزوین،  گلستان،  البرز،  اردبيل،  های 
 1ها را باید در حوزه ارامنه شمال دانست.استان

ها یك حوزه فرعي  هر كدام از این استانيست كه  بندی مذكور به معنای این نتقسي 
مي برای  بشمار  انتخابيه  حوزه  آن  در  داخل  یك،  هر  كه  است  معني  این  به  بلكه  رود 

است.دهیرأ كلدانيان    حوزه  ي  و  آشوریان  و  كليميان  زرتشتيان،  تك    صورتبهانتخابيه 
مي برگزار  كشور  سراسر  در  نيز  كرسي  جنوب  و  شمال  ارامنه  كرسي  تك  رچند هشود. 

 شوند.برگزار مي سراسرینيمه  صورتبههستند ولي 

 دیي تا در خصوص تغيير حوزه انتخابيه باید تفكيكي بين زماني كه صالحيت یك نامزد  
شد. در خصوص لسمت اول   لائل ي كه هنوز به بررسي صالحيت پرداخته نشده  زمان  با شده، 

موجب   انتخابيه   واحده   ماده به  حوزه  تغيير  مجلس   لانون  نمایندگي  مصوب   داوطلبان 
از    1382/ 10/ 24 نامزد   دیي تا بعد  برای  ها  صالحيت،  اول آن   بار ك ی فقط  مرحله  در  ه  

تا پانزده روز لبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابيه خود را دارند كه  انتخابات هر دوره اجازه  
 كلداني  و  ي، آشوریدیني زرتشتي، كليمهای  الليت های . این موضوع برای نامزد تغيير دهند 

آن   عماًل در  نامزد  بررسي صالحيت  موجود،  عملي  رویه  به  توجه  با  چون  نيست،  ممكن 
تواند تغيير حوزه انتخابيه دهد، جامعه دیني صورت گرفته است. ولي نامزد كرسي ارامنه مي 

ت زیرا ارامنه دو كرسي شمال و جنوب دارند. مبنای این دو كرسي بين ارامنه، جغرافيایي اس 
داشته  مانعي وجود  ندارند كه  با یكدیگر  تفاوتي  از حيث مذهب  ارامنه شمال و جنوب  و 

 

  لانون   -2.  1372/ 22/1  مصوب  اردبيل  استان   تأسيس   لانون   -1:  است  زیر  شر    به   ها استان  این  تأسيس   لوانين .  1

  استان   ایجاد  لانون   -4.  16/9/1376  مصوب  گلستان  استان  تأسيس   لانون   -3.  1389/ 2/4  مصوب   البرز   استان   تأسيس 

  ل    استان  ایجاد  لانون  -6.  1383/ 29/2  مصوب  استان  سه  به  خراسان  استان  قسي  ت  لانون  -5.  1376/ 4/3  مصوب  لزوین

 . 1375/ 4/2 مصوب
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دوم،    باشد.  با   گذار لانون اما در حالت  انتخابيه  تغيير حوزه  این  اختيار كرده است.  سكوت 
 به استثنای ارامنه موضوعا منتفي است.دیني  های الليت عنایت به دالیل پيش گفته، برای 

نام و اخذ    شعب ثبت های فرعي و  سندگان در خصوص شمار حوزهحسب بررسي نوی
دیني در سراسر كشور، نتایج حاكي از دسترسي  های  الليتی در انتخابات مجلس برای  رأ

ي است كه در مشاركت سياسي آنها  ده یرأبرای  ها  الليتمشكل بسياری از اعضای این  
شعب اخذ  مبني بر دایر كردن  انون  ل  44مجوز ماده    وجود  باگذار است. در حالي كه    ر ي تأث

باشد، این مه  عملي  نمينقاطي كه تأسيس شعب ثابت اخذ رأی مقدور  برای  رأی سيار  
و   تعداد  تعيين  است.  ثبتنشده  شعب  استقرار  رأی    محل  اخذ  و  عهده  نام  ی  هائتي ه بر 

   های انتخابيه و به لرار ذیل است:اجرایي حوزه

 اخذ رای  ، م و(: شعب ثبت 1 مول شم رق ) 

های اقلیت
 دیني

 عنوان حوزه 
 مجموع

ی رأ، م و اخذ شم ر شعب ثبت  

 زرتشتیان 
تهران  
 )اصلی( 

 9 اه از  اصفه ن  تفت  اردک ن شیراز  کرت ن یزد تیبم 

6 1 4 1 1 1 1 1 1 17 

ارامنه 
 شمال 

تهران  
 )اصلی( 

 7   مرا،زلی  س ری اراک  اروتیه  تبریز  گرگ ن

17 1 1 1 1 1 1 25 

یان آشور
و 

 کلدانیان

تهران  
 )اصلی( 

و تیمه  شهرنیش ه اه از  اروتیه  سلم س فردیس  6 

6 1 1 5 1 1 15 

ارامنه 
 جنوب

اصفه ن  
 )اصلی( 

و تیمه  شهرنیش ه فریمن اه از  شیراز   5 

2 1 1 1 1 6 

 کلیمیان

تهران  
 )اصلی( 

 4 اصفه ن  کرت ،  ق شیراز 

6 2 1 1 10 

ثبت شعب  محدود  اخذ  شمار  و  رای  نام  از  بسياری  بعد  رای،  دليل  به  را  دهندگان 
كند. این موضوع، تبعيض  مسافت از مشاركت سياسي و حق تعيين سرنوشت خود دور مي
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برای   به سهولت  های  الليتناروایي  افراد مسلمان  برای  این حق  دیني است. در حالي كه 
 بل رفع است. باشد. موضوعي كه با برگزاری الكترونيكي انتخابات لالابل تحقق مي

 دیني هایاقلیتدهي به نامزدهای ی رأتبعیض در افراد واجد صالحیت  .7
دهي به نامزدهایي با دین و مذهب متفاوت و و تشخيص این  در این بند ظرفيت لانوني رای

 مه  در عمل واكاوی شده است. 

 دهي با دین و مذهب متفاوت  ی رأامکان قانوني . 7-1
توان انتخابات را به لبل  در نظام انتخابات برخوردار است كه ميي از چنان اهميتي  دهیرأ

ای  شونده، دليلي است برای اینكه مجموعه  نقش و جایگاه انتخاب  1و بعد آن تقسي  نمود. 
كننده وضع شود. اما این شرایط باید منطقي، عقلي و عيني باشد تا  از شرایط برای انتخاب

افرا یا محروميت برای  لانون در راستای   27وفق ماده    2د شایسته نگردد.باعث محدودیت 
كشور،  عمومي  اداره  ساحت  در  سياسي  مشاركت  حق  برای    3گسترش  شرط  سه  تنها 

 سال تمام.   18: تابعيت ایران، عقل و داشتن است بيني شدهكنندگان پيش انتخاب 
دهي اما این است كه هر شخص تنها در جامعه دیني خود، حق رای  یرأرویه عملي  

انتخابد بعبارتي وحدت جامعه دیني  این  ادن دارد.  كننده و شونده مالک بوده و مستند 
اصل   دوم  بخش  رویه،    ق.ا.ج.ا.ا  64رویه،  وفق  است.  شده  اعضای  یرأدانسته  دهي 

دیني به مسلمانان با منعي مواجه نيست زیرا ه  شناسایي آنها آسان نيست و ه   های  الليت
اما عكس این موضوع مشكل است، زیرا ه  شناسایي   موافقند. اینكه دولتمردان با این مه 

باشد و ها ممكن ميدیني دیگر و اسامي آنهای  الليتمسلمانان با توجه به محدود بودن  
امكان   معموال  اینكه  حوزهیرأه   در  مسلمانان  در  دهي  مساله  البته  كه  نيست  آنها  های 

شود. البته این موضوع به دليل عدم تاثير ياینجا حقولي نبوده و عمال و در اجرا ممانعت م
این   نمایندگان  تعداد  از  هاالليتدر  عمومي خودداری  افكار  در  تاكنون  و  بوده  مغفول   ،

 

  ارزیابي   و  كيفيت  ایران؛  در  انتخابات  مدیریت»  فارساني،  بالری  مهدی  و  فدافن   طاهری   دانيال   ليصری،  نوراهلل.  1

 . 15  ص ،(1394) ،13 شماره  سياست، راهبردی هایپژوهش ،«اجرا

 . 236 ص(  1387 مجد،: تهران) دموكراتيك انتخابات  حقوق خسروی، حسن. 2

  دوم   جلد  ،هاآزادی  و   هاحق  از   تحليلي   جستارهایي  معاصر،  جهان  در  بشر  حقوق  سيدفاطمي،لاری    سيدمحمد .  3

 .  89-90  صص( 1388  دانش، شهر: تهران)
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ی به دليل داشتن دیني متفاوت مطر  نشده است. اما این رویه، صحيح و منطبق  رأگرفتن  
، چنين منعي را برای شهروندان و نه لوانين و مقررات انتخاباتي  ق.ا.ج.ا.ابا لانون نيست. نه  

نداشته تبعيضبيان  تفسير  با  حتي  اصل  اند.  از  فعلي  نيز   64آميز  شد  رد  مقاله  این  در  كه 
در   مذكور  بشر  با حقوق  موضوعي كه  ندارد.  و    ق.ا.ج.ا.اهمخواني  ملت  و فصل حقوق 

 نيز همخواني ندارد. ق.ا.ج.ا.ارو  
موجود، خالف   عملي  حقوق    ق.ا.ج.ا.ا رویه  نمایندگان  و  انتخابات  های  الليت موضوعه 

نماینده تضميني ایشان و    5دیني است، زیرا مطابق لوانين و مقررات انتخاباتي با یادآوری تعداد  
 كيش رای دهنده، وضعيت به شر  زیر است:  دهي به نامزدی غير ه  ی رأ صرفا از بابت امكان  

 دهي(: وضعیت رأی2جدول شماره )
کنندهانتخاب ردیف شونده نتخابا   وضعیت 

 تج ز تسلم ن تسلم ن 1

 تج ز غیرتسلم ن  تسلم ن 2

 تج ز تسلم ن غیرتسلم ن  3

 تج ز غیرتسلم ن  غیرتسلم ن  4

موجود   رویه  چرایي  گویای  اسالمي  شورای  مجلس  تاریخ  از  برگي  رابطه  همين  در 
انتخابات مجلس مصوب   اساسي و عادی است. الیحه  لوانين  ا  1362خالف  از  عالم  بعد 

مقرر داشته بود:   گونهن یاآن    30ماده    2وصول در مجلس، دچار تغييراتي گردید و تبصره  
اما   «.نماینده مسلمان در مجلس داشته باشند   تواننديدینى در صورت تمایل م  یهاتي الل»

داشتند كه  بيان    گونهن یاآلای خلخالي    جمله  ازاین مه  به تصویب نرسيد. مخالفان حذف  
ای حذف  دامنه  با  تبصره،  این  ریپذانتخابن  ميها  الليتی  برای  محدود  بنابراین  شود! 

نگردد:   این حك  حذف  كه  است  بهتر  آنها  حقوق  مرعایت  مدافع حقوق     يخواهي»ما 
مى  كهيولت  .باشي   هاتي الل الليتى  عده  آلا یك  فالن  كه  بگویند  مثاًل    یخواهند  مسلمان 
بایدمى ما  چرا  بشود،  ما  وكيل  نوع   خواهد  یك  والعاً  این  بگيری ؟  او  از  را  حق  این 
استحق آلایان  براى  رئ...    كشى  رئيس  آنه  جمهور  س ي مگر  مگر  نيست،  مسلمان  ا 
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شان مسلمانند، همه  اینها  ، مگر شوراى نگهبان  ، شانیيمگر شوراى عالى لضا  ،شانیالوزرا
  1. بخورد؟!«  يدباید این ل  نجا ی چى شد كه در ا

 دهي  یرأدیني در  هایاقلیت خیص امکان قانوني تش . 7-2
ی دادن باید كارت ملي و شناسنامه خود را به  رأ به هنگام    دهندگان ی رأ لانون،    10طبق ماده  

اینكه   تشخيص  برای  باشند.  داشته  مسلمان    ی رأ همراه  یا  و  زرتشتي  كليمي،  مسيحي،  دهنده 
شيوه  بجز  باید است،  خانوادگي،  نام  و  نام  از  و گمان  موضوعه    هایي چون حدس  به حقوق 

لانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي برای  رجوع نمود. در خصوص كارت ملي، در  
جز اختصاص شماره ملي به اتباع و الزام به همراه داشتن    1376/ 2/ 17مصوب  كليه اتباع ایراني 

هيات دولت ه ، وفق    1378/ 12/ 1نامه اجرایي آن مصوب  آن، حك  دیگری نيست. در آیين 
)چ( ماده یك؛ در كارت باید مشخصات فردی، شماره ملي و كد پستي درج شود. در    بند 

 همين مقرره نيز اطالعات فردی ذكر شده كه دین و مذهب در آن نيست.    5ماده  
مصوب   اطالعات  به  آزاد  دسترسي  و  انتشار  لانون  حوزه،  این  در  دیگر حقولي  منبع 

لان  6/11/1387 این  بند )ب( ماده یك  عبارت است از    اطالعات شخصيون،  است. وفق 
های محل سكونت و محل كار، وضعيت  طالعات فردی نظير نام و نام خانوادگي، نشاني»ا

عادت خانوادگي،  ناراحتيزندگي  فردی،  رمز  های  و  بانكي  شماره حساب  های جسمي، 
دین و  «. در این بند به دین و مذهب اشاره نشده اما با توجه به تمثيلي بودن مصادیق،  عبور 

لرار مي دامنه  این  در  به طور حت   این  مذهب  بند دوم فصل چهارم  در  اینكه  گيرد. كما 
ماده   از حری  خصوصي« طي  با عنوان »حمایت  »14لانون  چنانچه اطالعات درخواست  ، 

نقض   با  كه  باشد  اطالعاتي  زمره  در  یا  و  باشد  اشخاص  به حری  خصوصي  مربوط  شده 
«. لذا بر حصيل شده، درخواست دسترسي باید رد شوداحكام مربوط به حری  خصوصي ت

اصل   داخل    ق.ا.ج.ا.ا  23پایه  بر  جملگي  یادشده  مفاد  عقيده،  تفتيش  ممنوعيت  بر  مبني 
 بودن دین و مذهب شهروندان در حری  خصوصي تاكيد دارد. 

احواللانون    است    16/4/1355  مصوب  ثبت  منبع حقولي  دیگر  بعدی،  با اصالحات 
این لانون، مندرجات شناسنامه احصا شده    36آید. طبق ماده  وع بكار ميكه در این موض

نيز این مه  اضافه نشد. با    1363/  18/10كه دین و مذهب در آن نيست و در اصالحات  
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تبصره   وفق  حال،  ماده    4این  به  ماده    20الحالي  ثبت    9)موضوع  لانون  اصال   لانون 
الليت»  احوال(،   نوع دین  ،اخته شده در لانون اساسي كشورهای دیني شن در اسناد سجلي 

مراتب تشرف پيروان ادیان دیگر به دین مبين  ه  »  6به موجب تبصره    «.شود آنان ليد مي
. شود« ثبت مي  خانوادگي آنان در اسناد سجلي   مربوط به نام و نام  اسالم همراه با تغييرات
ع در خصوص مذاهب دین  ای به مذهب نشده و این موضوها اشارهاما در هيچ یك از آن

مشكل روبرو مي با  را  تشخيص  تفتيش  مسيحيت،  منع  و  لذا ظاهرا حری  خصوصي  كند. 
باشد. نظر داشت كه سند سجلي با شناسنامه متفاوت مي  عقيده نقض شده است. اما باید در
دین   درج  از  منظور  اینكه  سندی  های  الليتچه  ثبت  كه    بادیني،  است  مادر  سند  عنوان 

 بوده و شناسنامه تنها دارای برخي از اطالعات سند مادر است نه همه آن. محرمانه 
شود اما در بنابراین دین و مذهب در شناسنامه و كارت ملي هيچيك از ایرانيان ذكر نمي 

الليت  گيری به اسناد مادر دسترسي ی رأ شود. لذا اگر در هنگام  ها درج مي سند مادر برای 
 تشخيص افراد مسلمان از غيرمسلمان وجود ندارد.  وجود داشته باشد، مشكلي برای 

 و پیشنهادها   گیرینتیجه

تواند باشد: دیني واجد دو تفسير ميهای  الليتكرسي    5. در خصوص  ق.ا.ج.ا.ا  64اصل   
عين »تضمين    ها و دیگری، امكان این مه  درهای الليتیكي عدم امكان افزایش كرسي

يز است كه به دالیلي از جمله عدم انطباق با اصل  آمحدالل كرسي«. برداشت اول تبعيض
مفاد    64 با سایر  مغایرت  نظر مي  ق.ا.ج.ا.او  به  برداشت دوم  مردود  با  اما  نماینده   5رسد. 

مذكور، حداللي هستند كه وفق همان اصل با لحاظ شدن عوامل موثر سياسي و انساني و  
 ... لابل افزایش هستند. 

وعه و رویه عملي نهادهای مجری و ناظر انتخابات  ، حقوق موض64لذا برخالف اصل  
 مجلس، واجد تبعيض منفي است:

  2  و بخشداری 9 در باید دیني  هایالليت  كرسي 5 برای كشور سراسر در داوطلبي اعالم* 
  شهرستان   دو  در  تنها  مكان  یازده  این   اما.  گيرد  صورت(  كشور  وزارت  سوای)  فرمانداری

 سایر  برای  فرمانداری  و  بخشداری  به  دسترسي   كه  حالي  در  .اندشده  والع  اصفهان   و  تهران
  با   تبعيض  این .  است  آميزتبعيض  منظر،  این   از  و  است  ممكن   آساني  به  مجلس   هایكرسي

 .است نشده محقق تاكنون  كه  موضوعي. است رفع لابل الكترونيك انتخابات
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 التزام  و  اعتقاد   احراز   همچون  دیني،   هایالليت  برای  بودن  العقيده  ثابت  شرط  احراز*  
  امنيت   كننده  مخدوش  و  ارزیابي  لابلغير  انتزاعي،  مبه ،  مسلمانان  برای  اسالم  به  عملي
  صالحيت   بررسي  در  نگهبان  شورای  برای  احراز  حال،  این   با.  است  شهروندان  حقولي
  استعالم   و   است  بيشتر  سليقه   اعمال  امكان  و  تر مشكل  دیني،  هایالليت  انتخابات  هاینامزد 
  این  و  بوده  شخصيه  احوال  لئمسا  استعالم  از  متفاوت  نيز  هاالليت  این   دیني  ادهاینه  از

 .ندارند خصوص  این  در  صالحيتي نهادها

  شده   سبب  دیني،  هایالليت  انتخابات  رأی   اخذ  شعب   و  فرعي  هایحوزه  نامناسب  توزیع*  
  اركت مش  حق  اعمال  و  نشود  رعایت  دهندگانرای  برای  هاصندوق  به  دسترسي  سهولت  كه

  انتخابات   امكان   شدن  فراه   با  نيز  تبعيض  این   البته.  شود   همراه  دشواری  با  سياسي
 .  است رفع  لابل الكترونيك

. است  آميزتبعيض  نيز  هاالليت  این   نمایندگان  انتخابات در    دخيل  نهادهای   تركيب *  
  ، دیني  هایالليت  نمایندگان  حضور  امكان  آنها  در   كه  اجرایي  هایهيئت  برخالف

  و   استان  انتخابيه،  حوزه  نظارت  های هيئت  یعني   باالتر  و  اصلي   سطو   در  شده  بيني پيش 
 . است شده  عيان منفي تبعيض  و بوده شرط مسلماني ،مركزی

  و   ندارد  وجود  لانوني  منع  نيز  برعكس   و  دیني  هایالليت  به  مسلمانان  دهيرأی  امكان  در*  
  امكان   ه   عادی  لوانين   حتي  و  است  ا.ا.ج.ا.ق  مفاد  سایر  و   64  اصل  موافق  مه   این   اتفالا
  ممانعت   بر  مبني  موجود  عملي  رویه  و  ننموده  فراه   را  آن  غير  از  مسلمان  تشخيص  لانوني
 .است برابری اصل و عادی  و اساسي لوانين  مغایر مه ، این 

نهایت،   عليه    ق.ا.ج.ا.ادر  انتخاباتي  های  الليتتبعيضي  نظام  در  را  غيرمسلمان  دیني 
اند. رده اما لوانين عادی و روندهای عملي، زمينه تبعيض را فراه  نمودهمجلس ایجاد نك

منصفانه است كه  از ستون انتخابات آزاد و  اداره كشورش در    هركس های  حق دارد در 
نامزد    چارچوب برای  مساوی  مولعيت  از  و  كند  مشاركت  اساسي  برخوردار  لانون  شدن 

برای   محدودیت  وضع  لذا  نریپذانتخابباشد.  مبنای  ی  بر  تبعيض  عدم  اصل  نالض  باید 
دیني مورد  های  الليتخصوص    نژاد، رنگ، دین، مذهب و مانند آنها باشد. امری كه در

   مطالعه به طور كامل رعایت شده است.
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