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The right to political participation is a fundamental human right that 

derives from self-determination. This right is set out in important 

instruments such as the Universal Declaration of Human Rights, the 

International Covenant on Civil and Political Rights, the European 

Convention on Human Rights, and etc. One of the obvious aspects of 

the right to political participation is the right to vote. The views of 

these instruments on voting are a rights-based view towards citizens 

and a commitment-based view towards governments. However, in 

some countries there is an electoral system in which voting and 

participation in elections is a civic duty and not doing so is liable for 

punishment. In this study, using a descriptive-analytical method, while 

reviewing the views of institutions such as the Human Rights 

Committee and the European Commission on Human Rights, we are 

seeking to answer this question: is compulsory voting in conflict with 

human rights instruments? The findings of the study indicate that what 

is mandatory in a compulsory voting system is merely the presence of 

the voter at the ballot box and casting a vote. As such, the observance 

of the principle of secret voting prevents the violation of human rights 

such as freedom of thought, freedom of opinion, freedom of 

conscience and freedom of speech. Therefore, compulsory voting, 

provided that voting is secret, does not conflict with human rights.  
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 چکیده اطالعات مقاله
که خود از حق تعیین سرنوشت نشأت  هاستانسانمشارکت سیاسی از حقوق بنیادین  حق بر پژوهشی نوع مقاله:

ی حقووق  المللنیب. این حق در اسناد مهمی چون اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق ردیگیم
ی بارز هاجلوهمدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و... تصریح شده است. یکی از 

مدار رأی است. دیدگاه این اسناد نسبت به رأی دیدگاهی حق حق بر مشارکت سیاسی، حق
. با این حوال در برخوی کشوورها از    هاستدولتمدار نسبت به نسبت به شهروندان و تکلیف

جمله بلژیک، آرژانتین و استرالیا، نظام انتخاباتی وجوود دارد کوه بور اسوا  آن رأی دادن و     
نحوی که برای عودم  کلیف شهروندی است، بهمنزلۀ یک تشرکت در انتخابات، اجباری و به

ی شده است. در این پژوهش با اسوتااده از رو   نیبشیپیی نیز هامجازاتانجام این تکلیف 
تحلیلی و بررسی نظرهای نهادهای ناظر بر این اسناد همچون کمیتۀ حقوق بشر و  -توصیای

تیم که آیا رأی اجباری دنبال پاسخگویی به این پرسش هسکمیسیون اروپایی حقوق بشر، به
ی ایون  هوا افتوه شده در اسناد حقوق بشری در تعارض است یا خیور  ی بینیی پیشهاحقبا 

پژوهش حاکی از آن است که آنچه در رأی اجباری، الزاموی اسوت، صورفاض ح وور در پوای      
صندوق رأی و شرکت در انتخابات و انداختن رأی به صندوق است و رعایت اصو  مخاوی   

ی بشری چون آزادی عقیوده، آزادی نظور، آزادی وجودان و    هاحقانع از نقض بودن رأی م
ی و عودم اجبوار بوه    دهیرأمخای بودن  شرطبه. بنابراین رأی اجباری، شودیمآزادی بیان 

 نوشتن نام نامزد یا حزبی در برگۀ رأی، تعارضی با حقوق بشر ندارد.
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 مقدمه

. این حق خود ریشوه در حوق بنیوادین    شودیمامروزه حق بر مشارکت سیاسی از حقوق بنیادین انسان تلقی 
تعیین سرنوشت دارد. حق بر تعیین سرنوشت دارای دو جنبۀ داخلی و خارجی است. جنبۀ داخلی این حق، که 
همان تعیین نظام سیاسی و نیز تعیین کارگزاران نظام حکومتی است، از طریوق حوق بور مشوارکت سیاسوی      

؛ از جمله حق آزادی استی گوناگونی هاجلوهو  هاجنبه. حق بر مشارکت سیاسی خود دارای شودیمت مین 
ی هوا ییمایراهپو  هاانجمن، هاتیفعالو افکار سیاسی، حق بر شرکت در  هاشهیاندعقاید سیاسی، آزادی بیان 

حق در منظومۀ حق بر مشارکت سیاسی حق بر انتخاب کوردن و   نیتریکانون رسدیمنظر سیاسی و...، اما به
. بوا ایون حوال در شوماری از     اسوت حق بر برخوورداری از نظوام انتخابواتی آزاد و منصواانه     انتخاب شدن و 
ی به نام رأی اجباری وجود دارد که بر اسا  آن شوهروندان مکلوف بوه شورکت در     ادهیپدکشورهای جهان 

از رو   یی مواجه خواهند شد. در این مقاله، با استاادههامجازاتانتخابات هستند و در صورت عدم ح ور با 
تحلیلی درصدد بررسی چیستی و چرایی رأی اجباری در این کشورها و نحوۀ اجرای آن و سوپ    –توصیای 

در پی پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیوا اجبوار شوهروندان بوه شورکت در انتخابوات در تعوارض بوا         
یو  وجووه مختلوف حوق بور      یا خیر  به این منظور، ابتدا به تحل استی المللنیبهنجارهای نظام حقوق بشر 

و سپ  پدیدۀ رأی اجباری را از منظر مدافعان و مخالاان آن و نیز نحوه اجرای  میاپرداختهمشارکت سیاسی 
ایم. در انتها، تعارض یا عدم تعارض این پدیده بوا حوق بور مشوارکت     آن در کشورهای مختلف بررسی کرده

 .میاگذاشتهی اجباری دارند، به بحث و بررسی یی را که امکان تعارض با رأهاحقسیاسی و نیز سایر 
 

 حق بر مشارکت سیاسی:تحلیل معنایی مشارکت سیاسی. 1
 نیتور مهم. یکی از شودیمی محسوب ساالرمردمی مبتنی بر هانظامرکن بنیادین  1حق بر مشارکت سیاسی

رای مشوارکت شوهروندان در   ی الزم بو هانهیزم، شناسایی و ت مین ساالرمردمۀ جامعۀ کنندنییتعی هامؤلاه
ی هوا یمشو خو  ی سیاسی، حزبی، صنای و... برای تعیوین  هاتشکّ مدیریت امور سیاسی و شرکت فعال در 
. اصطالح مشارکت سیاسی از دو واژۀ مشارکت و سیاسی تشوکی   استاصلی و کالن سیاسی در یک کشور 

لوه کوه در زبوان عربوی بوه معنوای       ی عربی است بور وزن مااع اکلمهبه لحاظ لغوی، مشارکت »شده است. 
معنای فارسی مشارکت یعنی کواری را  (. »101تا: )اسماعی  صینی، بی« کار رفته استمعاشرت و همراهی به

با یکدیگر عم  کوردن،  »است که در ماهوم  participationبا هم انجام دادن و معادل آن در زبان انگلیسی 
(. 1361: 1368)منووچهری،  « کار رفته اسوت در یک گروه بهسهمی از چیزی بردن و عم  متقاب  اجتماعی 

حکم راندن بر رعیوت و اداره کوردن اموور مملکوت،     »ی است عربی که به معنای اکلمهسیاست نیز در لغت 

                                                           
1. The Right to Political Participation  
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، ذیو  واژۀ  تایبآمده است )دهخدا، « ریاست کردن، حکومت، ریاست، حکمداری، عدالت، داوری، سزا و تنبیه
از هر نوع تدبیر، تال ، فعالیوت،   عبارت استسیاست » نای سیاست گاته شده که سیاست(. همچنین در مع

نحوی کوه  تعمق، تاکّر و اقدام فردی و اجتماعی در جهت کسب قدرت و به عهده گرفتن ادارۀ امور کشور به
حواظ  (. بوه ل 13: 1384)ابوالحمود،  « ی خویش قرار گیرندهاخواستهجامعه و افراد آن در مسیر تحقق آمال و 

مشوارکت سیاسوی   » اصطالحی نیز تعاریف مختلای از مشارکت سیاسی ارائه شده اسوت. از دیودگاه برخوی    
دانسوته شوده اسوت )آقامحمودآقایی،     « نوعی تظاهر علنی شهروندان برای تعیین سرنوشت جمعوی خوویش  

ا داشوتن  درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیوری تو  »(. برخی 56: 1392
(. این تعریف دیودگاه بسویار موسوعی    123: 1377)را ،  انددانستهرا مشارکت سیاسی « مقام رسمی سیاسی

ی و عدم شرکت در فرایندهای سیاسوی جامعوه را   توجهیبنحوی که حتی نسبت به مشارکت سیاسی دارد، به
تقبّو  آگاهانوۀ   » سی به معنای . در تعریای دیگر، مشارکت سیاکندیمیک کنش سیاسی قلمداد  عنوانبهنیز 

دانسوته شوده اسوت    « انجام امری در شک  همکاری با می  و رغبت و نیاز و با هدف بهبود زندگی اجتماعی
شده اسوت   دیتأک(. در این تعریف بر آگاهانه و مسئوالنه بودن مشارکت سیاسی 92: 1375)محسنی تبریزی، 

بر رفتاری که عمالض اثر »خی دیگر مشارکت سیاسی را نسبت به مشارکت سیاسی دارد. بر قیم و دیدگاهی 
(. در ایون  276: 1376)آبراکرامپوی،   اندکرده، تعریف «ی بر نتایج حکومتی داشته باشدرگذاریتأثگذارد یا قصد 

شوده اسوت. در    دیو تأکبر حکمرانی در یوک کشوور اسوت،     ریتأثتعریف بر نتیجۀ مشارکت سیاسی که همان 
دانسته شده « شرکت در امور سیاسی و گزینش رهبران سیاسی توس  مردم»اسی تعریف دیگر، مشارکت سی

 (.522: 1370است )ساروخانی، 
دخالت و همکاری موردم و نهادهوای   »مشارکت سیاسی را  توانیمشده به هر حال، از مجموع تعاریف ارائه

اعموال کننودۀ حاکمیوت و     مردمی در پیدایش و ایجاد مراکز قدرت، چگونگی اعمال قدرت، گزینش افرادی که
قدرت هستند، تعیین ضوابطی که قدرت در چارچوب آنها باید اعموال شوود، همراهوی و فعوال بوودن موردم در       

اموروزه مشوارکت سیاسوی    (. »77: 1387)خسروی، « نظارت بر حسن انجام این امور در تمام مراح  آن دانست
دن در هر نظام سیاسی تبودی  شوده و مشوروعیت    عناصر توسعۀ سیاسی و دموکراتیک ش نیترعمدهبه یکی از 

ی سیاسی مشوارکتی اسوت.این مشوارکت بوه معنوای      نهادهای سیاسی نیز تا حدود زیادی در گرو ایجاد هانظام
 (.72: 1385)غرایاق زندی و پورسعید، « درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی است

 

 اسی. تحلیل مفهومی حق بر مشارکت سی1. 1

 ، به آن معناست که دارندۀ حق در موقعیوت ممتوازی  میکنیمدر تعریف کلی وقتی از حق داشتن صحبت 
معناست که نظام حقوقی ، بدانشناسدیمقرار گرفته است، برای مثال وقتی قانون کشوری فردی را محق 
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دادن فرد در وضعیت ممتاز ی قرار داده است. اما این حمایت ویژه و قرار اژهیوکشور آن فرد را در موقعیت 
که حق داشتن در روابو  مختلوف معوانی متاواوتی      دهدیمخوبی نشان ی زیر بههامثالبه چه معناست  

وسیلۀ وصیت پیش از مرگ، حق فورد  دارد. حق طلبکار در گرفتن طلب خود، حق فرد در توزیع اموالش به
ی کارگری، چهار نمونه از کاربرد حق در هاهیحاداتدر امتناع از اقرار علیه خود و حق کارگر در پیوستن به 

(. بوه ایون ترتیوب     29: 1388به نق  از: قاری سویدفاطمی،   Hohfeld, 1917چهار معنای متااوت است )
از: مطالبه، آزادی، قدرت یا اختیار و  اندعبارتتحت عنوان حق داشتن چهار رابطۀ متقاب  متصور است که 

مطالبوه   –. حوق  ردیگیمیعنی شک  نخست حق در برابر تکلیف قرار  مصونیت که تنها در یک شک  آن
طرف مقاب  را از طریق قانون به رعایت حق خوود   تواندیمحق ی از حق داشتن است که در آن ذیاگونه

(. این تاکیک ماهومی از حق حاص  اندیشۀ فیلسوف آمریکایی به نوام  45: 1394نیا، مجبور سازد )قربان
قودرت و  –آزادی، حوق   –ادعا، حق  –از: حق  اندعبارتار رابطۀ حقوقی از منظر هوفلد . چهاست 1هوفلد
مصونیت. حق ادعا متقاب  و متالزم با تکلیف و همواره با وظیاه در طرف مقاب  همراه است. حوق   –حق 

ز تعهود  ، به این معنوا کوه آنهوا را ا   دهدیمآزادی، آزادی یا امتیازی است که یک نظام حقوقی به افراد  –
قدرت به معنای قدرت و توانایی بر انجام امری است  –. حق کندیمی که به عهدۀ آنهاست، معاف ابالقوه
اعمال قدرت کنند و صالحیت  حقیذنسبت به  توانندینممصونیت به این معناست که دیگران  –و حق 

برابر اعموال دیگوران موورد     حق دررا با متعلق حق وی دگرگون سازند، بلکه ذی حقیذندارند که رابطۀ 
 (.55-56: 1384؛ موحد، 46-48: 1394نیا، )قربان ردیگیمحمایت قرار 

ی هوا یبنود میتقسو یوک از  با توجه به تحلی  ماهومی هوفلد، باید دید که حق بر مشارکت سیاسی در کدام
موسووم بوه نسو     ی مودنی و سیاسوی   هوا حوق . حق بر مشارکت سیاسی از زمرۀ ردیگیمچهارگانۀ مذکور قرار 
، اسوت ی بارز حق تعیین سرنوشت هاجلوهحق بر مشارکت سیاسی از ». از طرف دیگر استنخست حقوق بشر، 

ی کرد به این معنا که ت مین این حق بوه عودم   بندطبقهی منای هاحقبنابراین در بادی امر باید آن را در زمرۀ 
جز در موارد استثنایی مجاز نخواهند بود کوه   هاولتدمحقق خواهد شد به این معنا که  هادولتمداخلۀ تحدیدی 

ی مودنی و سیاسوی   هاحقبر سر اعمال این حق مانع ایجاد کنند. بنابراین حق بر مشارکت سیاسی همانند سایر 
ی شود، به این معنا که در حق بور مشوارکت سیاسوی، دارنودۀ حوق،      بندطبقهادعاها  –ماهیتاض باید در شمار حق 

 (.90-91: 1388)قاری سیدفاطمی، « هستند هادولتد به ت مین این حق، شهروندان و متعه
 

 . مبانی حق بر مشارکت سیاسی2. 1

حق مشارکت سیاسی ریشه در حق تعیین سرنوشت دارد که خود دارای دو بعد بیرونی و درونی است. حق 

                                                           
1. Hohfeld 
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موردم در بعود داخلوی و     ی به معنای حاکمیتالمللنیبپایه و اسا  نظام  عنوانبهتعیین سرنوشت بیرونی 
ی، استقالل و عدم مداخلۀ بیگانه در اموور آنهاسوت... حوق تعوین سرنوشوت درونوی بوه معنوای         المللنیب

(. حوق انتخواب   417-418: 1395ی خود اسوت )عباسوی،   هادولتی و حاکمیت ملت در برابر ساالرمردم
داخلی است، زیرا بر اسوا  ایون   متصدیان و کارگزاران حکومتی، مصداق بارز حق تعیین سرنوشت از بعد 

 .شودیم. در زیر به مبانی این حق اشاره کندیمحق، حاکمیت داخلی یا درونی مردم قابلیت اجرا پیدا 
حقی بنیادین، ریشه در اصو  اخالقوی عودم والیوت      عنوانبه. اص  عدم والیت: حق تعیین سرنوشت 1. 2

ی دیگور آزادنود، بنوابراین    هاانساناز قید والیت و سرپرستی  هاانساندارد، به این معنا که بر اسا  فرض اولیه 
هیچ انسانی حق ندارد بدون رضایت انسان دیگر در حوزۀ اختیارات او دخ  و تصرف کند. مبنای دیگر حوق بور   

در انسان بودن برابرنود،   هاانساندانست، به این معنا که همۀ  هاانساناص  برابری  توانیممشارکت سیاسی را 
یی به خود اجازه دهند بودون رضوایت و انتخواب    هاانسانبراین به لحاظ اخالقی پذیرفتنی نیست که انسان یا بنا

 (.94: 1388دیگران بر آنها حکمرانی کنند و آزادی آنها را محدود سازند )قاری سیدفاطمی، 
. است 1قیاص  فاعلیت اخالقی: یکی دیگر از مبانی حق بر مشارکت سیاسی اص  فاعلیت اخال .2. 2
فاعلیت اخالقی به یک انسان خودآیین که با ارادۀ آزاد و مختاریت خوود، توانوایی بوروز ارادۀ آزاد خوود     » 

(. منظور از 51: 1387)خسروی، « شودیمبدون دخالت دیگران در قالب تصمیم یا عملکرد را دارد اطالق 
صور و طراحی برنامه بورای یوک زنودگی    دارای توانایی ت هاانسان»فاعلیت اخالقی در اینجا این است که 

خوب و همچنین توانایی تال  برای به واقعیت درآوردن آن برنامه هستند. در حقیقت اص  انتخاب یوک  
ۀ شخصیت یا شوخ  بوودن   دهند یتشک میبریمهدف و پیگیری آن که تحت عنوان فاعلیت از آن نام 

یمو عبارتی سلب گووهر انسوانی   انیت و بهانسان است و سلب آن در واقع منجر به سلب شخصیت و انس
دلی  برخورداری از خودآگاهی و اختیار داراست و در حقیقت این خودآگواهی و  .این توانایی را انسان بهشود

ۀ گوهر انسانی اوست. فاع  اخالقی بودن به این معناست کوه انسوان بتوانود و مجواز     دهند یتشکاختیار 
« میم بگیرد. تصمیم از ناحیۀ خود او صادر شود نه از ناحیۀ دیگوری مستق  تص طوربهباشد که برای خود 

مشارکت سیاسی انعکاسی از عقالنیت همگانی و ت مین اص  برابوری  »(. بنابراین 37-40: 1384)راسخ، 
یمو  دیو تأکی ساالرمردمی مدرن، بر ماهومی از هانظامی است. اصوالض در ریگمیتصمافراد در فرایندهای 

ولت همان تبدی  قدرت به اقتدار است تا در یک نظوام نماینودگی بوه اسوتقرار حاکمیوت      که هدف د شود
(. البته نباید نقش اقلیت در تعیین سرنوشت سیاسی را نادیده 143-144: 1393)دبیرنیا، « مردم منجر شود

حکومت دموکراسی مبتنی بر تبعیت از رأی اکثریت است و در هر وضع موجوود  » گرفت. درست است که 
، اما تغییر وضع همواره مرهون امکان فعالیوت بورای اقلیوت اسوت...     بردیماکثریت است که کشور را راه 

                                                           
1. Human Agency 
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دموکراسی یعنی قبول امکان تغییر، وضع موجود همیشه در معرض تغییر است. پ  آنچه خواسوتۀ   اصوالض
« ابدییماست که تحقق از مجرای اقلیت  هاخواستهاکثریت امروز است کی تواند فردا چنان نباشد و تغییر 

(، بنابراین حق تعیین سرنوشت و حق مشارکت سیاسی به همگان اختصاص دارد، هم 235: 1384)موحد، 
با شناسوایی دولوت در جایگواه نماینوده،     »اکثریت و هم اقلیت و دولت نمایندۀ هر دو است. به این ترتیب 

بلکه مستقیماض  کنندیمرفتار حکومت را رصد  تنهانهاصی  از نقشی فعال برخوردارند و دائماض  عنوانبهمردم 
 (.31: 1395)دبیرنیا و اسدآبادی، « ی مشخصی در جامعه مشارکت دارندقلمروهاو  هاموضوعدر 
 

 . منابع حق بر مشارکت سیاسی3. 1

ی شناسوایی و ت ومین شوده    امنطقوه ی و المللنیبحق بر مشارکت سیاسی در اسناد متعدد حقوق بشری 
 :شودیمر ادامه بیان است که د

 

 . اعالمیۀ جهانی حقوق بشر1. 3. 1

ی است که این حق را بیوان کورده اسوت.    المللنیباعالمیۀ جهانی حقوق بشر نخستین سند حقوق بشری 
. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور 1: »داردیماعالمیۀ مزبور بیان  21مادۀ  3و  1بندهای 

بایسوت اسوا    . ارادۀ موردم موی  2انتخاب آزادانه نماینودگانی شورکت جویود.     طهواسبهخود، مستقیماض یا 
بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حوق  ای میحاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده

مخاوی   صورتبهبایست گیری از افراد میرأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی
ترتیب، اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، بدین 1«.ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کندطریقهیا به 

که برخاسته از رأی و نظر مردم باشود. در خصووص ابوراز     داندیمتنها شک  حکومت مشروع را حکومتی 
 دارد. دیتأکنظر مردم نیز، اعالمیه، بر آزادی نظر و بیان و مخای بودن رأی 

 

 ی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگیالمللنیبی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق المللنیب. میثاق 2 .3. 1

خود این حق را با تاصی  بیشتری نسوبت بوه    25و  1ی حقوق مدنی و سیاسی نیز در مواد المللنیبمیثاق 
 :کندیممیثاق مزبور بیان  1مادۀ  1اعالمیه بیان کرده است. بند 

 خوود را آزادانوه   سیاسی وضع مزبور آنان حق موجب به حق تعیین سرنوشت دارند وهمۀ مردمان  .1»
گرچوه واژۀ حوق تعیوین    » 2«.کنندمی تأمین خود را آزادانه و فرهنگی ، اجتماعیاقتصادی و توسعۀ تعیین

                                                           
1. The Universal Declaration of Human Rights, 1948, (General Assembly resolution 217 A )  

1. International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, General Assembly resolution 2200 A  
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را به ذهون   هاملتسرنوشت مردمان در بادی امر مسئلۀ حق بر استقالل و خودمختاری بیرونی و خارجی 
که این حق معنایی فراتر از حق بر استقالل دارد.  دهدیمی نشان خوببه، اما تکملۀ این بند سازدیممتبادر 

ی مختلف زندگی اجتماعی هاجنبهدر حقیقت حق بر تعیین و انتخاب وضعیت سیاسی و همچنین پیگیری 
 (.102: 1388)قاری سیدفاطمی، « یی داخلهاحوزهکارگیری حق انتخاب در و به اعمالچیزی نیست جز 

 اشوعار میثاق مذکور با تاصی  بیشتری به حق بر مشارکت سیاسی پرداخته است. ایون مواده    25مادۀ 

 از تبعی وات  کیو چیگرفتن هو در نظر  بدون خواهد داشت و امکان حق ع و اجتماع هر انسان: »داردیم
 :غیرمعقول محدودیت و بدون 2 مذکور در مادۀ

 نماید. شوند شرکت آزاد انتخاب که نمایندگانی واسطۀیا به بالمباشره امور عمومی ( در ادارۀالف

شووود و  انجووام و مخاووی مسوواوی آرای عمووومی بووه صووحت از روی کووه ادواری ( در انتخابوواتب
 بشود. انتخاببدهد و  باشد رأی کنندگانانتخاب اراده آزادانۀ بیان کنندۀت مین

 1«شود. کشور خود نائ  عمومی مشاغ  بتواند به کلی شرای  طبق تساوی ( با حقج
در اموور   هوا ملّوت ی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نیز بر حوق خودمختواری   المللنیبمیثاق  1مادۀ  1بند 

ایون حوق، آنهوا     ۀواسوط هختواری دارنود. بو   ها حوق خودم تمام ملت: »داردیمدارد. این بند مقرر  دیتأکمختلف خود 
 2«.کنندیوضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین م

 

 ی بنیادینهایآزاد. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و 3. 3. 1

ی بارز هاجلوهی به حق بر مشارکت سیاسی و ااشاره گونهچیهمیالدی  1950در کنوانسیون مزبور مصوب 
نخستین پروتک  الحواقی بوه کنوانسویون مزبوور      3آن نظیر حق رأی و انتخابات نشده است، اما در مادۀ 
 تحت عنوان حق بر انتخابات آزاد مقرر شده است:

که انتخابات آزاد در فواص  معقول با رأی مخای برگزار نماینود،   گردندیمی معظم متعاهد متعهد هادولت»
   3«ه آزادی بیان عقیدۀ مردم در انتخاب قوۀ قانونگذاری را ت مین نماید.ی کاگونهبه

 
 

 . کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر4. 3. 1

 : داردیمتحت عنوان حق مشارکت در حکومت، مقرر 1969کنوانسیون مزبور مصوب  23مادۀ 

                                                           
2. Ibid 

3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966, General Assembly 

resolution 2200 A(XXI)  
4. Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ETS 

No.009, Paris, 20/03/1952.  
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 ی زیر برخوردار گردد:هافرصتو  هاحق. هر شهروندی باید از 1»
 ؛  اندشدهوسیلۀ  نمایندگانی که آزادانه انتخاب امور عمومی، خواه مستقیماض یا به اعمالی در نیآفرنقشالف( 

ی که باید با حق رأی برابر و عمومی و برگۀ ادورهب( رأی دادن و انتخاب شدن در انتخابات واقعی و 
 ند؛ را ت مین ک دهندگانیرأی که آزادی بیان خواست اگونهبهرأی مخای انجام شود، 

 ج( دسترسی تحت شرای  برابر به خدمات عمومی در کشور خود.
ی مذکور در پاراگراف قب  را صرفاض بر مبنای سن، تابعیت، اقامت، هافرصتحقوق و  تواندیم. قانون 2

زبان، تحصیالت، ظرفیت شهروندی یا روانی، یا مجازاتی که توس  یک دادگاه صالح کیاری وضوع شوده   
 1«زد.سا مندضابطهاست، 
 

 . منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان5. 3. 1

 :داردیممنشور آفریقایی در مورد حق بر مشارکت سیاسی مقرر  13مادۀ  1بند 

 صوورت بوه . هر شهروندی باید حق مشارکت آزادانه در حکومت کشوور خوویش را داشوته باشود، خوواه      1»
 2.«اندشدهق ضواب  قانونی انتخاب آزادانه مطاب صورتبهمستقیم یا از طریق نمایندگانی که 

 

 جلوة اصلی و مهم حق بر مشارکت عنوانبه. حق رأی 4. 1

کوافی   هرچنود مشارکت مردم در سیاست به هر شک  معناداری بورای تحقوق دموکراسوی الزم اسوت،     »
. اشوکال  هاسوت استیسشک  مشارکت سیاسی رأی دادن شهروندان به احزاب، افراد و  نیترسادهنیست. 
ی ناوذ هاگروه، تشکی  استمدارانیسناوذ بر  اعمالاز مبارزات انتخاباتی،  اندعبارتر مشارکت سیاسی دیگ

، حوق رأی  سواالر مردمحق در نظام سیاسی  نیتریاساس(. 139: 1380)بشیریه، « و احزاب سیاسی و غیره
رفتوه توا اینکوه    گی مردمی زیادی در طول تاریخ صوورت هاجنبشی فکری، مبارزات و هاتال . » است

و در گذشته این حق بسیار محدود بوده است یوا اصوالض    میادهیرسامروزه به حق رأی عام، برابر و همگانی 
شده است. ولی در حال حاضور در اکثور قووانین اساسوی و قووانین انتخابواتی و اسوناد        حق محسوب نمی

(. اسوناد حقووق   67: 1379ن گی ، )گودی« ی شاهد پذیر  حق رأی همگانی، عام و برابر هستیمالمللنیب
مدار دارند و آن را حقی برای شهروندان و تکلیای بورای  بشری نسبت به رأی و انتخاب کردن، دیدی حق

ی حقوق مودنی  المللنیبمیثاق  25آمده از مادۀ عم . این تلقی در تاسیر کلی بهآورندیمحساب به هادولت

                                                           
1. American Convention on Human Rights, Adopted at the Inter-American Specialized Conference on 

Human Rights, San Jose, Costa Rica, 22 November 1969. 

2. (BANJUL) Charter on Human and Peoples' Rights (Adopted 27 June 1981, OAU Doc. 

CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entered into force 21 October 1986) 
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میثاق حق  25مشهود است. به نظر کمیتۀ حقوق بشر، مادۀ  کامالضنیز  1و سیاسی توس  کمیتۀ حقوق بشر
هر شهروند در دخالت در رفتار مقامات عمومی و حق رأی و انتخاب شودن را شناسوایی و حمایوت کورده     

ی ع وو  هوا دولتاز اینکه چه شکلی از قانون اساسی در کشورها مورد اجرا باشد،  نظرصرفاست. میثاق، 
ی منود بهوره اقودامات تقنینوی و سوایر اقودامات الزم را بورای اطمینوان از        میثاق را ملزم کرده است کوه 

در مرکز یک نظام دموکراتیک که بر اسوا    25شهروندان از این حقوق اتخاذ کنند. به نظر کمیته، مادۀ 
 .(Human Rights Committee, 1996 :para.1) رضایت شهروندان شک  گرفته است، جای دارد

ۀ قوانون  لیوسو بوه بایود   هوا یپرسو هموه است که حق بر رأی دادن در انتخابوات و   کمیتۀ حقوق بشر معتقد
یرأی معقول مانند قرار دادن محدودیت حداق  سن بورای  هاتیمحدودموضوع  تواندیمشناسایی شود و صرفاض 

ر ی ع و میثاق باید تمامی اقودامات مووثّ  هادولت. (Human Rights Committee, 1996 : para.10)ی شود ده
کوار گیرنود. اگور در    این حق را دارنود، بوه   اعمالرا برای اطمینان از اینکه همۀ اشخاص واجد حق رأی توانایی 

برای رأی دادن الزم است، باید این کار تسهی  شود و موانع از سور راه ایون کوار برداشوته شوود.       نامثبتجایی 
باید توس  قوانین کیاوری   دهندگانیرأرعاب و اجبار ا هرگونهیا رأی دادن و نیز  نامثبتهرگونه دخالت ناروا در 
 (Human Rights Committee, 1996: para.11) قوی اجرا شوند. طوربهممنوع شود و این قوانین 

 

 رأی اجباری. 2
، مانند رأی فردی در مقاب  رأی اجتماعی، رأی برابور  اندکردهبندی را از منظرهای گوناگون دسته« رأی»

چندگانه، رأی علنی در مقاب  رأی مخای، رأی تک نام در مقاب  رأی چند نام و... یکوی از  در مقاب  رأی 
اگور بوه رأی دادن   . »اسوت تقسیم آن به رأی اختیواری در مقابو  رأی اجبواری    « رأی»ی هایبندمیتقس

 کسوی  توانینم چراکههمچون استااده از حق نگریسته شود، شرکت در این امر اجتماعی، اختیاری است 
را وادار به استااده از حق خود کرد.شهروند مخیر است در صورت تمای ، در رأی دادن شرکت کنود یوا از   

. لکن اگر مشارکت در انتخابات یک کوارویژۀ اجتمواعی   نامندیمرأی را اختیاری  گونهنیاآن امتناع ورزد. 
 (.  593: 1383)قاضی، « تلقّی شود، ممکن است انجام این وظیاه طبق قانون اجباری گردد

 

 . مفهوم رأی اجباری1. 2

ی مختلای از جهان اجرا شده است. پیش کشورهای بیش از یک قرن دارد و در اسابقهپدیدۀ رأی اجباری 
شود که در ابتدا باید میان سه ماهووم   دیتأکاز پرداختن به پیشینه و تجارب کشورهای مختلف الزم است 

 .2اجباری در انتخابات نامثبت. 3و  1شرکت اجباری در انتخابات. 2، 2. رأی اجباری1تااوت قائ  شویم: 

                                                           
1. Human Rights Committee 

1. Compulsory Voting 
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اجباری در انتخابات متااوت است، زیورا در آن دو،   نامثبترأی اجباری با شرکت اجباری در انتخابات یا »
ی انتخابیوه  هوا حووزه کند یوا در   نامثبتمجبور به انداختن رأی خود به صندوق نیست و فق  باید  دهندهیرأ

باید رأی خود را بوه صوندوق    دهندهیرأیابد، بدون اینکه مجبور باشد رأی بدهد ولی در رأی اجباری، ح ور 
، هر سه ایون ماواهیم در یوک    (The Electoral Commission of the UK Parliament, 2006: 6)« بیندازد

، سوازد یمو متاواوت   را از یکودیگر  گانوه سوه اند و آن عنصر اجبار است، اما آنچه این مقوالت صات مشترک
یی است که در آنها اجبار وجود دارد، به بیان دیگر اجبار ممکون اسوت در مراحو  مختلاوی از نظوام      هانهیزم

، بورای  دهندگانیرأدر فهرست  نامثبتانتخابات وجود داشته باشد. ممکن است در یک نظام انتخاباتی، تنها 
حوق رأی وجوود    اعموال در فهرست مزبور، امکان  نامتثبمعنا که بدون اعمال حق رأی، اجباری باشد، بدین

نداشته باشد. نیز ممکن است صرف عم  فیزیکی ح ور در پای صندوق رأی و ام ای برگۀ رأی یا فهرست 
بر لزوم ح ور الزامی باشد، بدون اینکه اجباری به انداختن رأی به صندوق باشد. همچنین ممکن است عالوه

شودیدترین   عنووان بهبر سه حالت مذکور، باالخره، رأی نیز اجباری باشد. عالوه ی، انداختنریگیرأح ور در 
به نامزد یا حزبوی رأی دهود. بنوابراین، اجبوار در      حتماضمجبور باشد که  دهندهیرأصورت اجبار، ممکن است 

این بحث، ی مختلای به خود بگیرد. روشن است که مراد ما در هاصورت تواندیمی انتخاباتی مختلف هانظام
 .ردیگیبرنمصرفاض اجبار قانونی است و سایر صور اجبار مانند اجبار اخالقی، اجتماعی، دینی و... را در 

 

 ی اجباریدهیرأی دارای نظام کشورها. سابقۀ تاریخی و 2. 2

سویای  کشوور در آ  6کشوور اروپوایی،    7ۀ قانون اجباری است. این آمار شوام   لیوسبهکشور دنیا  27رأی دادن در »
. برخی از این کشوورها، ایون موضووع را در قووانین     شودیمکشور در آمریکای التین و مرکزی  14جنوب شرقی و 

، البتوه برخوی   (Malkopoulou, 2009: 8)«اندکردهاساسی خود و تعداد بیشتری از آنها در قوانین انتخاباتی خود ذکر 
 .(Birch, 2009: 36) انددانستهکشور  29اری است را از پژوهشگران شمار کشورهایی که در آنها رأی دادن اجب

پو    1893اولین کشوری که در جهان از رأی اجباری استااده کرد، کشور بلژیک است که در سال »
 The Electoral Commission of the) « از اعطای حق رأی عمومی، رأی دادن را اجبواری اعوالم کورد   

UK Parliament, 2006: 6)رأی دادن را  1924و اسوترالیا در   1914کشور آرژانتین در » ، . پ  از بلژیک
  3«.اجباری نمودند

ی مختلف دالی  مختلای نیز داشته اسوت. بورای مثوال در    کشورهای اجباری در دهیرأاستااده از سیستم 
ه در تر  از آن وجود داشت که افراد ثروتمند رأی کسانی را کو » بلژیک پ  از اینکه حق رأی عمومیت یافت، 

                                                                                                                                                    
2. Compulsory Attendance 

3. Compulsory Registration 

4. www.internationalidea.net /compulsory voting 
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 The)« پدیود آمود.   مسوئله ، بخرند، بنوابراین رأی اجبواری بورای جلووگیری از ایون      کنندینمانتخابات شرکت 

Electoral Commission of the UK Parliament,2006:15). 
اجبواری شودن رأی در اروپوای    » ی علوم رفتاری و اجتماعی آمده است کوه  المللنیبالمعارف در دایرۀ

ی کارگری هاجنبشدلی  توسعۀ حق رأی و سازمان یافتن تحرکات سیاسی بیستم به غربی در اوای  سدۀ
 .(Jackman,2001)« وجود آمد به

در برخی کشورها، نوع نگاه قانون اساسی آنها به ماهوم رأی دادن سبب اجباری شودن رأی دادن در  
وظیاوۀ  »کوه رأی دادن یوک    نود کیم دیتأکقانون اساسی ایتالیا »قوانین انتخاباتی شده است. برای مثال 

 نیتور مهوم . (The Electoral Commission of the UK Parliament, 2006: 14)« اسوت  1«شوهروندی 
یی که سابقۀ دموکراتیک کمتری نسوبت بوه   راروپایغی کشورهادلیلی که برای استااده از رأی اجباری در 

با آغاز حرکت به سومت دموکراتیوک    کشورهای اروپایی دارند، ذکر شده است، این است که این کشورها
انگیزۀ مشارکت سیاسی در مردم،  شیو افزای خود، برای باال بردن سطح بینش سیاسی هاحکومتکردن 

 .(The Electoral Commission of the UK Parliament, 2006: 14) اندکردهرأی دادن را اجباری 
، بواال  انود کورده که رأی دادن را اجبواری   ییکشورهادلی  اصلی و اولیۀ بسیاری از  رسدیمبه نظر 
 بخشی بیشتر به دولت یا پارلمان منتخب بوده است.و در نتیجه مشروعیت دهندگانیرأبردن تعداد 

 

 . کیفیت اجبار در کشورهای دارای نظام رأی اجباری3. 2

نتخابوات آزاد  ی حقوق بشری در مورد حق رأی و ااالجراالزمبرای ارزیابی نسبت رأی اجباری و قواعد 
و منصاانه، ابتدا باید دید که چه سازوکارهایی در کشورهای مبتنی بر نظام رأی اجباری، اسوتااده موی  

از  کیو کودام با « اجبار در رأی دادن و شرکت در انتخابات »شود و در درجۀ بعد باید بررسی کنیم که 
ابتدا به بررسی نحوۀ اجرای رأی ی مورد حمایت اسناد حقوق بشری مغایر است. برای این منظور هاحق

ی اجباری در بسیاری از مناطق جغرافیوایی جهوان و   دهیرأ. نظام میپردازیم کشورهااجباری در برخی 
، اما در قارۀ اقیانوسیه و آمریکوای جنووبی از شویوع    شودیمرفته یا استااده کار میی مختلف بههاقاره

 بیشتری برخوردار است. 
ی اجبواری  دهیرأو با تصویب قانون انتخابات خود از نظام  1924: استرالیا از سال الف( قارۀ اقیانوسیه

و هم رأی دادن اجباری است و در قانون مذکور  نامثبتهم  1924طبق قانون انتخابات . »کندیماستااده 
و  نوام تثبو گاوت تنهوا    توانیمباید برگۀ رأی را عالمت بزند. با این حال  دهندهیرأشده است که  دیتأک

یرأی در استرالیا بر مبنای رأی مخاوی اسوت و   دهیرأرأی اجباری است زیرا نظام  اخذح ور در مح  

                                                           
1. Civic Duty 
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 1«.برگۀ رأی خود را عالمت نزند تواندیم دهنده
 The Electoral) «اجبوواری اسووت 1997هوور دو در فیجووی از سووال  نووامثبووترأی دادن و »الووف( 

Commission of the UK Parliament, 2006: 23) 
و بورای عودم رأی دادن    شوود یمو اجورا   1997ی اجبواری در تایلنود از   دهو یرأنظام »ب( قارۀ آسیا: 

 The Electoral)« یی مانند از دست دادن برخی حقووق سیاسوی در نظور گرفتوه شوده اسوت      هامجازات

Commission of the UK Parliament, 2006: 23)   سوت. در  ، بنوابراین در تایلنود رأی دادن، اجبواری ا
ی کوه از رأی دادن  دهنودگان یرأکوه  طووری ، بوه شوود یمو  اعمالسنگاپور رأی اجباری با شدت بیشتری 

طوی   نوام ثبوت  مأمور، باید به اندنداده. کسانی که رأی شوندیمحذف  نامثبت، از لیست اندکردهخودداری 
برگوردد و از   نوام ثبوت بوه لیسوت    ی برای عدم رأی دادن ارائه دهند تا نوام آنهوا  اکنندهقانعی دلی  انامه

، (The Electoral Commission of the UK Parliament, 2006: 23)« ی مقورر معواف شووند   هامجازات
هور دو در فیجوی از    نوام ثبوت رأی دادن و »و رأی دادن هر دو در سنگاپور اجباری است.  نامثبترو ازاین
 .(The Electoral Commission of the UK Parliament, 2006: 23) «اجباری است 1997سال 

ج( قارۀ آمریکا: در منطقۀ جغرافیایی آمریکای التین و آمریکای جنوبی قوانین رأی اجباری در اشکال 
ی این منطقه شام  برزی ، بولیووی، شویلی، کاسوتاریکا، اروگوئوه، پورو و      کشورهامختلای، در بسیاری از 

 United Nations Development)« شووند یمو اجبوار اجورا   مکزیک، وجود دارد که با درجات مختلای از 

Program (UNDP), 2004) « ی سنگینی مانند محرومیت از مقداری هامجازاتدر برزی  عدم رأی دادن
ی دولتی دارد. با این حال برخی شهروندان از رأی هادانشگاهدر مدار  و  نامثبتاز حقوق ماهانه یا عدم 

 The Electoral)«کنندیمیا آن را پاره  اندازندیمیا برگۀ رأی را خالی به صندوق  کنندیمی خودداردادن 

Commission of the UK Parliament, 2006: 24)    بنابراین در این کشور نیز رأی مخای پذیرفتوه شوده
 است و شهروندان تنها در شرکت در انتخابات مجبورند.

ی انتخابات طبق قانون اساسی پرو اجباری اسوت ولوی بورای افوراد     و رأی دادن هر دو در تمام نامثبتدر پرو »
 (The Electoral Commission of the UK Parliament, 2006: 24).«سال چنین اجباری وجود ندارد 70باالی 

یا رأی دادن یا هر دو اسوت و بوا    نامثبتی این منطقه نیز آنچه اجباری است، صرفاض کشورهادر باقی 
 The) ی رأی وجوود نودارد  هابرگهبودن رأی الزامی به پر کردن یا نوشتن اسم خاصی در توجه به مخای 

Electoral Commission of the UK Parliament, 2006: 24-25). 
 کنندیمی از رأی اجباری استااده اگونهبهپنج کشور  اکنونهمدر منطقۀ اروپای غربی، »د( قارۀ اروپا: 

 The Electoral Commission of)« و لوکزامبوورگ  نیاشتاختنیلر ، یونان، از بلژیک، قب اندعبارتکه 

the UK Parliament,2006:18). 
یرأ. طبوق نظوام بلژیکوی،    شودیماجرا  تاکنوندر بلژیک مطرح شد و  1983رأی اجباری در سال »

خوود   ی حاضور شووند، اموا اجبواری بورای عالموت زن برگوۀ رأی       دهو یرأدر اتواق   انود موظف دهندگان

                                                           
1. Australian Electoral Commission: www.aec.gov.au/_content/What/voting/compulsory_voting.htm 

http://www.aec.gov.au/_content/What/voting/compulsory_voting.htm
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 .(The Electoral Commission of the UK Parliament, 2006: 19)«ندارند

 شووند یمی اندهیفزای نقدی هامهیجرغایب، مشمول  دهندگانیرأبراسا  قانون انتخابات بلژیک »
یمنظر  حال به . با اینابدییمافزایش  هامهیجرمیزان این  اندبودهی که غایب انتخاباتکه بر اسا  شمار 

در پویش   دهنود ینمو نظام انتخاباتی بلژیک خ  منعطف رو به رشدی را نسبت به کسوانی کوه رأی    رسد
 .(Malkopoulou, 2009: 8)« ی افزوده استدهیرأگرفته و به شمار دالی  مورد قبول برای عدم 

و رأی  منوا ثبوت نیز تنها  کنندیمی اجباری استااده دهیرأی اروپایی نیز که از نظام کشورهادر دیگر 
 Theدادن اجباری است بدون اینکه اجباری در نوشتن رأی یا انوداختن رأی بوه صوندوق داشوته باشوند      

Electoral Commission of the UK Parliament, 2006: 19-21)). 
، آنچوه  کنندیمی اجباری استااده دهیرأنحوی از نظام یی که بهکشورهابنابراین در اکثریت قریب به اتااق 

 کشوورها رأی و انداختن رأی به صوندوق اسوت، البتوه در برخوی از ایون       اخذی هامح ی است ح ور در اجبار
رأی نیوز تنهوا در صوورتی اجبواری اسوت کوه شوهروندان در دفواتر و ادارات          اخوذ ی هامح همین ح ور در 

 نیز اختیاری است. نامثبتکرده باشند و این  نامثبتمخصوص انتخابات 
 

 فق و مخالف رأی اجباری. نظرهای موا4. 2

بوه   هوا دگاهیو دبه لحاظ مبنا، ایون اخوتالف   »در خصوص رأی اجباری نظرهای متااوتی ارائه شده است. 
القاعوده بایود دیودگاه رأی    . از نظر نظریۀ اصالت فورد علوی  گرددیبازمنظریۀ اصالت فرد و اصالت اجتماع 

ظریۀ رأی اجباری را انتخاب کرد. البته ممکن است اختیاری را برگزید و از دید نظریۀ اصالت اجتماع باید ن
(. 29: 1389نیوا،  )حکموت « ی ارائوه شوود  دهیرأمصالح و توجیهات دیگری برای هر یک از این دو نظام 

همچنین به لحاظ نظری در خصوص ماهیت رأی دو نظریۀ متااوت قاب  طرح است: نظریوۀ حوق رأی و   
بر نظریۀ حاکمیت تقسیم شده که توس  روسو و شاگردان و  نظریه حق رأی مبتنی»نظریۀ کارویژۀ رأی. 

هماکران وی مطرح شده است. اگر حاکمیت مردم، ماحص  جمع سهام حاکمیت هر شهروند باشد، پو   
صاحب سهم حاکمیت یعنی فرد شهروند حق دارد که در سازماندهی حکوموت مشوارکت کنود. اگور ایون      

شهروند حق دارد رأی بدهد. بنابراین چون رأی دادن حقوی   مشارکت از راه انتخابات تحقق یابد، پ  هر
کارگیری این حق یا امتنواع از آن، خوود   است متعلق به فرد، وی مخیر است از آن استااده کند یا خیر  به

 (.582: 1383)قاضی، « دیآیمشمار ی حق مشروع شهروند بهاگونه
اشی از اندیشۀ حاکمیت ملی است. ملت کلیتوی  نظریۀ پیشین، ن برخالف»در مقاب ، نظریۀ کارویژۀ رأی 

ناپذیر و حاکمیت متعلق به این کلیت، یعنی ملت است نه شهروندانی که جزو عوام  سوازندۀ آن  است تقسیم
هستند. اگر قدرت انتخاب کردن نمایندگان به یکایک شهروندان سپرده شده باشد، نه از باب این اسوت کوه   
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، بلکه با انجام یک عم  یا یک کارویژۀ عموومی در گوزینش زماموداران    خود اصالتاض صاحب این حق هستند
تکلیوف صورف    عنووان بوه ی دادن را رأ توانود یمو . بنابراین اگر منافع جامعه ایجواب کنود،   ندیجویمشرکت 

ی دادن باشود، ممنووع کورده یوا حتوی      رأاجتماعی الزامی سازد و امتناع از آن را که همان شرکت نکردن در 
 (.  583: 1383)قاضی، « یدمجازات نما

 

 . نظرهای موافق رأی اجباری1. 4. 2

، از جملوه اینکوه انتخابوات تجلوی عینوی سواختار       کننود یمو موافقان رأی اجباری دالیلی را برای نظر خود ذکر 
یوک از شوهروندان آن دموکراسوی مجواز نیسوت از پوذیر  تعهود        دموکراتیک حکومت است. بنوابراین هویچ  

شورکت در انتخابوات نووعی تربیوت شوهروندی      »(. همچنین 37: 1973از زند. )کوهن، دموکراتیک خویش سرب
صوواب را از ناصوواب و صوالح را از فسواد      توانندیمو مردم در اثر تمرین و ممارست، در نهایت  شودیمقلمداد 

هوم بوه   ی مورد نیاز دموکراسی هم برای هور شوهروند و   هاعادتتمییز دهند. چنین مشارکتی از لحاظ پرور  
از آنجوا کوه رأی اجبواری درصود     »(. از طورف دیگور،   38: 1389)احمودی،  « حال ک  اجتماع سوودمند اسوت  

ی دمووکراتیکی چوون مشوارکت    هاارز ، قادر است که دهدیمچشمگیری افزایش  طوربهرا  کنندگانمشارکت
یی اسوتوار اسوت کوه    هوا هیو نظرو  هوا هیو روی بور  ساالرمردمسیاسی، نمایندگی و برابری را توسعه دهد. نظریۀ 

جهوانی   صوورت بوه ۀ موردم اسوت،   لیوسو بوه یک رو  حکومت که هموان حکوموت    عنوانبهی را ساالرمردم
اهمیوت   هایرأکه هر و همۀ  کندیم. بر این اسا  رأی اجباری یک عالمت قوی به مردم مخابره اندشناسانده

 .(Bart, 2007: 34)« کندیمتیک ترغیب دارند و در نتیجه شهروندان را بر مشارکت در نظام دموکرا
کوه عقایود و نظرهوای شوهروندان      دهود یماین اطمینان را  دهندگانیرأرأی اجباری با افزایش شمار »

ی هوا ینوابرابر و در نتیجه  ردیگیمو مورد توجه قرار  شودیمناوذتر نیز بااهمیت دانسته کمتر برخوردار یا کم
. همچنین رأی اجباری بوا  (lundell, 2012: 223)« ابدییماباتی کاهش اقتصادی در مشارکت انتخ-اجتماعی

و ائتالف و اتحاد میوان احوزاب را تورویج     کندیمافزایش مشارکت سیاسی از فسادهای انتخاباتی پیشگیری 
 آورسرسوام ی هوا نوه یهز. همچنوین از  سوازد یمو نتایج انتخابات را با خواست اکثریت جامعه منطبق  کندیم

. همچنین در نظام دموکراتیک ارادۀ شهروندان معیواری بنیوادین بورای سونجش     کاهدیمت انتخاباتی تبلیغا
. رأی اجباری بیان روشون و واضوحی از خواسوت جمعوی، مشوروعیت منتخبوان و       استمشروعیت آن نظام 
از نظور   .(Malkopoulou, 2009:10-11; Birch, 2009: 23) کنود یمو  نیتأمرا  هاسازماننمایندگی نهادها و 

یمو اخالقی نیز تکلیف مدنی دانستن رأی اجباری، نگر  صرفاض فردگرایانه از آزاد بودن حق رأی را تصحیح 
. در واقع رأی اجباری بیش از آنکه یک مشک  نظری باشد، یک پیشنهاد عملوی بورای مقابلوه بوا عودم      کند

ی آنهاسوت )عباسوی،   تاواوت یبو و ی انگوار سه عالقگی، سرخوردگی، علت بیمشارکت مردم در انتخابات به
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که موافقان رأی اجباری در تبیین ناسازگاری ایون پدیوده بوا ماهیوت حوق بور        رسدیمنظر (. به220: 1395
 اند.  ادعایی در مقاب  دولت است، ناتوان -مشارکت سیاسی که همانا حق

 

 . نظرهای مخالف رأی اجباری2. 4. 2

ظرهای مخالای نیز مطرح شده است؛ از جملوه اینکوه اجبواری    در مقاب  نظرهای موافق با رأی اجباری، ن
بودن رأی مداخلۀ ناموجه در زندگی خصوصی شهروندان است. ایون اسوتدالل کوه رأی اجبواری موجوب      

، بسیار تردیدبرانگیز است، زیرا اجباری بودن رأی از ژرفا و عمق شودیمتقویت و امنیت بیشتر دموکراسی 
سوی اهوداف خودخواهانوۀ   را در دست کسانی که درصدد فریاتن مردم به و شهروندان کاهدیممشارکت 

بر این مجبور ساختن همگان به مشارکت، اثر اخالقی و سیاسی شورکت  . افزوندهدیمخود هستند، بازی 
ضورورتاض امور    دهنودگان یرأافوزایش شومار   (. »39: 1389)احمودی،   دهدیمداوطلبانۀ اکثریت را کاهش 

آن  خواهنود ینمور ساختن شهروندان به مشارکت حتی زمانی که آنها نظری ندارند یا مطلوبی نیست. مجب
بسویاری از   (Keaney & Rogers, 2006: 30). شودیمرا بیان کنند، تنها به افزایش آرای اعتراضی منجر 

خاب ، زیرا آزادی انتاستمخالاان رأی اجباری معتقدند که این رو  از اسا  نامشروع و غیردموکراتیک 
مشوروعیت   (Sear & Strickland, 2003: 8).باید شام  آزادی عدم انتخاب نیز باشد  ساالرمردمدر نظام 
مجبور به انداختن رأی خود بوه صوندوق هسوتند،     دهندگانیرأبه این دلی  که  صرفاضی ساالرمردمنظام 

که شاید رأی  ردیگیما نادیده . این استدالل از این منظر غل  است که این احتمال رکندینمافزایش پیدا 
از این ایرادات که مبنای اخالقی  نظرصرف. (Bart, 2007: 28)کنندۀ ترجیح واقعی آنها نباشد آنها منعک 

ی اجبواری وارد اسوت. از جملوه اینکوه     دهو یرأیا نظری دارد، به لحاظ فنی و تخصصی نیز اشکاالتی بر 
بوه   تووان یمو  هوا یدشووار ، از جملوۀ ایون   اسوت  بور نهیهزی اجباری، خود دشوار و دهیرأاجرای اجباری 

بوه   تووان یمو کنندگان از مشارکت اشواره کورد. همچنوین    ی الزم برای تعقیب ق ایی استنکافهانهیهز
 .(Malkopoulou, 2009: 11)ی رأی ساید یا باطله اشاره کرد هابرگهافزایش شمار 

 

 رأی اجباری از منظر نظام حقوق بشر معاصر. 3
ی هوا حوق ی از امجموعوه ز ایرادات وارد بر پدیودۀ رأی اجبواری، ایون اسوت کوه رأی اجبواری بوا        یکی ا
شده در اسناد حقوق بشری شام  حق بر مشارکت سیاسی، حوق رأی، آزادی عقیوده، آزادی بیوان    شناخته

 امروزه طبق اسناد حقوق بشری، رأی یک حق است و نه (Malkopoulou, 2009: 12). استو... در ت اد 
در ایون   .(223: 1389)عباسوی،   باید در دادن یا ندادن رأی آزاد باشوند  دهندگانیرأیک تکلیف، بنابراین 

شده  که آیا رأی اجباری، از نظر حقوق مطرح میریگیمقسمت بررسی خود را در خصوص این مطلب پی 
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آیوا رأی اجبواری بوا    عبوارت دیگور   بوه  یا خیر  شودیمدر اسناد حقوق بشری، تجاوز به حقوق بشر تلقی 
 ی مصرح در اسناد حقوق بشری تعارض دارد هاحق
 

 . امکان تعارض با حق مشارکت سیاسی و حق رأی1. 3

میثواق   25و  1اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و مواد  21طبق مواد مختلای از اسناد حقوق بشری )مانند مادۀ 
امور کشور خود را دارد و از حوق رأی  ی حقوق مدنی و سیاسی( هر ک  حق مشارکت سیاسی در المللنیب
 شود. اخذمخایانه  صورتبهیکسان با دیگر شهروندان برخوردار است. حق رأی مذکور باید  صورتبه

ی مختلف در بخش قب  ذکر شد، رأی اجباری با کشورهابا توجه به اوصافی که از نظام رأی اجباری در 
تنهوا فوردی را از رأی دادن   تعارضی نودارد، زیورا نوه   حق مشارکت سیاسی و حق رأی و مخایانه بودن رأی 

یی که رأی دادن اجبواری  کشورها. همچنین در داندیم، بلکه رأی دادن را وظیاۀ شهروندی کندینممحروم 
 است، اص  مخای بودن رأی نیز پذیرفته شده است و از این حیث نیز تعارضی با حقوق بشر وجود ندارد.

 

 خابات آزاد. امکان تعارض با انت2. 3

 : داردیماعالمیۀ جهانی حقوق بشر مقرر  21مادۀ  3بند 
ۀ انتخاباتی ابراز شود کوه از روی  لیوسبهاسا  و منشأ قدرت حکومت ارادۀ مردم است. این اراده باید 

ی مخای یا رأادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با  طوربهصداقت و 
 .ی را ت مین کندرأی نظیر آن انجام گیرد که آزادی اقهیطر

 :دیگویمی حقوق مدنی و سیاسی در مورد آزادانه بودن انتخابات المللنیبمیثاق 25مادۀ « ب»همچنین بند 
از  کیو چیهو هر انسان ع و اجتماع )شهروند( حق و امکان خواهود داشوت بودون )در نظور گورفتن(      

 :ی غیرمعقولهاتیمحدودن تبعی ات مذکور در مادۀ یک و بدو
 الف.....

کننودۀ  ب( در انتخابات ادواری که از روی صحت به آرای عمومی مساوی و مخای انجوام و ت ومین  
 .باشد، رأی بدهد و انتخاب بشود کنندگانانتخاببیان آزادانۀ ارادۀ 

و کلوی اسوت،   در این مواد موبهم  « آزادی انتخابات»یا « آزادی رأی» شودیمکه مالحظه گونههمان
، برای تبیوین تعوارض یوا عودم تعوارض رأی اجبواری بوا        25گرفته از مادۀ بنابراین از تاسیر کلی صورت

 .میکنیمانتخابات آزاد یا آزادی رأی استااده 

 :داردیماین تاسیر کلی بیان  11قسمتی از بند 
بایود توسو     دهنودگان یرأر ارعواب و اجبوا   هرگونوه یا رأی دادن و نیز  نامثبتهرگونه دخالت ناروا در »
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 :Human Rights Committee, 1996)1«قووی اجورا شووند    طوربهقوانین کیاری ممنوع شود و این قوانین 

para.11ۀ قانون و توس  دولتی دموکراتیک و بر لیوسبهاجباری ساختن شرکت در انتخابات  رسدینمنظر ( به
در موورد   11رد. جالب اینجاست که این قسومت از بنود   تلقی ک« دخالت ناروا»مبنای رضایت مردم را بتوان 

از عبوارت   دهنودگان یرأاسوتااده کورده، ولوی در موورد     « دخالت ناروا»نام کردن از عبارت رأی دادن و ثبت
عبارت دیگر پ  از اینکوه شوهروندان در حووزۀ انتخابیوه ح وور      استااده کرده است. به« اجبار»و « ارعاب»

یا اجبار آنها ممنوع است و نباید نظری را بوه   ارعابشدند، اکنون هرگونه « دهندهیرأ»یافتند و واجد وصف 
 تاسیر متااوت است. 11شده در بند آنها تحمی  کرد. بنابراین اجبار مطرح در رأی اجباری با اجبار ممنوع

 :داردیمتاسیر که بیان  15این نظر با مطلبی که در بند 
نسبت به  دهندگانیرأکه  دهدیمگرفتن در نهاد انتخابی نشان  حق رأی و فرصت قرار مؤثراجرای »
یمو  دییو تأ، (Human Rights Committee, 1996: para.15)2«ی انتخابات، آزادی انتخاب دارنود نامزدها
« آزادی انتخواب »اهمیت داشته اسوت   25که آنچه از منظر ماسران مادۀ  کندیماین عبارت روشن  .شود

 «.ر انتخاباتآزادی شرکت د»است نه 
قرار گرفته است. ایون بنود    دیتأکتاسیر نیز مورد  19در بند  دهندهیرأآزادی انتخاب و بیان آزاد نظر 

 :داردیممقرر 
حوق رأی را   مؤثری و در چارچوب قوانینی که اعمال ادوره صورتبهانتخابات باید آزاد و منصاانه و »

أی دادن هستند، باید آزاد باشند که به هور نوامزدی   ، انجام شود. اشخاصی که مستحق رکنندیمت مین 
آزادانه موافقت یوا   طوربهی مطرح شده است، پرسهمهرأی بدهند و با هر پیشنهادی که در  خواهندیمکه 

 ریتوأث آزادانه از دولت حمایت کنند یا با آن مخالات نمایند، بدون هرگونوه   صورتبهمخالات نمایند و نیز 
باید قادر باشوند کوه    دهندگانیرأرا مخدو  یا ممنوع کند.  دهندگانیرأآزادی بیان  ناروا یا اجباری که

 هرگونوه خود را شک  دهند، آزاد از خشونت یا تهدید به خشونت، اجبوار، تطمیوع یوا     دیعقامستق   طوربه
نیوز   . بنابراین رأی اجباری با آزادی بیوان (Human Rights Committee, 1996: para.19)3«دخالت دیگر

قرار  ریتأثتعارضی ندارد، زیرا با توجه به مخای بودن رأی و ممنوعیت اجبار و ارعاب یا تهدید برای تحت 
 شده است. نیتأم دهندگانیرأ، بیان آزادانۀ خواست دهندگانیرأدادن رأی 

                                                           
1. Any abusive interference with registration or voting as well as intimidation or coercion of voters 

should be prohibited by penal laws and those laws should be strictly enforced. 

2. The effective implementation of the right and the opportunity to stand for elective office ensures 

that persons entitled to vote have a free choice of candidates. 
3. elections must be conducted fairly and freely on a periodic basis within a framework of laws 

guaranteeing the effective exercise of voting rights. Persons entitled to vote must be free to vote for any 

candidate for election and for or against any proposal submitted to referendum or plebiscite, and free to 

support or to oppose government, without undue influence or coercion of any kind which may distort or 

inhibit the free expression of the elector's will. Voters should be able to form opinions independently, 

free of violence or threat of violence, compulsion, inducement or manipulative interference of any kind. 
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 . امکان تعارض با آزادی عقیده و اندیشه3. 3

تعارض دارد. این نظر در صورتی صحیح  دهندگانیرأ ممکن است گاته شود رأی اجباری با آزادی عقیدۀ
به چیزی فراتر از صرف ح ور و شرکت در انتخابات مجبور شود، بوه ایون معنوا کوه      دهندهیرأاست که 

ی حزب خاصی شود که با عقاید سیاسی آن حزب مخوالف اسوت. در   نامزدهامثالض مجبور به رأی دادن به 
و در شماره قبو  توضویح داده شود کوه      کندیمبحث آزادی بیان  گات این مطلب رجوع به توانیمواقع 

و وقتی آزادی بیان حاظ شوود بوه طریوق اولوی      شودینمی رأی اجباری مخدو  هانظامآزادی بیان در 
 .شودیمآزادی عقیده نیز حاظ 

 

 ی در خصوص رأی اجباری و حقوق بشرامنطقهی و المللنیب. نظر نهادهای قضایی 4. 3

ق بشر در رسیدگی به شکایت یکی از شهروندان استرالیایی علیه کشور استرالیا در خصوص تعوارض  کمیتۀ حقو
در این پرونده شاکی ادعا کرده اسوت کوه جریموۀ     1کرده است. اظهارنظررأی اجباری با حقوق مندرج در میثاق 

قانون انتخابوات  »براسا   دلی  رأی ندادن وی، توس  کمیسیون انتخاباتی استرالیابه وی، به شده یتحمنقدی 
. اسوت  506و موادۀ   265، موادۀ  24مادۀ  3و2، بندهای 183، 172نقض حقوق وی براسا  مواد « المنافعمشترک

نظام انتخاباتی خاصوی را تحمیو     گونهچیهکه اگرچه میثاق  داردیمکمیته در رسیدگی به این دادخواست بیان 
میثواق سوازگار    25ر ع و میثاق باید با حقوق مورد حمایت در موادۀ  ، اما هر نظام انتخاباتی در هر کشوکندینم

در  دهنوده یرأرا ت مین کند. آن نظام باید ت ومین کنود کوه     دهندگانیرأباشد و نیز باید بیان آزادانۀ خواست 
مین رأی دادن به هر نامزد در انتخابات و حمایت یا انتقاد از حکومت آزاد است و نیز باید مخای بوودن رأی ت و  

اجازه دهد که به هر نوامزد یوا بوه     دهندگانیرأشود. بنابراین کمیته معتقد است که یک نظام انتخاباتی باید به 
از آنها رأی دهد. همچنین کمیته اظهار کرد که هرگونه مجازاتی برای عدم شرکت در انتخابات و عودم   کیچیه

اشد و اجورای حقووق منودرج در میثواق را تحوت      دادن رأی باید به موجب قانون وضع شود، معقول و متناسب ب
 2010در انتخابات فودرال سوال    ستیبایمقرار ندهد.در بررسی این پرونده، کمیته مالحظه کرد که شاکی  ریتأث

. بنوابراین،  انوداخت یمو و رأی خود را بر اسا  اص  رأی مخای در صوندوق   شدیمی حاضر ریگیرأدر مح  
از نامزدها رأی ندهد یا برگۀ ساید به صندوق بینودازد. بنوابراین از نظور     کیچیهاست به  توانستهیم دهندهیرأ

نقض حقوق ادعایی شاکی تلقی شود. همچنین شواکی ایون مطلوب را ثابوت      تواندینمکمیته این مقدار از اجبار 
ۀ حقووق  رو در ایون پرونوده کمیتو   شده بر وی غیرمنطقی و نامتناسب است، ازایننکرده است که جریمۀ تحمی 

                                                           
1. Human Rights Committee,CCPR/C/120/D/2237/2013,Christopher Alger v Australia (13 July 2017). 

 . مصونیت از مداخالت خودسرانه در زندگی خصوصی، خانواده و مکاتبات2

 . آزادی فکر، وجدان و مذهب3

 ها به شناسایی حقوق مندرج در میثاق در نظام داخلی خود و ت مین احقاق حق در صورت نقض این حقوقتعهد دولت .4

 . تساوی در برابر قانون و منع تبعیض5
 دهندۀ کشورهای فدرال. شمول میثاق بر کلیۀ واحدهای تشکی 6
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 1.کندیممیثاق توس  استرالیا صادر  25بشر حکم به عدم نقض مادۀ 
نیز در دو پرونده بوه شوکایت از دولوت اتوریش در موورد رأی       2کمیسیون اروپایی حقوق بشر

که فرماندار  داردیماجباری در این کشور رسیدگی کرده است. در نخستین پرونده خواهان اظهار 
دلی  رأی ندادن وی در انتخابات شورای ملی در سوال  ، بهکردهیم بخشی که وی در آنجا زندگی

، وی را به پرداخت جریمۀ نقدی محکوم ساخته است. کمیسویون اروپوایی حقووق بشور در     1959
کنوانسیون اروپوایی حقووق بشور هور      9که از آنجا که طبق مادۀ  داردیمبررسی این دعوا اظهار 

ا بدون آنکه آزادی وجدان وی نقض شود، اعمال کند و با شخ  واجد رأی باید بتواند رأی خود ر
یمتعهدی برای رأی دادن به رو  مشخ  نداشته است، بلکه در واقع  دهندهیرأتوجه به اینکه 

ی است و اهیرودهی صرفاض الزام برگۀ رأی ساید به صندوق بیندازد، بنابراین الزام به رأی توانسته
« انتخابوات آزاد ». همچنین از آنجا که اصطالح کندینمرا نقض  دهندهیرأاعمال واقعی انتخاب 

به معنای این نیست که انتخابوات آزاد یعنوی غیراجبواری، بلکوه بوه       1پروتک  شمارۀ  3در مادۀ 
انتخاباتی باید آزاد باشد و نظام انتخاباتی کشور مذکور نیز با ایون   نظراعمالمعنای این است که 

 3«.نمایدپذیر  اعالم می رقاب یغدر نتیجه دادخواست مذکور را  الزام منطبق است، کمیسیون

یک وکی  اتریشوی در خصووص مووادی از قوانون انتخابوات ریاسوت جمهووری         4در پروندۀ دیگری
نام کرده بودند الزامی ثبت کنندگانانتخابفدراسیون اتریش که رأی دادن را برای کسانی که در فهرست 

بلغی جریمۀ نقدی معین کرده بود، از این کشوور بوه کمیسویون حقووق بشور      دانسته و برای رأی ندادن م
یرأی رأی نوام دو نوامزد انتخابوات را نوشوته و از     هوا برگه. دولت اتریش نیز در کندیماروپایی شکایت 

دهنده اظهار کرده بود خواسته بود که جلوی اسم نامزد منتخب خود را عالمت بزنند. دادخواست دهندگان
ن مجازات برای رأی ندادن و تکلیف به رأی دادن به یکی از دو نامزد و عدم اجازه بوه نپوذیرفتن   که تعیی

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر آزادی وجدان و اعالم عموومی عقایود    9هر دوی آنها، نقض مادۀ 
ای عالموت  اجبواری بور   دهندگانیرأدهنده متوجه شد که برای است. کمیسیون در تحقیق از دادخواست

رأی ساید به صندوق بیندازند،  اندتوانستهیماز نامزدها وجود نداشته است و آنها  کیچیهزدن جلوی اسم 
کنوانسیون را در این مورد تشخی  نوداد و دادخواسوت وی را غیرقابو      9بنابراین کمیسیون نقض مادۀ 

  .رسیدگی در دیوان اروپایی حقوق بشر تشخی  داد

                                                           
1. Human Rights Committee ,CCPR/C/120/D/2237/2013, Christopher Alger v Australia (13 July 2017). 

2. European Commission of Human Rights 
3. European Human Rights Commission, Decision of 22 April 1965, X. v Austria, Application 

No.1718/62.  
4. European Human Rights Commission, Decision of 22 March 1972, X. v Austria, Application 

No.4982/71. 
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 یریگجهینت
گرفته در این تحقیق مشخ  شد که حق بر مشارکت سیاسی دارای ابعواد  ی صورتها یتحلرسی و با بر

بعد و الزمۀ آن حق رأی و شرکت در انتخابوات اسوت و اعموال حوق      نیترمهمو لوازم متعددی است که 
ی فردی دیگری چوون آزادی عقیوده و آزادی بیوان اسوت.     هایآزادرأی واقعی منوط به رعایت حقوق و 

و بع اض برای آن  ردیگیمدهی اجباری مورد عم  قرار نچه در رأی اجباری در کشورهای دارای نظام رأیآ
ضمانت اجرای کیاری نیوز در نظور گرفتوه شوده اسوت، صورف ح وور در انتخابوات و انوداختن رأی در          

له به صوندوق  رأی ساید یا باط توانندیمها دهندهو با توجه به اص  مخای بودن رأی، رأی هاستصندوق
. ایون  شودینمدهی نقض ها در این نظام رأیدهندهبیندازند، بنابراین حق آزادی عقیده و آزادی بیان رأی

یک تکلیف اجتماعی مانند سایر تکالیف اجتماعی و شهروندی مانند مالیوات دادن و اهودافی    صرفاضمسئله 
. اسوت ی انتخابواتی  هوا نظوام ظر ایون  مدن دهندگانیرأچون آموز  مشارکت سیاسی و باال بردن شمار 

کمیتۀ حقوق بشر و آرای ترافعی کمیتۀ حقوق بشر و کمیسیون اروپایی حقوق بشور   25تاسیر کلی شمارۀ 
. انود کورده  دیو تأکی بشری مذکور در این اسوناد حقووق بشوری    هاحقنیز بر عدم مغایرت رأی اجباری با 

شارکت سیاسی اهمیوت دارد، آزادی انتخواب کوردن    براسا  نظرهای این نهادها، آنچه در مورد حق بر م
 است و نه آزادی شرکت در انتخابات.
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