
اسماعیل همایونینظام انتخاباتی فرانسه

نظام انتخاباتی فرانسه از سال 1791 تا به امروز، بارها از نظر وسعت 
انتخابات یعنی عمومی بودن یا محدود بودن انتخاب کنندگان و 

انتخاب شوندگان و نیز مستقیم یا غیر مستقیم بودن انتخابات تغییر 
یافته است. در این بازه زمانی بیش از دویست ساله، تحول نظام 

انتخاباتی فرانسه چند گام و مرحله را پشت سر گذارده است. حق رأی 
زنان، حق رأی نظامیان، حق رأی مردم مستعمره نشین فرانسه، حق 

رأی جوانان )افراد زیر 21 سال( و در آخر حق رأی اتباع اتحادیه اروپا 
در انتخابات اروپا و سپس شهرداری ها. 

 1791: انتخابات غیرمستقیم
قانون اساسی 3 سپتامبر 1791، یک سلطنت مشروطه محدود به 

قانون اساسی را ایجاد کرد. در این رژیم، حاکمیت متعلق به ملت، اما 
حق رأی دادن محدود بود. نوع رأی گیری، موسوم به نظام سانسیتر 

)censitaire( است. طبق این نظام رأی گیری، فقط مردان باالی 25 
سال که مالیات مستقیم )cens( را با ارزش سه روز کاری، پرداخت 
می کنند واجد شرایط برای رأی دادن هستند. این میزان پرداخت 

مالیات به حدی زیاد بود که در آن زمان تنها نود هزار مرد صالحیت 
رأی دادن داشتند. آنها »شهروندان فعال« نامیده می شدند. دیگران، 

»شهروندان غیر فعال« و نمی توانستند در انتخابات شرکت کنند. حق 
انتخاب نیز غیر مستقیم بود زیرا شهروندان فعال تنها می توانستند 
انتخاب کنندگان )électeur( طبقه دوم را مشخص کنند، که آنها 

به مراتب درآمد باالتری نیز داشتند و در نهایت نمایندگان مجلس را 
انتخاب می کردند. 

پس از یک دوره کوتاه برای انتخابات مجلس کنوانسیون )مجلس 
فرانسه از سال 1792 تا 1795 که کل امور اجرأیی و قانون گذاری 

را در دست داشت( که به صورت رأی گیری عمومی بود، نظام 

انتخاباتی غیر مستقیم و محدود سانسیتر دوباره توسط هیئت مدیره 
)Directoire( )قانون اساسی 5 فروکتیدور )Fructidor( سال 

سوم( در 1795 تجدید شد. 
انتخاب کنندگان یا رأی دهندگان به دو دسته درجه اول و درجه دوم 

تقسیم می شدند. برای رأی دهنده درجه اول بودن، فرد می بایست 
مالیات پرداخت می کرد یا شغل نظامی می داشت. انتخاب کنندگان 

درجه دوم می بایست درآمد باالیی داشته باشند، که بین 100 تا 
200 روز کاری تعیین می شد، بسته به نوع مورد. عالوه بر این، برای 

انتخاب شدن، می بایست حداقل سی سال سن برای مجلس پانصد 
نفره )Conseil des Cinq-Cents( و چهل سال برای مجلس 

قدیم )Conseil des Anciens( داشت. 
این نظام رأی گیری در آن زمان، یعنی در اوج تحوالت انقالب فرانسه، 

یکی از بزرگترین تناقضات انقالبی بود که به این وضوح، چنین 
تبعیضی را بین مردم فرانسه، آن هم برای حق انتخاب، که ابتدایی 

ترین و بنیادی ترین خواسته انقالب بود، تنها به استناد توانایی مالی 
اعمال کرد. این نوع رأی گیری در نهایت به سود لیبرالها، سرمایه 

داران و بورژوازی تمام شد. یعنی طبقه ای که بعدها و پس از نابودی 
طبقه سلطنت طلب و اشراف در فرانسه، جای آنها را گرفت و به اصلی 

ترین نیروی راست در طیف بندی سیاسی فرانسه تبدیل شد. 

1799: انتخابات عمومی برای مردها اما محدود 
قانون اساسی 22 فریمر )Frimaire( سال هشتم )13 دسامبر 

1799( رژیم کنسولی )Consulat( را تأسیس کرد. نظام انتخاباتی 
حق رأی دادن را برای همه مردان باالی 21 سال که بیش از یک سال 
در قلمرو فرانسه )کشور و مستعمرات( اقامت دارند، اعالم کرد و نظام 

سانسیتر کنار گذارده شد. اما این حق توسط سیستمی موسوم



به لیست های معتمد )listes de confiance( محدود می شد. انتخابات در سه مرحله 
بود: در مرحله اول، رأی دهندگان در یک حوزه شهری، یک دهم از خود را به عنوان 

لیست معتمد شهری بر می گزیدند. سپس در مرحله دوم، اعضای لیست معتمد شهری، 
یک دهم از میان خود را به عنوان لیست معتمد استانی انتخاب می کردند. در مرحله 

سوم اعضای لیست معتمد استانی، یک دهم از میان خود را به عنوان لیست معتمد 
ملی انتخاب می کردند. در نهایت نمایندگان مجلس سنا که عضویت مادام العمر در این 
 )Corps Législatif و Tribunat( مجلس را داشتند، انتخابات مجالس قانون گذاری

را انجام می دادند. هر چند حق رأی برای مردها به این صورت عمومی شد ولی مردم 
هنوز نمایندگان خود را مستقیما انتخاب نمی کردند. 

1815: نظام سانسیتر
شکست ناپلئون در واترلو )18 ژوئن 1815( منجر به سقوط قطعی امپراتوری و بازگشت 

سلطنت شد. رأی گیری عمومی لغو و رأی گیری سانسیتر دوبار اجرا شد. فقط مردان 
باالی سی سال که مالیات مستقیم به مقدار 300 فرانک می پرداختند حق رأی داشتند. 
برای انتخاب شدن، نامزد می بایست بیش از 40 سال می داشت و حداقل 1000 فرانک 

مالیات مستقیم می پرداخت. 
از جمعیت سی میلیونی فرانسه در آن زمان، تنها صد هزار نفر، یعنی یک درصد واجد 
شرأیط رأی دادن می شدند. به نود و نه درصد دیگر مردم که افراد فقیر و کارگران را 

شامل می شد، اصطالحا پرولتریا )prolétariat( گفته می شد. 
 پس از انقالب سه روز پر شکوه )Trois Glorieuses( )27، 28 و 29 جوالی 1830(، 

که به سلطنت ژوئیه ختم شد، نظام رأی گیری هنوز سانسیتر بود، ولی مقدار مالیات 
مورد نیاز برای انتخاب کنندگان از 300 به 200 فرانک یا 100 فرانک برای موارد خاص 

و از هزار به 500 فرانک برای انتخاب شدن )قانون 19 آوریل 1831( کاهش یافت. به 
همین ترتیب، سن حداقل برای رأی گیری از 30 به 25 سال و برای انتخاب شدن از 

40 به 30 سال کاهش یافت. تعداد مردان واجد شرأیط رأی دادن به دویست هزار نفر 
افزایش یافت. 

1848: رأی گیری عمومی مردان
جنبش انقالبی که در فوریه 1848 آغاز شد، سلطنت ژوئیه را پایان داد و جمهوری دوم 
را تأسیس کرد. در انتخابات 5 مارس 1848، رأی دهندگان همه شهروندان مذکر بیش 

از 21 سال فرانسوی، که از حقوق مدنی و سیاسی خود برخوردار بودند را شامل می شد. 
حق انتخاب شدن به هر انتخاب کننده ای که بیش از 25 سال سن داشت، اعطا می شد. 

رأی مخفی بود. 

1944: حق رأی زنان و رأی عمومی
از اولین انتخابات در فرانسه زنان در هیچ انتخاباتی حق رأی نداشتند. این محرومیت زنان 
از حق رأی در دیگر کشورها نیز وجود داشت. اولین کشور زالند نو بود که در 1893حق 

رأی زنان را پذیرفت. استرالیا در 1901 اولین کشور در قرن بیستم، فنالند در 1907 
اولین کشور اروپایی، کانادا در 1917 اولین کشور امریکایی بود. برای این محرومیت 

طوالنی مدت زنان دالیلی از قبیل ضعف بدنی، ناتوانی در اتخاذ تصمیم و انتخاب صحیح 
به خاطر دور بودن از جامعه در پی اشتغال به وظایف مادرانه و همسرانه، تاثیر پذیری 

زنان و. . . ذکر شده است. اما در اروپا یا کشورهایی که توسط نظام های اروپایی اداره می 
شد، نظیر مستعمرات، علت اصلی و قانونی محرومیت زنان از رأی دهی این بود که زنان 



میدان باستیل - ستون ژوئیه - بنای یاد 
بود انقالب 1830

متن لوح پایه ستون:
به یاد شهروندان فرانسوی که سالح در دست گرفتند  

و برای دفاع از آزادی در سه روز 27، 28 و 29 
ژوئیه 1830 نبرد کردند.

طبق قانون تابع مرد و جزء متعلقات مرد بودند. از این رو زن قانونا 
مایملک و مملوک مرد به حساب می آمد و از مرد پیروی می کرد. 

این رویکرد خنده دار و ظالمانه به ماهیت زن در نظام سیاسی و 
قانونی اروپا در فرانسه تا سال 1944 ادامه داشت. در فرانسه تا سال 
1965 زنان برای اشتغال بیرون از منزل، ملزم به اجازه شوهر بودند. 
در انگلیس هر چند در سال 1928 حق رأی به زنان داده شد ولی تا 
سال 1970 این مسئله در مجلس کشور مورد بحث بود. برای همین 
رأی زن عمال و قانونا رأی همسر او بود که به وی به علت این رابطه 

تملیکی، تسلط داشت. حال مردان متاهل دو رأی یعنی رأی مرد 
به اضافه رأی زنش و مردان مجرد تنها یک رأی داشتند. 
در فرانسه پس از پایان جنگ جهانی اول در سال 1918، 
 )suffragette( فعالیتهایی توسط مبارزان حق رأی زنان
انجام شد، اما با مخالفت مجلس سنا به شکست انجامید. 

در فرمان 21 آوریل 1944 دولت موقت جمهوری فرانسه، 
امضا شده توسط شارل دو گل، به زنان حق انتخاب کردن 

و انتخاب شدن داده و زنان فرانسوی برای اولین بار در 
انتخابات شهرداریها در آوریل 1945 رأی دادند. 

1945: حق رأی به نظامیان
در فرمان 17 اوت 1945 به نظامیان حق انتخاب کردن 

) نه انتخاب شدن( مشابه با سایر شهروندان داده شد، که 
از سال 1872 از آنها گرفته شده بود. آنها تحت شرأیط 

خاصی واجد شرأیط انتخاب شدن هستند. 
1946 -1956: رأی برابر در سرزمین های خارجی

پس از پایان جنگ جهانی دوم، مجلس موسسان که به 
تدوین قانون اساسی جدید فرانسه می پرداخت )گذار از 
جمهوری سوم به جمهوری چهارم(، در برابری حق رأی 

مردم کشور فرانسه با مردم مناطق فرا دریای فرانسه 

)مستعمرات و متعلقات فرانسه در آن زمان( در تردید بود. 
قانون 7 مه loi Lamine Guèye( 1946( اعالم می کند که 

همه اتباع امپراتوری استعماری فرانسه شهروند فرانسوی به شمار 
می آیند که قبل از این مردم بومی مستعمرات شهروند فرانسوی به 

حساب نمی آمدند. اما کماکان برابری رأی مردم فرانسوی و مردم 
بومی مستعمرات، به علت وجود دو کالج انتخاباتی کامال برقرار نمی 

شود. قانون 23 ژوئن loi-cadre Defferre( 1956( است که رأی 
عمومی و تک کالجی را در مستمعرات ایجاد می کند. به اعتقاد 

مورخین، اگر این برابری رأی مردم فرانسه با مردم بومی 
مستعمرات زودتر اعمال شده بود، فرانسه امکان حفظ 

مستعمرات خود را داشت. 
1974: حق رأی جوانان

 Valéry( رئیس جمهور والری ژیسکار دستن
Giscard-d’Estaing(، قانون 5 ژوئیه 1974 را به 

تصویب مجلس  گذراند که طبق آن سن رأی دهی از 
21 سال به 18 سال                کاهش یافت. 

  1992: تولد شهروندِی اتحادیه اروپا
بر پایه پیمان ماستریخت )Maastricht(، هر شهروند 
اروپایی که دارای ملیت یکی از کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا باشد، می تواند در انتخابات شهرداریها و انتخابات 

اروپایی، در همان حوزه اقامت خود رأی دهد. یعنی 
یک آلمانی می تواند در انتخابات شهرداری لیون 

فرانسه رأی دهد، با این وجود، مبتنی بر قانون اساسی 
فرانسه، این گونه شهروندی در انتخاب شدن، دارای 

محدودیتهایی می باشد. برای نمونه نمی تواند به 
عنوان شهردار یا معاون شهردار انتخاب شود. 



روزنامه به تاریخ 1908

فعاالن حق رأی زنان در حال اقدام اعتراضی با واژگون کردن صندوق آرا در انتخاباتی که تنها مردان  رأی می دهند


