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نعیمه دوستدار
فضای جامعه ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هر 
که  دورانی  می شود.  سیاسی  به شدت  بار  یک  سال  چهار 
نام آنها  با گمانه زنی ها درباره کاندیداهای احتمالی و ثبت 
شروع می شود و با رد صالحیت ها و حاشیه های برآمده از 
عملکرد شورای نگهبان ادامه پیدا می کند. با شروع تبلیغات 
تبلیغات  و  گروهی  و  تلویزیونی  مناظره های  کاندیداها، 
خیابانی، تنور انتخابات گرم تر می شود و در نهایت با اعالم 

نتایج و تعیین رییس جمهوری بعدی به پایان می رسد.
به  که  دوره  نهمین  جز  به  تاکنون  ایران  در  انتخابات ها   
اعتراضات جنبش سبز ختم شد، مهم ترین نمایش سیاسی 
جمهوری اسالمی برای نشان دادن چهره ای دموکراتیک از 
خود بوده اند. حتی در دوران اصالحات، جمهوری اسالمی 
پیروزی محمد خاتمی را یک نشانه بزرگ از پویایی سیاسی 
جامعه دانست و تنها در انتخابات پرحاشیه 1۳88 بود که 
مشروعیت نظام سیاسی ایران با اتهام تقلب در انتخابات به 

شکل گسترده زیر سوال رفت. 
در  ایران  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین 
از  یکی  عنوان  به  »انتخابات«  که  می شود  برگزار  حالی 
ساختاری  ایرادهای  دچار  ایران  در  دموکراسی،  جلوه های 
برای  شده  تعیین  شرایط  است.  دموکراسی  با  تضاد  در  و 
اساسی  قانون  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  نامزدی 
ایران و وجود نهادی قدرتمند به نام شورای نگهبان امکان 
شرکت افراد مختلف با گرایش های مختلف فکری و سیاسی 
و  گرفته  صالحیت ها  رد  و  استصوابی  نظارت  طریق  از  را 
زنان، اقلیت های مذهبی و دگراندیشانی که با تعریف التزام 
نیستند  به والیت فقیه و مبانی جمهوری اسالمی سازگار 
انتخابات  این  امکان حضور در آن را ندارند. در عین حال 

سیاسی  مشارکت  برای  موجود  امکانات  تنها  از  یکی 
حداقلی است و به همین دلیل برخی از گروه های مردم 
معتقدند باید از این تنها فرصت موجود برای رسیدن به 
مطالبات حداقلی استفاده کرد. همه اینها در حالی اتفاق 
می افتد که گروه های دیگری از مردم، چهره مناسب و 
کاندیدای مطلوب خود را در میان نامزدها نمی یابند و 
قرار  انتخابات  در  شرکت  برای  اجباری  شرایط  یک  در 
نکردن  گروه ها، شرکت  این  از  برخی  باور  به  گرفته اند. 
در انتخابات می تواند خطرات امنیتی و بین المللی برای 
ایران داشته باشد یا باعث به قدرت رسیدن تندروها در 

ایران شود.
در این میان کمتر کسی به بررسی ساختارهای معیوب 
بشر  حقوق  با  آن  مغایرت  موارد  و  ایران  در  انتخابات 
مطالبات  درباره  پرسش  می پردازد.  بین الملل  حقوق  و 
اساسی مردم در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی، 
اگر  یا  نمی شود،  مطرح  اصال  یا  فرهنگی  و  اقتصادی 
باقی  انتخاباتی کاندیداها  مطرح شود در حد وعده های 
می ماند و پس از برگزاری انتخابات و به قدرت رسیدن 
یکی از کاندیداها، به فراموشی سپرده می شود. هیچ نهاد 
مدنی یا حزبی قدرتمندی وجود ندارد که پیگیری این 
مطالبات را پس از آغاز به کار دولت پیگیری کند. به این 
مشارکت سیاسی چهار  ایران یک  در  انتخابات  ترتیب، 
سال یک بار و محدود به انداختن رای در صندوق است 
بی آنکه وعده های اصالح گرانه در آن جایی برای مطرح 

شدن داشته باشند.
این شماره مجله حقوق ما به موضوع »انتخابات ریاست 
جمهوری در ایران« می پردازد و همکاران تحریریه مجله 
حقوق ما کوشیده اند تا در گزارش ها و مقاالت خود، به 
بررسی ابعاد مختلف این مساله بپردازند. مساله مغایرت 
انتخابات ایران با حقوق بین المللی و حقوق بشر، نظارت 
و  رجال  نشده  حل  مساله  نگهبان،  شورای  استصوابی 
رای  کاندیدا، سن  عنوان  به  زنان  مشارکت  امکان  عدم 
و  اقلیت های دینی  برای حضور  و محدودیت  دهندگان 
بررسی سیاست های کلی انتخابات در ایران را می توانید 

در مطالب مختلف این شماره بخوانید.

بهای یک انتخاب
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محمد اولیایی فرد
موضوع نظارت بر اجرای انتخابات به طور کلی از دو جهت 
حیطه های  گستره   حیث  از  نخست  است:  بررسی  قابل 
از جهت  ناظر.  از جهت حدود صالحیت  نظارتی و دیگر 
گستره   دو  در  می توان  را  نظارت  تحت  حیطه های  اول، 
انتخاباتی و سپس  نامزدهای  تعیین صالحیت  بر  نظارت 
از  و  کرد  تعریف  انتخابات  برگزاری  چگونگی  بر  نظارت 
نظارت  به  موسوم  و  معروف  تقسیم بندی  دوم،  جهت 

»اطالعی« و »استصوابی« مورد توجه قرار می گیرد.
احزاب  راه  از  مردم  سیاسی  مشارکت  که  نظام هایی  در 
تعیین صالحیت  می گیرد،  صورت  سیاسی  تشکل های  و 
و  می شود  انجام  احزاب  توسط  نوعاً  انتخاباتی  نامزدهای 
انتخاباتی  نامزدهای  قانونی  صالحیت  بررسی  به  نیازی 
احزاب  این سیستم  در  نیست.  ناظران  و  مجریان  توسط 
بر  نظارت  در  را  نقش  مهم ترین  سیاسی  جمعیت های  و 
نقش  این  دارند.  برعهده  آن  و تضمین سالمت  انتخابات 
تقریباً معادل همان چیزی است که  تحت عنوان »نظارت 
و  می شود  یاد  آن  از  استطالعی«  »نظارت  یا  اطالعی« 
ازآنجا که سازوکارهای نظارت از خود احزاب و کاندیداها 
بر فرآیند برگزاری انتخابات  به قدر کافی و مؤثر پیش بینی 
شده است ، نظارت مستقیم ناظران مستقل و بی طرف بر 
منتفی  هم  انتخابات  مختلف  مراحل  برگزاری  چگونگی 

است.
استصوابی  »نظارت  به  نظام ها،  از  نوع  این  در  رو  این  از 
حداقلی« نهاد ناظر بی طرف و مستقل از رقبای انتخاباتی 
 ، دارد  موردی  و  غیرمستقیم  غیرحضوری،  نظارتی  که 
متن  در  ناظر،  نهاد  که  معنا  این  به  است.  شده  بسنده 
جریان  تنها  نه  و  ندارد  نقشی  آن  مدیریت  و  انتخابات 
بلکه  نیست،  ناظر  نهاد  مستقیم   کنترل  تحت  انتخابات 
پس از پایان انتخابات نیز، صرفا صالحیت استصوابی نهاد 
ناظر، منحصر و محدود به رسیدگی شکایت های انتخاباتی 

مورد بحث ، استصوابی تلقی می شود.
شورای   ، اساسی  قانون   99 اصل  مطابق  اما  ایران  در 
دارد. اصل  برعهده  را  انتخابات  بر  نظارت  نگهبان وظیفه 
بر  نظارت   نگهبان   »شورای   می گوید:  اساسی  قانون   99
جمهوری ،  ریاست   رهبری ،  خبرگان   مجلس   انتخابات  
مجلس  شورای  اسالمی  و مراجعه  به  آراء عمومی  و همه  

پرسی  را برعهده  دارد.«
 اما چالش اصلی بر سر حدود و ثغور و نحوه نظارت شورای 
نگهبان بر انتخابات از زمانی آغاز شد که شورای نگهبان 
در سال 1۳۷0،  بر پایه اصل 98 قانون اساسی که مقرر 
کرد: » تفسیر قانون  اساسی  به  عهده  شورای  نگهبان  است  

که  با تصویب  سه  چهارم  آنان  انجام  می  شود.«  تفسیری را 
از اصل 99 ارائه کرد که بر مبنای آن، » نظارت این شورا 
استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از 

جمله تأیید و رد صالحیت کاندیداها می شود.«  
البته شورای نگهبان برای توجیه تفسیر خود از اصل 99 
قانون اساسی مبنی بر اعمال نظارت استصوابی در انتخابات، 
به  و  احزاب  واسطه  بدون  مردم  که  آنجا  از  است  معتقد 
طور مستقیم در تعیین سرنوشت خود مشارکت و مداخله 
می کنند، حضور نهاد ناظر بی طرف و مستقل از جریان ها و 
جناح های رقیب در انتخابات، در تمامی مراحل انتخابات، 
ضروری است. با این استدالل شورای نگهبان با تفسیر به 

نظارت استصوابی خالف اصل برائت 

اصلی  ناظران  )که  رقیب  احزاب  سوی  از  نوعاً  که  است 
انتخابات هستند( اقامه می شود. 

در واقع مراجع موظف به رسیدگی به گزارش تخلف ها و یا 
شکایت های افراد و نهادهای ذی ربط و ذی نفع در اجرای 
استصوابی  »نظارت  که  هستند  مراجعی  همان  قانون، 
استثنایی« بر اجرای قانون دارند؛ به این معنا که نهادهای 
یاد شده، اصوالً فاقد صالحیت های نظارتی هستند و صرفاً 
یا  مقام ها  گزارش  وصول  صورت  در  و  استثنایی  نحو  به 
اخذ  و  رسیدگی  حق  ذی نفع،  نهادهای  و  افراد  شکایت 
برای  و  قطعی  آنان  نظر  که  جا  آن  از  و  دارند  تصمیم 
محدوده   در  آن ها  نظارت  الزم االجراست،  قانون  مجریان 
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داده و نتیجه را کاًل به هیأت هاي نظارت اعالم نمایند.«
با این وجود، شورای  نگهبان  با تفسیر خود از اصل 99 قانون 
اساسی براین مبنا که » نظارت این شورا استصوابی است 
و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد 
صالحیت کاندیداها می شود«، بر نظارت استصوابی خود 
در امر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی 
در ایران تاکید داشته و با اعمال نظارت استصوابی، اقدام 
به تأیید یا رد صالحیت کاندیداهای انتخابات می کند. در 
حالی که  تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی 
تمام  شامل  که  در حدی  استصوابی  نظارت  اعمال  برای 
صالحیت  رد  و  تأیید  جمله  از  انتخابات  اجرایی  مراحل 
کاندیداها شود، چندان موافق قانون اساسی به نظر نمی 
رسد، زیرا  شورای نگهبان  با مصادره نظارت استصوابی 
ارانه  و  برداشتی  اساسی  قانون   99 اصل  از   ، حداکثری 
در  اجرایی  های  هیات  قانون  طبق  که  حالی  در  داشته 
با  انتخابات،  غیاب احزاب و جمعیت های سیاسی مجری 
داشتن نقش نظارت و اجرایی استصوابی حداکثری مسئول 
مسئولیت  این  براساس  و  بود  خواهند  انتخابات  اجرای 
نیزمی توانند تأیید یا رد صالحیت کاندیداها را بر عهده 
بگیرند و شورای نگهبان نیز در این میان طبق نص صریح 

و  وزارت کشور  مقابل  در  کاندیداها  از  به جهت حمایت 
هیأت های اجرایی، برای جلوگیری از هرگونه تخلف اعم 
از خرید و فروش رأی، وادار کردن افراد در خصوص رأی 
تعویض صندوق  یا  و  کاندیدای خاص  یا  جناح  به  دادن 
آراست ، بنابراین حق نظارت شورای نگهبان در انتخابات 
به معنای دخالت این شورا در امر اجرای انتخابات و تأیید 
و رد صالحیت کاندیداها نیست، بلکه به صراحت اصل 99 
قانون اساسی این حق معطوف به بررسی عملکرد مجریان 
تا  است  قانون  به  آنها  توجه  میزان  و  انتخابات  ناظران  و 
و صحیح  کامل  طور  به  مراحل  تمام  در  انتخابات  قانون 

انجام شود.
از سوی دیگ،ر تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون 
اساسی مبنی بر نظارت استصوابی بر انتخابات در مغایرت 
با  اصل 62 قانون اساسي قرار دارد، زیرا طبق این اصل 
کیفیت  و  شوندگان  انتخاب  و  کنندگان  انتخاب  شرایط 
انتخابات را قانون معین می کند و نه نظارت  استصوابی 
شورای نگهبان و قانون عادی نیز نمی تواند مغایر قانون 
اساسی وضع شود به طوری که این قانون را محدود کند 
یا فراتر از آن قرار گیرد. لذا با جمع اصول  99 و 62 قانون 
نگهبان   شورای  که  می شود  حاصل  نتیجه  این  اساسی، 
یا  کاندیدا ها  شرایط  بر  نه  دارد  نظارت  انتخابات  بر  تنها 
منتخبین. بر این اساس، تأیید یا رد صالحیت کاندیداها  
به عنوان امر اجرایی در قلمرو وظایف شورای نگهبان قرار 
نمی گیرد بلکه دولت  از طریق وزارت کشور با تشکیل 
هیأت هاي اجرایي بر اساس معیارهای قانونی عهده دار 

بررسی صالحیت کاندیداها خواهد بود.
در نتیجه، تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی 
بر  عالوه  انتخابات  در  استصوابی  نظارت  اعمال  بر  مبنی 
اینکه مخالف نص صریح قانون اساسی است مخالف اصول 
شهروندان  اجتماعی  حقوق  به  تعرض  و  برائت  و  صحت 
تلقی می شود.  باید توجه داشت هر چند شورای نگهبان 
است  اساسی  قانون  مفسر  اساسی  قانون   98 اصل  طبق 
اساسی  قانون  اصول  از  نگهبان  شورای  تفسیرهای  اما 
نمی تواند بدون حدود و ثغور مشخص باشد در واقع تفسیر 
های شورای نگهبان از اصول قانون اساسی تا زمانی معتبر 
خواهد بود که این تفاسیر مغایر و مخالف قانون اساسی 
از اعتبار و استحکام کافی بر  نباشد، در غیر این صورت 

خوردار نخواهد بود.

نفع خود، نظارت مصرح در اصل 99 قانون اساسی، را به 
نحو عام و معطوف به تمامی مراحل انتخابات، مورد تأکید 
تفسیر  با  نگهبان  شورای  دیگر،  عبارت  به  می دهد.  قرار 
اصل 99 قانون اساسی  نظارت آن شورا بر انتخابات را از 
نوع »نظارت استصوابی حداکثری« تلقی کرده که نظارتی 
مستقر و فعلی، مستقیم و کنترلی و مستمر و دایمی و نیز 

اجرایی را منظور می کند.
براین اساس نظارت شورای نگهبان مطابق مواد 8 و ۵۷ 
به   » ایران  اسالمی  جمهوري  ریاست  انتخابات  قانون   «
طور مطلق استصوابی بوده و شامل تمام مراحل اجرایی 
کاندیداهاست..  صالحیت  رد  و  تأیید  جمله  از  انتخابات 
ماده 8 » قانون انتخابات ریاست جمهوري اسالمی ایران 
« مقرر می دارد »نظارت بر انتخابات ریاست جمهوري به 
تمام  ودر  عـام  نظارت  این  است.  نگهبان  شوراي  عهده 
مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاري است.« 

 ماده ۵۷ همین قانون نیز بیان می دارد: »شوراي نگهبان 
از تـاریخ وصـول مـدارک داوطلبـان بـه  ظرف پنج روز 
جلسه  صورت  را  خود  نظر  و  رسیدگی  آنـان  صـالحیت 
ارسال می  به وزارت کشور  را  از آن  نموده و یک نسخه 
بنا به تشخیص شوراي  دارد. تبصره ـ در موارد ضرورت 
نگهبان مدت مذکور در این ماده حـداکثر تـا پـنج روز 

دیگر تمدید و به وزارت کشور اعالم می گردد.«
اسالمي«  شوراي  مجلس  انتخابات  »قانون  مورد  در  اما 
این  ماده ۳  زیرا علی رغم  است،   به گونه دیگری  وضع 
مجلس  انتخابات  بر  نظارت   « می دارد:  بیان  که  قانون 
این  مي باشد.  نگهبان  شوراي  به عهده  اسالمي  شوراي 
امور  کلیه  در  مراحل  تمام  در  و  عام  استصوابي،  نظارت، 
 مربوط به انتخابات جاري است.« مطابق ماده ۵0 قانون 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي، » تأیید و رد صالحیت 
کاندیداها  در اختیار هیات های اجرایی وزارت کشور در 
مقام مجری انتخابات است و نه شورای نگهبان در مقام 
در  مجلس  انتخابات  قانون   ۵0 ماده  انتخابات.  بر  ناظر 
مراکز  اجرایي  »هیأت هاي  دارد:  می  مقرر  خصوص  این 
پس  روز   10 ظرف  حداکثر  موظفند  انتخابیه  حوزه هاي 
نتایج به دست آمده  به  با توجه  نام  پایان مهلت ثبت  از 
اعالم  نتایج  از  استفاده  با  و  بررسي هاي الزم در محل  از 
شده توسط وزارت کشور صالحیت داوطلبان در رابطه با 
صالحیت هاي مذکور در این قانون را مورد رسیدگي قرار 

داشتن حق  با  انتخابات  بر  ناظر  عنوان  به  اساسی  قانون 
نظارت استصوابی استثنایی یا نظارت استصوابی حداقلی 
انتخاباتی خواهد بود و  مسئول رسیدگی به شکایت های 
در این خصوص موظف به رسیدگی به گزارش تخلف ها یا 
شکایت های افراد و نهادهای ذی ربط و ذی نفع در اجرای 

قانون است.
زیرا طبق اصل 99  قانون اساسی وظیفه  شورای  نگهبان  
مشخصا و به صراحت نظارت  بر انتخابات  است و نه انجام 
رد  و  تأیید  جمله  از  انتخابات  اجرایی  عملیات  و  مراحل 
امری  صالحیت کاندیداها، مسلم است که مقوله نظارت 
متفاوت از اجراست، به همین جهت از نظارت نمی توان به 
اجرا رسید، چرا که تنها معنای آن همان نظارت است نه 
اجرا، و قانونگذار نیز با درک  تفاوت میان ماهیت دو مقوله 
نظارت و اجرا صرفا مقوله نظارت بر انتخابات و نه مقوله 
نگهبان  شورای  به  اساسی  قانون   99 اصل  طبق  را  اجرا 

واگذار کرده است.
اساسی  قانون  اصل 99  تصویب  از  دیگر، هدف  بیانی  به 
تأمین  برای  انتخابات  اصل  بر  نگهبان  شورا  نظارت 
در  مجریه  قوه  ناروای  دخالت  از  جلوگیری  و  آن  آزادی 
تنها  نگهبان   نظارت شورای  واقع  انتخابات است در  امر 
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بیستم  اصل  اگر چه در  قرار می دهد.  الشعاع  انتخابات تحت 
قانون اساسی صراحتا بیان شده است »همه افراد ملت اعم از 
مرد و زن یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق 
رعایت  با  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  انسانی، 
موازین اسالم برخوردارند« به نظر می رسد همه چیز به بخش 
پایانی این جمله باز گردد. عبارت »با رعایت موازین اسالم« 
با حقوق شهروندی  قانون اساسی که  اغلب اصول  انتهای  در 

مرتبط است راه را برای نقض این حقوق هموار می کند.
موارد  در خصوص  دادگستری  پایه یک  وکیل  پراکند،  مهناز 
ناقض قوانین حقوق بشر در انتخابات ایران می گوید: »برای 
اینکه تضاد یا مطابقت انتخابات ایران با قوانین حقوق بشری 
و به عبارت دیگر با معیارهای جهانی یک انتخابات آزاد، سالم 

ازامضای  از حدود 2۳ سال  بعد  متأسفانه  ولیکن  است.  سند 
این سند بین المللی هنوز هیچ تغییر مثبتی در جهت انطباق 
قوانین ناظر بر انتخابات با مفاد این سند مورد تعهد جمهوری 

اسالمی ایران صورت نگرفته است.  
آزاد، سالم و عادالنه که در ماده 4  انتخابات  از شرایط  یکی 
این اعالمیه بیان شده است این است که: »هر شخص محق 
به شرکت در دولت کشور خود می باشد و بایستی از فرصت 
برابر برای نامزدی داوطلبانه در انتخابات برخوردار باشد. معیا 
رشرکت در دولت بایستی براساس قانون اساسی ملی تعیین 
گردیده و نبایستی در تضاد با تعهدات بین المللی دولت باشد.« 
در حالی که در هیچ یک از انتخابات ایران این فرصت برابر به 
از شهروندان  ایران داده نشده است و بسیاری  افراد در  همه 
با موانعی مثل عدم التزام به والیت فقیه، مذهبی نبودن، زن 
هم  آن  شیعه  و  اسالم  از  غیر  مذهبی  و  دین  داشتن  بودن، 
و قدرت  فقیه  به والیت  از مذهب شیعه که معتقد  شاخه ای 
مطلقه آن هستند و... مواجه شده و از حق تعیین سرنوشت 
این  همه  از  گذشته  شوند.  می  منع  دولت  در  ورود  و  خود 
ایرادات، نظارت استصوابی شورای نگهبان همانند بمبی است 
که پایه و اساس آزادی و عدالت را در انتخابات به کل فرو می 

ریزد.«

تبعیض جنسیتی
در  هم  اسالمی  فقه  پژوهشگر  و  حقوقدان  فرشتیان؛  حسن 
و  اسالمی   جمهوری  قانون  در  جنسیتی  برابری  خصوص 
 11۵ اصل  با   21 و   20  ،19 اصول  میان  در  موجود  تناقض 
جمهوری اسالمی و به کار بردن واژه رجال سیاسی در آن  می 
گوید: » در ابتدای انقالب و به هنگام تصویب این اصل گمان 
را  راه  می تواند  بعداً  دوپهلو،  و  دوگانه  تعریِف  این  می کردند 
برای زنان باز بگذارد. در آن زمان، زنان مورد نظر در چارچوب 
ضوابط جمهوری اسالمی، در چنین موقعیت نبودند که بتوان 
انتظار داشت چنین پُستی را به دست بیاورند، فضا نیز آماده 
نبود. گفتند شاید در دهه های بعد چنین فضایی فراهم شود 
این راه باز باشد. قانون اساسی حتی در اصل یکصد و پانزدهم 
و  بودن  مرد  می گوید، شرط  را  ریاست جمهوری  شرایط  که 
زن بودن ندارد، و آن توصیف »رجال مذهبی و سیاسی« به 
این معناست که افرادی که به معنای مردان سیاست شناخته 
ندارد،  به جنسیت  اشاره  است که  واژه  خنثی  می شوند، یک 

اشاره به جایگاه مذهبی و سیاسی آن ها دارد.«
تواند  این حقوقدان و پژوهشگر، شورای نگهبان نمی  باور  به 
همواره در برابر خواسته جامعه مقاومت کند: »مثاًل ۳0 سال 
پیش چنین خواسته ای در جامعه نبود و اکثریت جامعه چنین 
رییس  اگر خانمی می خواست  به هر حال  نداشتند  تقاضایی 

مریم دهکردی
سال 1۳90 احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان 
ملل دربارۀ ایران، به تجاوز گسترده به حقوق مدنی و سیاسی 
مردم ایران،  اشاره کرد و نتیجه گرفت که شرایط برای برگزاری 
یک انتخابات آزاد و عادالنه در این کشور فراهم نیست. احمد 
شهید به مناسبت سی و هفتمین سالگرد تصویب پیمان بین 
المللی حقوق مدنی و سیاسی که 16۷ کشور از جمله ایران آن 
را امضا کرده بودند خواستار برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه 

در ایران شد. 
انتخابات آزاد بدین معنا که چیزی به نام نظارت استصوابی برا 
آن سایه نیفکند، اصول بررسی صالحیت و دالیل رد صالحیت 
برای عموم آشکار باشد و همچنین تبعیض جنسیتی، قومی، 
و مذهبی در میان افراد واجد شرایط به چشم نخورد. مواردی 
که در طول ۳۷ سال گذشته و در همه ادوار انتخابات تا کنون 

نقض شده است.
در این بیانیه، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل یادآور 
شد: »کسانی که اعتقادات سیاسی مخالف جمهوری اسالمی 
ایران دارند و یا مذهبی متفاوت از مذهب رسمی این کشور 
محروم شده  و سیاسی شان  مدنی  از حقوق  اند  کرده  اختیار 
اند.« او همچنین گفت که در دورۀ مأموریتش دربارۀ ایران، با 
بیش از 400 فعال حقوق بشر و قربانیان سرکوب در این کشور 
مصاحبه و همزمان انبوهی از گزارشات سازمان های غیردولتی 
در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را دریافت کرده است. 
ابتدایی  از  یکی  آزاد،  و  عادالنه  انتخابات  برگزاری  درخواست 
حق  نخستین  است.  کشوری  هر  در  دموکراسی  اصول  ترین 
شهروندی نقض شده از سوی مقامات جمهوری اسالمی برقرار 
در  فرصت حضور  که  است  افرادی  برای  برابر  شرایط  نبودن 

انتخابات را پیدا می کنند.
حاکم  جریان  با  عقیدتی  و  مذهبی  قومی،  نظر  از  فردی  اگر 
همراستا نباشد بی قید و شرط و بدون توجه به توانمندی ها 
و صالحیت هایش از سوی ارگانی که وظیفه نظارت استصوابی 
را به عهده دارد یعنی شورای نگهبان مردود اعالم خواهد شد. 
این در حالی است که در اصل نوزدهم قانون اساسی که منع 
تبعیض و برابری در حقوق را بیان می کند، آمده است: »مردم 
ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند 

و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.«.
حق  نخستین  سیاسی«  »رجال  مبهم  واژه  دیگر  سوی  از   
را در هنگام  برابری جنسیتی  یعنی  افراد یک جامعه  انسانی 

معیارهای  به  نگاهی  است  الزم  کنیم،  بررسی  را  عادالنه  و 
با  را  آنها  و  بیندازیم  المللی  بین  قوانین  و  اسناد  در  مندرج 
قوانین مرتبط با انتخابات در ایران بسنجیم. یکی از اسناد بین 
المللی که در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرد، اعالمیه 
جهانی اتحادیه بین المجالس است که در سال 1994 مطابق 
با 1۳۷۳ به تصویب رسیده و بیش از 120 کشور آن را تأئید 
و امضا کرده اند. اعالمیه جهانی اتحادیه بین المجالس شرایط 
انتخابات آزاد، سالم و عادالنه را به بیانی ساده، واضح و روشن 

بیان می کند. 
ایران هم یکی از کشورهایی است که این اعالمیه را امضا کرده 
است. بدیهی است در هر رابطه حقوقی، امضای سند به منزله 
قبول مفاد آن و تعهد به توجه و اجرای مقررات مندرج در آن 

جایگاه انتخابات ایران در حقوق بین الملل

https://persian.iranhumanrights.org/1390/12/shaheed_full_report/
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رفسنجانی در دوره قبل ریاست جمهوری و محمود احمدی 
دوره  این  در  قانونگذاری  نهاد  این  اعضای  از  نژاد که عضوی 
داده  نشان  قبلی  شده  انجام  انتخابات  چندین  تجربه  است.  
است که شورای نگهبان برای تشخیص صالحیت افراد، مالک 
و معیار مشخصی جز تبعیت بی چون و چرا از رهبری ندارد. 
البته طبیعی است نهادی که در واقع همه اعضای آن منصوب 
رهبری یا به معرفی رئیس قوه قضائیه است که او هم منصوب 

رهبری است، جز این انتظاری نمی توان داشت.  بدیهی است 
این شیوه بررسی صالحیت کاندیداها و محروم کردن آنها از 
حق شرکت در انتخابات، موجب تضییع بسیاری حقوق انسانی 
ملت است. از جمله این حقوق می توان به حق آزادی و مشار 
کاندیداتوری، حق مشارکت  در  رد صالحیت شده  افراد  کت 
افراد از حمایت یکسان  آنها در امور مملکت، برابری حقوقی 
قانون... و نیز حق انتخاب آزادانه رأی دهندگان به کاندیدای 

مورد وثوق شان اشاره کرد.  
در ماده  ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری 1۷ مورد عمل 
پروسه  در  است  ممکن  که  است  شده  بینی  پیش  مجرمانه 
انتخابات واقع شود. بر اساس این قانون هیأت های اجرائی و 
از جرائم  ارتکاب هریک  از  اطالع  نظارت موظفند در صورت 
فوق، موضوع را براي رسیدگی به مرجع قضائی ذیصالح اعالم 
مربوطه  حوزه  دادستان  توسط  بالفاصله  باید  موضوع  کنند. 
رسیدگی شود. در ماده ۳4 اصالحی 1۳91/10/26 این قانون 
قوه قضائیه مکلف شده است یکی از شعب موجود در هر حوزه 
قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم 

خواستار رد صالحیت کاندیداهای اقلیت مذهبی در انتخابات 
انتخابات شورای شهر و روستا در  شورای شهر و روستا شد. 
مجلس  اسالمی،  شورای  مجلس  انتخابات  خالف  بر  ایران 
نظارت  بدون  این  از  پیش  تا  جمهوری،  ریاست  و  خبرگان 
دلیل  به همین  و  بود  برگزار شده  نگهبان  استصوابی شورای 
معموال نامزدهای آن طیف وسیعی تری از شهروندان ایرانی را 
شامل شد اما در این دوره انتشار این نامه به مرجع نهایی تایید 
صالحیت ها در انتخابات شوراها، که هیاتی مرکب از نمایندگان 
مجلس است اعالم کرد: »با عنایت به اطالعات واصله از برخی 
مناطق کشور که اکثریت مردم آن ها مسلمان و پیرو مذهب 
رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را 
داوطلب عضویت در شوراهای اسالمی شهر و روستا نموده اند 
مسلمین  درخصوص  شوراها  تصمیمات  اینکه  به  توجه  با  و 
بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان الزم االتباع خواهد 
انتخابات  بود... تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیالت، وظایف و 
 1۳۷۵ مصوب  شهرداران  انتخاب  و  کشور  اسالمی  شوراهای 
نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری 
اسالمی ایران ... مغایر است و لذا خالف موازین شرع شناخته 
شد«. او  با استناد به گفته هایی از روح اهلل خمینی، استفاده از 
این تبصره را در شهرهایی که »مسلمان و پیرو مذهب رسمی 
کشور« هستند خالف موازین شرعی توصیف کرده است. آیت 
اهلل خمینی در سخنانی که آقای جنتی به آن استناد کرده در 
جمع »ورزشکاران باستانی و قهرمانان سراسر کشور« در مهر 
ماه 1۳۵8 گفته بود: »من الزم می دانم که مساله ای که االن 
محل ابتالی ماست به آقایان بگویم که در شهرهای خودشان 
که رفتند تبلیغ کنند، به برادران خودشان بگویند و آن مساله 

شوراهای شهر است.«
و  قومی  اقلیت های  حقوق  نقض  به  پاسخ  در  پراکند  مهناز 
یکی  هم  »این  گوید:  می  ایران  انتخابات  قوانین  در  مذهبی 
از تبعیضاتی است که متأسفانه آنجایی هم که قانون ساکت 
از  را  شهروندان  از  دسته  این  و  شده  اعمال  رویه  در  است، 
حق مشارکت در امور کشور محروم می کند. بدیهی است که 
اعمال هر گونه تبعیض و نابرابری حقوقی شهروندان یک کشور 
با کلیه اصول و مقررات اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثاقیین 
المجالس در  اتحادیه بین  المللی و مفاد اعالمیه جهانی  بین 
خصوص انتخابات آزاد و عادالنه مغایر است. فرقی نمی کند 
که اعمال این تبعیضات ناشی از قانون باشد یا ناشی از اراده 
فراقانونی  احکام  و  نشسته  قدرت  مسند  بر  که  باشد  افرادی 
بر  المللی  بین  بشری  حقوق  اسناد  کلیه  در  می کنند.  صادر 
برابری حقوقی انسان ها تأکید و تصریح شده است  و دولت ها 
اند.  منع شده  در حق شهروندان  تبعیض  گونه  هر  اعمال  از 
المللی دولت ها تحت هیچ شرایطی  بر اساس این اسناد بین 
مجاز به اعمال محدودیت و محرومیت بر اساس رنگ پوست، 
جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی، تولد و...نیستند. متأسفانه 
این نیز از مواردی است که جمهوری اسالمی برعدم پایبندی 

اش به تعهدات بین المللی اش اصرار می ورزد.«

جمهور شود، باید مدتی نماینده مجلس می  شد یا  فرماندار، 
ریاست جمهوری  جایگاه  به  بتواند  تا  وزیر،  یا حتی  شهردار، 
دست یابد. در سه دهه  پیش در این جایگاه نبود اما به مرور 
این جایگاه در حال احیاء شدن است. گمان می کنم باید این 
طالقانی  خانم  کنش  مثل  کنش هایی  شود،  بیشتر  کنش ها 
شود. بیشتر  زنان  مطالبه  و  می کند،  نام  ثبت  و  می رود  که 
تابوی  و  می شود  همراه  دارد  هم  مردان  جامعه  خوشبختانه 

رئیس جمهوری زنان در ایران در حال شکسته شدن است.«
و  شرعی  فقهی  دلیل  هیچ  که  است  معتقد  فرشتیان  آقای   
ریاست  انتخابات  در  زنان  شدن  نامزد  منع  برای  حقوقی 
جمهوری وجود ندارد و شورای نگهبان نیز زن بودن را دلیل 
این کار خالف  نامزدها اعالم نمی کند چرا که  رد صالحیت 

نص قانون اساسی است.
مهناز پراکند در پاسخ به این پرسش که اگر ابهام رجل سیاسی 
با چه چالش های  حل شود زنان در مقام ریاست جمهوری 
حقوقی برای انجام وظابف خود مواجه هستند می گوید: »به 
فرض اینکه جمهوری اسالمی یک قدم به معیارهای انتخابات 
آزاد و عادالنه نزدیک شده و حق مشارکت زنان در انتخابات 
همچنان  ما  زنان  بشناسند،  رسمیت  به  را  جمهوری  ریاست 
بر  مرد  ریاست  موضوع  جمله  از  حقوقی  عدیده  مشکالت  با 
خانواده، و مشکالت قانونی که  زنان متأهل برای صدور گذرنامه 
و اجازه خروج از کشوردارند، مواجه هستند که می تواند در 
شغلی  وظایف  انجام  در  مانعی  خانوادگی  روابط  های  بزنگاه 
ورزشکاران  برخی  مورد  در  که  همانطور  بیاید.  بحساب  آنها 
از شرکت  اجازه همسرشان  بخاطر عدم  بودیم که  زن شاهد 
در برخی مسابقات خارج از کشور محروم شدند. بنابراین الزم 
است که همزمان همه قوانین تبعیض آمیز از مجموعه مقررات 
و قوانین ما حذف و قوانینی تصویب شوند که بموجب آن همه 
اقشار ملت اعم از زن و مرد از حقوق یکسان برخوردار شوند. «

بررسی صالحیت ها و رسیدگی به جرایم انتخاباتی
رسیدگی  و  نگهبان  شورای  سوی  از  کاندیداها  بررسی  نحوه 
به جرایم انتخاباتی هرگز به صورت شفاف تشریح نشده است 
انتقاد  اینباره  در  بشر  فعاالن حقوق  و  دانان  اغلب حقوق  اما 
جدی به جریان حاکم وارد می دانند. به عقیده مهناز پراکند 
این  در  نگهبان  عملکرد شورای  در  کنون هیچ شفافیتی  »تا 
زمینه دیده نشده است ومشخص نیست که  آنها از چه مالک 
افراد  صالحیت  عدم  یا  صالحیت  تشخیص  برای  معیاری  و 
تبعیت می کنند. عملکرد این نهاد نظارتی در انتخابات و دوره 
هیچ  به  را  خود  آنها  که  است  داده  نشان  آن  مختلف  های 
مقامی پاسخگو نمی دانند و بسیار دیده شده فردی را که قبال 
صاحب صالحیت شناخته اند، در مقطعی دیگر، حتی در حالی 
بسیار مهم دیگر کشوری است،  دارای سمت  که آن شخص 
برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری یا نمایندگی 
عدم  آن  روشن  نمونه  کرده اند.  اعالم  فاقد صالحیت  مجلس 
تأئید صالحیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هاشمی 

انتخاباتی اختصاص دهد. بنابراین رسیدگی به جرایم انتخاباتی 
از  باید در شعب ویژه و خارج  بر عهده قوه قضائیه است که 

نوبت رسیدگی شود.«
تبعیض جنسیتی و عدم شفافیت در شیوه احراز صالحیت ها 
تنها موارد نقض حقوق شهروندی در کارزار انتخابات و مراحل 
پیش از آن نیست. بند ششم شرایط ریاست جمهوری صراحتا 
شورای  سوی  از  صالحیت  احراز  برای  فرد  که  می کند  بیان 

باید مومن و معتقد  انتخابات ریاست جمهوری  برای  نگهبان 
به مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور باشد. 

تبعیض قومی و مذهبی
در قانون اساسی جمهوری اسالمی مذهب رسمی شیعه اثنی 
اقلیت های مذهبی  این بند کلیه  عشری است. لذا به موجب 
کلیمیان،  ارامنه،  تسنن،  اهل  همچون  کشور  در  موجود 
از حق کاندیداتوری محروم هستند. مسئله   … زرتشتیان و 
جمهوری  مبانی  به  »معتقد  یعنی  بند  این  اول  گذاره  دیگر 
رئیس  شرایط  بند ششم  از  بخش  این  است.  ایران«   اسالمی 
باز گذاشته است  برای تفتیش عقیده  را  راه  واقع  جمهور در 
جمهوری  مبانی  به  اعتقاد  عدم  بهانه  به  مخالفان  اکثر  به  و 

اسالمی ایران اجازه حضور در رقابت را نخواهد داد. 
 شورای نگهبان که به طور مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری 
ای  مجموعه  و  نهاد  هیچ  به  شود  می  اداره  ایران  اسالمی 
پاسخگو نیست. احمد جنتی با تکیه بر اختیارات فراقانونی که 
به وی داده شده در تازه ترین اقدام خود پا را فراتر گذاشته  و 



و  عراق  و  ایران  میان  گرفته  در  جنگ  و  انقالبی  فضای 
استفاده از کودکان )افراد زیر 18 سال( در جبهه های جنگ 
را ضروری  نوجوانان  به کودکان و  این چنینی  هویت بخشی 
می کرد و بحث چندانی درباره افزایش سن بلوغ سیاسی به 

سن قانونی دست کم در رسانه های رسمی وجود نداشت. 
این روند تا سال ۷6 ادامه یافت تا این که در انتخابات ریاست 
پایان  از  این سال )در حالی که حدود یک دهه  جمهوری 

رضا حاجی حسینی
در طول انتخابات های گذشته در ایران، در کنار چالش های 
کاندیدا ها  برای  نظر  مورد  ویژگی های  و  شرایط  به  مربوط 
سنی  شرط   ،... و  نگهبان  شورای  استصوابی  نظارت  و 
تبدیل  بحث برانگیز  موضوعی  به  گاه  هم  رأی دهندگان 

می شد.
برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و شوراهای شهر 
قبل  ماه های  از  اما   96 اردیبهشت   29 تاریخ  در  روستا  و 
بحث و جدلی در این باره در نگرفت و به این ترتیب افراد با 
سن 18 سال تمام به باال می توانند در این انتخابات رأی به 

صندوق بیندازند.
انتخابات در  قانون  این است که چون  اما  قابل توجه  نکته 
ایران یکپارچه نیست و انتخابات هر یک از مجالس )مجلس 
انتخابات  و  رهبری(  خبرگان  مجلس  و  اسالمی  شورای 
ریاست جمهوری قانون خود را دارند، سن واجدان شرایط 

رأی دادن در هر یک از این موارد متفاوت بوده است.
در مورد مجلس خبرگان خود این مجلس سن افراد واجد 
شرایط رأی دادن به »خبرگان« را مشخص می کند و نظر 
به این که حداقل سن واجدان شرایط رأی دادن در آخرین 
انتخابات مجلس شورای اسالمی 18 سال تمام در نظر گرفته 
شده بود و انتخابات این مجلس همزمان با انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری برگزار می شد، از مجلس خبرگان خواسته 
از  را  مجلس  این  نامزدهای  به  دهندگان  رأی  سن  تا  شد 
1۵سال تمام به 18 سال تمام افزایش دهد تا در سازوکار 

برگزاری همزمان این دو انتخابات مشکلی به وجود نیاید. 
آخرین انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان 

رهبری در تاریخ هفتم اسفند 94 برگزار شد. 
شوراهای  و  جمهوری  ریاست  همزمان  انتخابات  مورد  در 
شهر و روستا اما این مشکل وجود ندارد چرا که بر اساس 
روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات  قانون  اصالحیه 
آبان 8(، حداقل سن رأی دهندگان در روز  )اصالحی 2۷ 

اخذ رأی باید 18 سال تمام باشد. 

جنگ گذشته بود(، نسل نوجوانی که در سال های پس از 
انقالب به دنیا آمده بود و ارزش ها و آرمان های انقالبی در 
میان عموم آن  کم رنگ تر بود، در انتخاب سید محمد خاتمی 
به عنوان رییس جمهوری معرف جریان اصالحات )جریانی 
که شعارهایش با شعارهای اصولگرایانه در تقابل بود(، نقشی 

موثر ایفا کرد. 
بلوغ  بحث  تاریخی  چرخش  این  با  و  بعد  به  تاریخ  این  از 

1۵ ساله ها در صحنه سیاست و انقالب
میدان سیاست  به  ساله ها  ورود 1۵  و  موضوع شرط سنی 
این  به  کلید خورد،   انقالب سال ۵۷  پیروزی  با  اما  ایران 
بلوغ  سن  انتخابات   قانون  در  انقالب  شورای  که  ترتیب 
سیاسی را دارا بودن 16 سال تعیین کرد اما مجلس شورای 
اسالمی در سال 1۳60 این سن را به 1۵ سال تمام کاهش 

داد.
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شرط سنی رأی دهندگان: باالخره ۱۸ سالگی تثبیت شد
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و  شد  پر رنگ  حکومتی  و  رسمی  رسانه های  در  سیاسی 
پیشنهاد افزایش سن واجدان شرایط رأی دادن به میان آمد 
و مجلس ایران در سال ۷8 حداقل سن رأی دهندگان را یک 

سال افزایش داد و به 16 سال تمام رساند. 

کاهش و افزایش چند باره حداقل سن رأی دهندگان
سن رأی دهندگان اما بار دیگر در 2۵ آبان ۷9 و در آستانه 
سال   1۵ به  دوباره   80 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
تمام کاهش یافت تا این که در تاریخ 12 دی ماه سال 8۵ 
حداقل سن رأی دهندگان ایرانی در قانون انتخابات ریاست 
جمهوری و مجلس شورای اسالمی به 18 سال تمام افزایش 
یافت. سنی که به طور تقریبی در تمام کشورهای جهان به 

عنوان سن قانونی پذیرفته شده است.
این تغییر و تحوالت پایان کار تعیین حداقل سن رأی دادن 
در  و  تاریخ   این  از  پس  ماه  چهار  که  چرا  نبود  ایران  در 
انتخابات  برگزاری  زمان  تا  بیشتر  ماه  دو  حدود  که  حالی 
به  نهم  بود، دولت  نمانده  باقی  ریاست جمهوری سال 88 
ریاست محمود احمدی نژاد الیحه ای دو فوریتی را به مجلس 
فرستاد تا با اصالح قانون انتخابات بار دیگر حداقل سن رأی 

دهندگان را به 1۵ سال تمام کاهش دهد. 
مدافعان این موضوع که اغلب طرفداران محمود احمدی نژاد 
بودند، با ادبیاتی پوپولیستی تالش داشتند تا بار دیگر جوی 

انقالبی درباره این موضوع به راه بیندازند. 
غالمحسین الهام، سخنگوی دولت یازدهم، پنجم اردیبهشت 
سال 88 با دفاع از این الیحه گفت که عدم کاهش سن رأی 
بلوغ سیاسی را به تأخیر می اندازد: »ما بر این اعتقادیم که 
که  است  درست  این  است.  دولت  با  همراه  مجلس  فضای 
موضوع سن رأی دهندگان برای بار سوم است که از سوی 
دولت به مجلس ارسال می شود ولی ما امیدواریم در شرایط 
به تصویب  این الیحه  نمایندگان مجلس  با همکاری  فعلی 
برسد. کاهش سن رای دهندگان در اصل رسیدن جوانان 
ما به بلوغ سیاسی است و اگر این کار صورت نگیرد ما در 
این   . ایم  انداخته  عقب  به  را  بلوغ سیاسی کشور  حقیقت 
الیحه در راستای گفتمان انقالب است و قوام جامعه ما را 

تضمین می کند.« )خبرگزاری مهر(
الهام تأکید کرده بود که اگر مجلس حتی برای بار سوم این 
الیحه را به تصویب نرساند دولت دست از کار خود نخواهد 
کشید و تالش خواهد کرد تا با قانع کردن مجلس الیحه به 
تصویب برسد چرا که دولت این امر را حق جوانان جامعه 

می داند.
از جمله دیگر دالیل موافقان این الیحه اینها بود:

تحت تأثیر شعارهای بدون پشتوانه قرار می گیرند.
سن  حداقل  مورد  در  جهانی  تجربه  به  توجه  لزوم   -

رأی دهندگان.
- لزوم آگاهی بر مسئولیت های اجتماعی و صالحیت قضاوت 

اظهارنظر معقول و منطقی در امور سیاسی. 
به 18  به شوراها  رأی دهندگان  مورد  - مصوبه مجلس در 
سال و نیاز به پختگی و تعقل بیش تر در رأی به نمایندگان 

مجلس و ریاست جمهوری.
- استفاده از حقوق سیاسی )مانند حق رأی دادن( حداقل 
باید در سنی آغاز شود که حقوق مدنی اعطا می شود لذا از 
آن جایی که حقوق مدنی و اجتماعی عمدتاً در 18 سالگی 
به فرد داده می شود مثل حق دریافت گواهینامه رانندگی، 
گذرنامه، افتتاح و استفاده از حساب بانکی و ...، بهتر است 

حق رأی دادن نیز با آن منطبق باشد.
- افزایش یا کاهش حداقل سن رأی دهندگان مستقیماً قشر 
عظیمی از دانش آموزان کشور را متأثر می کند؛ لذا با عدم 
تصویب این الیحه، آموزش و پرورش کشور از سیاسی کاری 
و سیاست زدگی احتمالی نجات یافته و به رسالت اصلی خود 

- از بین رفتن فرصت خوب رشد و بلوغ سیاسی برای جوانان 
به دلیل تعیین سن 18 سال تمام برای رأی دادن. 

- کاهش انگیزه برای توجه به مسائل اجتماعی و تحوالت 
کشور در جوانان زیر 18 سال.

- بی ضرر بودن شرط سنی 1۵ سال تمام.
- کاهش میزان مشارکت مردمی در صورت حذف این گروه 

از جوانان.
مخالفان اما دالیل مخالفت خود را چنین جمع بندی کرده 

بودند:
مشارکت  اهمیت  تشخیص  برای  نوجوانان  کم تجربگی   -

سیاسی.
- افزایش کیفیت انتخابات.

و  احساسات  از  پایین تر  سنین  در  افراد  بیش تر  تابعیت   -
تابعیت کم تر از مالک ها و معیارهای عقالنی. 

- گرایش افراد در سنین پایین تر به گرایش های تند به جای 
تمایل به برنامه ها و طرح ها.

- امکان ایجاد تالطم در کشور به  دلیل گرایش های شتاب آلود 
سیاسی افراطی و احساسی در اثر رأی نوجوانانی که بیش تر 

خواهد پرداخت.
نمایندگان  منفی  رأی  با  الیحه  این  فوریت  دو  نهایت  در 
ممتنع  رأی  هفت  مخالف،  رأی   1۷1( شد  روبه رو  مجلس 
کاظم  حاضر(.  نماینده   2۳9 مجموع  از  موافق  رأی   ۵۷ و 
امنیت ملی و سیاست  جاللی، سخنگوی  وقت کمیسیون 
خارجی مجلس و از جمله منتقدان این الیحه هم از دولت 
تأکید  او  بردارد.  دست  زمینه  این  در  از سماجت  خواست 
داشت که کاهش سن رأی دادن دلیل بر اهمیت دادن به 

جوانان نیست.

سن رأی دهندگان در دیگر کشورها
کشور   90 از  بیش  در  موجود  اطالعات  و  اخبار  اساس  بر 
سال   18 انتخابات،  در  شرکت  برای  رأی  حق  سن  جهان 
از:  عبارتند  کشورها  این  از  برخی  اسـت.  شده  تعیین 
آلمان، آرژانتین، آفریقای جنوبی، آمریکا، اسپانیا، استرالیا، 
اوروگوئه،  ازبکستان،  الجزایر،  اکراین،  ایرلند،  ایتالیا، 
پاکستان،  پاراگوئه،  پاناما،  بریتانیا،  بلغارستان،  بحرین، 
ترکمنستان،  ترکیه،  تایلند،  تانزانیا،  تاجیکستان،  پرتغال، 
النکا،  سری  زیمبابوه،  زالندنو،  روسـیه،  رومـانی،  چین، 
فرانسه، فیلیپین،  سـوئد، سـوئیس، سوریه، شیلی، فنالند، 
لهستان،  کلمبیا، گرجستان،  کانادا،  قرقیزستان،  قزاقستان، 
مغولستان،  مکزیک،  مـصر،  لوکزامبورک،  لیتوانی،  لیبی، 
هنگ  ویتنام،  ونزوئال،  نروژ،  نیجریه،  موزامبیک،  مراکش، 

کنگ، هند، هلند، یمن و یونان.
تمام  سال   18 سن  تعیین  می رسد  نظر  به  ترتیب  این  به 
از  یکی  دادن  رأی  شرایط  واجدان  سن  حداقل  عنوان  به 
باشد،  اسالمی  جمهوری  )دیرهنگام(  حقوقی  دستاوردهای 
و  هفتم  مجلس  در  سمیرم  نماینده  جعفری،  بهروز  گرچه 
عضو کمیسیون فرهنگی این مجلس گفته بود که »یک زمان 
امام }خمینی{  و  سنگرها شهید شدند  در  جوانان  همین 
 1۵ که  است  چگونه  خواند،  خود  امام  را  فهمیده  شهید 
رأی  برای  اما  بالغ هستند،  برای صحنه های جنگ  ساله ها 
زمان  در  کودک-سربازها  از  استفاده  نیستند؟«  بالغ  دادن 
جنگ ایران و عراق بارها و بارها مورد انتقاد افراد، نهادها و 

سازمان های حقوق بشری قرار گرفته بود.
با وحود اینها، تثبیت سن 18 سال تمام به عنوان حداقل سن 
واجدان شرایط رأی دادن می تواند این امیدواری )هر چند 
کم رنگ( را ایجاد کند که جمهوری اسالمی در مورد سن 
آموزش های  با  نوجوانان  کردن  درگیر  و  کیفری  مسئولیت 

رزمی و نظامی هم تجدیدنظر کند. 
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قوانین انتخابات در ایران برخالف آنچه که به نظر می رسد، 
از موضوعات از جمله مباحث  کامل نبوده و در بسیاری 
به تخلفات و  نگهبان، رسیدگی  تبلیغات، نظارت شورای 
اعتراضات و نیز بحث فعالیت نیروهای نظامی در آن دارای 
خالء های بیشماری است. اتفاقات پس از انتخابات بحث 
ارگان های  دخالت  میزان  به  اعتراضات  و   88 سال  انگیز 
دولتی، جانبداری شورای نگهبان از یکی از کاندیداها و نیز 
نقش سپاه در آن به عنوان پرقدرت ترین نیروی نظامی 
ابالغ  با  اسالمی  جمهوری  رهبر  که  شد  سبب  ایران  در 
شفافیت  خواستار  ایران  در  انتخابات  کلی  سیاست های 
النفسه  فی  که  امری  شود.  زمینه  این  در  بیشتر  هرچه 
و در ابتدا پسندیده به شمار می آید اما با مرور 18 بند 
این ابالغیه عمال می توان به مشکالت آن در مقام اجرا 

پی برد.
این ابالغیه که تحت عنوان »سیاست های کلی انتخابات 
جمهوری اسالمی ایران«  در اواخر مهر ماه سال گذشته 
 110 اصل  یک  بند  اجرای  اساس  بر  آن  ادعای  بنابر  و 
قانون اساسی که تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری 
اسالمی ایران را از وظایف رهبری دانسته صادر شده است. 
اما آنچه که حائز اهمیت است این است که در عمل این 
سیاست ها نه تنها جنبه اجرایی و الزامی نداشته و ضمانت 
اجرایی نیز برای آن متصور نیست؛ بلکه تکراری طوطی 
وار از اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی ایران و 

نیز قوانین موضوعه انتخابات است. 
ابالغیه در خصوص مبحث  به عنوان مثال، بند یک این 
حوزه های  »تعیین  که  گوید  می  انتخاباتی  حوزه های 
انتخاباتی مجلس شورای اسالمی و نیز شوراهای اسالمی 
باشد  ناپذیر  باید بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب 
مردم  شناخت  همچنین  و  انتخاباتی  عدالت  حداکثر  که 
از نامزدها فراهم گردد«. موارد اشاره شده در این بند در 
مورد ترکیب حوزه های انتخاباتی به صورت کلی و جزیی 
در قوانین اختصاصی مربوط به انتخابات مجلس و شوراها 
طرف  از  است.  شده  پرداخته  آن  به  تفضیل  به  و  آمده 
دیگر مفهوم »حداکثر عدالت انتخاباتی« و یا »مقتضیات 
اجتناب ناپذیر« روشن نبوده و تعیین مصداق برای آن از 
لحاظ حقوقی امری ناممکن است. و یا بند 2 ابالغیه نیز با 
اشاره به حد نصاب الزم برای پیروزی در انتخابات مجلس 
در  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  که  دارد  می  اعالم 
صورت عدم کسب نصاب قانونی توسط کاندیداها باید دو 
مرحله شود. دستور العملی که فصل دوم قانون انتخابات 

یا وعده های  انتخاباتی  اشاره ای به موضوع هزینه های 
انخاباتی کاندیداها نشده است، اگرچه استفاده از منابع 
نهی  تبلیغات  راستای  در  عمومی  و  دولتی  امکانات  و 
شده و برای مرتکب مجازات تعیین شده است. این اما 
انتخابات  در حالی است که بند 4 »سیاست های کلی 
به  اشاره  با  اسالمی  رهبر جمهوری  ابالغیه  ایران«  در 
مبحث تبلیغات انتخاباتی، خواستار تعیین حدود و نوع 

به آن  به روشنی  مجلس شورای اسالمی مصوب 1۳۷8 
پرداخته است.

تبلیغات، هزینه ها و وعده های دروغ
و  انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 1۳۷8  قانون 
نیز قانون انتخابات ریاست جمهوری در فصل ششم خود 
قوانین  این  از  در هیچ یک  و  پرداخته  تبلیغات  بحث  به 

هزینه ها و منابع مجاز و غیر مجاز انتخاباتی و نیز شفاف 
سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان شده است. 

در کشورهای غربی هزینه تبلیغات نامزدهای مجلس و یا 
ریاست جمهوری به طور معمول توسط احزاب پرداخت 
شده و از ساز و کار مشخصی پیروی می کند. در ایران 
اما عدم اشاره قوانین موضوعه انتخاباتی به لزوم شفافیت 
مالی کاندیداها در خصوص هزینه های تبلیغاتی آنان در 
حقیقت نشان می دهد که مباحت مالی انتخابات در ایران 
از هیچ رو مد نظر قانون گذار نبوده و نیست، و مسکوت 
ماندن این مبحث عمال راه را برای فساد باز گذاشته است. 
انتخابات نمی  بر اساس قوانین فعلی  این رو در عمل  از 
توان داوطلبان انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری را 
مجبور و ملزم به ارائه منابع مالی خود کرد. از دیگر سو با 
توجه به این مساله که مخصوصا در مورد انتخابات ریاست 
جمهوری داوطلبان به طور معمول از اشخاصی با سابقه و 
درجه مدیریتی کالن در نظام جمهوری اسالمی هستند 
ارکان  بین  به قدرت در حقیقت  برای دستیابی  و تالش 
قدرتمند نظام در جریان است، به نظر نمی رسد که اراده 
اجرایی کردن آن در عمل وجود داشته  برای  واقعی  ای 
ای  روزنه  به  تبدیل  عمال  اجرا  در صورت  که  چرا  باشد، 
نظام سیاسی  در  پولشویی گسترده  و  فساد  افشای  برای 
ایران و نیز تبدیل به ابزاری علیه کاندیداها و نظام خواهد 

شد.  
در همین راستا بند ۵ این ابالغیه با اعالم ممنوعیت هرگونه 
موضوعه  قوانین  در  که  فریب  و  تطمیع  تهدید،  تخریب، 
مربوط به انتخابات ها در ایران به تفضیل به آن پرداخته 
دروغ  وعده های  دادن  ممنوعیت  خواستار  ادامه  در  شده 
از اختیارات قانونی نیز شده است. قوانین فعلی  و خارج 
بر  بوده و  نیز ساکت  این خصوص  ایران در  انتخابات در 
این اساس نمی توان داوطلبی را به صرف دادن وعده های 
در  که  آنچه  داد.  قرار  قانونی  بازخواست  مورد  انتخاباتی 
این خصوص حائز اهمیت است این است که بنا بر اصول 
انگاری  جرم  برای  قصد  و  اراده  وجود  حقوق  علم  اولیه 
عملی ضروری بوده و فلسفه جرم و مجازات اساسا بر پایه 
قصور و تقصیر استوار است. بدین معنا که در صورتی می 
دانست  فردی  به  منتسب  قانونی  لحاظ  از  را  امری  توان 
که وی در عمل خود دچار قصور شده و یا نتیجه زیانبار 

سیاست های کلی انتخابات؛ ابالغیه ای که اجرایی نیست
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و  خانه ها  وزارت  از  اعم  گانه  سه  قوای  مسلح،  نیروهای 
دستگاه های تابعه آن ها، دستگاه های اطالعاتی و امنیتی، 
در  عمومی  نهاد های  و  دولتی  شرکت های  و  سازمان ها 
دسته بندی های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری 

از داوطلبان را ممنوع کرده است. 
موضوعه  قوانین  و  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون 
ورود  عدم  بحث  به  ای  اشاره  هیچ  ایران  در  انتخابات 
و  نداشته  مضمون  این  به  انتخابات  به  مسلح  نیروهای 
پایه  بر  عمدتا  نظامی  نیروهای  ورود  مخالفان  استدالل 
نیروهای  دخالت  عدم  بر  مبنی  اهلل خمینی  آیت  صحبت 
شورای  مجلس  انتخابات  قانون  است.  سیاست  در  مسلح 
در  نظامی  نیروهای  به  مستقیم  اشاره  بدون  نیز  اسالمی 

آن از عمل فرد ناشی شده باشد. بر این مبنا روشن است 
که نمی توان فردی را به صرف وعده ای انتخاباتی مورد 
پیگرد قانونی قرار داد، چرا که اثبات قصور در این خصوص 
عمال امکان پذیر نیست و فرد می تواند به راحتی با استناد 
و  اراده  دیگر  عواملی  یا  و  مالی  محدودیت های  بحث  به 
قصد خود را انکار کرده و یا اجرایی نشدن وعده خود را 
محصول عواملی دیگر قلمداد کند. بعالوه تقسیم ساختار 
اختیارات  که عمال حوزه  است  نحوی  به  ایران  در  قدرت 
ریاست جمهوری و مجلس تعریف روشنی نداشته و میزان 
قدرت آنان مشخص نیست و در بسیاری از موارد بر خالف 
یا رییس  و  نمایندگان مجلس  به نظر می رسد  آنچه که 
نقشی در تصمیم گیری های کالن خصوصا  جمهور عمال 
در مورد موضوعات امنیتی ندارند. به عنوان مثال اگرچه 
وزارت اطالعات در ایران زیر مجموعه دولت است اما بنا 
بر قانونی نانوشته تصمیم گیری در خصوص تعیین وزیر از 
اختیارات رهبر جمهوری اسالمی است و این وزارت خانه 
عمال به دولت و رییس جمهور پاسخگو نیست. و یا اگرچه 
جمهوری  رهبر  جانشین  کشور  وزیر  قانون  اساس  بر  که 
فرماندهان  در عمل  اما  است  انتظامی  نیروی  در  اسالمی 
نیروی انتظامی به هیچ وجه به شخص وزیر کشور و دولت 
پاسخگو نیستند. از طرف دیگر بر همین اساس، نهادهای 
تاثیر گذار و پرقدرتی مانند صدا و سیما، سپاه پاسداران، 
دستگاه های  و  نگهبان  شورای  انتظامی،  نیروی  بسیج، 
مانند  قدرت  انتخابی  نهادهای  به  وجه  هیچ  به  امنیتی 
مجلس و ریاست جمهوری پاسخگو نبوده و مسئولیتی را 
از جانب آنان بر نمی تابند. برخوردهای قضایی و پلیسی 
راستای  در  صحبتهایشان  دلیل  به  مجلس  نمایندگان  با 
اجرای وظایف نمایندگی در ایران نیز نشان می دهد که 
عمال هنوز تعریف روشنی از وظایف نمایندگی وجود ندارد. 

انتخابات مجلس خبرگان و حمایت بیگانگان
بند 6 این ابالغیه استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان 
و  نامزد ها ممنوع کرده  را توسط  تبلیغاتی  و  مالی  از  اعم 
با  که  خواهد  می  زمینه  این  در  مسئول  دستگاه های  از 
که  است  روشن  گیرد.  موقع صورت  به  برخورد  متخلفان 
ماحصل انتخابات مجلس خبرگان در اسفند ماه 1۳94 که 
بر اساس ادعا و تحلیل های رسانه های اصولگرا و نهادهای 
امنیتی به دلیل دخالت و حمایت رسانه ها و دول بیگانه 
بوده است به هیچ وجه باب میل رهبر جمهوری اسالمی 
و مشاورانش نبوده و آن ها به شدت به دنبال جلوگیری از 
تکرار آن هستند. در این انتخابات برخی از رسانه ها فارسی 

ماده ۵9 خود هرگونه فعالیت تبلیغاتی نهادهای عمومی و 
دولتی و همچنین نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده 
می کنند را علیه و یا له داوطلبان ممنوع کرده است. قانون 
انتخابات ریاست جمهوری نیز با تکرار همین متن در ماده 
68 خود باز هم بدون اشاره ای مستقیم به نیروهای مسلح 
ندارد. اگرچه با توجه به ارتزاق نهادهای نظامی از یودجه 
عمومی کشور می توان آن ها را مشمول این قانون دانست. 
در حقیقت تجربه انتخابات سال 88 و دخالت های سپاه 
از  بند  این  وجودی  فلسفه  توان  می  را  آن  در  پاسدران 
این است که  نماید  آنچه مشکل می  اما  ابالغیه دانست. 
عمال تعریف دقیقی از مفهوم تبلیغات وجود نداشته و نمی 
پیدا کرد.  را  آن  قانون مصداق شمول  مفاد  از  تنها  توان 
بعالوه عدم شفافیت مفهوم ورود به انتخابات سبب شده 
است که تعریف واحدی از فعالیت سیاسی وجود نداشته 
کدام  شامل  انتخابات  به  ورود  که  امر  این  تشخیص  و 
فعالیت ها شده و مشمول چه فعالیتی نمی شود عملی نا 
ممکن شود. از دیگر سوء استفاده نهادهای پرقدرتی مانند 
صدا و سیما، سپاه، ائمه جمعه و نیز نهادهای مذهبی از 
این خالء قانونی در انتخابات گذشته در ایران روشن می 
از ممنوعیت های  تعریفی دقیق و واضح  به  نیاز  دارد که 
انتخاباتی این نهادها به شدت احساس می شود. ازطرفی 
در  انتخابات  به  مربوط  قوانین  در  مندرج  مجازات های 
ایران عمدتا متوجه افراد حقیقی هستند نه سازمان ها و یا 
ارگان ها. بدین صورت که مشخص نیست که اگر بر فرض 
مثال نهادی عمومی که هزینه آن از طریق بودجه عمومی 
کشور تامین می شود بر علیه یا له نامزدی فعالیتی کند 
اثبات  باید صورت گیرد.  آن  با  برخورد  برای  اقدامی  چه 
دلیل  به  نیز خود  تبلیغی  فعالیت  یا  و  انتخابات  به  ورود 
روشن نبودن مصداق و دایره شمول آن عمال غیر ممکن 

است.
تبیین  پیداست  آن  نام  از  که  همانطور  اما  ابالغیه  این 
به  آن  تبدیل  و  اجرایی شدن  تا  است که  سیاستی کلی 
قانونی الزم االجرا فاصله فراوانی دارد. روند فعلی انتخابات 
عمال  که  دهد  می  نشان  نیز  ایران  در  جمهوری  ریاست 
اراده ای در جهت تبدیل آن به قانونی با پشتوانه ضمانت 
اجرا وجود نداشته و نه تنها اصولگرایان عالقه ای به بحث 
پیرامون آن ندارند بلکه دولت و اصالح طلبان نیز اصراری 
به تغییر قوانین فعلی انتخابات در ایران از خود نشان نمی 
دهند. در حقیقت هر دو گروه در حال حاضر به قوانین 
فعلی رضایت داده و در چارچوب آن قواعد بازی خود را 

پیش می برند.

ایران به تشریح ساز و کار و  از  زبان و تحلیلگران خارج 
را  آنچه  اما  پرداختند.  آوری  رای  و  انتخاباتی  روش های 
لحاظ حقوقی  از  به هیچ عنوان  افتاد  اتفاق  که در عمل 
نمی توان منتسب به عمل آنان کرده و مصداق حمایت 
رویه  دیگر  سویی  از  دانست.  آن  مشمول  را  بیگانگان 
در  اینچنینی  اتهاماتی  دایره  که  دهد  می  نشان  قضایی 
ایران از منظور قانونگذار بسیار فراتر رفته و دستگاه های 
امنیتی آن را بهانه ای برای برخورد با رقیبان و مخالفان 

قرار می دهند. 

دخالت نظامیان و معضلی که پایان ندارد
این ابالغیه همچنین در بند 16 با اعالم ممنوعیت ورود 
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مریم دهکردی
سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  به  منتهی  روزهای  در 
برای  زن  تعدادی  اندک  و  مرد  بیشمار  ایران  در   1۳96
از  یک  هر  کردند.  نام  ثبت  انتخابات  این  کاندیداتوری 
برخی  شدند.  حذف  رقابت  صحنه  از  دالیلی  به  مردان 
چهره ها بسیار شاخص بودند که رد صالحیت شان همانقدر 
بحث برانگیز بود که ثبت نامشان. برخی آدم های معمولی 
بودند که رسانه های داخلی از حضورشان برای توجیه نقش 
شورای  لزوم  به  بخشیدن  مشروعیت  و  نگهبان  شورای 
به  تنها  زنان  این میان  اما در  استفاده می کردند.  نگهبان 
واسطه »زن بودن شان« صالحیت شان احراز نشد. چه آنها 
که چهره هایی برجسته بودند همچون اعظم طالقانی که با 
واکر به وزارت کشور رفت و برای چندمین بار رد صالحیت 
شد چه آنها که در  زمره افراد معمولی بودند. زنان در این 
کارزار نه به هنگام ثبت نام و نه در زمان رد صالحیت شان 
چندان توجه رسانه های داخلی و خارجی را به خود جلب 

نمی کنند. 
انتخابات  کارزار  در  امروز  به  تا  زنان  هرگز  چرا  راستی 
نرگس  نداشته اند؟  رقابت  برای  شانسی  ریاست جمهوری 
توسلیان کارشناس حقوق در پاسخ به چرایی این مسئله 
می گوید: » در قانون اساسی جمهوری اسالمی گفته شده 
افرادی که می خواهند در انتخابات ریاست جمهوری ایران 
با هم رقابت کنند باید از میان »رجال مذهبی و سیاسی« 
انتخاب شوند و به همین دلیل شورای نگهبان که مسئول 
بررسی صالحیت کاندیداهاست، بدون توجه به توانمندی 
افراد تنها با توجه به این وازه همه زنان را از حضور در این 
رقابت بازداشته و صالحیتشان را مردود اعالم می کنند.« 
نص  این  از  برداشت  دو  حقوقی،  کارشناس  این  گفته  به 
قانون می شود داشت. اولی که  برای رد صالحیت زنان در 
انتخابات ریاست جمهوری مورد استناد قرار می گیرد توجه 
واژه »رجال« که جمع »رجل«  به معنی  نگهبان  شورای 
و به معنای مرد است و دیگری اینکه »رجل سیاسی« به 
این  بر  بسیاری  است.  برجسته  و  سرشناس  افراد  معنای 

نفی کرده اند این معما می بایست علیرغم همه  مخالفانش 
زودتر از این حل می شد.«

با حضور زنان در کارزارها  او در خصوص سابقه مخالفت 
»مخالفت ها  گوید:  می  کشوری  حساس  موقعیت های  و 
بی سابقه هم نیست؛ در همان مذاکرات قانون اساسی اول، 
مجلس  زن  تنها  که  گرجی  منیره  خانم  به حضور  برخی 
خبرگان قانون اساسی بود اعتراض داشتند، ولی مخالفان 
که تازه وارد نبودند، آنها هم چیزی جدا از زنجیره  تبعیض 
سنتی و تاریخی علیه زنان نبودند؛ این زنجیره اول هویتی 
نشان  بدیهی  را  تعریف  آن  بعد  تعریف می کند،  برای زن 
و  منزلت  و  شأن  تهدید  و  تحدید  به  نوبت  بعد  می دهد، 
از  که  صافی  آیت اهلل  می رسد.  زن  و جسم  روح  و  هویت 
اعضای اولیه  شورای نگهبان بعد از انقالب مخالف هرگونه 
حاکمیت در هر سطحی برای زنان بود، وقتی دید تعریف 
نظام از زن و دیگر مفاهیم با باورهایش نمی خواند استعفا 
داد و رفت و آقای خمینی هم استعفایش را پذیرفت. حاال 
اما سیاست های نظام در حوزه های مختلف زنان در حال 
یک تحریف محسوس است که همه جا خودش را نشان 
نامزدی شان  حق  تا  زنان  ورزش  و  موسیقی  از  می دهد 
فعلی جمهوری  رهبر  از سخنان  من  اداره ی کشور.  برای 
از جمله مخالفان  نیز  او  این است که  برداشت ام  اسالمی 
حق حاکمیت زنان است و این می تواند حل این مشکل را 

عقیده اند که ابهام در معنای این واژه منجر به ضایع شدن 
حقوق زنان توانمند شده و باعث می شود هیچ یک شانس 

حضور در این رقابت ها را نداشته باشند.
در  نگهبان  شورای  فقهای  برداشت  که  اینجاست  سوال 
خصوص واژه رجل سیاسی در قانون انتخابات ایران تا چه 

اندازه صحیح است؟ 
روزنامه نگارمقیم  و  دین پژوه  اکبرین،  جواد  محمد 
در   « گوید:  می  پرسش  این  به  پاسخ  در  فرانسه  لیون 
مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی وقتی به شروط 
هم  بودن«  »مرد  باید  گفتند  رسیدند  جمهوری  ریاست 
حتی  و  شود  ذکر  جمهوری  ریاست  نامزد  شرایط  جزء 
تصویب  علنی  صحن  در  اما  آوردند.  هم  پیش نویس  در 
را آوردند. مرحوم بهشتی که  به جایش »رجال«  نشد و 
نایب رییس مجلس خبرگاِن قانون اساسی بود بعدا توضیح 
داد که رجال شامل مرد و زن می شود. اما در گذر زمان، 
آگاهانه و هدفمند، ترازوی ُعرف و تشخیص ُعرفی را در 
متن  وقتی  وگرنه  انداختند  کار  از  رجال سیاسی  تعریف 
و رییس جلسه  وقت  دارد  اساسی وجود  قانون  مذاکرات 
هم  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  وقتی  داده،  گواهی  هم 
هرگز مخالفتی نکرده و برخی فقیهاِن تراز اول شیعه در 
نجف و قم مانند مرحوم آیت اهلل خویی و مرحوم آیت اهلل 
منتظری هر دو ادله  نفی حاکمیت زن در اسالم را نقد و 

در زمان و شکل و محتوا طوالنی تر و دشوارتر کند.«
نکته اینجاست که شورای نگهبان هرگز به صورت علنی و 
صریح اعالم نکرده است که زنان نباید در این کارزار وارد 
با مشهور و  نام های زنان عادی  شوند. هرگز جلوی ثبت 
نگرفته  ریاست جمهوری  انتخابات  کارزار  در  را  برجسته 
است اگرچه برخی از اعضای این شورا در مصاحبه ها به 

این موضوع اشاره کرده اند.
و  ابهام  از  حجم  این  با  سیاسی  رجل  واژه  از  استفاده 
نرگس  اساسی شد؟  قانون  وارد نص  نظر چطور  اختالف 
مجلس  انقالب  اوایل  می گوید:»در  این باره  در  توسلیان 
اساسی در هنگام مشخص کردن شرایط  قانون  خبرگان 
برای رئیس جمهور در ایران دچار اختالف نظرهای زیادی 
دراین باره شد. عده ای بر این باور بودند که از نظر شرعی 
زن نمی تواند ولی و رئیس بر جامعه مسلمان باشد اما عده 
ای بر این باور بودند که با وجود ولی فقیه در جمهوری 
اسالمی مانعی از این جهت وجود ندارد و رئیس جمهور 
ولی جامعه محسوب نمی شود. در نهایت هم  این کلمه به 

صورت مبهم در قانون درج شد.«
زنان در تمام این سال ها در اعتراض به این قانون همواره 
از  یکی  نام کرده اند.  ثبت  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
زنان برجسته که در زمره رجال سیاسی قرار بگیرد اعظم 
طالقانی است. او از 20 سال قبل تا امروز بارها در اعتراض 

اما و اگرهای 
»رجال سیاسی« 

در  قانون 
انتخابات ریاست 

جمهوری
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به این قانون برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام 
کرده است و هر بار نیز توسط شورای نگهبان رد صالحیت 
شده است. افزون بر این زنان زیادی وجود دارند که می 
توانند به این حرکت بپیوندند اما هیچ حرکتی از سوی آنها 

رخ نمی دهد.
 « گوید:  می  پاریس  مقیم  نگار  روزنامه  امیری  نوشابه 
مردان  و  زنان  سوی  از  انتخاباتی  کارزارهای  در  نام  ثبت 
با معرفی از سوی یک حزب با گروه سیاسی با سازو کار 
اساسا  و  می پذیرد  صورت  اتکا  قابل  و  مشخص  و  معین 
حضور کاندیداهای مستقل و منفرد چندان با اقبال مواجه 
دو  فرانسه  روی  پیش  انتخابات  در همین  مثال  نمی شود. 
از حزب  افراطی و یکی  از حزب راست  نماینده زن یکی 
کمونیست حضور دارند. بنابراین بدون پشتوانه و امکانات 
سیاسی حضور کاندیداها فارغ از زن یا مرد بودن چندان 
تاثیر گذار نیست. حال در سیستم سیاسی و بستری شبیه 
زنان  محوریت  با  خاصی  وسازمان  حزب  نه  که  ایران  به 
گریزی  بودن  غیرخودی  و  خودی  چنگال  از  نه  و  هست 
هست انتظار حضور پررنگ زنان در چنین کارزاری ممکن 

نیست.«
که  طالقانی  اعظم  همچون  افرادی  امیری،  خانم  باور  به 
به  داشته اند  خود  خواسته های  ارائه  در  پایمردی  چنین 
واسطه سال ها فعالیت سیاسی در خانواده هایشان این امر 
ممکن شده است. عده دیگری از زنان مانند معصومه ابتکار 
وابستگان  که  دارند  حضور  هم  موالوردی  شهیندخت  یا 
حکومتند اما در چارچوب تشکیالت حضور دارند مثال توافق 
می کنند که نیایند حمایت تمام قد خود را از کاندیدای 
جناح خود ابراز کنند اما گروه دیگری از زنان هستند که 
علیرغم عضویت در احزاب جاری کشور یا سابقه مطلوب 
سیاسی و فعالیت های اجتماعی و مدنی با علم به اینکه در 
چنین کارزاری رد صالحیت می شوند حضور نمی یابند و 
انرژی و توان خود را برای مبارزه به گونه دیگر صرف می 
کنند مثل فایزه  هاشمی یا نسرین ستوده و امثالهم که در 

سایر عرصه ها به صورت فعال و موثر حضور می یابند. 
برای کاندیداتوری ریاست جمهوری  نام  در روزهای ثبت 
کمال  در  اما  بودند  زن  کنندگان  نام  ثبت  از  درصد   10
صالحیت  رد  شدند.  شنیده  نه  و  شدند  دیده  نه  تعجب 
از  نامش  ثبت  مانند  به  طالقانی  اعظم  همچون  فردی 
سوی رسانه ها چندان مورد توجه قرار نگرفت. کافی است 
واکنش ها به رد صالحیت فردی همچون محمود احمدی 
نژاد را با پوشش خبری رد صالحیت اعظم طالقانی مقایسه 

کنیم.

رضا حاجی حسینی
در قانون اساسی جمهوری اسالمی بر شروط زیر برای نامزدهای 

ریاست جمهوری تأکید شده است: 
ایران   تابع  باشد.  ایرانی االصل  باشد.  سیاسی  و  مذهبی  رجل 
باشد. مدیر و مدبر باشد. دارای حسن سابقه و امانت و تقوی  
باشد. مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران  باشد و 
در نهایت این که مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور باشد. 

)اصل 11۵ قانون اساسی(
به این ترتیب و با توجه به این که اصل دوازدهم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی دین رسمی ایران را اسالم و مذهب رسمی 
را »الی  این اصل  اثنی عشری می داند و  را }شیعه{ جعفری 
االبد غیرقابل تغییر« می خواند، رییس جمهوری اسالمی »الی 
االبد« از میان شیعیان اثنی عشری انتخاب خواهد شد و فردی 
از دیگر ادیان امکان رسیدن به این مقام عالی اجرایی را نخواهد 

رویداد می گوید:  این  به چرایی  پاسخ  امیری در  نوشابه 
گرایش های  با  خارج  در  چه  و  داخل  در  چه  »رسانه ها 
القا  و  اخیر  سال های  فکر  طرز  همان  بازتاب  مختلف 
شده از سوی شورای نگهبان هستند. حذف زنان چندان 
مورد توجه آنها قرار نمی گیرد خواه در انتخابات ریاست 
جمهوری باشد خواه در فعالیت های مدنی و اجتماعی و 
سیاسی. توجه داشته باشید به سکوت اکثریت رسانه های 
نرگس  همچون  افرادی  وضعیت  به  کشور  از  خارج 
محمدی. برای رسانه ها جنجال احمدی نژاد دارای ارزش 
خبری بیشتری است از اینکه نیمی از جمعیت کشور زن 
هستند اما نماینده ای در این رویداد ندارند. نهایت کاری 
حتی  است.  ساده  خبری  نوشتن  کنند  می  رسانه ها  که 
خاتمی  آقای  مثل  اول  تراز  سیاستمداران  و  سردمداران 
زنان  این شکل حذف هدفمند  به  آقای روحانی هرگز  و 
آنها  العمل  عکس  واسطه  به  تا  اند  نداده  نشان  واکنشی 
این موضوع مورد توجه رسانه ها هم واقع شوند. تنها کسی 
که چنین کاری کرد، میرحسین موسوی بود که در همه 
او آمد، در  عرصه ها همسرش خانم زهرا رهنورد همپای 
برابر  در  گفت،  سخن  او  جای  به  همایش ها  از  بسیاری 
نمایش  به  را  بینش  این  و  گرفت  را  دستش  دوربین ها 
گذاشت که اعتقاد درونی به حضور زنان در کنار مردان 

دارد.«
به باور نوشابه امیری، انفعال کنشگران عرصه سیاسی در 
برابر حذف سیستماتیک زنان و سکوت آنها در این ماجرا 
و  است  اثرگذار  خارجی  و  داخلی  رسانه های  عملکرد  بر 
شاید اگر از سوی آنها واکنش درخوری به چنین اتفاقاتی 
در چنین  زن  کاندیدای  یک  روی  بر  اجماع  یا  دهد  رخ 
کارزاری اتفاق بیفتد آن وقت می شود به بهبود امیدوار 
نادرست  دیدگاه  این  تغییر  برای  بیشتری  توان  با  و  بود 

تحمیلی از سوی شورای نگهبان ایستاد.
از  بسیاری  باور  به  ایران،  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
دارای  زمینه حقوق شهروندی  در  و صاحبنظران  فعاالن 
کارشناس  توسلیان  نرگس  است.  بیشماری  ضعف های 
آن  و  کند  می  اشاره  مهمی  نکته  به  این باره  در  حقوقی 
اینکه حتی اگر ابهام رجال سیاسی رفع شود، کاندیداهای 
زن به دلیل زن بودن رد صالحیت نشوند و در انتخابات 
سهمی برابر با مردان بیابند، در شکل آرمانی آن حتی اگر 
رای بیاورند و رئیس جمهور شوند تازه به خوان دوم می 
رسند. کسب اجازه از همسران برای خروج از کشور... و 

این تازه آغاز ماجراست.

اقلیت های مذهبی 
و انتخابات: 

صاحبان حق رأی، 
محروم از داشتن 

حق نامزد
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یافت. 
بر همین اساس هم شورای نگهبان که وظیفه بررسی و تعیین 
صالحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد، 
صالحیت افراد غیرشیعه را برای کاندیداتوری ریاست جمهوری 
تأیید نخواهد کرد. در این شرایط اقلیت های دینی و مذهبی 
بدون داشتن حق نامزد در انتخابات ریاست جمهوری، حق رأی 
انتخاب  را  نظر خود  مورد  رییس جمهوری  و می توانند  دارند 

کنند. 
نقش اقلیت های دینی و مذهبی در انتخابات ایران اما معموالً 
در آستانه هر انتخاباتی برای صاحبان حکومت پررنگ می شود. 
آن ها از جلوه های زندگی و آداب و مناسک اقلیت ها برای تبلیغ 
گوناگونی در جمهوری اسالمی بهره  می برند و حضور اقلیت ها 
پای صندوق های رأی به تصویر کشیده می شود و در این کار 

بزرگنمایی هم می شود. 
میان  انتخابات  از  پیش  که  رقابتی ست  نیز  ماجرا  دیگر  سوی 
کنند.  جمع  را  گروه ها  این  رأی  تا  می افتد  راه  به  نامزدها 
کاندیداها  و  ویژه می یابند  اهمیتی  ناگهان  اقلیت های مذهبی 
تالش می کنند تا با نزدیک شدن به آن ها قول رفع تبعیض ها و 
محرومیت های موجود را بدهند. این قول ها اما بعد از انتخابات 
فصل  باز  که  بعد  سال  چهار  تا  می شوند  فراموش  زود  خیلی 
اقلیت های  تشریفاتی-نمایشی  و حضور  برسد  راه  از  انتخابات 

دینی در حکومت اکثریت مذهبی به کار بیاید. 
مسلط بودن اکثریت شیعه در حکومت دینی جمهوری اسالمی 
اما در حالی تبلیغ و تثبیت شده ا ست که این حکومت از رژیم 
بعث سوریه به ریاست بشار اسد حمایت می کند که از اقلیت 

علویان در سوریه برآمده است: استانداردی دوگانه.
اما آیا تبعیض عمیق موجود در قانون اساسی جمهوری اسالمی 
وضعیت  و  جمهوری  ریاست  ویژگی های  و  شرایط  درباره 
برگزاری  تضمین کننده  می تواند  ایران  در  دینی  اقلیت های 
انتخاباتی با حداقل ویژگی های یک انتخابات آزاد و دموکراتیک 

باشد؟ 
انتخابات و نقش و نقشه جمعیتی: اقلیت های دینی 

بر اساس آمارهای موجود، 98 درصد از جمعیت ایران مسلمانند 
درصد سنی هستند   9 و  شیعه  درصد  میزان، 89  این  از  که 
جنوب  در  ترتیب  به  که  کرد  و  بلوچ  عرب،  و  ترکمن  )اغلب 
غربی، جنوب شرقی و شمال غربی کشور سکونت گزیده اند(. 
ایران در  در  اهل تصوف  از جمعیت مسلمانان  آمار رسمی ای 
دست نیست اما برخی گزارش ها جمعیت مسلمانان اهل تصوف 

را بین دو تا پنج میلیون نفر برآورد کرده اند.
صابئین  مسیحیان،  یهودیان،  بهاییان،  مذهبی،  سازمان های 
برآورد  ایران  جمعیت  کل  درصد  دو  را  زرتشتیان  و  مندایی 
می کنند )غیررسمی(. بهاییان که جمهوری اسالمی دین آنان 
را به رسمیت نمی شناسد، با جمعیتی بین ۳00 تا ۳۵0 هزار 

آن منطقه تراکم جمعیتی دارند و البته بر اساس میزان رشد 
جمعیت شان، تعداد نمایندگان آنان نیز می تواند افزایش یابد. از 
این رو یک اقلیت دینی قادر نیست در شهری کاندیدا شود که 
آن اقلیت در آن شهر دارای تراکم جمعیت نیست بلکه صرفاً 

یک اقلیت باید نماینده هم کیشان خویش باشد.«
در مورد انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا اما قانون در 
این  با وجود  نامزدها سکوت کرده است.  مورد دین و مذهب 
برای انتخابات پیش روی شوراهای اسالمی شهر و روستا )29 
اردیبهشت 96(، دبیر شورای نگهبان در ابالغیه ای از هیأت های 
در  را  دینی  اقلیت های  نامزدی  صالحیت  تا  خواست  اجرایی 
کند.  رد  هستند،  مسلمان  آن  ساکنان  اکثریت  که  مناطقی 

احمد جنتی تأکید کرد که این ابالغیه الزم االجراست. 
- از متن نامه احمد جنتی برای رد صالحیت نامزدهای اقلیت 

دینی در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا: 
»با عنایت به اطالعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت 
و  هستند  کشور  رسمی  مذهب  پیرو  و  مسلمان  آن ها  مردم 
افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در 
اینکه  به  توجه  با  و  نموده اند  روستا  و  اسالمی شهر  شوراهای 
تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن 
در شورای نگهبان الزم االتباع خواهد بود ... تبصره یک ماده 26 
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و 
با  مناطقی  به چنین  نسبت  انتخاب شهرداران مصوب 1۳۷۵ 

نفر بزرگ ترین اقلیت دینی در ایران به شمار می روند. 
جمعیت جامعه یهودی هم در برآوردهای غیر رسمی 20 تا ۳0 

هزار نفر تخمین زده می شود.
هزار   ۳00 که  می دهد  نشان  متحد  ملل  سازمان  آمار های 
اقلیت  از  آن ها  بیشتر  و  دارند  ایران سکونت  در  نیز  مسیحی 
قومی ارمنی هستند. جمعیت مسیحیان آشوری بین 10 تا 20 
هزار نفر است. فرقه های مختلف پروتستان از جمله گروه های 
ایران زندگی می کنند که جمعیت شان کمتر  نیز در  بشارتی 
مندایی  صابئین  شمار  می شود.  زده  تخمین  نفر  هزار   10 از 
بین پنج تا 10 هزار نفر است. آمار دولت ایران می گوید که 
جمعیت زرتشتیان هم بین ۳0 تا ۳۵ هزار نفر است، در حالی 
نفر اعالم  تا 60 هزار  که گروه های زرتشتی جمعیت خود را 

می کنند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی، اقلیت های مسیحی، 
اقلیت های  عنوان  به  زرتشتی  و  یهود(  دین  )پیروان  کلیمی 
نوع  چهار  میان  در  اما  شده اند  شناخته  رسمیت  به  دینی 
انتخابات سراسری در ایران تنها می توانند در انتخابات مجلس 

و شوراهای اسالمی شهر و روستا کاندیدا معرفی کنند. 
اقلیت های  تشریفاتی  »حضور  مقاله  در  سرداری  محمد رضا 
انتخابات« که سال 9۳ در سایت عرصه  در  و مذهبی  دینی 
نمایندگان  »معرفی  می نویسد:  است،  شده  منتشر  سوم 
اقلیت های دینی صرفاً محدود به مناطقی ست که اقلیت ها در 

نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران مغایر است و 
لذا خالف موازین شرع شناخته شد.«

به این ترتیب در حالی که قانون انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روستا سهمیه ای برای اقلیت های دینی در نقاط مختلف 
قانون  تفسیر  با  نگهبان  شورای  بود،  نگرفته  نظر  در  کشور 
محدودیت های تازه ای برای اقلیت های دینی به اجرا گذاشت.

انتخابات و نقش و نقشه جمعیتی: اقلیت های مذهبی
اقلیت های مذهبی بر اساس آن چه که در قانون اساسی از آن 
ایران هستند که حدود 10  یاد شده است، سنی های ساکن 

درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. 
نمایندگان اهل سنت مجلس در سال 90 در نامه ای به علی 
خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، خواهان رفع تبعیض از اهل 
دستور  صدور  با  تا  بودند  خواسته  او  از  و  بودند  شده  سنت 
»بازنگری و اصالح اصل 11۵ قانون اساسی جمهوری اسالمی« 
نسبت به رفع ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت در انتخابات 

ریاست جمهوری اقدام شود.
نامزدی اهل سنت در دیگر انتخابات ها اما منع قانونی ندارد و 
تابع سهمیه خاصی هم نیست. در انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری هم اهل سنت در مناطق دارای اکثریت نماینده دارند، 
هر چند که قانونگذار منعی برای کاندیدا شدن اهل سنت در 

مناطق شیعه نشین وضع نکرده است.
و  دینی  اقلیت های  که  است  این  نشان دهنده  موجود  شرایط 
مذهبی در چارچوب حکومت دینی در ایران با محدودیت های 
روبه رو  انتخابات  در  شرکت  برای  زیادی  فراقانونی  و  قانونی 
هستند. آن ها برای گذر از فیلترهای نظارتی و به دست آوردن 
نظر  جلب  نیازمند  تصمیم گیری  مراسم  در  حضور  شانس 

دستگاه های اطالعاتی و امنیتی هستند.
ایران  در  امنیتی  و  رسمی  رسانه های  که  حالی ست  در  این 
»آزادی اقلیت های دینی« و »نقش آن ها در تعیین نماینده« 
خود را از ویژگی های مطلوب و قابل اعتنای جمهوری اسالمی 

می دانند.
خبرگزاری تسنیم در این باره به نقل از روزنامه لبنانی االخبار 
نقش  و  دینی  اقلیت های  به  شده  داده  »آزادی  می نویسد: 
آن ها در تعیین نماینده خود نشان می دهد که آن ها در سایه 
حاکمیت نظامی در ایران به راحتی زندگی می کنند و کسی 
بافت مردمی  از  امور آن ها دخالت نمی کند. آن ها بخشی  در 
می کنند  سعی  همواره  اقلیت ها  نمایندگان  هستند.  ایران 
بیشترین امتیازات را برای هم کیشان خود به  دست  آورند. به 
با اقبال گسترده اقلیت ها  انتخابات ایران همواره  همین علت 
مواجه می شود. این اقبال در نتیجه تسهیالت قانونی است که 
به شهروندان داده شده و تفاوتی در حقوق و مسئولیت های 

آن ها نسبت به برادران مسلمان شان قائل نشده است.«
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