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این كتابچه راهنام با هدف تحلیل مفاهیم حقوقی و سیاسی انتخابات و همچنین بررسی مسائل انتخابات از زاویه 

جامعه مدنی تهیه و تدوین شده است. انتخابات به عنوان یکی از موضوعات اصلی جامعه مدنی نقش تعیین 

کننده ای در پیدایش و دوام جامعه مدنی ایفا می کند. از این رو برگزاری یک انتخابات آزاد و سامل و مطابق 

استانداردهای بین املللی یکی از رشوط الزم تحکیم پایه نهادهای مدنی است. بنابراین شناخت عوامل و مسائل 

تاثیر گذار بر سالمت و آزادی انتخابات می تواند یکی از دغدغه های جدی جامعه مدنی بشامر رود.  عرصه 

سوم بر این امید است تا با انتشار این کتابچه، ضمن تقویت دانش حقوقی و سیاسی در خصوص انتخابات  زمینه 

را برای ترویج فرهنگ انتخابات سامل و آزاد فراهم سازد.

< > < > < > < > < >
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پرونده انتخابات

پرونده انتخابات 
مقدمه

امسال  ماه  خرداد  در  جمهوری  ریاست  دوره  یازدهمین  انتخابات 
برگزار خواهد شد. مردم ایران در 24 خرداد بار دیگر به پای صندوق 
های رأی خواهند رفت تا با استفاده از حق قانونی خود درتعیین 
رسنوشت کشور رئیس دولت را انتخاب کنند. بدون شک بسیاری از 
شهروندان ایرانی درآستانه انتخابات جدید به یاد پیامدهای اسفناک 
آخرین رأی گیری ریاست جمهوری درسال 1388 خواهند افتاد و 
از خود سؤال خواهند کرد آیا انتخابات آتی به معنای واقعی کلمه 

یک انتخابات آزاد و دموکراتیک خواهد بود؟
در جهان امروز منی توان از آزادی و دموکراسی بدون تضمین حقوق مردم در انتخاب آزادنه، رشکت در  
تصمیم گیری ها و تعیین سیاست ها سخن گفت. دموکراسی بدون داشنت انتخابات آزاد معنایی ندارد و 
تحقق آن به معنای حق مشارکت مستقیم شهروندان دراداره کشور است. و هم چنین دموکراسی به 
معنای حق برخورداری افراد از آزادی بیان برای طرح دیدگاه های سیاسی خود و انتخاب کاندیدا های 

مورد نظر و شایسته ای است که صالحیت انتخاب شدن توسط مردم را دارند. 

نظام سیاسی  مرشوعیت هر  و سیاسی"  بین املللی حقوق مدنی  "میثاق  در  قوانین ترصیح شده  طبق 
در گذار به سوی دموکراسی متکی بر اجرای کامل مفاد این میثاق و تضمین پای بند بودن به اعالمیه 
جهانی حقوق برش است.  دراصل 25 این معاهده بین املللی بر اداره امور کشورها طبق نظر و رأی 
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که  منایندگانی  به واسطه  امور عمومی  دراداره  دارد  آن هرشهروند حق  برطبق  و  تاکید شده  مردم 
انتخاب می کند رشکت کند. 

 آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران درسال 1388 برگزار شد. اما با وجود استقبال گسرتده 
مردم از آن حاکمیت جمهوری اسالمی نتوانست در روند برگزاری رأی گیری سالمت و صحت انتخابات 
را تضمین کرده و به اجرا گذارد. میرحسین موسوی نامزد مورد حامیت اصالح طلبان درمدتی کوتاه 
پیش از انجام رأی گیری توانست به عنوان کاندیدای محبوب مردم به میدان بیاید. جنبش مدنی و نوپای 
سبز با هدف احیای دموکراسی موفق شد هزاران نفر از شهروندان و به خصوص نسل جوان را با رشکت 
فعاالنه درکارزارهای انتخاباتی بسیج کند و با شور و امید به پای صندوق های رأی بیاورد. اما برای 
میلیونها نفر از هواداران جنبش سبز که به پیروزی خود ایامن داشتند اعالم رسیع نتایج رأی گیری، عدم 

انتخاب موسوی و حوادث پس از آن سخت باورنکردنی و غافلگیرانه بود.

نتایج  اعالم  با  کشور  درتعیین رسنوشت  خود  اراده  و  آزادی  به  ایامن  با  شهروندان  از  نفر  میلیونها 
شگفت انگیز رأی گیری به شدت خشمگین و دلرسد شدند، خشمی که درچشم به هم زدنی به طوفانی 

اعرتاضی بدل شد. 

از عواقب اسفناک رسکوب جنبش سبز در روزها و ماه های پس از انتخابات بازداشت، شکنجه و کشته 
از  نفر  دو  مردم و حبس خانگی  از  نفر  و شهروندان، دستگیری صدها  دانشجویان  از  شدن گروهی 

نامزدهای انتخابات یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همرسانشان بود.  

 درچهارسال گذشته شاهد بودیم که مقامات جمهوری اسالمی به اعرتاضات بیشامر درزمینه تحقیق 

قربانیان  های   خانواده  متعدد  های  شکایت  به   ، ننهاده  وقعی   1388 سال  انتخاباتی  جرائم  درباره 
جنبش اعرتاضی رسیدگی نکرده و برای آزادی رهربان جنبش سبز و سایر زندانیان عقیدتی  اقدامی 

انجام نداده اند. 

رشط اصلی احیای دموکراسی درایران برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه با رعایت ضوابط و مصوبه های 
بین املللی است. افزون برآن دولت و ارگان های اجرایی موظفند که صحت وسالمت رأی گیری را تأمین 
و تضمین کنند، و هم  از فساد، نفوذ و کارشکنی در امر انتخابات جلوگیری کنند. هر شهروند ایرانی با 

هر پیشینه قومی و مذهبی باید آزادنه حق انتخاب و برگزیده شدن داشته باشد. 

آموزش و ترویج حقوق انسانی و مدنی از وظایف اصلی هر کنشگر اجتامعی است که با هدف ایجاد 
دموکراسی درایران به مبارزه مساملت آمیز اجتامعی روی آورده است. 

دراین میان تشکل ها و سازمان های مردم نهادی که با هدف پیشگیری از نقض حقوق شهروندان و  
ایجاد فرهنگ دموکراتیک فعالیت می کنند، نقش مهمی در آگاهی رسانی و آشنا کردن مردم با مبانی 
انتخابات آزاد و منطبق با مصوبات بین املللی دارند. ترویج گری و آموزش یکی از حوزه های کار در 

سازمان های جامعه مدنی است.

 بنیاد عرصه سوم به عنوان یکی از نهادهای ترویج گر در زمینه آموزش فرهنگ حقوق برشی و رفع 
تبعیض به سهم خود می کوشد تا با منعکس کردن و حامیت از فعالیت های اجتامعی شهروندان قدمی 
در تقویت جامعه مدنی کشور و در راستای احیای دموکراسی درایران بردارد. این بنیاد آگاهی رسانی و 
آموزش را عرصه فعالیت خود قرار داده و درحد امکانات خود برای پیرشفت جامعه ایرانی تالش می کند.



عرصه سوم - پرونده انتخابات, مجموعه مقاالت - 1392

12

پرونده انتخابات

به این منظور عرصه سوم با انتشار مقاالتی تحقیقی در زمینه انتخابات 
به معضالت پیش روی این رویداد مهم سیاسی و اجتامعی خواهد 
ایرانی را به خود  مسائلی که در رشایط حارض ذهن هر  پرداخت. 
مشغول می کند. برای ایجاد بحث اجتامعی و آگاهی رسانی درمورد 
معضالت و محدویت هایی که دررشایط حارض گریبان گیر یک رأی 
جرائم  و  فساد  مانند  مسائلی  است.  درایران  سامل  و  واقعی  گیری 
انتخاباتی، نقش نظامیان در رأی گیری، چگونگی رشکت اقلیت های 
دینی درانتخابات و حقوق آنها، چگونگی نظر سنجی در انتخابات و 
مقایسه قوانین انتخاباتی در ایران با استاندارهای بین املللی و بسیاری 

از موضوعات جنبی دیگر که در این پروهش ها ارائه خواهند شد.
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جامعه مدنی در التهاب انتخاباتی دیگر- محمدرضا رسداری

جامعه مدنی در التهاب 
انتخاباتی دیگر

محمدرضا رسداری

در  مشائی  رحیم  اسفندیار  و  رفسنجانی  هاشمی  اکرب  نام  ثبت  با 
شورای  سوی  از  آنان  صالحیت  رد  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
نگهبان، معادالت سیاسی در ایران شکل تازه ای به خود گرفته است. 
در حال حارض هشت کاندیدا که تنها دو تن از آنها متایالتی به اصالح 
طلبان دارند در عرصه رقابت باقی مانده اند. اما پیش از ثبت نام 
کاندیداهای ریاست جمهوری، سپاه پاسداران آرایش جدیدی را برای 
آنچه مهندسی انتخابات خوانده می شود و همچنین برای جلوگیری 

از اعرتاضات خیابانی احتاملی نظیر سال 88، به خود گرفته بود..
سایت کلمه در گزارشی در این رابطه نوشت حمیدرضا مقدم فر معاون فرهنگی و اجتامعی سپاه که 
در این نیروی نظامی به نام مستعار حاج حمید نارصی شناخته می شد، به مدیر عاملی خربگزاری فارس 
بازگشته است. همچنین "رضا رساج" از بازجویان زندانیان وقایع پس از انتخبات ٨٨ مجددا به سمت 
ریاست بسیج دانشجویی منصوب شد. رساج که با نام مستعار علوی هم شناخته می شود، مدیریت 
مرکز آینده پژوهی و مطالعات راهربدی <تابان> وابسته به سپاه پاسداران را بر عهده گرفته بود و 
از گذشته به عنوان یکی از نیروهای تندروی امنیتی نظامی شناخته می شود. رساج سابقه کارشناس 
امنیتی )بازجو( در سازمان حفاظت و اطالعات سپاه پاسداران، رسپرستی اداره اطالعات قرارگاه ثارالله 
با  مرتبط  تحقیقات  انجام  زمینه  در  اسالمی  و صدا سیامی جمهوری  فارس  با خربگزاری  و همکاری 
موضوعات براندازی نرم و جنگ روانی و ناتوی فرهنگی را در پرونده فعالیت های امنیتی اش دارد.
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از دیگر تغییرات انتخاباتی سپاه، انتخاب "رسدار مشفق" با نام واقعی"عبدالله ضیغمی" به سمت مسول 
جنگ روانی قرارگاه ثارالله تهران است. مشفق همچنین در جریان بازجویی از بازداشت شدگان پس 

ازانتخابات 88، به عنوان یکی از برنامه ریزان و تحلیل گران بازجویی ها فعال بود.

سپاه نگران بود که پس از اعالم رد صالحیت هاشمی رفسنجانی و مشائی کشور دستخوش ناآرامیهای 
جدید شود. در همین حال از تهران گزارش شد که نیروهای امنیتی در چند نقطه از تهران مستقر شده 
اند. همچنین کاربران فضای مجازی از کاهش شدید رسعت اینرتنت خرب دادند. از محل زندگی هاشمی 
رفسنجانی در جامران نیز گزارش شده بود که تعداد زیادی نیروی یگان ویژه و نیروی امنیتی در منطقه 

حضور یافته اند و رسویس پیامک نیز قطع شده است.

در همین راستا، رسول سنایی راد٬ رئیس دفرت سیاسی سپاه نسبت به اجرای شورش < مدل روسی> در 
انتخابات آینده هشدار داد. آنها به طور مشخص از تیم احمدی نژاد و هواداران آن به عنوان مهم ترین 

عامل این شورش های احتاملی نام برده  بودند.

از روحانیون و حامیان محمود  بازداشت گروهی  از  وابسته به دولت  ایران>  <شبکه  در همین حال 
احمدی نژاد در برخی شهرهای ایران خرب داد. <شبکه ایران> با اعالم اینکه نهادهای امنیتی و اطالعاتی 
اعالم کرده اند بازداشت این افراد از سوی آن ها صورت نگرفته٬ این پرسش را مطرح کرد <که کدام 

مقام یا نهاد، مسئول برخوردهای غیرقانونی با این افراد است>.

در همین راستا ستاد جوانان اصالح طلب نیز که از سوی هواداران محمد خامتی برای حامیت از نامزدی 
هاشمی رفسنجانی راه اندازی شده بود نیز تعطیل شد. حسین نقاشی در گفت وگویی با ایسنا درباره 
انتشار برخی اخبار مبنی بر تعطیل شدن ستاد ملی جوانان اصالح طلب به دلیل اعامل فشارهای امنیتی 
کاندیدا های  رد صالحیت  یا  تایید  بودن وضعیت  نامشخص  ستاد  فعالیت های  توقف  دلیل  بود  گفته 
انتخابات ریاست جمهوری است و فعالیت های این ستاد تحت تاثیر فشارهای بیرونی یا هر موضوع 

دیگری متوقف نشده است.

بود"  نوشته  بوک خویش  انتخاباتی هاشمی در صفحه فیس  فعاالن ستاد  از  یکی  پیشرت سجاد سالک 
راستش کمی نگرانم" اوضاع خیلی عادی نیست. ستادها با قوت و قدرت راه افتاده، دوستانی که در 
چهارسال گذشته متفرق شده بودند خیلی خوب همدیگر را پیدا کرده اند. جلسات و بحث ها دوباره 
شکل گرفته و امید به موفقیت روز به روز بیشرت می شود. چهره های ارشد اصالح طلب یکجا و جوانان 
مشتاق و پرآرزو جای دیگر به راحتی جمع می شوند و جلسه می گذارند و خب این اصال عادی نیست.

در کنار تحوالت موجود، گزارشهای دیگری نیز حاکی از آن بود که تعدادی از زندانیان سیاسی که در 
این ایام در مرخصی برس می بردند بار دیگر به زندان فراخوانده شدند. شیوا نظرآهاری، بهار هدایت، 
قربان بهزادیان نژاد، بهمن احمدی امویی، مسعود باستانی و حسین رونقی زندانیان سیاسی که در 

مرخصی به رس می بردند در پی عدم متدید مرخصی به همراهان خود در زندان پیوستند.

همچنین در انتخابات شوراها نیز بیشرت اصالح طلبان کاندیدا شده در انتخابات شوراها رد صالحیت 
شدند. محسن رهامی رییس ستادهای اصالح طلبان در انتخابات شوراها در مصاحبه ای با روزنامه بهار 

از رد صالحیت شامر دیگری از اصالح طلبان در مرحله دوم و توسط هیاتهای نظارت خرب داده است.

این در حالی است که با استعفای دو نامزد رسشناس نزدیک به رهرب جمهوری اسالمی به نفع سعید 
جلیلی ، پیش فرضیهایی ناشی از متایل حکومت به انتخاب مسئول تیم مذاکره هسته ای ایران با گروه 
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پنج بعالوه یک و دبیر شورای عالی امنیت ملی به عنوان   رییس جمهور آینده ایران مطرح شده است. 
سعید جلیلی در تازه ترین اظهارات خویش گفته است در بسیاری از کشورها دموکراسی وجود دارد 

ولی آنچه در ایران اسالمی وجود دارد فراتر از دموکراسی است.

در همین حال راستا شنیده شده است برنامه ریزی برای تجمیع آرا به نفع کاندیدای مورد حامیت رهرب 
آغاز شده است. به گزارش روزنامه جمهوری اسالمی که نزدیک به حکومت است، برگزاری جلسات 
برگزار  و  است  از رسگرفته شده  از جمله سمنان،  در مساجد شهرها  بانوان،  و  آقایان  برای  بصیرت 
کنندگان این جلسات که از چهره های شناخته شده هستند، به جهت دهی افکار حارضان برای رأی 

دادن به فردی خاص تالش می کنند.

اکنون با آغاز فعالیتهای انتخاباتی کاندیداها، فضای ملتهب در جامعه مدنی همچنان تداوم دارد. با 
اینکه هواداران دولت و اصالح طلبان نسبت به رد صالحیت کاندیداهای خود سکوت کرده اند، اما 
گزارشهایی از امکان حامیت برخی اصالح طلبان از حسن روحانی منترش شده است. در این راستا بیانیه 
ای با عنوان جبهه مردمی اصالحات منترش شده که در آن ضمن پذیرش رد صالحیت هاشمی رفسنجانی 

از روحانی حامیت شده است. این بیانیه بازتاب گسرتده ای در رسانه های اصولگرا داشته است

حسن روحانی در یکی از مصاحبه های تلویزیونی خود از وضع موجود کشور بویژه سیاستهای دولت 
احمدی نژاد انتقاد کرده و واکنشهای مثبتی را بر اساس اظهارات کاربران فیس بوک در جامعه دریافت 

کرده است .

محمدرضا عارف دیگر نامزد اصالح طلبان نیز با استفاده ازفرصت تبلیغات از هاشمی رفسنجانی و 
خامتی روسای پیشین جمهوری در ایران دفاع کرد اما برنامه وی از سوی صدا و سیام قطع شد.

از سوی دیگر گزارشهایی درباره احتامل حامیت اصولگرایان از سعید جلیلی وجود دارد. بر اساس اخبار 
منترش شده برخی از فعاالن ستادهای مشائی نامزد رد صالحیت شده طرفداران دولت هم اکنون در 
ستادهای جلیلی فعالیت می کنند. و این احتامل که وی نامزد مورد حامیت رهرب جمهوری اسالمی 

باشد قوت گرفته است.
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اعالمیه اتحادیه بین املجالس:  
معیارهای انتخابات آزاد و منصفا نه

اتحادیه بین املجالس

ترجمه: دکرت سید جامل سیفی و دکرت سید قاسم زمانی

برگزاری  معیارهای  دانیم؟   می  چه  وسامل  آزاد  انتخابات  درباره 
انتخابات مبتنی برقوانین پیرشفته و دموکراتیک کدامند؟ چگونه می 
توان از فساد و تقلب درانتخابات جلوگیری کرد؟ نقش جامعه مدنی 
در این میان چیست؟ درآستانه انتخابات ریاست جمهوری درایران 
های  صندوق  پای  به  باردیگر  امسال  درخردادماه  مردم   هستیم. 
رای خواهند رفت. در رشایطی که هم چنان خاطره دردناک و تلخ 
 1388 درسال  ریاست جمهوری  ازانتخابات  پس  رویدادهای خونین 
آنها  منتخب  دو  کروبی  مهدی  و  موسوی  میرحسین  و  آنهاست  با 

همچنان درحبس اند.
به  بخشی  آگاهی  و  آموزش  انتخاباتی  های  فعالیت  درحوزه  اجتامعی  فعاالن  مهم  وظایف  از  یکی 
مردم است. شهروندان باید از اصول و ضوابط  معیارهای یک انتخابات آزاد و منصفانه مطلع باشند. 
وهم باید از ضوابط بین املللی در مورد قوانین  مربو ط به آن باخرب باشند.  یکی ازاسناد مهم درباره 

انتخابات آزاد اعالمیه اتحادیه بین املجالس است که درسال 1994 تصویب شده است.

درمعرفی اتحادیه بین املجالس باید خاطر نشان کرد که این سازمان در سال 1889 تاسیس شد و مقر 
دامئی آن درسوئیس است. ودرحال حارض 150 عضو اصلی و هشت عضو وابسته دارد. این اتحادیه  

سازمانی غیردولتی و متشکل از پارملان های ملی در رسارس جهان است.
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هدف این اتحادیه پیشربد صلح وامنیت از طریق گفتگوهای سیاسی، ارتقاء دموکراسی، احرتام و رعایت 
حقوق برش وهم مشارکت در گسرتش نهادهای موثر منایندگی و قانونگذاری است.

این سازمان تریبون سیاسی برای منایندگان مجالس است که با گردهامیی قانونگذاران پارملان های جهان 
اعم از منایندگان مخالف دولت و احزاب حاکم به طور منظم دوباردر سال، مجمعی برای تبادل نقطه 
نظرات سیاسی، اقتصادی و اجتامعی تشکیل می دهند. این اتحادیه با پیشربد مذاکرات و اتخاذ ساز 
و کارهایی برای پیشگیری از مناقشات و حل و فصل آنها از طریق گفتگوهای چند جانبه و دیپلامسی 

مبتنی بر مذاکره  برای پیرشفت صلح در جهان تالش می کند.

این سازمان از طریق قطعنامه ها و گزارشات تخصصی، نظرات و مواضع این مجمع پارملانی جهانی 
را درباره مسائل و موضوعات  مهم  بین املللی اعالم وتوصیه ها و پیشنهاداتی را برای اتخاذ اقدامات 

پارملانی مناسب ارائه می کند.

اتحادیه بین املجالس برای افزایش مشارکت زنان در حوزه  سیاسی و اجتامعی کشورها  تالشهای زیادی 
انجام  داده است. وهم درزمینه دفاع از حقوق برش منایندگان مجالس نیز با طرح موارد نقض حقوق 

برش منایندگان در کمیته ای ویژه  تالش می کند.

اعالمیه اتحایه بین املجالس درباره انتخابات آزاد و دموکراتیک تصویب شده در سال 1994 یکی از 
اسناد مهم و معترب بین املللی است که منت کامل آن را دراینجا می خوانید.

اعالمیه راجع به معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه

اتخاذ شده به اتفاق آرا در اجالس یکصد و پنجاه و چھارم شورای اتحادیه بین املجالس +

پاریس 26 مارس 1994

شورای اتحادیه بین املجالس

با تاکید براھمیت اعالمیه جھانی حقوق برش و میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر می 
دارند اقتدار حکومت باید به موجب انتخابات ادواری و واقعی به اراده مردم متکی باشد؛

با تصدیق و تایید اصول بنیادین راجع به انتخابات آزاد و منصفانه که توسط کشورھا در اسناد جھانی 
و منطقه ای پذیرفته شده اند، از جمله حق مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم ھمه افراد در اداره کشور 
با رای گیری  انتخاباتی که  اند، حق رای دادن در  انتخاب شده  خود به وسیله منایندگانی که آزادانه 

مخفی انجام می شود،

برخورداری از موقعیت مساوی برای نامزد شدن و بیان دیدگاھھای سیاسی خود به صورت انفرادی یا 
گروھی ھمراه با دیگران؛با آگاھی از این حقیقت که ھر دولت از این حق حاکمه برخوردار است که 
طبق اراده مردم خود، نظام سیاسی،اجتامعی، اقتصادی و فرھنگی خویش را بدون مداخله دیگر دولت 

ھا و براساس منشور ملل دولت متحد آزادانه برگزیند و توسعه دھد؛

با آرزوی اعتالی استقرار نظام ھای دموکراتیک کرثت گرای مناینده مردم در رسارس جھان؛

با شناسایی اینکه ایجاد و تحکیم روندھا و نھادھای دموکراتیک، مسولیت مشرتک حکومت ھا، انتخاب 
کنندگان و نیروھای سیاسی سازمان یافته است و اینکه انتخابات ادواری و واقعی رکن الزم و جدایی 
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ناپذیر تالشھای مستمر برای حامیت از حقوق و منافع حکومت شوندگان است و این امر که به عنوان 
یک تجربه عملی، حق ھر کس به مشارکت در اداره کشور خود عاملی حیاتی در برخودداری موثر از 

حقوق و آزادیھای اساسی تلقی میشود؛

با استقبال از گسرتش نقش سازمان ملل متحد، اتحادیه بین املجالس، سازمان ھای منطقه ای، مجامع 
پارملانی و سازمان ھای بین املللی و ملی غیر دولتی در ارایه معاضدت ھای انتخاباتی به درخواست 
دولت ھا, اعالمیه راجع به انتخابات آزاد و منصفانه تصویب می شود و موکدا از دولتھا و پارملان ھا 

در رسارس جھان در خواست میشود که تحت راھنامیی اصول و معیارھای زیر عمل کنند:

1- انتخابات آزاد و منصفانه

در ھر کشوری، اقتدار دولت تنھا می تواند از اراده مردم منبعث گردد، مردمی که در انتخابات واقعی، 
آزاد و منصفانه و در ادوار منظم با رای گیری فراگیر مساوی و مخفیانه رشکت می کنند.

2 - حقوق رای دھی و انتخاباتی

 1( ھر شھروند که به سن قانونی رسیده باشد )شھروند بالغ(، حق دارد که بدون تبعیض از حق رای 

دادن در انتخابات برخوردار باشد.

2( ھر شھروند که به سن قانونی رسیده باشد، حق دارد که به آیینی موثر، بی طرفانه و بدون تبعیض، 
برای ثبت نام رای دھندگان دسرتسی داشته باشند.

3( ھیچ شھروند واجد رشایط نباید از حق رای دادن محروم یا ازثبت نام به عنوان رای دھنده منع 
گردد، مگر طبق موازینی که به طور عینی قابل احرازند و به موجب قانون مقرر شده اند، مرشوط 

براینکه این موازین با تعھدات دولت در حقوق بین اامللل سازگار باشند.

4( ھر فرد که از حق رای دادن یا حق ثبت نام به عنوان رای دھنده محروم شده است حق دارد به 
مرجع صالح دادخواھی کند تا تصمیم متخذه در باره وی را مورد بررسی قرار دھد و ھرگونه اشتباھی 

را فورا و به طور موثر تصحیح مناید.

گیری  رای  مراکز  به  موثر  و  از حق دسرتسی مساوی  رای،  اعامل حق  منظور  به  رای دھنده  ھر   )5
برخوردار است.

6( ھر رای دھنده محق است که حق رای خود را در تساوی با دیگران اعامل کند و به رای او اعتباری 
یکسان با رای دیگران داده شود.

7( حق رای دادن به صورت مخفی مطلق است و به ھیچ وجه نباید محدود گردد.

3 - حقوق و تکالیف نامزدی،حزبی و مبارزاتی

1( ھرکس حق دارد که در اداره کشورش مشارکت کند و از موقعیت مساوی برای نامزد شدن در 
انتخابات برخوردار باشد. موازین مشارکت در حکومت طبق قوانین اساسی و عادی ملی تعیین خواھد 

شد. این قوانین نباید با تعھدات بین املللی دولت مغایر باشد

2( ھرکس حق دارد که به منظور مبارزه انتخاباتی به حزب یا سازمان سیاسی وارد شود، یا ھمراه 
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دیگران حزب یا سازمان سیاسی تشکیل دھد.

3( ھرکس منفردا یا مجتمعا با دیگر افراد حق دارد دیدگاه ھای سیاسی خود را بدون بیم و نگرانی 
ابراز کند؛  درصدد یا در مقام دریافت یا مبادله اطالعات باشد و به انتخابی آگاھانه مبادرت ورزد؛ برای 
مبارزات انتخاباتی در کشور آزادانه رفت و آمد کند; بر مبنای مساوی با دیگر احزاب سیاسی از جمله 

حزب تشکیل دھنده دولت حاکم، به مبارزه انتخاباتی بپردازد.

4( ھر نامزد انتخاباتی و ھر حزب سیاسی باید برای دسرتسی به رسانه ھا به ویژه رسانه ھای ارتباط 
جمعی، از موقعیت مساوی با نامزدھای احزاب دیگر برخوردار باشد تا دیدگاه ھای سیاسی خود را 

ارایه دھد.

5( حق امنیت جانی و مالی ھر نامزد انتخابات باید شناخته و تامین گردد.

6( ھرفرد و حزب سیاسی حق تامین و حامیت قانونی دارد و حق دارد در موارد نقض حقوق سیاسی 
و انتخاباتی از جربان خسارت قانونی برخوردار شود.

قانون  به موجب  که  گردد  استتثنایی  تابع چنان محدودیتھایی خصلتا  تواند  تنھا می  فوق  حقوق   )7
معین شده اند. و در ھر جامعه ی دموکراتیک به علت مسایل امنیت ملی یا نظم عمومی، یا حامیت 
این  اینکه  بر  مرشوط  یا حقوق و آزادیھای دیگران رضوری و معقولند;  از بھداشت، اخالق عمومی 
محدودیت ھا با تعھدات کشورھا در حقوق بین امللل سازگار باشند. محدودیت ھای مجاز نسبت به 
حق نامزد شدن در انتخابات، ایجاد و فعالیت احزاب سیاسی، و حقوق مبارزاتی نباید به گونه ای اعامل 
شوند که ناقض اصول عدم تبعیض بر مبنای نژاد،رنگ، جنس، زبان، مذھب یا دیدگاه سیاسی یا غیر 

سیاسی، منشا اجتامعی یا ملی، مالکیت، تولد یا ھر وضعیت دیگر باشند.

8( ھر فرد یا حزب سیاسی که حقوق مبارزاتی، نامزدی یا حزبی او سلب یا محدود شده باید حق داشته 
باشد به مرجعی صالح دادخواھی کند تا مرجع مذکور آن تصمیامت را بررسی، و اشتباھات را به طور 

فوری و موثر تصحیح کند.

9( حقوق نامزدی، حزبی و مبارزاتی توام با تکالیفی در قبال جامعه است. مخصوصا این تکلیف که ھیچ 
نامزد یا حزب سیاسی نباید خشونت بورزد.

را  آزادیھای دیگران  و  باید حقوق  کند  مبارزه می  انتخابات  نامزد و حزب سیاسی که در  ھر   )10
محرتم شمرد.

11( ھر نامزد و حزب سیاسی که در انتخابات مبارزه می کند باید نتیجه انتخابات آزاد و منصفانه را 
بپذیرد.

4- حقوق و تکالیف کشورھا

کشورھا باید اقدامات تقنینی و غیر تقنینی الزم را به موجب روند قانون اساسی خود اتخاذ کنند تا 
طبق تعھدات خود در حقوق بین امللل، حقوق و چارچوبی نھادین برای انتخابات ادواری، واقعی، آزاد 

و منصفانه تضمین کنند. به ویژه کشورھا باید:

> آیینی موثر، بی طرفانه و بدون تبعیض برای ثبت نام رای دھندگان ایجاد منایند;
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> موازینی روشن مانند سن، شھروندی و اقامت برای ثبت نام رای دھندگان اتخاذ منایند و تضمین کنند 

که این موارد بدون ھرگونه تبعیض اعامل می شوند;

احزاب  تامین ھزینه  االمکان  و حتی  کنند  فراھم  را  احزاب سیاسی  آزاد  فعالیت  و  تشکیل  امکان   <
سیاسی و مبارزاتی را تحت نظم در آورند که حزب و دولت حاکم جدای از یکدیگرند و رشایط رقابت 

در انتخابات قوه  قانون گذاری منصفانه است;

> برای اطمینان از اینکه مردم با مسایل و آیین ھای انتخاباتی آشنا ھستند، برنامه ھای ملی آموزش 
ھمگانی را ایجاد یا تسھیل کنند.

2( به عالوه کشورھا به منظور اطمینان از دستیابی تدریجی و تحکیم اھداف دموکراتیک، باید اقدامات 
سیاست گذاری و نھادین الزم را اتخاذ منایند. از جمله اینکه یک ساز و کار بی طرفانه، مستقل و متعادل 

برای مدیریت انتخابات فراھم کنند. به عنوان مثال باید:

> مطمنئ شوید که مسووالن امور مختلف انتخابات، آموزش دیده ھستند و بی طرفانه عمل می کنند، 

و اینکه آیین ھای رای گیری منسجمی ایجاد شده و به اطالع عموم رسیده است; مطمنئ شوند که رای 
دھندگان، ثبت نام کرده و فھرست انتخاباتی و آیین ھای رای گیری با مساعدت ناظران ملی و حسب 
لزوم بین املللی، روز آمد شده اند; احزاب، نامزدھا و رسانه ھا را تشویق کنند که یک ضابطه رفتاری 
واحد را برای انجام مبارزات انتخاباتی و  دوره ای رای گیری مورد پذیرش قرار دھند; اعتبار برگه رای 
را با انجام اقدامات الزم برای جلوگیری از از رای دھی مکرر و یا رای دھی توسط کسانی که واجد 

رشایط نیستند، تضمین کنند; اعتبار روند شامرش آرا را تضمین کنند.

3( کشورھا باید حقوق انسانی ھمه افراد موجود در قلمرو، و تحت صالحیت خود را مورد احرتام قرار 
دھند و تامین کنند. در زمان انتخابات، دولت و ارکان حکومتی باید تضمین کنند که:

آزادی رفت و آمد، انجمن ھا، تجمعات و بیان، به ویژه در قالب راھپیامیی و تجمعات سیاسی محرتم 
از  و  کنند  منتقل  کنندگان  انتخاب  به  آزادانه  را  دیدگاه ھای خود  نامزدھا  و  احزاب  شمرده شوند؛ 
دسرتسی یکسان به رسانه ھای دولتی و عمومی برخوردار شوند؛ اقدامات الزم برای تضمین پوشش بی 

طرفانه انتخابات در رسانه ھای دولتی و عمومی انجام گیرد.

4( برای انجام انتخابات منصفانه، کشورھا باید اقدامات الزم را جھت حصول اطمینان از اینکه احزاب 
و نامزدھا از فرصت ھای معقول برای ارایه مواضع انتخاباتی خود برخوردار ھستند، به عمل آورند.

5( کشورھا باید تضمین احرتام اصل مخفی بودن رای و اینکه رای دھندگان بتوانند رای خود را آزادانه 
و بدون ترس با ارعاب به صندوق ھا بریزند، کلیه اقدامات الزم و مناسب را اتخاذ کنند.

6( عالوه براین، مقامات حکومتی باید تضمین کنند که رای گیری بدون ھرگونه تقلب یا دیگر اقدامات 
غیرقانونی انجام می پذیرد و امنیت، صحت و اعتبار روند رای گیری حفظ میشود و ھمچنین تضمین 
دیده  آموزش  افراد  توسط  که  است  بی طرفانه  بازبینی  و  نظارت  به  آرا مرشوط  که شامرش  منایند 

صورت می گیرد.

7( کشورھا باید اقدام الزم ومناسب را برای اطمینان از شفافیت کل روند انتخاباتی به عمل آورند، مثال 
از  طریق حضور منایندگان احزاب و ناظران معترب مجاز.
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8( کشورھا باید با انجام متام اقدامات الزم ورضوری مطمنئ گردند که احزاب، نامزدھا و ھواداران آنھا 
از امنیت مساوی برخوردارند و مقامات دولتی اقدامات الزم را برای جلوگیری از خشونت انتخاباتی 

به عمل آورده اند.

انتخاباتی فورا و  به روند  باید تضمین کنند که موارد نقض حقوق برش و شکایات راجع  کشورھا   )9
مانند  طرف  بی  و  مستقل  مقامی  توسط  موثر  طور  به  انتخابات  جریان  زمانی  محدوده  درچارچوب 

کمیسیون انتخاباتی یا دادگاه ھا، رسیدگی و احراز می شوند.

< > < > < > < > < >

برگرفته از کتاب, انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویه بین امللل

پرفسور گای اس. گودوین گیل

ترجمه: دکرت سید جامل سیفی و دکرت سید قاسم زمانی
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یک تجربه مدنی: کمیته دفاع از 
انتخابات آزاد، سامل وعادالنه

کمیته دفاع از انتخابات

مرتضی کاظمیان

پرشامرند؛  می دهند،  سامان  را  ایران  مدنی  جامعه  که  نهادهایی 
و  استمرار  امکان  به علل و دالیل گوناگون،  متاسفانه  نهادهایی که 
تاثیرگزاری آن ها، با موانع و مشکالت متعدد مواجه می شود. یکی از 
این عوامل، حاکمیت اقتدارگرایی است که نهادهای مدنی مستقل و 
ناظر را برمنی تابد، و می کوشد به اشکال مختلف مانع فعالیت مستقل 

و موثر آنان در جامعه، و البته نقد وضع سیاسی مستقر شود.
<کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سامل و عادالنه> که در 14 مرداد 1386 کار خود را آغاز کرد از جمله ی 

<کانون مدافعان حقوق  به دعوت فعاالن  بنیادی مستقل و غیردولتی که  نهادهای مدنی است.  این 
برش< )ازجمله شیرین عبادی، محمد سیف زاده، محمدعلی دادخواه، و عبدالفتاح سلطانی( شکل گرفت. 
<کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سامل و عادالنه> با تشکیل دوگروه کاری یعنی <بررسی قوانین و مقررات 

برگزاری  بر روند  کوشید  انتخابات>  <نحوه اجرای عملکرد مسئوالن اجرایی و نظارتی  و  انتخابات> 
انتخابات در جمهوری اسالمی، از بسرت سیاسی ـ اجتامعی آن تا هنگام انجام و اعالم نتایج و اعرتاض به 
خروجی انتخابات، نظارت و در مورد آن ها اطالع رسانی کند. افزون بر حقوقدان هایی که اسم آن ها 
حبیب الله  هرمیداس باوند،  داوود  بسته نگار،  محمد  امیرانتظام،  عباس  اسامعیل زاده،  هادی  شد،  ذکر 
پیامن، تقی رحامنی، عزت الله سحابی، عبدالفتاح سلطانی، خرسو سیف، احمد صدرحاج  سیدجوادی، 
محمدعلی عمویی، مرتضی کاظمیان، نرگس محمدی، سعید مدنی، مرضیه مرتاضی لنگرودی، علی اکرب 
معین فر، علی اکرب موسوی خوئینی، ابراهیم یزدی و حسن یوسفی اشکوری در این کمیته حضور داشتند.

این کمیته وظیفه دیده بانی و نظارت بر انتخابات را از انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسالمی 



عرصه سوم - پرونده انتخابات, مجموعه مقاالت - 1392

31

یک تجربه مدنی: کمیته دفاع ازانتخابات آزاد، سامل وعادالنه - مرتضی کاظمیان

رشوع کرد؛ رصدی که مبنای آن ضوابط بین املللی در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات آزاد، سامل 
و عادالنه بود. <کمیته> در اوایل آبان ماه هامن سال فعالیت رسمی و علنی خود را آغاز کرد. و در 
اطالعیه ای، معیارهای بیست گانه ای تحت عنوان <پیش رشط برگزاری انتخابات> که از اصول اعالمیه 
مارس 1994  بین املجالس مصوب 26  اتحادیه  بیانیه  و  به آن  میثاق مربوط  جهانی حقوق برش و دو 
اقتباس شده بود، مورد تاکید قرار گرفت و به عنوان مبنای کار کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سامل و 

عادالنه، اعالم شد.

این استانداردها و معیارها به رشح زیر بودند:

اراده مردم اساس و منشا قدرت حکومت است و این اراده باید بوسیله انتخابات آزاد، سامل و   )1 

عادالنه اعالم  شود. 

 2( آزادی و سالمت انتخابات هنگامی میرس است که حقوق و آزادی های اساسی مردم طبق معیارهای 

 جهانشمول تحقق پیدا کرده باشد. 

 3( آزادی و سالمت انتخابات بدین معنی است که همه آحاد ملت و همه گرایش ها و تشکل های 

انتخابات رشکت منایند  بدون احساس زور و تحمیل در  بتوانند  سیاسی،  عقیدتی و قومی و مذهبی 
بازخواست و فشار  به لحاظ رأیی که می دهند مورد  نامزدهای مورد نظر  خود رأی دهند و  به  و 
و محرومیت قرار نگیرند، رشکت یا عدم  رشکت در انتخابات تحمیلی نباسد و اثر سویی در زندگی 

اجتامعی، سیاسی و اقتصادی افراد نداشته باشد. 

از  غیر  انتخاباتی،  نامزدهای  و  انتخاب شوندگان  در خصوص  انصاف  و  عدالت  رعایت  منظور  به   )4 

محدویت  هایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشنت سوء پیشینه مؤثر کیفری در 
جرائم عادی ـ که  منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتامعی شده باشد ـ هیچ محدودیت دیگری 

نباید ایجاد منود. 

 5( مردم حق دارند به عنوان رأی دهنده یا انتخاب شونده بطور فردی یا از طریق احزاب و تشکل های 

 مختلف، در انتخابات رشکت منایند. 

احزاب و تشکل های مختلف با، هر نوع گرایش سیاسی و عقیدتی باید بتوانند در رشایط یکسان   )6 

نامزدهای  خود را معرفی و برای رشکت در انتخابات از رشایط و تسهیالت مساوی و عادالنه بهرمند باشند. 

 7( رأی دهندگان و نامزدهای انتخاباتی، فردی یا حزبی حق دارند بدون بیم و نگرانی، دیدگاه ها و 

برنامه های  خود را تبلیغ و ترویج و در رسانه های گروهی مطرح کنند. 

 8( دولت باید متام اقدامات الزم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و 

مالی و  حیثیتی مساوی برخوردار گردند و از هر نوع خشونت، جلوگیری بعمل آورد. 

 9( دولت باید تضمین کند که موارد نقض حقوق برش در رابطه با انتخابات آزاد را فوراً در محدود 

زمانی  معینی در دادگاه های عمومی علنی، مستقل و بی طرف مورد رسیدگی قرار دهد و با ناقضان 
قانون اعم از  اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادهای دولتی برخورد جدی و فوری در چارچوب قانون 

بعمل آورد، و رأی  صادره را از طریق رسانه های گروهی برای اطالع عمومی اعالم مناید. 

 10( قوانین و مقررات داخلی مربوط به انتخابات نباید با عرف و تعهدات بین املللی دولت مغایرت 

داشته  باشند. 
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 11( انتخابات باید دوره ای و در دوره های مشخص انجام گیرد. 

 12( دولت موظف است برنامه های ملی آموزش همگانی، جهت آشنایی مردم با معیارها و آیین های 

انتخابات  آزاد را اجرا مناید. 

 13( رأی گیری باید بطور فراگیر انجام شود وشامل کلیه اتباع ایرانی باشد. 

 14( به منظور تأمین سالمت انتخابات دولت موظف است امکان نظارت و بازبینی بی طرفانه نهادها و 

تشکل  های مردمی و غیر دولتی و منایندگان احزاب سیاسی را بر فرآیند انتخابات فراهم مناید. 

چنانچه حقوق  و  گیرند  قرار  قانونی  مورد حامیت  باید  مردم  آحاد  انتخابات همه  فرآیند  در   )15 

فردی، اجتامعی،  سیاسی و انتخاباتی آنان تضییع گردد باید از امکان جربان خسارت مادی و معنوی 
برخوردار باشند. 

 16( کلیه احاد ملت اعم از زن و مرد و تشکل ها و احزاب سیاسیـ  عقیدتی و قومی باید در رشایط مساوی 

 بتوانند از رسانه های گروهی و به ویژه از رسانه های دولتی جهت تبلیغات انتخاباتی بهرمند گردند. 

 17( رأی گیری باید مخفیانه به عمل آید بدین معنی که غیر از رأی دهنده هیچ شخص دیگری از مفاد 

رأی وی  مطلع نشود. 

 18( دولت باید اقدامات الزم و مناسب برای شفافیت روند انتخابات به عمل آورد و اصل را بر برائت 

و واجد  صالحیت دانسنت همه نامزدها اعم از زن و مرد قرار دهد و از هر گونه تفتیش عقاید و اعامل 
نظارت سلیقه  ای جلوگیری کند. 

 19( رأی گیری باید بدون هر گونه تقلب یا ارعاب یا هر گونه اقدام غیر قانونی انجام گیرد و شامرش 

آراء باید  تحت نظارت و بازبینی بیطرفانه منایندگان احزاب، تشکل ها و نامزدها باشد، دولت مکلف 
به تضمین و اجرای  این بند می باشد. 

 20( اعامل هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتیـ  تحت هر عنوان باشدـ  نادیده انگاشنت 

حقوق  شهروندی و مخدوش ساخنت انتخابات آزاد، سامل و عادالنه است. 

انتشار اطالعیه کمیته

شیرین عبادی در گفت وگویی با <دویچه  وله> در مورد تشکیل این کمیته گفت: <قرار است که عملکرد 
تقنینی و همچنین عملکرد اجرایی دولت با توجه به ضوابطی که بوسیله ی افراد خوشنام، ملی و قدیمی 
این کشور اعالم شده است، به همه مردم گفته بشود. و در نتیجه این کمیته نه تنها برای انتخابات 
مجلس شورای اسالمی که در اسفندماه برگزار خواهد شد، بلکه برای سایر انتخابات نیز فعالیت خواهد 
کرد. هدف ما معرفی کاندیدای بخصوصی و یا دعوت مردم به رشکت در انتخابات یا دعوت آنها به 
تحریم انتخابات نیست. اینها اموری ا ست که مردم خود باید تصمیم بگیرند. اما آنچه این کمیته انجام 
می دهد این است که ضوابطی دقیق و مشخص برای چگونگی انتخابات آزاد، سامل و عادالنه را اعالم 
بکنند بر طبق معیارهایی که در جهان هست و بعد اظهارنظر کند که آیا انتخاباتی که در ایران صورت 

می گیرد منطبق با این ضوابط هست یا خیر.>

سه ماه تا برگزاری انتخابات مجلس هشتم در جمهوری اسالمی، کمیته با انتشار بیانیه ای از <نگرانی های> 
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خود در مورد سالمت برگزاری انتخابات اسفندماه 1386 گفت؛ " با اشاره به اظهارنظر برخی مقام های 
برگزارکننده و ناظر بر انتخابات، اعالم کرد: <صحت انتخابات آتی مورد تردید می باشد. انتخاباتی آزاد، 
سامل و عادالنه ارزیابی خواهد شد که: غیر از محدودیتهائی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی 
یا نداشنت سوء پیشینه مؤثر کیفری در جرائم عادی " که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتامعی 
شده باشد " هیچ محدودیت دیگری )با ابزار نظارت استصوابی یا به شکل ها و بهانه های دیگر( در آن 

اعامل نشود.>

در بیانیه دی  ماه این کمیته نیز تاکید شد که <دولت باید اصل را بر برائت و واجد صالحیت دانسنت 
سلیقه ای  نظارت  اعامل  و  عقاید  تفتیش  از هرگونه  و  قراردهد  مرد(  و  زن  از  )اعم  نامزدها  همه ی 
جلوگیری کند. اعامل هرگونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی ـ تحت هرعنوان ـ نادیده 
 انگاشنت حقوق شهروندی و مخدوش ساخنت انتخاب آزاد، سامل و عادالنه است. در اقدامی کم سابقه، 
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سامل وعادالنه با انتشار اطالعیه  ای در آستانه انتخابات مجلس هشتم، از 
مردم خواست که "تخلفات انتخاباتی" و موارد نقض حقوق فردی و اجتامعی و تخلفات انتخاباتی را 

همراه با شواهد معترب و قابل ارائه به اطالع این کمیته برسانند.>

کمیته همچنین از همه کسانی که اقدام به ثبت نام جهت نامزدی مجلس کرده و رد صالحیت شده 
بودند خواست که کلیه مستندات و مکاتبات مربوط به دالیل هیئت های اجرایی و نظارتی برای رد 
صالحیت شان و دالیل معارض آن را به این کمیته ارسال کنند. نظارت این کمیته بر انتخابات، فعاالنه 

ادامه یافت.

در بهمن 1386 کمیته مزبور نسبت به چگونگی بررسی صالحیت داوطلبان ورود به هشتمین دوره ی 
بیانیه ی منترش شده  در  اعرتاض کرد.  برآن،  نتایج مرتتب  و  انتخابات،  اجرایی  مجلس در هیات های 
توسط کمیته، ترصیح شد: <نه تنها متامی نامزدهای غیروابسته به حکومت و افرادی که در حوزه ی 
اپوزیسیون و مخالفان قانونی قدرت مسلط، فعال هستند، ردصالحیت شده اند؛ بلکه بخش قابل توجهی 
از منتقدان و نیروهای سیاسی غیر همسو با جریان حاکم در حکومت نیز فاقد صالحیت برای حضور در 

رقابت انتخاباتی اسفندماه آتی، ارزیابی شده اند.>

کمیته با اعرتاض نسبت به اعامل نظارت استصوابی در انتخابات، و حامیت رئیس جمهور وقت )محمود 
احمدی نژاد( از ردصالحیت نامزدهای مستقل و منتقد، تاکید کرد: <عدم اصالح روند کنونی، انتخابات 
مجلس هشتم را به منایشی خالی از محتوای قابل دفاع و منطبق با استانداردهای یک انتخابات آزاد، 

سامل و عادالنه، مبدل می سازد.>

و رسانجام در آستانه ی برگزاری انتخابات مجلس هشتم در 24 اسفند 1386، کمیته با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد:

با  انتخابات  این  برگزاری  نحوه  محسوس  فاصله  که  شد  خواهد  برگزار  حالی  در  مجلس  <انتخابات 
استانداردها و ضوابط یک انتخابات آزاد، سامل و عادالنه، غیرقابل کتامن است. پس از ردصالحیت های 
گسرتده نامزدها در هیات های اجرایی و ادامه این روند در هیات های نظارت، رسانجام شورای نگهبان 
با تعیین تکلیف و اعالم فهرست نهایی نامزدهای مجاز به حضور در رقابت انتخاباتی، بر برگزاری یک 
انتخابات ناسامل و غیرعادالنه، مهر اجرا زد. اینک، قرار است انتخاباتی برگزار شود که نه متامی نامزدها 
در آن امکان رقابت دارند و نه شهروندان آزادند که نامزدهای موردنظر خویش را برگزینند زیرا قریب 
به اتفاق نامزدهای مخالف، منتقد و غیرهمسو با جریان مسلط در ساخت قدرت، از امکان حضور در 
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عرصه رقابت انتخاباتی، محروم و حذف شده اند.>

در این بیانیه همچنین آمده بود: <اکنون انتخابات مجلس هشتم به گونه ای صورت بندی شده است که 
پیش از اراده مردم، اراده برخی صاحبان قدرت، تکلیف کرسی های مجلس را معلوم کرده و بیش از 
آنکه انتخابات، واجد رقابت متامی جریان ها و جمعیت های سیاسی باشد، به صحنه رقابتی محدود و از 

قبل کنرتل و طراحی شده، مبدل گردیده است.>

به باور کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سامل و عادالنه: <افزون بر مشکالت ساختاری، حقوقی و اجرایی 
روند انتخابات، نامساوی بودن امکانات و ابزارهای تبلیغاتی - به ویژه در آن بخش که به عملکرد رسانه 
ملی مربوط و معطوف - است و نیز دخالت های رصیح )مستقیم و غیرمستقیم( مقام های نظامی، از 

دیگر موضوعات مهم و تاثیرگذار برفرآیند و نتیجه انتخابات محسوب می شوند.>

نظارت <کمیته> بر انتخابات ادامه یافت؛ مرحله دوم انتخابات مجلس نیز در رصد این نهاد مدنی، 
قرار گرفت؛ ارزیابی کمیته چنین بود: <سیاستگذاران، مجریان و خصوصا ناظران انتخابات مزبور، در 
برای  نامزدها و احزاب  به درخواست ها و اعرتاض های برخی  را تکمیل کردند که  این فرآیند  حالی 
بازشامری آرا و نیز ارائه اطالعات و آمار صندوق های رای )شامل کل آرای ماخوذه، آرای صحیح، آرای 

فرد نامزدهای راه یافته به مرحله دوم و پیروز در مرحله نخست( پاسخ الزم و قانع کننده، ندادند. >

از مشکالت  <رصف نظر  که  اعالم کرد  ـ  منترش شد  اردیبهشت 1387  در  بیانیه دیگری که  در  کمیته 
ساختاری و حقوقی نظام انتخاباتی در ایران و مستقل از ایرادات وارد به چگونگی برگزاری انتخابات 
مجلس هشتم در مرحله نخست )از جمله: اعامل نظارت استصوابی، حامیت برخی از نهادهای ساخت 
قدرت از یکی از جناح های سیاسی اصلی و به ویژه همسویی رسانه ملی و نیز نحوه شامرش آرا(، کمیته 
دفاع از انتخابات آزاد، سامل و عادالنه روند طی شده درمرحله دوم انتخابات مجلس هشتم را در ادامه 
تخلفات و روند مخدوش و غیرمنصفانه مرحله نخست، انتخاباتی ناسامل، غیرآزاد و ناعادالنه، ارزیابی 

می کند. >

انتخابات مجلس هشتم منترش شد؛  از  نهایی کمیته  تیرماه 1387، گزارش مفصل و  از آن، و در  پس 
گزارشی که <برای چهار مرجع مسئول در ایران )دبیر شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه 

مقننه و رئیس قوه مجریه( ارسال شد و بعد برای اطالع و ارزیابی افکار عمومی منترش گردید.>

نشست خربی

شیرین عبادی، سخنگوی کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سامل و عادالنه در نشستی خربی که به همین 
منظور تشکیل شد با بیان اینکه ابزار فعاالن حقوق برش، افکار عمومی در عرصه ملی و بین املللی است، 
گفت: <ما در درجه اول حرف خود را برای مردم و حکومت خودمان می گوییم بعد با افکار عمومی 
بین املللی سخن می گوییم. برای همین هم این گزارش برای چهار مقام ارشد نظام جمهوری اسالمی 

ارسال شده است. این گزارش البته برای همه نهادهای بین املللی ارسال خواهد شد.>

و  رسفصل   9 مقدمه،  یک  با  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  هشتمین  انتخابات  ارزیابی  نهایی  گزارش 
یک پیوست تدوین و منترش شد: "موانع قانونی در برابر انتخابات آزاد”، "سامل و عادالنه، انتخابات و 
رسانه ملی"، "تبلیغات انتخاباتی و مطبوعات"، "تبلیغات انتخاباتی نامزدها"، "نظامیان و انتخابات مجلس 
"نظارت استصوابی  نامزدها"،  تایید و رد صالحیت  "عملکرد هیات های اجرایی و نظارت در  هشتم"، 
شورای نگهبان"، "شامرش آرا در انتخابات مجلس هشتم" و "جمع بندی و نتیجه گیری رسفصل های این 
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گزارش را تشکیل می دادند. همچنین ضوابط و معیارهای انتخابات آزاد، سامل و عادالنه، پیوست این 
گزارش بود.

و  احزاب  به  <اگر  گفت:  مزبور،  مطبوعاتی  نشست  در  کمیته  عضو  حقوقدان  سلطانی،  عبدالفتاح 
جریان های سیاسی اجازه داده نشود تا از طریق مساملت آمیز حرف خود را بزنند و کاندیداهای مورد 
نظر خود را معرفی کنند آیا این احتامل که جامعه به سوی خشونت برود، وجود ندارد؟ در چنین 

رشایطی آیا مدافعین حقوق برش باید سکوت  کنند و ناظر بروز زمینه خشونت در جامعه  باشند؟>

ابراهیم یزدی عضو این کمیته و دبیرکل نهضت آزادی ایران نیز گقت: " کانون مدافعان حقوق برش یک 
شخصیت فراملی دارد و از طرف مجامع بین املللی به رسمیت شناخته شده است. درخواست نظارت 

بین املللی وظیفه سازمان های سیاسی است."

بررىس تطبیقى قانون انتخابات ریاست جمهورى ایران با قانون اساىس جمهورى اسالمى ایران و سایر اسناد 
بین امللىل راجع به انتخابات آزاد، سامل و عادالنه، از دیگر اقدامات کمیته است. ارزیابی و گزارشی که در 
آبان 1387 منترش شد. کمیته ى انتخابات آزاد، سامل و عادالنه در بیانیه ای تاکید کرد که" قانون اساىس و 
قانون انتخابات ریاست جمهورى ایران در موارد زیر با معیارهاى انتخابات آزاد، تعارض جدى داشته و به 
موجب تعهدى که منایندگان مجلس ایران در نشست اتحادیه ى بین املجالس در سال 1994 میالدى بر آن 
تأکید داشته اند، کلیه ى قوانین راجع به انتخابات  گوناگون را باید با معیارهاى مندرج در بیانیه ى صادره از 

سوى نهاد بین امللىل مذکور، تطبیق دهند و قوانینى را که مخالف این معیارهاست، اصالح کنند."

انتخابات ریاست جمهورى ایران بنا به دالیل  <قانون  در بیانیه ی مزبور همچنین تاکید شده بود که 
براى  عینى  معیارهاى  فقدان  کاندیداها،  صالحیت  احراز  در  استصواىب  نظارت  اعامل  نظیر  آشکار 
داوطلبان در قوانین اساىس و عادى کشور، تضییقات شدید تبلیغاىت و عدم تساوى حقیقى کاندیداها در 
امر تبلیغات، امکان ابطال انتخابات و ایراد خدشه به آراى ملت توسط کارگزاران حاکمیت، مرشوط 
بودن راى ملت به نظر مقام رهربى و همچنین تبعیض جنسیتى آشکار در صالحیت داوطلبان این مقام 
داراى تعارضات آشکار با حقوق بنیادین ملت و تعهدات بین امللىل نظام جمهورى اسالمى ایران است.>

امضا کنندگان این بیانیه به دولت جمهورى اسالمى ایران توصیه کرده بودند تا <در کوتاه ترین زمان، 
نسبت به اصالح این قانون اقدام کند.>

محمدعىل  محمدتوسىل،  بسته نگار،  محمد  باوند،  هرمیداس  داوود  آقا،  اسامعیل زاده، سعیدآل  هادى 
دادخواه، تقى رحامىن، عزت الله سحاىب، عبدالفتاح سلطاىن، خرسو سیف، سیدمحمد سیف زاده، حسین 
شاه ویىس، عطاءالله شیرازى، هاشم صباغیان، احمدصدرحاج سید جوادى، شیرین عبادى، محمدعىل 
عمویى، مرتىض کاظمیان، نرگس محمدى، سعید مدىن، مرضیه مرتاىض لنگرودى، مهدى معتمدى مهر، 

عىل اکرب معین فر، عىل اکربموسوى خوئینى، و ابراهیم یزدى امضاکنندگان و اعضای کمیته بودند.

درحالی که اعضای کمیته زیر تهدید مستمر نهادهای اطالعاتی و امنیتی جمهوری اسالمی بودند، بیانیه 
مهم دیگری از این نهاد ناظر در مورد <مداخله های آشکار و پیاپی نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری 
دهم> در بهمن 1387 منترش شد؛ بیانیه ای که در آن آمده بود: <متاسفانه با وجود فاصله  چند ماهه 
تا انتخابات آتی و به ویژه طی هفته های اخیر مقامات نظامی به  گونه ای کامالً آشکار مواضع رصیح و 
جانبدارانه ای را به سود نامزدی رییس فعلی قوه مجریه در انتخابات اعالم کرده و در قالب گردهامیی 

های نظامی مواضعی را علیه سایر نامزد های ریاست جمهوری اتخاذ کرده اند.>
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مداخله   هرگونه  ادامه   به  نسبت  نگرانی  ابراز  عادالنه ضمن  و  سامل  آزاد،  انتخابات  از  دفاع  کمیته 
اسالمی  جمهوری  در  مسئول  مقام های  از  ریاست جمهوری،  انتخابات  برگزاری  روند  در  نظامیان 
مسئولیت های  به واسطه   که  فرصت هایی  و  موقعیت ها  امکانات،  از  استفاده  <با  که  بود  خواسته 
رسمی در اختیار آنان قرار گرفته، حقوق اساسی شهروندان را مخدوش نکنند و در انتخابات آتی، 

موضعی بی طرفانه اتخاذ کنند.>

نظارت بین املللی

بر  <نظارت بین املللی>  بیانیه ای کم سابقه در مورد  انتشار  با  فعالیت کمیته در فروردین ماه 1388 
انتخابات ریاست جمهوری ادامه یافت. در این بیانیه تاکید شده بود: <در فقدان فضای باز سیاسی، نبود 
ِ مطبوعات آزاد و محدودیت امکان فعالیت احزاب سیاسی و سازمان های اجتامعی مردم  نهاد، نظارت 
نهادهای مدنی ملی و بین املللی بر انتخابات ریاست جمهوری، یکی از راهکارهای قانونی مؤثر است 

که می تواند به برگزاری یک انتخابات آزاد، سامل و عادالنه یاری رساند.>

این بیانیه با اشاره به <بیانیه  اصول نظارت بین املللی بر انتخابات> که در 27 اکترب 2005 در دبیرخانه  
سازمان ملل متحد به ثبت رسیده، و با تاکید بر این نکته که این بیانیه به امضای 21 سازمان و نهاد 
بین دولتی و سازمان های بین املللی غیردولتی ـ از جمله اتحادیه  بین املجالس، که مجلس شورای اسالمی 
ایران هم عضو آن می باشد - ، رسیده است؛ و نیز اشاره به این نکته که <سال ها پیش از آن هم، اتحادیه  
بین املجالس، در نشست سال 1993، سیاست نظارت بر انتخابات به وسیله این اتحادیه را به اتفاق آرا 
انتخابات نه تنها، به هیچ وجه، نشان از نقض  تصویب کرده بود>؛ ترصیح کرد: <نظارت بین املللی بر 
استقالل و حاکمیت ملی ندارد، بلکه مبتنی بر تعهدات بین املللی دولت و نظام جمهوری اسالمی ایران 
و بر اساس ظرفیت ها و سازوکارهای مندرج در قانون اساسی ایران صورت گرفته است. حکومت ها 
و دولت ها در اعامل حق حاکمیت، مقید و محدود به رعایت موازین داخلی و بین املللی شده اند. به 
عبارت دیگر، اعتبار حاکمیت ملی، به میزان قابل توجهی به رعایت حقوق ملت و تحقق حاکمیت ملت 
بستگی پیدا می کند. هیچکس حضور مناینده  ایران در سازمان ملل متحد، آژانس بین املللی انرژی امتی 
و یا متایل ایران به عضویت در سازمان تجارت جهانی )W.T.O( و مانند آن ها را معادل نقض حاکمیت 

ملی تلقی منی کند و بر رضورت اینگونه روابط تردیدی ندارد.>

کمیته تاکید کرده بود که <اگر صیانت از آرای مردم بر طبق قانون انتخابات از طریق نظارت نهادهای 
ملی ممکن شود، نیازی به نظارت بین املللی نخواهد بود. از این رو از دولت جمهوری اسالمی ایران 
می خواهد در راستای تقویت فضای اعتامد عمومی و مرشوعیت اخالقی انتخابات دوره  دهم ریاست 
چنان چه  است  بدیهی  پیشگام شود.  ملی  مدنی  نهادهای  نظارت  اجرایی ساخنت  به  نسبت  جمهوری 
حداقل های مندرج در فصل سوم قانون اساسی رعایت شوند؛ مطبوعات مستقل، آزادانه آگاهی رسانی 
نیز  و  داخلی  اجتامعی  گروه های  و  سیاسی  و جمعیت های  احزاب  شامل  ملی  مدنی  نهادهای  کنند؛ 
سازمان های مردم نهاد، امکان حضور و فعالیت آزادانه  منطبق بر قانون داشته باشند؛ و چنان چه قوه  
قضاییه درچارچوب اصل تفکیک قوا، از امکان دادرسی عادالنه و الزام صاحبان قدرت به پاسخگویی 
دربرابر نقدها و پرسش ها و اتهام ها برخوردار باشد، هرگز نیازی به طرح موضوع نظارت بین املللی به 

منظور یاری رساندن به تحقق انتخابات آزاد، سامل و عادالنه نخواهد بود.>

پس از انتشار این بیانیه بود که فشار و تهدید و اعامل خشونت حکومتی علیه کمیته دفاع از انتخابات 
آزاد، سامل و عادالنه به شکل معناداری افزایش یافت؛ احضار و ارعاب و بازجویی و بازداشت برخی 
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کمیته،  این  جلسات  تشکیل  از  اسالمی  جمهوری  اطالعاتی  و  امنیتی  نهادهای  مامنعت  نیز  و  اعضا 
ازجمله ی فشارهای یاد شده بود. فشارهایی که به انتخابات پر مسئله و ابهام 22 خرداد 1388 منتهی 
شد. انتخاباتی که کمیته در یکی از آخرین ارزیابی های رسمی خود، در 12 اردیبهشت 1388 نسبت به 
<انسداد فضای نظارت بر انتخابات و اعامل محدودیت ها و فشارهای بیشرت بر نهادهای مردم نهاد> 

انتقاد کرده و در مورد برگزاری انتخاباتی ناسامل و غیرآزاد، هشدار داده بود.

<کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سامل و عادالنه> در 20 اردیبهشت 1388 در نامه ای به رییس قوه قضاییه 

)مهدی معتمدی مهر(،  اعضای خود  از  یکی  بازداشت  به  اعرتاض  ضمن  )محمود هاشمی شاهرودی( 

اعضای  جلسات،  برگزاری  از  آنان  مامنعت  و  امنیتی  مقامات  مکرر  تهدیدات  <علیرغم  کرد:  ترصیح 
کمیته بر پی گیری اهداف مدنی و ملی خود و تالش به منظور صیانت از آرای مردم و نظارت بر روند 
با وجود تهدیدها و  این چنین، کمیته  انتخابات در چارچوب منافع ملی ارصار می ورزند.>  برگزاری 

فشارها، به فعالیت خود تا آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری دهم ادامه داد.

از  برای صیانت  نهادهای مدنی  فعالیت  و  از تشکیل  با حامیت  انتخابات،  این  برگزاری  آستانه  و در 
را  نظارت سازمان های مردم نهاد  راه  بر رس  مانع تراشی  <هرگونه  انتخابات،  در  آرای رشکت کنندگان 
<کمیته دفاع  در اطالعیه  ارزیابی کرد.  انتخاباتی ناسامل>  انجام  انتخابات، به معنای  در روند برگزاری 
ازانتخابات آزاد، سامل و عادالنه> که روز 27 اردیبهشت ماه 1388 صادر شد، آمده بود: <دغدغه  ها و 
پرسش های مهم احزاب و شخصیت های منتقد رئیس کنونی دولت، درباره  صیانت از آراء و همسو 
بودن ناظران و مجریان انتخابات، نه تنها پاسخی قانع کننده نیافته، بلکه با بی اعتنایی و حتی تهدید های 
غیرمستقیم )مبنی بر طرح موضوعی غیرقانونی( مواجه شده است. به عنوان منونه رییس ستاد انتخابات 
کشور، به عنوان عالی ترین مقام  مجری انتخابات و نیز دبیر شورای نگهبان، به عنوان مقام ارشد ناظر 
بر انتخابات، جملگی در اظهارنظرهایی کامالً رصیح و بی پرده در چند هفته  اخیر )چه در حامیت از 
رئیس کنونی دولت و یکی از نامزدهای انتخابات 22 خرداد و چه در واکنش به تالش نهادهای مدنی 
افزوده اند.>  انتخابات،  درخصوص سالمت  موجود  های  نگرانی  بر  آرای شهروندان(  از  برای صیانت 
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سامل و عادالنه، خواهان <اصالح هرچه رسیع تر روندهای غیردموکراتیک 
و تنگ نظرانه> شده بود. دغدغه ای که بعدتر و با وقوع کودتای انتخاباتی و تقلب معنادار در انتخابات 

ریاست جمهوری دهم، نشان داد چه میزان مهم بوده است.

خرداد  انتخابات 22  بر  با خشونت های مرتتب  آزاد، سامل و عادالنه  انتخابات  از  فعالیت کمیته دفاع 
1388، متوقف شد؛ قریب به اتفاق اعضای این کمیته احضار، بازجویی، تهدید، و بازداشت و زندانی 
شدند. برخی از آنان به قید وثیقه آزادند؛ گروهی ماه هاست در زندان اند؛ و برخی مهاجر شده اند. با 
این همه، مواضع و اسناد به جای مانده از این کمیته، مدارک ارزشمندی هستند که محصول کار گروهی 
در نهادی مستقل و مدنی محسوب می شوند. اسنادی که معیارهای انتخابات آزاد، سامل و عادالنه را 
تدقیق می کند، و چگونگی و رضورت نظارت مستقل نهادهای جامعه مدنی بر عملکرد برگزارکنندگان 

انتخابات را توضیح می دهد.

< > < > < > < > < >

از  دفاع  "کمیته  عضو  و  نگار  روزنامه  مذهبی،   - ملی  فعال  کاظمیان،  مرتضی  کاظمیان  مرتضی   -

انتخابات آزاد، سامل و عادالنه," است.
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پارادوکس نظامیان وانتخابات 
آزاد در ایران

محمد رضا رسداری

ورود یا دخالت نیروهای مسلح در روند برگزاری انتخابات در نظام 
جمهوری اسالمی ریشه در اوایل انقالب بویژه دهه شصت دارد، درواقع 
پس از تاسیس نهادی چون سپاه پاسداران انقالب اسالمی عملی شد. 
این نهاد یک سازمان مسلح به موازات ارتش است و وظیفه پاسداری 
از انقالب اسالمی را  برعهده دارد.  پس از تاسیس نیروی مقاومت 
بسیج، این سازمان نیز به عنوان یک تشکیالت گسرتده شبه نظامی  زیر 
نظر سپاه قرار گرفته و هر دو تحت امر رهرب جمهوری اسالمی قرار 
دارند. بنابراین رصف نظر از ارتش که هیچگاه  دخالتی در امر سیاست 
بویژه انتخابات نداشته است، سپاه و بسیج همواره به عنوان گارد ویژه 
انقالب در انتخابات ها  نقش آفرینی کرده اند. در صورتی که می دانیم  
قانونی مبنی بر دخالت نیروهای مسلح در انتخابات جز تامین امنیت 
که آن نیز بر عهده نیروی انتظامی است وجود ندارد. و حتی برخی 
قوانین و همچنین توصیه های آیت الله خمینی به رصاحت نظامیان 
را از دخالت در سیاست ، انتخابات و همچنین عضویت در احزاب یا 

حامیت از آنان منع کرده است.
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منع دخالت نظامیان در انتخابات در قوانین جمهوری اسالمی:

در قوانین انتخاباتی، نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی به رصاحتا از هرگونه دخالت در روند 
اجرایی و نظارتی انتخابات منع شده اند. )ماده 24 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 16 قانون 
انتخابات مجلس شورای اسالمی( این بدان مفهوم است که نظامیان از جزئی ترین امور انتخابات یعنی 
شامرش آرا و اخذ رای تا مدیریت روند انتخابات در سطح کالن منع شده اند. همچنین به موجب ماده 
واحده ای نظامیان و نیروهای اطالعاتی منی توانند به عنوان منایندگان کاندیداها بر رس صندوقهای 
رای حارض شوند. )تبرصه 4 ماده واحده قانون حضور منایندگان نامزدهای ریاست جمهوری( همچنین 
بر اساس ماده 40 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مداخله، رشکت یا فعالیت کارکنان نیروهای 
مسلح در دسته بندی ها، مناقشه های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع و جرم تلقی می شود. و 

مرتکبین به شش ماه تا 3 سال حبس محکوم می گردند.

همچنین در ماده 49 آیین نامه انظباطی نیروهای مسلح به موارد ذیل به عنوان تخلف اعضای این 
نیرو اشاره شده است:

نامزدهای  و  سیاسی  تشکل های  گروه ها،  جناح ها،  احزاب،  علیه  یا  له  بر  سپاه  امکانات  از  "استفاده 
انتخاباتی ریاست جمهوری،

راه اندازی و اداره هر نوع جلسه، اجتامع و سخرنانی تبلیغاتی له یا علیه هر یک از نامزدها، جناح ها، 
گروهها و تشکل های سیاسی،

  دعوت از عنارص و مسئولین تشکل های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به مراکز سپاه،

 تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی، گروه ها، جناح ها، احزاب و تشکل های سیاسی و توزیع، نصب 
یا کندن و پاره منودن اعالمیه، عکس، پوسرت، پالکارد آنان و پخش نوار، سی دی و امثال آن برای کلیه 

کارکنان سپاه و بسیج ،

بدون  نظارت،  و  اجرایی  در هیات های  وعضویت  بازرسی  و  نظارت  عنوان  با  انتخابات  در  دخالت   

هامهنگی و حکم ماموریت سازمان،

 هرگونه دخالت در امور حوزه های انتخاباتی و اعامل نظر شخصی و مغایر با وظایف قانونی،

 ایجاد درگیری و برهم زدن سخرنانی و همچنین استفاده از عناوین مسئولیتی، درجه، جایگاه و نیز 
تهدید، تشویق مردم له یا علیه هر یک از گروه ها و جناح ها و نامزد ها،

انتخاباتی توسط کارکنان سپاه و بسیجیان محافظ صندوق های  یا علیه نامزدهای  هرگونه اظهار له   

اخذ رای،

 تهیه طومار و امضا له یا علیه هر یک از گروهها و جناح و نامزدها،

 نصب عکس، پالکارد، برن، پوسرت، اعالمیه تبلیغی نامزدهای انتخاباتی با گروه ها، جناح ها و تشکل های 
سیاسی در اماکن سپاه، بسیج و خودروهای متعلق به سپاه،

 هر گونه اقدامی که به منزله ورود به فعالیت ها، برنامه ها و تبلیغات نامزدها و یا احزاب و گروه ها 

و  انتخاباتی  به ستادهای  تردد  قبیل رشکت درگردهامیی ها، جلسات عمومی و خصوصی،  از   : باشد 
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فعالیت مطبوعاتی در نرشیات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزیع یا فروش مجالت و 
کتب منترشه."

اساسنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز که حکم قانون را دارد نسبت به منع دخالت اعضایش در 
مسائل سیاسی و حزبی رصاحت دارد. بر اساس ماده 47 این اساسنامه "سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
از نظر سیاسی و عقیدتی تابع والیت فقیه بوده و از کلیه احزاب و گروه های سیاسی مستقل است 
و خود نیز هرگز نباید در جامعه شخصیت حزبی پیدا کرده و به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی 
عمل کند." همچنین مطابق ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 افراد زیر 

نظامی محسوب می شوند:

کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و سازمان های وابسته،

کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران و سازمان های وابسته،

پاسداران  بسیج سپاه  اعضای  و  وابسته  و سازمان های  ایران  اسالمی  انقالب  پاسداران  کارکنان سپاه 
انقالب اسالمی،

کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی های و سازمان های وابسته،

کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران،

کارکنان وظیفه از تاریخ رشوع خدمت تا پایان خدمت،

محصالن موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح و مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج 
از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،

کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح 
در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می شوند.

این قوانین گرچه قوانینی کوتاه و مخترصند اما در خصوص منع حضور نظامیان در امر انتخابات به 
میزان کافی از شفافیت  برخوردارند.

رای دادن

شواهد و مستدالت دخالت سپاه پاسداران و بسیج در انتخابات و سوابق موجود

به دخالت  در سطوح مختلف  اسالمی  نظام جمهوری  کنونی  و  پیشین  رجال  از  بسیاری  این حال  با 
این  در  رجل  مهمرتین  اند.  اقرارکرده  درانتخابات  بسیج  نیروهای  و  پاسداران  سپاه  بویژه  نظامیان 
خصوص آیت الله خمینی است. وی در اظهاراتی به مناسبت تولد امام رضا  در این خصوص گفته بود: 
" برای سپاهی ها جایز نیست که وارد بشوند در دسته بندیها و آن طرفدار آن یکی و آن یکی طرفدار 
آن یکی. به شام چه ربطی دارد که در مجلس چه می گذرد در امر انتخابات، بازهم به من اطالع دادند 
که بین سپاهی ها بازهم صحبت هست، خوب، انتخابات در محل خودش دارد می شود، جریانی دارد، 
به سپاه چه کار دارد که آنها هم اختالف پیدا کنند، برای سپاه جایز نیست این کار، برای ارتش جایز 

نیست این کار )ر.ک و ب سایت آهنگ راه، سیدمحمد موسوی خویینی ها( ."
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این اظهارات که مربوط به انتخابات مجلس است به خوبی نشان می دهد که انگیزه  دخالت در امور 
سیاسی حتی در دوره رهربی آیت الله خمینی تا حدی بوده که وی را به واکنش واداشته است. درعین 
حال در دهه شصت، با وجود فضای بسته سیاسی از یک سو وهمچنین جنگ ایران وعراق و درگیری 

متام عیار نیروهای مسلح در جنگ، دخالت نظامیان چندان محسوس نبود.

در دوره دوم  انتخابات شکل می گیرد.  از آغاز دهه هفتاد فصل تازه ای از دخالت نظامیان در  اما 
از طیف راست نظام  انتخابات مجلس پنجم که جریان کارگزاران به محوریت غالمحسین کرباسچی 
انشعاب کرده و برچسب لیربال از سوی رقبای خود خورده بود، محسن رضائی، فرمانده وقت سپاه 
فرمان عملیات سیاسی را در مراسم صبحگاه لشکر 7 حرضت رسول صادر کرد و گفت:< ما در مرحله 
دوم باید به صحنه بیائیم و با رای خود نگذاریم لیربالها و لو یک نفر از اینها به مجلس بروند و بخواهند 

برای ملت و کشورمشکل درست کنند )کیهان 29 فروردین سال 1٣75(.>

انتخابات  نتیجه  به  از آن  بود و پس  انتخابات ریاست جمهوری  کاندید  انتخابات دوره قبل  وی در   

اعرتاض کرد ولی از پیگیری اش منرصف شد. وی دراین دوره نیز تصمیم گرفته نامزد انتخابات شود. 
اظهارات رضایی آغازی بر حضور تشکیالتی سپاه در انتخابات بود که بعدها از آن به سبد رای سپاه 
یاد شد. با این حال نقش سپاه در انتخابات پس از رویداد غیر منتظره  دوم خرداد تا آغاز دهه هشتاد 
مسکوت ماند. تا اینکه در دومین دوره انتخابات شوراها سپاه و بسیج با سازماندهی جدیدی ورود 
خود به مسئله انتخابات را از رس گرفتند. پروژه دخالت نظامیان با نام "طرح بصیرت” و آموزش های 
عقیدتی " سیاسی و تشکیالتی آغاز شد. افزون براین آموزش های تشکیالتی الزم برای جمع آوری رأی 
به آنها داده شد و هر بسیجی موظف شد که آراء حداقل ده نفر از اعضای خانواده و آشنایان را در روز 
انتخابات مدیریت کند. فعالیت های سیاسی – ایدئولوژیک انتخاباتی نیز از راه " هادیان سیاسی سپاه" 
سازماندهی گردید. در روز انتخابات و شامرش آرا نیز سپاه کنرتل نا محسوسی بر سایت کامپیوتری 
اعامل کرد تا جایی که حتی بازرسان وزارت کشور نیز اجازه نیافتند بر رس سایتهای مذکور حضور یافته 

و بر شامرش آراء نظارت کنند.

دخالت نظامیان از این پس وارد مرحله تازه ای شد و آن به خدمت گرفنت نیروهای بسیجی به عنوان 
ناظرین شورای نگهبان بود. شورای نگهبان،علیرغم مخالفتهای رصیح وزارت کشور در هر استان دفاتر 
نظارتی تاسیس کرد و از طریق جذب نیرو از سوی نیروهای مقاومت بسیج و سازماندهی آنها به دو شیوه 
از حضور آنان بهره برد. نخست تحقیقات محلی از نامزدهای انتخاباتی و سنجش میزان نزدیکی دوری 
آنان با معیارهای این شورا و سپس حضورآنان بر رس صندوقهای رای که بعضا در برخی صندوقها بالغ بر 
10 نفر می شد. پس از این انتخابات تعدادی از منایندگان مجلس رصاحتا  نسبت به دخالت مستقیم سپاه 
در انتخابات هشدار دادند. از جمله این هشدارها، سخنان بهزاد نبوی نایب رییس وقت مجلس بود که به 

نقش قرارگاه ثارالله  و سازمان اطالعات سپاه در انتخابات مجلس هفتم اشاره کرده بود.

نقش سپاه درهر دوره از انتخابات پررنگ تر می شد. انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری که به 
انتخاب محمود احمدی نژاد منتهی گردید یکی دیگر از جلوه های گسرتده حضور نظامیان در انتخابات 
و در واقع مهندسی آن با محوریت سپاه بود. در این انتخابات سپاه نه تنها یک اسرتاتژی و کاندیدا برای 
انتخابات داشت بلکه از لحاظ تدارکاتی نقش پشتیبانی ستاد انتخاباتی کاندیدای مورد نظر خویش را 
ایفا کرد. هیات بازرسی وزارت کشور گزارش مفصلی از نحوه دخالت و نفوذ سپاه در آن انتخابات و 
همچنین کمکهای تدارکاتی آنان تهیه کرد که هیچگاه انتشار نیافت. مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس 
و مصطفی معین وزیر پیشین دولت و ازنامزدان  انتخابات از جمله افرادی بودند که به نقش مستقیم 



عرصه سوم - پرونده انتخابات, مجموعه مقاالت - 1392

44

پارادوکس نظامیان وانتخابات آزاد در ایران- محمد رضا رسداری

سپاه در آن انتخابات اشاره کردند. مهدی کروبی در نشست مطبوعاتی خود که بعد از ظهر روز شنبه 
)فردای انتخابات( برگزار شد گفت: "من انتخابات را به جهت اعامل نفوذ برخی سپاهیان و بسیجیان 
مخدوش می  دانم و از رهربی می  خواهم که هیئتی را مسئول پیگیری این موضوع کنند." وی همچنین 
گفت: "از چند روز پیش از انتخابات احساس کردم که نیروهای بسیج و سپاه یک رسی تحرکات دارد، 
به تذکر دادن و هشدار  بازمی  گشت، من هم رشوع کردم  نامزد دیگر  به یک  این خربها  اول  ولی 
دادم که نکند برخالف توصیه امام نیروهای مسلح در انتخابات دخالت کنند و وقایعی همچون برخی 

کشورهای دیگر بیفتد."

 مصطفی معین نیز در بیانیه ای نوشت که در روزهای پایانی انتخابات، "اراده ای قاهره - با برای 

پیروزی "یک کاندیدای خاص" و حذف نامزدهای دیگر به میدان آمد و باب سازماندهی برخی نهادهای 
نظامی و حامیت دستگاه نظارتی انتخابات را گشود." الهه کوالیی، سخنگوی مصطفی معین نیز پس از 
قرائت بیانیه این نامزد انتخاباتی در محل جبهه مشارکت گفت "یک فرایند نظامی و شبه نظامی" در 
نتیجه انتخابات تاثیرگذار بوده است. این اظهارات در حالی ابزار می شد که دولت محمد خامتی مجری 

انتخابات بود و در واقع آخرین انتخابات خود را برگزار می کرد."

اما انتخابات مجلس هشتم که مجری آن دولت محمود احمدی نژاد بود یک انتخابات متام عیار نظامی 
بود. رسدار افشار که پیشرت فرمانده نیروی مقاومت بسیج بود اینک در جایگاه رئیس ستاد انتخابات  
کشور )اتاق فرمان انتخابات( قرار گرفته بود. با این حال دراین انتخابات رقابت میان طرفداران دولت 

و جریانی بود که امروز مجلس را در اختیار دارند و واقع رقابتی میان نظامیان بود.

انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ایران را باید اوج دخالتهای مهندسی شده  سپاه در انتخابات  
دانست که بسیاری آن را یک کودتای انتخاباتی خوانده اند. در این انتخابات سپاه با توجه خواست از 
پیش تعیین شده رهرب جمهوری اسالمی مبنی بر انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد برای بار دوم و 
از بیم انتقال قدرت به دست اصالح طلبان که از پشتوانه رای  باالیی برخوردار بودند با متام امکانات 
خویش وارد عرصه انتخابات شد و سپس رسدار مشفق فرمانده قرارگاه ثارالله به نقش مستقیم سپاه 

در این انتخابات اعرتاف کرد.

 گزارش منترش شده از سوی کمپین میرحسین موسوی به زوایایی از دخالتهای آشکار نیروهای بسیج و 

سپاه در این انتخابات اشاره دارد. در این گزارش سندی وجود دارد به حامیت رصیح سپاه از محمود 
احمدی نژاد به  استناد نظر رهرب جمهوری اسالمی اشاره می کند. در این گزارش می خوانیم: " پخش 
بسیار گسرتده تراکت انتخاباتی یالثارات الحسین انصار حزب الله در بین پرسنل سپاه و بسیج و نظامیان 
که در آن رسدار رستیپ پاسدار پاکپور از حجت االسالم سعیدی مناینده ولی فقیه در سپاه در خصوص 
پاسخ داده اند: »نظر رصیح مقام  ایشان  و  انتخابات ریاست جمهوری درخواست رهنمود کرده است 
دکرت  آقای  جناب  جمهوری  محرتم  ریاست  مجدد  انتخاب  خامنه ای،  آیت الله  حرضت  والیت  عظامی 
احمدی نژاد می باشد. بر فرماندهان محرتم نیروی زمینی سپاه واجب است در عمل به رهنمودهای 
مکرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظیفه را توجیه منایند". این تراکت عالوه 
بر نقض موارد فوق الذکر قانونی مبنی بر منع دخالت نظامیان در انتخابات و موضع گیری های جناحی، 

عمال زمینه را برای انواع دخالت ها و ترصفات سپاه و بسیج در انتخابات را نیز فراهم می کرد.

 استفاده وسیع از امکانات سپاه و نیروی انتظامی برای تبلیغ محمود احمدی نژاد، برگزاری جلسات 
عمال  ولی  انتخابات  در  مشارکت  به  نظامیان  ترغیب  توجیه  با  انتخاباتی  و  تبلیغاتی  هامیش های  و 
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برای کشور  پیروزی مهندس موسوی  قلمداد کردن  آمیز  نژاد و مخاطره  احمدی  برای محمود  تبلیغ 
)سخرنانی های گسرتده آقایان سعیدی و ذوالنور مسئول و جانشین دفرت منایندگی ولی فقیه در سپاه و 

تحلیل های اداره سیاسی سپاه منعکس در بولنت ها که منونه های آن موجود است و مواضع هفته نامه 
صبح صادق در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد, جملگی نقض قانون ممنوعیت دخالت نظامیان 

بوده است.

 در تحلیل های سپاه اینگونه وامنود شده است که جریان رقیب احمدی نژاد )کروبی و موسوی( دستاویز 

بیگانگان برای اجرای انقالب مخملی در ایران هستند )سخرنانی  آقای سعیدی، منعکس در نرشیه تحلیل 
سیاسی هفته، معاونت سیاسی ستاد کل سپاه(

 یا در نرشیه روزانه منایندگی ولی فقیه در سپاه با کنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هایی همچون 
جوان، کیهان و ایران عمال به حامیت از احمدی نژاد پرداخته و کاندیداهای رقیب برای احمدی نژاد 
را متهم به حامیت از احزاب و گروه هایی می منایند که به نظام اعتقاد ندارند )گزیده اخبار روزنامه 

ویژه انتخابات، واحد سیاسی منایندگی ولی فقیه 22/2/88 و 19/3/88(.

از  قبل  درایام  بسیج  و  سپاه  انتظامی،  نیروی  اقدامات  کرد:  اشاره  زیر  موارد  به  توان  می  از جمله   
رأی گیری درزمینه هایی مانند پاره کردن برنهای تبلیغاتی و جمع آوری تبلیغات نامزدهای رقیب آقای 
احمدی نژاد، حمله به ستادها، تهدید، توهین، رضب و جرح و فعالیت های تبلیغاتی به ویژه مسئوالن 
رده باال به نفع آقای احمدی نژاد، جمع اوری شناسنامه ها افراد وظیفه در بعضی پادگان ها، توزیع کتاب 

و انتشار نرشیات و بولنت ها به نفع آقای احمدی نژاد و علیه آقای موسوی.

سازماندهی گسرتده با هزینه سپاه و حضور ده ها هزار بسیجی با لباس شخصی در متینگ انتخاباتی 
آقای احمدی نژاد در مصالی تهران وسازماندهی حضور بسیجیان درهامیش های تبلیغاتی به نفع آقای 

احمدی نژاد که در مواردی با پرداخت حق مأموریت همراه بوده است

مواردی  در  رأی گیری  روز  در  بسیج  و  سپاه  لباس شخصی ها،  انتظامی،  نیروی  غیرقانونی  اقدامات   
به  رأی  دادن  به  مردم  کردن  مجبور  رأی گیری،  در حوزه های  احمدی نژاد  آقای  برای  تبلیغ  همچون 
از حوزه ها، روستاها و شعب رأی گیری، نوشنت رأی توسط  ارعاب در بسیاری  تهدید و  احمدی نژاد، 

بسیجیان، نشان دادن کارت بسیج و عدم ممهور کردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأی.

 اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصی ها، سپاه و بسیج در حمله به ستاد آقای موسوی در 
قیطریه، دستگیری اعضای ستادها وحمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها وحمله به ستاد مرکزی و سایر 

ستادها برای جلوگیری از اطالع رسانی و جمع آوری مستندات تخلفات انتخاباتی.

دخالت نظامیان پس از موفقیت در این انتخابات نیز متوقف نگردید و در انتخابات مجلس نهم علیرغم 
به  توجه  با  انتخابات  این  در  یافت.  تداوم  بودند  کرده  تحریم  را  انتخابات  خود  اصلی  رقبای  اینکه 
اختالفات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور با آیت الله خامنه ای رهرب جمهوری اسالمی تالش سپاه 
جلوگیری از اعامل نفوذ دولت در انتخابات مجلس و راه یابی کاندیداهای مورد حامیت آن به مجلس 
انتخاب  را  نظر خود  مورد  کاندیداهای  مناطق  از  بسیاری  در  سپاه  فرماندهان  انتخابات  دراین  بود. 
کرده و براساس برآورد به عمل آمده رقبای جدی آنان را حذف می کردند. منونه مشخص آن انتخابات 
شهر رشت بود. در این انتخابات قهرمانی استاندارگیالن پس از کناره گیری از سمت استانداری، نامزد 
انتخابات  شده اما در حالی که وی شش ماه گذشته استاندار بوده است رد صالحیت می شود. از این 
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انتخابات  بر فضای  از تسلط کامل  سپاه  نیز به چشم می خورد و نشان  نقاط کشور  موارد درسایر 
انتخابات اشاره کردند، علی مطهری  از جمله افراد شاخصی که به دخالت مستقیم سپاه در  داشت. 

مناینده مجلس بود که با واکنش تند سپاه و تهدید به شکایت از وی روبه رو گردید. 

سخنان برخی از فرماندهان و مقامات ارشد سپاه و بسیج در خصوص انتخابات

مقامات روحانی و نظامی سپاه تا کنون و در مقاطع مختلف اظهارات مختلفی در خصوص انتخابات 
داشته اند. دراین میان رسلشگر جعفری فرمانده کل سپاه معتقد است که سپاه پاسداران یک نیروی 
نظامی رصف نیست. به گفته وی سپاه قبل از نظامی بودن، یک سازمان امنیتی - سیاسی است و نباید 
انتخابات در  وی همچنین در خصوص نقش نیروهای بسیج در  انقالب دفاع کند.  از  با اسلحه  رصفا 
آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 می گوید: "آن بخش از بسیج که فعالیت های نظامی ندارد 
جزو نیروهای مسلح محسوب منی شود و مجاز است در رابطه با صیانت انقالب وارد مباحث سیاسی 
شود. وی هم چنین ادعا کرد که فعالیت های این بخش از بسیج در انتخابات ریاست جمهوری هم منع 

قانونی ندارد."

تاکید  انتخابات  در  بر نقش سپاه  نیز  اسالمی در سپاه  االسالم سعیدی مناینده رهرب جمهوری  حجت 
دارد. به گفته وی سپاه نسبت به انتخابات و اینکه چه کسی رئیس جمهور شود نیز بی تفاوت نخواهد 
با  افرادی که  اجازه ندهد  را مهندسی کرده و  انتخابات  باید جریان  "سپاه  وی معتقد است که  بود. 
رهربجمهوری اسالمی زاویه دارند به مسند ریاست جمهوری برسند. سپاه یک سبد رأی دارد و باید 
شاخص ها و معیارها را بگوید؛ ما رئیس جمهوری را می خواهیم که والیت مدار باشد و تدابیر رهربی 
را به نحو احسن اجرا کند؛ ما معیارهای ارزشی بودن، والیت مداری و مدیریت باال را برای پاسداران 
و بسیجیان تبیین می کنیم. " وی همچنین از" اطاعت کامل منایندگان شوراهای شهر، روستا و مجلس با 
رهربی نظام سخن گفته است و با رصاحت می گوید: "مجلس زمانی رأی من در صندوق، وقتی الهی 
انتخاب شود و زمانی رأی من برای شورای روستا و  است که مناینده ای از جنس و گفتامن رهربی 
شهر الهی است که عضو شورا گفتامنش از جنس رهربی باشد" در واقع اگر با انتخاب ما جایگاه رهربی 
تقویت شد آنگاه درست است و این سخن بدین معناست که سلسله مراتب باید طوری باشد که همه 

همسو با والیت و رهربی حرکت کنند

رسدار نقدی فرمانده کل نیروهای بسیج نیز معتقد است که کلیه برگزیدگان مردم باید با رهرب جمهوری 
اسالمی مواضعی مشرتک داشته باشند. از این رو وظیفه بسیج است تا معیارها را مشخص کند." راهربد 
بسیج در انتخابات آینده بصیرت بخشی به مردم است بگونه  ای که خودشان بتوانند گزینه اصلح را 

انتخاب کنند؛ بدون اینکه نیاز باشد مصادیق را به آنها معرفی کنیم."

رسلشگر فیروزآبادی رئیس ستاد نیروهای مسلح نیز یکی مقامات ارشد نظامی است که اظهاراتی مبنی 
بر تایید دخالت نظامیان در انتخابات دارد. وی در انتخابات ریاست جمهوری پیشین اظهاراتی مبنی بر 

حامیت از محمود احمدی نژاد و همچنین رشایط سنی نامزدهای انتخاباتی داشته بود.

جدای از این مقامات ارشد، ازاظهارات فرماندهان نظامی سپاه و بسیج در سایر شهرها و همچنین در 
محافل خصوصی آنان نقل قولهای بسیاری وجود دارد که از حوصله این مقاله خارج است و به خوبی 

نشانگر فعالیتهای این مجموعه در زمینه انتخابات دارد.
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سازمان و تشکیالت سپاه برای انتخابات

گفته رسدار جعفری که  سپاه یک نهاد نظامی رصف نیست  گزاره ای کامال صحیح است. سپاه امروز نه 
تنها یک سازمان نظامی است بلکه یک سازمان سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی محسوب می شود 
و در ساختار آن نیز این تقسیم بندیها دیده می شود. در واقع  برخی انتقادات  را باید به ساختار این 
نهاد منتسب دانست. سپاه در واقع در نقش یک دولت موازی عمل می کند و نه تنها در انتخابات بلکه 
در کلیه امور کشور ترصف و مداخله دارد. گرچه این امر با عقاید و مرام بنیانگذار جمهوری اسالمی 
نیز سازگار نباشد اما این ساختار در زمان حیات وی شکل گرفته و پس از وی نیز توسعه یافته و امروز 
به دولتی موازی تبدیل شده است. دولتی که قدرت اجرایی بیشرتی حتی از دولت اصلی دارد. سپاه در 
واقع نقش یک گارد ویژه را برای رهرب جمهوری اسالمی ایفا می کند. مرحوم آیت الله منتظری در این 
رابطه گفته بود که آیت الله خامنه ای از ابتدا عقیده داشته که سپاه باید همچون انگشرتی بر دست 
<حزب جمهوری اسالمی> باشد. )اشاره به حزب جمهوری اسالمی که در ابتدای پیروزی انقالب تاسیس 

و در اواسط دهه شصت منحل شد. جرس: بازخوانی دورباره پرونده مهدی هاشمی 22 دی ماه 1390٫(

اما انتخابات در سپاه چگونه مهندسی و اجرا می شود؟ این روش با در نظر گرفنت رشایط سیاسی حاکم 
بر کشور صورت می گیرد و اینکه چه جریاناتی در انتخابات حضور دارند و اینکه چه نوع انتخاباتی در 
کشور برگزار می شود. در انتخابات مجلس با توجه به تنوع نامزدها و پراکندگی آنان در سطح کشور 
نوع فعالیت سپاه نیزغیر متمرکز است. در واقع اصل بر این است که مجلسی برگزیده شود که اکرثیت 

مطلق آن تبعیت محض از رهرب داشته باشند.

فعالیت سپاه را به دو بخش می توان تفکیک کرد:

 نخست فعالیت بخش امنیتی و اطالعاتی سپاه در شناسایی نامزدها، وزن کشی آنها در حوزه انتخابی 
مورد نظر و همچنین شناسایی رقبا که با هامهنگی شورای نگهبان و وزارت اطالعات صورت می گیرد. 
هر چند که نقش سپاه علنی نیست با این حال تصمیامت نهایی در اتاقهای عملیاتی صورت می گیرد که 
به نوعی با رشایط جنگی شبیه سازی شده است و در شهرهای بزرگ عموما از مرکز فرماندهی هدایت 
می شود. نامزدهای منتخب  سپاه در صورتی که رقیبی جدی در انتخابات نداشته باشند و برای حذف 

سپاه ناچار به پرداخت هزینه نباشد، در واقع پیشاپیش راه یافته به مجلس  خواهند بود

اما درصورتی حوزه مورد نظر نامزدهای متعددی داشته باشد، سپاه فاز دوم عملیاتی خود را اجرا کرده 
و تالش می کند تا با بکارگیری نیروهای خود از جمله بسیجیان فرد، نزدیکرت به موضع رهرب را راهی 
مجلس کنند. اعامل شیوه هایی چون خرید رای یا هدایت آرا از جمله شیوه هایی است که در این فاز 

معموال بکار می رود و آموزشهای الزم نیز به مجریان در غالب اردوهای رسارسی داده شده است.

در انتخابات ریاست جمهوری شیوه عمل سپاه متفاوت است. در واقع بر خالف انتخابات مجلس، در 
این رای گیری نقش سپاه در فاز دوم پر رنگ تر است. هدایت آرا، تخریب رقیب و حتی مهندسی در 
شامرش آرا از جمله شیوه هایی است که تا کنون سپاه از آن بهره برده است. تشکیل قرارگاه انتخاباتی 
امنیت، فعالیت تشکیالت هادیان سپاه که بیشرت زیر نظر مناینده رهربی صورت می  تامین  بهانه  به 
گیرد و اعضای آن روحانیون عضو سپاه هستند، تولید بولتنهای تبلیغاتی برای اعضای سپاه و بسیج و 
همچنین نظارت برعمکلرد رقبا و در صورت نیاز برخوردهای امنیتی الزم شیوه های مرسوم سپاه در 

انتخابات ریاست جمهوری است.
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سخن آخر

وجود یک تشکیالت نظامی قدرمتند و تسلط کامل بر روند اجرایی انتخابات، امکان برپایی یک انتخابات 
آزاد را عمال سلب کرده است. مسئوالن ارشد این سازمان عریض و طویل بارها در تئوری و عمل نشان 
داده اند که در ایران حتی منایندگان شوراهای روستایی نیز مورد توجه قرار گرفته و انتخاب آنان با 
میزان وفاداری به رهرب جمهوری اسالمی سنجیده می شود. سپاه همچنین پا را فراتر گذاشته و حتی در 
انتخابات نهادهای غیر دولتی نظیر سازمان نظام پزشکی نیز دخالت و صالحیت افراد را با لحاظ این 
معیارها تایید و رد می کند. از این رو می توان گفت در ایران علیرغم آنکه نظامیان رصاحتا در قانون 
از دخالت در امر انتخابات منع شده اند، سیستم اجرایی انتخابات کامال در تسلط نظامیان قرار دارد و 

برگزاری انتخابات آزاد با این رشایط دور از دسرتس خواهد بود.
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تاثیرمتقابل احزاب وانتخابات
 بر یک دیگردرایران
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تاثیرمتقابل احزاب وانتخابات 
بریکدیگردرایران

حزب های ایران

حسین نورانی نژاد

"انتخابات، بره کشان احزاب است." این حرف را سعید حجاریان در 
ای  او مصاحبه  با  که  ریاست جمهوری سال 1384  انتخابات  آستانه 
را انجام می دادم، گفت. رضب املثلی فارسی را در خدمت سیاست 
گرفنت به این معنا که برای احزاب سیاسی، بهرتین موعد برای فعالیت، 
زمان انتخابات است. هامن زمان من مسئولیت حوزه شامل تهران 
جبهه مشارکت و ستاد دکرت مصطفی معین )از کاندیداهای ریاست 
ای که  حوزه  به عهده داشتم.  را  آنبخش  در  جمهوری سال 1384( 
پیدایشش نیز به دو سال پیش از آن در پی انتخاباتی دیگر، انتخابات 
دور دوم شوراهای شهر و روستا، باز می گشت. )رجوع کنید به سایت پیک 

نت مصاحبه نگارنده با روزنامه اقبال 1384(

احزاب در ایران را به سه دسته کلی می توان تقسیم کرد. احزاب غیر فعال، احزاب نیمه فعال و احزاب 
فعال. اگرچه تعداد احزاب دارای مجوز در ایران، آن چنان که وزارت کشور در سال 1390 اعالم کرد، 
223 حزب است و هامن زمان حمیدرضا فوالدگر، از منایندگان مجلس تعداد آنها را 2 هزار و 500 حزب 
عنوان کرد، اما واقعیت آن است که اغلب آنها مجوزهایی هستند در اختیار تعداد معدود افرادی که 
یا هیچ کاری با آن مجوز ندارند و یا حداکرث در مواقعی مانند انتخابات خانه احزاب، برای فروخنت حق 
www.(.رایشان به کار می گیرند و عمال هیچ نقش و انگیزه ای برای ورود به حوزه سیاست ندارند

.)khabaronline.ir 90/7/22
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برخی احزاب در این بین حالت نیمه فعال داشته اند. احزابی همچون حزب همبستگی، به جزبرهه 
هایی کوتاه از دوره فعالیتش به این ترتیب عمل می کرد. وفقط روزنامه ای داشت که بدون ارتباط با 
حزب و تشکیالت، کارخود می کرد. اما احزاب فعال در کشور، بیش از 10 حزب، که با تسامح می توان 
بر آنها به دالیل ساختاری عنوان حزب نامید، وجود ندارند. برخی از آنها را هم باید خارج از آمار ارائه 
شده از سوی وزارت کشور بررسی کرد. در حال حارض اصلی ترین جمع هایی که عمال ساختار حزبی 
دارند و کار حزبی می کنند، مانند جبهه پایداری مجوز رسمی فعالیت ندارند. برخی احزاب مانند جبهه 
مشارکت ایران اسالمی هم که عمال فعالند، از سوی نهادهای رسمی منحل اعالم شده اند. نسبت هر 

یک از احزاب سه گانه فوق با انتخابات را این گونه می توان توضیح داد:

احزاب غیر فعال

برخی از آنها تنها برای پرکردن عدد ائتالف ها به کارمی آیند. به عنوان مثال <جبهه اصالح طلبان ایران> 
که گفته می شود با عضویت 14 حزب اصالح طلب درآستانه مجلس نهم شکل گرفت، درواقع تعدادی 
مجوز هستند که بدون اینکه فعالیت مستقل و ساختار قابل اعتنایی داشته باشند، با محوریت حزب 
مردمساالری، عدد 14 را برای مهم جلوه دادن این ائتالف پر کرده اند. دارندگان مجوز این احزاب تنها 
می توانند از این فرصت برای البی های فردی استفاده کنند و نه بیشرت. اغلب احزاب غیر فعال دیگر، 

در این حد بهره برداری از مجوز خود را نیز دنبال منی کنند و در واقع "هیچ" هستند.

احزاب نیمه فعال

این احزاب بعضا سعی می کنند از فرصت انتخابات برای ورود برخی افراد خود به مصادره قدرت، فعال 
شدن خود و کسب وجهه نسبی بهره بربند. نگاهی به منونه های این احزاب مانند حزب همبستگی در 

سال های پیشین، موید این نظر است.

احزاب فعال

این احزاب در آستانه انتخابات هامن کاری را می کنند که از یک حزب انتظار می رود.یعنی تالش برای 
بهره برداری از فرصت انتخابات. در ادامه این مطلب تالش می شود تاثیر متقابل انتخابات بر این دسته 

از احزاب بررسی شوند.

برای برخی  اگر  انتخابات  اوج فعالیت های خود می رسند.  به  انتخاباتی  احزاب فعال درآستانه هر 
از احزاب انتخابات مطلوبی باشد که تکلیفشان معلوم است. آنها از فرصت انتخابات برای ورود به 
قدرت، کسب اشتهار و محبوبیت اجتامعی، کسب منابع مالی جدید و جذب نیروهای تازه که وارد 
ستادهای انتخاباتی می شوند، استفاده می کنند. اما اگر حتی انتخاباتی مطلوب یک حزب نباشد، مانند 
دالیلی همچون رد صالحیت اعضای حزب برای کاندیداتوری و یا جانبداری نهادهای اجرایی و ناظر بر 
انتخابات از گروه های رقیب و غیره، باز هم اهمیت انتخابات برای احزاب و گروه های سیاسی کامال 

از بین منی رود.

انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال 1382،  در هفتمین دوره  این موضوع مثالی می زنم.  برای 
اغلب اعضای جبهه مشارکت از سوی شورای نگهبان رد صالحیت شده و درنتیجه این حزب اعالم عدم 
رشکت در این انتخابات کرد. اما درهامن زمان که مصادف با زلزله بم بود، در محل ستادی که پیش از 
اعالم بررسی صالحیت ها شکل گرفته بود، ستاد جمع آوری کمک های مردمی و اعضای حزب برای 
کمک به زلزله زدگان بم برپا شد که تاثیر روحی و روانی مثبتی بر اعضای حزب و هواداران آن داشت.
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تداوم این رشایط درطول سال به شکل گسرتده امکان نداشت و علت استقبال زیاد از آن، حضور فعال 
اعضا درزمان انتخابات برای پی گیری اخبار در محل ستاد و دفرت حزب بود. گردهامیی اعضا، منجر 
به فعال شدن آن ستاد نیز شد. همزمان از دل رفت و آمدهای فراوان به ستاد و دفرت مرکزی جبهه 
مشارکت، پایه اولیه این حزب برای راه اندازی سیستم خوشه ای سازمان رای و هواداران حزب، بنا شد. 
پایه ای که بعدا با گسرتش آن حساسیت فوق العاده مخالفان این حزب در بین حاکمیت را برانگیخت 

که منایانگر اثربخشی این برنامه بود.

تهران، جبهه  انتخابات حوزه شامل  در  آنکه  است،  برتجربه شخصی  مبتنی  که  مثال هایی  دیگر  از 
مشارکت که سال پیش از آن در پی انتخابات شورای شهر تهران، با جذب من و دو سه نفر دیگر 
از فعاالن ستادی از سوی منطقه تهران حزب پایه ریزی شده بود، در این انتخابات توانست شورای 
شورایی که به زودی فعال ترین حوزه جبهه  نفره خود را از بین مراجعان به ستاد تکمیل کند.   9
کرد. دریافت  تقدیرنامه  عنوان  این  تحت  حزب  این  دبیرکل  سوی  از  و  شد  کشور  در  آمشارکت 

)خربنامه مشارکت سال 83(

خارج از فواید تشکیالتی که حزب مشارکت از خالل انتخاباتی که در آن رشکت نداشت، کسب کرد، 
این حزب توانست با جلب همراهی برخی موتلفان سیاسی خود درموضع عدم رشکت در انتخابات، در 
بی رونق شدن آن انتخابات تاثیر بسزایی بگذارد. به عنوان مثال تا مدت ها به جای عنوان “مناینده” 
از واژه "راهیافته" برای منتخبان آن رأی گیری نام برده می شد که نشان از کاهش مرشوعیت انتخابات 
نزد بخشی از جامعه و فعاالن سیاسی و رسانه ای داشت. موضوعی که نشان می داد موضع گیری جبهه 
مشارکت و دیگر احزاب همسو در آن انتخابات، تا پایان دوره مجلس تاثیراتش را بر منایندگان آن و 

ادبیات سیاسی روز گذاشته بود.

همچنین آن انتخابات آرایش سیاسی برخی نیروها را نیز دگرگون کرد. اگرچه جبهه مشارکت، سازمان 
مجاهدین انقالب اسالمی و برخی گروه های سیاسی دیگر در آن انتخابات موضع عدم رشکت داشتند، 
آن  در  کروبی  مهدی  دبیرکلی  به  مبارز  روحانیون  مجمع  مانند  دیگری  طلب  اصالح  های  گروه  اما 
انتخابات حضور یافتند که این موضوع باعث کدورت هایی بین این دو گروه اصالح طلب شد که با 
انتخابات دو سال بعد ریاست  اثر خود را در  توجه به اختالف های مشابه در دوران مجلس ششم، 
جمهوری و عدم همراهی مشارکتی ها با مهدی کروبی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری نشان داد. 
اختالفی که هنوز که هنوز است، منشا برخی خط بندی های درون طیف اصالحات را می توان به آن 

مقطع نسبت داد.

این همه اثربخشی و اثرپذیری متقابل نهاد انتخابات، احزاب و سیاست در حالی است که انتخابات 
مجلس هفتم، یک انتخابات بی رونق و با موضع عدم رشکت اغلب احزاب بزرگ اصالح طلب بود. 
در انتخابات مهم بعدی در سال 1384 که با رقابت شدید کاندیداها برگزار شد، نقش احزاب و تاثیر 
انتخابات بر احزاب فوق العاده افزایش یافت. متاثر از فضای گرم آن دوره، به عنوان منونه در حالی 
که در سال 1382 تنها حدود 10 نفر از قبل از انتخابات مجلس هفتم جذب حوزه شامل تهران جبهه 
مشارکت شدند، این بار حدود 450 فرم درخواست عضویت، تنها برای عضویت دراین حوزه وصول 
شد که باعث شد سال بعد، اولین انتخابات درون حوزه ای برای تشکیل شورای مرکزی حوزه شامل 
تهران برگزار شود. البته بسیاری از آن افراد پس از خوابیدن تب داغ انتخابات، پی گیر مسایل سیاسی 
به معنای جدی و حزبی آن نشدند، اما با این حال اغلب آن ارتباط ها در قالب سازمان رای و به شکل 
خوشه ای در جبهه مشارکت پی گیری شد و این حوزه را به یکی از فعال ترین و قدرمتندترین بخش 
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به نحوی که در کنگره سال 86 و 87 جبهه مشارکت،  های حزب بزرگ جبهه مشارکت تبدیل کرد. 
این حوزه با توجه به اعضایی از آن که در سایر کمیته ها و شاخه ها مرکزی حزب عضو شده بودند، 
صاحب نه رای در کنگره شد که عدد بسیار مهم و قابل توجهی در رای گیری ها و تصمیم گیری های 
درون حزبی برای یک حوزه محسوب می شود.همه این تحوالت حاصل برنامه ریزی این حوزه برای 
بهره گیری از فرصت انتخابات بود که از انتخابات دور دوم شوراها در سال 1381 آغاز شد، ودر سال 
1382 و مجبس هفتم جدی تر شد و در سال 84 این حوزه را به یک مرکز قدرمتند سیاسی در مجموعه 

ای تاثیرگذار به نام جبهه مشارکت تبدیل کرد. )خرب نامه مشارکت سال 82(

حزب اعتامد ملی

از مهم ترین نسبت های دیگر بین انتخابات و احزاب باید به خلق گروه های سیاسی و احزاب در 
آستانه انتخابات مختلف و یا حاصل یک انتخابات اشاره کرد. به عنوان مثال می توان به حزب اعتامد 
ملی اشاره کرد. انتخابات درهر دوره ای آرایش نیروها را متاثراز تحوالت و نتایج خود می کند. هامن 
طور که اشاره شد پس ازانتخابات ریاست جمهوری سال 84 که متاثر از تحوالت مجلس ششم و سپس 
انتخابات مجلس هفتم بین اصالح طلبان اختالفاتی به وجود آمد، مهدی کروبی، دبیر کل وقت مجمع 
روحانیون مبارز که آن زمان اغلب گفتامن چپ سنتی مذهبی و خط امامی را منایندگی کرده و طیف 
مشارکتی اصالح طلبان را متهم به تندروی می کرد، پس از آنکه تصمیمش برای کاندیداتوری با نظر 
انتخابات بدون کسب حامیت  مخالف هم تشکلی های خویش در مجمع روحانیون مبارز شد و در 
را کسب  توجهی  قابل  رای  پسند خویش،  توده  شعارهای  به  متکی  اصالح طلب،  اصلی  های  تشکل 
کرد، پس از انتخابات از مجمع روحانیون مبارز جدا و حزب اعتامد ملی را تشکیل داد. اعضای حزب 
مهدی کروبی را اغلب اعضای ستادهای او در هامن انتخابات تشکیل می دادند. به این ترتیب تحوالت 

انتخابات مجلس هفتم و سپس ریاست جمهوری نهم، تاسیس یک حزب را در پی خود داشت.

حزب کارگزاران سازندگی ، ملی گراهای داخلی

اما منونه دیگری که تحوالت پیش از انتخابات منجر به تاسیس یک حزب فراگیر شد، شکل گیری حزب 
کارگزاران سازندگی در آستانه انتخابات مجلس پنجم بود. زمانی که محافظه کاران سنتی از پذیرش 
لیست  در  رفسنجانی  هاشمی  اکرب  علی  وقت،  جمهور  رئیس  به  نزدیک  های  تکنوکرات  از  تعدادی 
انتخاباتی خود رس باز زدند، حزب کارگزاران سازندگی متولد شد. حزبی که در مجلس پنجم یکی از 
جریان های اقلیت اما تاثیرگذار را هدایت می کرد و در حامیت از سید محمد خامتی در انتخابات 2 

خرداد 76 نقش موثری ایفا کرد.

رابطه مهم دیگر احزاب و گروه های سیاسی با انتخابات، تقویت و گسرتش گفتامنی مجموعه هایی 
است که حرفی برای گفنت دارند. گفتامن های برخی از احزاب تحت تاثیر سانسور و کنرتل رسانه ها به 
ناچار در سطح جامعه فراموش شده و یا به محاق می روند. انتخابات فرصتی برای احیا این گفتامن ها 

از سویی و به روز کردن دیدگاه فعاالن و گروه های سیاسی از سوی دیگر است.

برای منونه می توان به دو جریان ملی گرای داخلی اشاره کرد. یک سو جبهه ملی که پس از انقالب 
از اغلب بحث و جدل های سیاسی وهم فعالیت برکنار بوده و سیاست صرب و انتظار را دنبال کرده 
است.این حزب دیرپا و تاریخی با همه پشتوانه تاریخی و نظری که دارد به دلیل درحاشیه بودن نه 
توان بازتولید گفتامنی داشته و نه توانسته از فرصت های سیاسی برای معرفی خود به جامعه و نسل 
های جدید سیاسی بهره گیری کند. فرصت هایی که اصلی ترین آنها همین انتخابات ها است که تقریبا 
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هر سال در ایران به بهانه ای برگزار می شود. انتخابات، بحث ها و رقابت های نهفته درآن صیقل 
زننده دیدگاه ها و مواضع همه گروه های سیاسی است تا همچنان تنه به تنه و سپربه سپرجامعه و 
هوادارانشان ، بحث های خود را به روز کنند. اما این جریان ملی گرا تقریبا ازاین فرصت محروم بوده 
است. لذا نه تحول و تطور گفتامنی در این جریان دیده و شنیده می شود و نه در بحث ها و پیش 
بینی های سیاسی، جایی برای این گروه در تحلیل ها در نظر گرفته می شود. اما نهضت آزادی ایران 
و برخی از طیف های ملی مذهبی که آنها هم جز انتخابات دور دوم شوراها، چندان فرصتی برای 
معرفی کاندیدا در انتخابات نداشته اند، به خصوص پس از جنبش اصالحات و دوم خرداد 76، با ارتباط 
گرفنت با احزاب اصالح طلب و حضور در بحث های انتخاباتی که اوج آن در انتخابات سال 84 بود، 
هم خود را به لحاظ گفتامنی به روز کرده، هم تعدادی نیروی جوان را به مجموعه های خود جذب 
کرده و هم در تحوالت جاری و آتی برای خود در تحلیل ها و پیش بینی ها جایی باز کرده است. در 
واقع این مجموعه ها حتی اگر کاندیدا نداشتند و یا موضع عدم رشکت در انتخاباتی را اتخاذ کرده 
اند، اما در هر حال با پدیده انتخابات، به صورت فعال برخورد کرده اند. فعالیتی که اگرچه گرمابخش 
انتخابات می شده، اما در کوران آن، نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی هم پخته و به روز شده اند.

سخن آخر

آنچه آمد خالصه ای از تاثیرات متقابل انتخابات و احزاب در ایران بود. تاثیراتی که به پیش یا پس 
از زمان انتخابات متوقف نشده و همواره منشا تاثیرات بزرگی بوده است. تنها یک انتخابات مجلس 
نهم که اصالح طلبان در آن غایب بوده و عرصه برای رقابت اصولگرایان خالی گذاشته شد، تغییرات 
بسیار در آرایش نیروهای اصولگرا، معرفی چهره های تازه از آنان به جامعه و عرصه سیاسی، و به 
روز شدن برخی نیروهای آنها را در نتیجه ورود به عرصه های اجرایی و کسب اطالعات و تجربه 
گرانقدر ناشی از حضور در مناصب رده باالی حکومتی، در پی داشته است. اتفاقی که شاید در تجدید 
نظر اصالح طلبان برای مشارکت فعال در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در خرداد 1392 بی 

تاثیر نبوده باشد.

انتخابات بره کشان احزاب است و تاکنون براساس تجربه، کسانی که نسبت به این پدیده سیاسی و 
اجتامعی بی تفاوت بوده اند، نه تنها نتوانسته اند به هدف خود برای از مرشوعیت انداخنت انتخابات 
برسند، بلکه خود را از گردونه بحث های روز سیاست و ارتباط با جامعه محروم ساخته اند و بعضا به 

مرور تنها به خاطره پیران سیاست بدل شده اند.

امکان  )به خصوص در رشایط فقدان  انتخابات  از طریق  با جامعه  ارتباط  و  نقد  به رقابت و  سیاست 
کارتشکیالتی مفصل و منظم و نبود رسانه های قوی حزبی( زنده است و هرچقدر که این عرصه ناعادالنه 

باشد، برخورد فعال با آن منافع بزرگی را برای احزاب و متقابال برای نهاد انتخابات درایران در پی دارد.

< > < > < > < > < >

دانشگاه  فعلی  دانشجوی  و  بازرگانی  مدیریت  آموخته  دانش   ،1355 متولد  نژاد،  نورانی  حسین 
سیدنی. رئیس کمیته اطالع رسانی جبهه مشارکت و روزنامه نگار سیاسی که پس از وقایع انتخابات 
88 و جنبش سبز به مدت یک سال در زندان بود. وی همچنین گردآورنده کتاب "عاشورا درگذاربه 

عرصسکوالر" است.
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جرائم انتخاباتی، مانعی 
بررسانتخابات آزاد و سامل درایران

 محمدرضا رسداری

های  دوره  در  شایع  های  پدیده  از  انتخابات،  در  تقلب  و  تخلف   

متوالی برگزاری انتخابات در ایران و از موانع جدی برگزاری انتخابات 
سامل و آزاد بویژه پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد 
انتخاباتی موجود و اعامل  بوده  است. رصف نظر از اینکه قوانین 
سلیقه های نهادهای حکومتی مانع حضور بسیاری از شهروندان در 
انتخابات آزاد می  انتخابات به عنوان کاندیدا و در نتیجه برگزاری 
شود، بررسی ها نشان می دهد رشایط برگزاری انتخابات حتی برای 
انتخاباتی  رقابت  عرصه  وارد  اند  توانسته  که  افرادی  از  دسته  آن 

شوند نیز سامل نیست.
  در مقایسه با چهار نوع انتخابات رسارسی وملی برگزار شده پس از وقوع انقالب در ایران به ترتیب 

تخلفات و تقلبات انتخاباتی در انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا و 
نهایتا مجلس خربگان رهربی مشاهده شده است. در این مقاله تالش می شود تا ابتدا پدیده تقلب و 
تخلف از دید قوانین انتخاباتی ایران بررسی و ضمن تفکیک عوامل موثر در این جرائم  به ذکر موارد 
به مصادیق آن در دوره انتخابات اخیر )ریاست جمهوری سال 88 و مجلس سال 90( اشاره شود. و 

راهکارهای موجود در برخورد با این پدیده  مورد ارزیابی قرار گیرد.

جرائم انتخاباتی، مانعی بررسانتخابات آزاد وسامل درایران - محمدرضا رسداری
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تقلب و تخلف در قوانین انتخاباتی ایران و موارد آن

در میان قوانین چهارگانه انتخابات درایران، قانون انتخابات مجلس و قانون انتخابات ریاست جمهوری  
موارد جرم و تخلف را در انتخابات ارائه کرده اند. قانون انتخابات مجلس در ماده 66 خود 18 مورد و 
قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده 33 خود 17 مورد  را به عنوان جرم انتخاباتی ذکر کرده اند. 
قانون انتخابات شوراها نیز در ماده 67 خود 19 مورد را به عنوان جرم انتخاباتی ذکر کرده است اما 
درقانون انتخابات مجلس خربگان رهربی به جرائم انتخاباتی اشاره ای نشده و از خرید و فروش رای 
تا دخالت غیر قانونی مجریان انتخاباتی در روند رای گیری به عنوان مصادیق جرم انتخاباتی ذکر شده 
است. در این بخش به پاره ای از جرائم انتخاباتی در قانون که شیوع بیشرتی نسبت به موارد اشاره 
شده داشته و در رسنوشت انتخابات تاثیر گذار بوده اند پرداخته و سپس به منونه هایی از موارد رخ 

داده در کشور اشاره می شود.

خرید و فروش رای 

خرید و فروش رای به این معنی است که یک کاندیدا درازای پرداخت پول یا هدیه به رای دهنده 
وی را تشویق به رای دادن به او کند. یا مدارک وی را برای رای دادن می خواهد. خرید و فروش رای 
یکی از جرائم و تخلفات انتخاباتی شایع دردو دوره اخیر بِویژه در شهرهای کوچک، روستاها و حاشیه 

شهرهای بزرگ است، مردم در نواحی روستایی از اطالعات سیاسی محدودتری برخوردارند.

برابر بند 1 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری خرید و فروش رای جرم محسوب می شود. برابر 
ماده 25 این قانون  نیز آرای حاصله از خرید و فروش  باطل خواهد شد. اما در این قانون مجازاتی برای 
آن پیش بینی نشده است. همچنین برابر بند 12 ماده 19  قانون انتخابات مجلس، آرایی که براساس 
خرید و فروش بدست آمده باشد باطل است. همچنین سقف مجازات پیش بینی شده در این قانون 
برای افرادی که مرتکب این جرم شوند سه ماه زندان و پرداخت 500 هزار تومان جریمه نقدی است. 

در سایر قوانین نیز مجازاتی برای این جرم پیش بینی نشده است.

موارد متعددی از این نوع تخلف در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و انتخابات مجلس در سال 90 
گزارش شده است. که در انتخابات سال 88  منجر به بروز اعرتاضات گسرتده و رسکوب آن از سوی 
دولت شد، خرید و فروش رای در سطح گسرتده  از سوی ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد رئیس 
جمهور کنونی  و کارگزاران دولت وی در شهرها و روستاها از سوی کاندیداهای رقیب و رسانه های 

مستقل گزارش شده اند.

کمپین میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از کاندیداهای رقیب در گزارشی که پس از انتخابات 
منترش شد به مواردی از قبیل پرداخت 80 هزار تومان سود سهام عدالت به بیش از چهار میلیون و 
پانصد هزار نفر مددجوی کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان و بیش از 5 میلیون و دویست 
هزار نفر روستایی، اجرای عجوالنه قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از 5/1 سال توقف و پرداخت 
اضافه حقوق های ناشی از آن در ایام تبلیغات انتخاباتی، افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتامعی در 
آستانه انتخابات، پرداخت کمک های نقدی همزمان با ایام تبلیغات انتخاباتی به کسانی که در جریان 

سفرهای استانی هیأت دولت نامه های درخواست کمک داده بودند.

پرستاران،  نظیر  اجتامعی  مختلف  گروه های  به  آن  امثال  و  بُن  سکه،  نقدی،  پرداخت های  چنین  هم 
دانشجویان، اعضای شوراهای اسالمی روستایی، برخی از مدیران و کارکنان دولت و، . . .  توزیع سیب زمینی 
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مجانی در نقاط مختلف کشور، توزیع بن 60 تا 80 هزار تومانی دو سه روز قبل از رأی گیری بین روستائیان،  
توزیع پول توسط فرمانداری ها و کمیته امداد به ویژه در روستاها،  توزیع برنج، آرد، روغن و . . . به ویژه 

در مناطق محروم و دعوت به دادن رأی به محمود احمدی نژاد اشاره کرده است.

برخی از موارد ذکر شده در این گزارش را می توان از مصادیق غیرمستقیم خرید و فروش رای تلقی 
کرد و جزو مواردی دانست که نظام دردوره های گذشته نیز برای تشویق مردم به رشکت در انتخابات 
و نه لزوما رای دادن به کاندیدایی خاص انجام داده است. اما برخی موارد مستقیام می تواند به نفع 
کاندیدای خاص تعبیر گردد. زیرا توزیع مستقیم پول و کاال به شکل گسرتده در انتخابات های ادوار 

گذشته از سوی نهادهای مجری انتخابات امری نادر و بی سابقه بوده است.

در انتخابات دوره گذشته مجلس نیز موارد بی شامری از خرید و فروش رای مشاهده گردیده است. به 
عنوان منونه فرهاد دلق پوش مناینده مجلس در آستارا به موضوع خرید و فروش رای در شهر خود و 
شهرهای "نیر" و" منین"  در استان اردبیل اشاره می کند. )سایت خرب آنالین 15/12/90( عبدالرضا ترابی 
مناینده دوره هشتم گرمسار که خود کاندیدای دور بعدی بوده است گفته است خرید و فروش رای در 

این شهر با مبالغ 40 تا 100 هزار تومان صورت گرفته است. )سایت کلمه 16 اسفند 1390(.

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز خرید و فروش آرا را تایید می کند و از داللی رای 
سخن گفته است. به گفته وی برخی نامزدها به دنبال خرید رای هستند و بعد هم برخی به دنبال 
خرید رای منایندگان و البته رای هر کسی قیمتی دارد.) روزنامه رشق 8 اسفند 90( منایندگان دیگری از 

جمله داریوش قنربی مناینده ایالم نیز به خرید و فروش رای در شهر خویش اشاره کرده اند.

شخصا در زمان برگزاری انتخابات دوره گذشته مجلس در گیالن برس می بردم. و به عنوان روزنامه نگار 
مستقل درگفت وگو با تعدادی از بازرسان انتخابات وهمچنین فعاالن ستادهای انتخاباتی دراین استان 
از خرید و فروش رای درموارد بسیاری اطالع یافتم. ازجمله توزیع پول نقد به مبلغ پنجاه هزارتومان و 

و توزیع پارچه میان مردم در شهرهای مختلف از جمله تالش و رشت در ازای رای دادن.

رای دادن با شناسنامه دیگری، شناسنامه جعلی یا رای دادن بیش از یک بار و رای گرفنت با شناسنامه  
فرد غائب

این  موارد از جمله جرامئی هستند که می توان آن را شایع ترین  تخلف درانتخابات ذکر کرد. بر اساس 
برآوردهای حاصله  از سوی عبدالواحد موسوی الری وزیر پیشین کشور در دوران اصالحات بیش از 
بیست  میلیون شناسنامه بدون صاحب  متعلق به درگذشتگان است ، تا کنون باطل نشده و در اختیار 

افراد است )ایسنا 14 مهر 1384(.

 در انتخابات رای دادن تنها با ارائه شناسنامه امکان پذیر است و این تعداد شناسنامه نقش بالقوه ای 

در تعیین نتیجه انتخابات بویژه درانتخابات مجلس وعمدتا در شهرهای کوچک می توانسته  ایفا کند. 
همواره در زمان انتخابات در درون وزارت کشور این بحث وجود داشته که چطور می توان شناسنامه 
ها را چنان کنرتل کرد که باطل شده ها وارد چرخه آراء نگردد. و به صورت آرای بدون صاحب به 
انتخابات  قانون  با اصالح  آنکه  تا  این معضل بدون چاره می ماند  باز  اما  صندوق ها ریخته نشوند. 

ریاست جمهوری در سال گذشته ارائه کارت ملی به همراه شناسنامه در هنگام اخذ رای الزامی شد.

در قوانین انتخاباتی ایران رای دادن با شناسنامه دیگری، یا شناسنامه جعلی و همچنین رای دادن بیش 
مجازاتهایی همچون حبس و جریمه نقدی برای  و 76  و قانونگذار در مواد 75  از یکبار جرم است. 
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مرتکبین پیش بینی کرده است. مصادیق این نوع جرائم در انتخابات دوره گذشته مجلس و ریاست 
جمهوری در ایران متعدد است.

کمپین میرحسین موسوی به پاره ای از این موارد از جمله ، رأی گیری مکرر، دادن چند برگه رأی به 
افراد خاص، مهرنکردن شناسنامه، اخذ رأی بدون شناسنامه، اخذ رأی با کارت ملی و یا رأی گیری با 
شناسنامه غیر یا مجعول، خرید و فروش شناسنامه، رأی نویسی خارج از صندوق یا نوشنت رأی برای 

دیگران، اخذ رأی از غیرواجدان رشایط از جمله افراد زیر 18 سال اشاره کرده است.

خربگزاری انتخاب نیز دراین مورد گزارشی از مشاهدات خربنگار خود را یک حوزه انتخاباتی منترش 
کرده بود. به گزارش این خربگزاری در شعبه 2059 اخذ رای تهران، رئیس شعبه به شهروندانی که به 
این محل برای رای دادن مراجعه کرده بودند گفته است" با توجه به طوالنی بودن صفوف رای، می 
توانید شناسنامه خود را تحویل دهید و نام نامزد مورد نظر را روی کاغد کوچکی به ما بدهید تا ما این 
کار را انجام دهیم" همچنین در شعبه ی 2201 تهران ، رئیس این شعبه از مردم می خواهد که در ابتدا 
شناسنامه را به یکی از اعضای این شعبه تحویل داده و پس از نیم ساعت با صدا زدن صاحب شناسنامه 
برگ انتخاباتی را به آنها تحویل دهند. این درحالیست که امکان جا به جایی تعرفه و همچنین زدن 
چندین تعرفه به نام صاحب شناسنامه به سادگی در این موارد وجود داشته است. آرای بدست آمده 

ناشی از این تخلفات برابر ماده 25 قانون انتخابات ریاست جمهوری باطل محسوب می شود.

در انتخابات دوره گذشته مجلس نیز موارد بیشامری از این نوع تخلف گزارش شده است. در مواردی 
در روستا ها و شهر های کوچک شناسنامه افراد واجد رشایط را به مبلغ 15 هزار تومان اجاره می  کردند. 
چند تن از منایندگان با تایید این خرب گفتند که رقبای شان دست به انجام این عمل می زدند و آنها 
همواره ازاین خطا ها مصون هستند. )پایگاه خربی تحلیلی مازندران 20/4/90( در کاشان رقبای شکست 
خورده ادعا کرده اند که کاندیدای پیروز که فردی نظامی بود از آرای رسبازان وظیفه بدون شناسنامه 

به نفع خویش استفاده کرده است.

برخی  در  است.  بوده  کوچک  شهرهای  در  عمدتا  انتخاباتی  معضالت  از  نیز  جعلی  های  شناسنامه   

شهرهای بوشهر و خوزستان نیز گزارشهایی از سوی برخی سایتها و وبالگهای محلی مبنی بر دخالت 
هزاران شناسنامه جعلی در انتخابات منترش شده است.

یکی از روشهای رایج برای رای دادن بیش از یکبار پاک کردن مهر شناسنامه و حضور دوباره بر پای 
صندوق رای دیگر بوده است. در ادامه به نحوه سازمان دهی این نوع تخلف از سوی نهادهای نظامی 

و تبانی آنها با مسئوالن اخذ رای اشاره خواهد شد.

اما محمد ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال کشور ادعا کرده است در انتخابات دور گذشته 
مجلس امکان رای دادن بیش از یک بار ممکن نبوده است. به گفته وی کلیه شعب اخذ رای به پایگاه 
وزارت کشور متصل بودند. و به این ترتیب با استفاده از شامره ملی، امکان بیش از یکبار رای دادن 
برای هیچ یک از ایرانیان وجود نداشت )پایگاه خربی تحلیلی فردا 17 اسفند 90(. استفاده از شامره ملی 
یکی از روشهای موثر در جلوگیری از تکرر در رای گیری است، زیرا هر ایرانی رصفا دارای یک شامره 
ملی است. کلیه اطالعات فرد مورد نظر از طریق این شامره قابل دسرتس است. با این حال وزیر کشور 
در این دوره اعالم کرده بود که ارائه کارت ملی برای رای دادن الزامی نیست. این اظهارات به این 
دلیل است که آمار مشارکت کنندگان در انتخابات کاهش نیابد. تا نظام از منظر تبلیغاتی دچار مشکل 
نشود. زیرا بسیاری از رای دهندگان از الزامی شدن ارائه کارت ملی بی اطالع بوده اند و از این رو در 
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صورت ملزم شدن به ارائه کارت ملی از دادن رای باز می ماندند.

تخلفات مجریان و ناظران انتخابات

حجم عمده تخلفات انتخاباتی در ایران به مجریان و ناظران آن باز می گردد. گرچه این امر قابل ترسی 
به کلیه مجریان انتخابات نیست،  اما شواهد نشان می دهد عمده تخلفات بر رس صندوقهای رای و از 
سوی مجریانی صورت می گیرد که مسئولیت برگزاری انتخابات از جمله رای گیری و شامرش آرا را 
عهده دار هستند. رصف نظر از انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت که یک شبکه کامال 
منجسم به شکلی مافیایی مدیریت انتخابات را دست داشت، در انتخابات مجلس  نیز مواردی از این 

دست به چشم خورده است که توانسته رسنوشت انتخابات را در برخی مناطق تغییر دهد.

سیستم اجرایی انتخابات

پیش از ترشیح این دسته از تخلفات، الزم است اشاره ای مخترص به سیستم اجرایی انتخابات در ایران 
داشته باشیم. در ایران یک ستاد که به ستاد انتخابات کشور موسوم است و رئیس آن از سوی وزیر کشور 
منصوب می شود وظیفه اجرای انتخابات را بر عهده دارد. پیش از زمان رشوع ثبت نام کاندیداها، این 
ستاد آغاز بکار کرده و متناظر آن نیز در کلیه استانهای کشور برپا می شود. این ستادها وظیفه هامهنگی 
امور کالن مربوط به انتخابات از جمله پشتیبانی، اطالع رسانی، تامین امنیت و جمع آوری آرا را بر عهده 

دارند. اما مجریان اصلی انتخابات فرمانداران و بخشداران درشهرها و روستاها هستند.

بر اساس کلیه قوانین انتخاباتی، هر شهر بر حسب جمعیت خویش به چندین حوزه رای گیری تقسیم 
می شود و در هر حوزه یک یا چند صندوق قرار می گیرد. فرماندار یا بخشدار درهر صندوق رای یک 
مناینده دارد. ولی مسئولیت صندوق با گروهی از افراد محلی است که پیشرت از سوی هیات اجرایی 
انتخابات درهر شهر که توسط فرماندار و با تایید هیات نظارت تعیین شده اند برگزیده می شوند. 
ترکیب این هیاتها معموال ثابت است. اما بعضا می تواند با تشخیص فرماندار تغییر کند. صندوقهای رای 
معموال در مدارس، مساجد یا سازمانهای دولتی برپا می شوند. همچنین تعدادی از صندوقهای رای به 

شکل سیار هستند که برای بیامرستانها، پادگانها یا مناطق دور افتاده پیش بینی شده اند.

داشت.  قرار  مساجد  در  که  بوده  و صندوقهایی  سیار  در صندوقهای  مجریان  تخلفات  عمده  پیشرت   

مجریان انتخابات در این حوزه ها بیشرت ازاعضای پایگاه بسیج هستند که در انتخابات معموال از نامزد 
خاص مورد حامیت خود به صورت غیرعلنی پشتیبانی می کردند. در مدارس بیشرت از کادر اداری و 
معلامن برای اجرای انتخابات استفاده می شود. در دوره اصالحات، تالش شد تعداد کمرتی از حوزه 
ها در مساجد قرار گیرد و تعدادی از مساجد که پیشرت تخلفاتی در این زمینه مرتکب شده بودند کنار 
با دوره  از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد بشدت تغییر کرده و  اما رشایط پس  گذاشته شدند. 
گذشته بسیار متفاوت شد. فرمانداران و بخشداران که بسیاری از آنان پیشرت از اعضای سپاه پاسداران 
بودند بدون در نظر گرفنت قوانین رصفا به توصیه های مدیران ارشد خود، همچون سلسله مراتب 
نظامی عمل می کردند. انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت اوج فرمان پذیری بی چون 
و چرای فرمانداران و بخشداران از دستوراتی بود که مستقیام از سوی ستاد انتخابات کشور به آنان 
ابالغ می شد. و آنان نیز به منایندگان و مجریان انتخابات ابالغ می کردند. این اتفاق با هامهنگی کامل 
هیاتهای نظارت صورت می گرفت، زیرا عمال هم مجریان ارشد و هم ناظران ارشد از محمود احمدی 

نژاد حامیت می کردند.
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و  گیری  رأی  در  تقلب  ها،  تعرفه  یا  آراء  کردن  زیاد  و  کم  ازجمله،  مواردی  انتخاباتی  قوانین  در 
شامرش آراء،، تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات، توصیه به نوشنت اسم 
تبدیل  و  تغییر  بازرسان،  و  ناظرین  رأی،  اخذ  اعضای شعبه  از طرف  کاندیدای معین در ورقه رأی 
یا جعل و یا ربودن و یا معدوم منودن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت 
جلسات و تلکس و تلفن گرامها و تلگراف ها، بازکردن و یا شکسنت قفل محل نگهداری و الک و مهر 
صندوق های رأی بدون مجوز قانونی، جابجایی، دخل و ترصف و یا معدوم منودن اسناد انتخاباتی 
بدون مجوز قانونی، انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه 
یا  شناسنامه  یا  تعرفه  برگ  ممهور منودن  از  کردن  قبیل خودداری  از  باشد  رأی  اخذ  اعضای شعبه 
انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده، به عنوان جرائم مجریان و ناظران انتخاباتی ذکر 
شده است. قانونگذار همچنین مجازاتهایی چون حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی را 

برای مرتکبین آن پیش بینی کرده است.

گزارشات کمپین موسوی

گزارشهایی که در این زمینه از سوی کمپین میر حسین موسوی منترش شده به تخلفات مجریان و   

ناظران در انتخابات 88  پرداخته است. از جمله دراین گزارش به: تغییر مکان، تغییر شامره یا شکسته 
شدن پلمپ صندوق ها، گم شدن یا خارج شدن تعرفه ها، خروج دسته های برگه رأی از شعب، پیدا شدن 
ته برگ  بهای تعرفه نوشته شده با رسیالی مشخص خارج از صندوق ها، مهر نداشنت برگه رأی، گم شدن 
مهر انتخاباتی یا خروج آن از شعبه، رأی نویسی خارج از صندوق یا نوشنت رأی برای دیگران، اخذ رأی 
از غیرواجدان رشایط از جمله افراد زیر 18 سال، عدم پاکسازی شعب از مواد تبلیغی آقای احمدی نژاد، 
تقلب در شامرش آراء از جمله در تغییر کد 4 به 44، اخراج مناینده میر حسین موسوی در بسیاری از 
شعب قبل از شامرش یا پلمپ صندوق و در نتیجه تقویت شائبه خواندن آراء دیگر کاندیداها به نفع 
نامزد دولت، عدم نظارت بر تنظیم صورتجلسات شعب اخذ رأی و تطبیق دقیق آراء شامرش شده با 

صورتجلسه تنظیمی اشاره شده است.

این موارد تخلفاتی است که از سوی مجریان حوزه های رای گیری و فعاالن کمپین انتخاباتی موسوی 
گزارش شده اند. اما در سطح کالن تخلفات صورت گرفته بیش از موارد مذکور بود که اساسا نشان از 
یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده حکومتی داشت. مواردی چون، تدارک مهر انتخاباتی به تعداد 
رأی  اخذ  از شعب  برخی  در  تعرفه  کمبود  اضافی،  تعرفه  میلیونها  نیز  و  موردنیاز  برابر  دو  از  بیش 
علیرغم چاپ میلیونها تعرفه اضافی، تعجیل در خامته دادن زمان رأی گیری با وجود تقاضاهای مکرر 
مبنی بر متدید ساعت اخذ رأی، اعالم زودهنگام نتایج آراء پیش از خامته رأی گیری در متامی شعب و 
مطابق با نسبت حاکم در نتیجه نهایی آراء و نیز بدون هامهنگی معمول با شورای نگهبان،چاپ 22 تا 
32 میلیون برگ تعرفه که تعداد نامشخصی از آنها بدون شامره رسیال بوده و با اجازه آیت الله جنتی 

دبیر شورای نگهبان )تایید کننده نهایی نتیجه انتخابات( صورت گرفته است.

این موارد رصف نظر از سیاست ویژه ستاد انتخابات کشور در نحوه تجمیع آرا بود که به شیوه ای 
مافیایی و بدون حضور منایندگان کاندیداها و حتی کارکنان عادی ستاد انتخابات کشور صورت گرفت 

که در نوع خویش بی سابقه بوده است.

آخرین انتخابات مجلس

و  فرمانداران  در سطح  انتخابات  از سوی مجریان  متعددی  تخلفات  نیز  گذشته  انتخابات مجلس  در 
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متصدیان اخذ و شامرش آرا گزارش شد. به عنوان منونه، در این انتخابات تعدادی از منایندگان مجلس به 
مواردی از تخلفات مدیران ارشد انتخابات اشاره کرده اند. نورالله حیدری مناینده شهر اردل در استان 
چهار محال و بختیاری در تذکری به مصطفی محمدنجار وزیر کشور خواستار برخورد وی با رئیس ستاد 
انتخابات کشوربه دلیل دخالت های مستقیم و غیرمستقیم در حوزه اردل و برخورد با استاندار چهار 

محال و بختیاری به دلیل تخلفات انتخاباتی وی شد.

در شهر کوهستانی سپیدان در استان فارس گزارش مفصلی از نحوه تخلفات فرماندار و مجریان زیر 
این گزارش آمده است که در بخش  از  در بخشهایی  مجموعه وی در یک وبالگ منترش شده است. 
مرکزی شهر اردکان از توابع سپیدان میزان رای ریخته شده به صندوقها برای منایندگان کاندیداها شبهه 
برانگیز بوده است. و حتی اعرتاضاتی از طرف منایندگان کاندیداها صورت پذیرفته که این آرا از کجا 
وارد صندوق شده اند. در این گزارش همچنین به مواردی از جمله آنکه تعداد زیادی شناسنامه و کارت 
ملی از فردی که گفته شده ِرئیس دانشگاه پیام نور بوده به همراه یک عدد صندوق اخذ رای بدست 

آمده و فرد مذکور بازداشت شده است.

از  بهزیستی شده و پس  اداره  وارد ساختامن  الهویه  افرادی مجهول  همچنین صندوقی دیگر توسط 
ساعاتی این صندوق توسط این افراد از این حوزه خارج می گردد یا صندوق دیگری وارد خانه ای 
شخصی میگردد و دوساعت بعد بیرون می آید و همچنین تعداد زیاد تعرفه هایی بیرون از حوزه 

دست فرد بسیار متدینی دیده می شود که در حال نوشنت است

دراین گزارش به چندین محموله ساک پر از شناسنامه و کارت ملی نیز که وارد شهر اردکان و در بین 
مردم توزیع شده اشاره کرده اند. از آن سو افرادی بصورت مکرر وارد حوزه رای گیری شده و دوباره 
خارج می شوند. برگه های رای به صورت دسته ای به یک نفررای دهنده داده می شد )با گفنت رمز از 
قبل طراحی شده(. همچنین شناسنامه ها فاقد مهر اخذ رای بوده و در مواقعی فاقد مهر توسط مسئول 

هیات اجرایی بود )اعرتاض برخی از منایندگان کاندیداها مستند می باشد(.

ضمن آنکه درگیری منایندگان کاندیدا با مناینده فرماندار و هیاتهای اجرایی جزء الینفک این رای گیری 
بوده و به صورت دائم این درگیری وجود داشته و حتی در مواقعی به زد و خرد فیزیکی انجامیده 

است )نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم اسفند 1390ساعت 17:5  توسط دلسوخته نظام و وطن(

جانبداری مدیران اجرایی انتخابات از یک یا چند کاندیدا در انتخابات مجلس نیز یکی از موارد شایع 
انتخابات  در  است.  بوده  نژاد  احمدی  محمود  جمهوری  ریاست  دردوره  جمله  از  گذشته  ادوار  در 
گذشته مجلس موارد متعددی از جانبداری فرمانداران و چینش عوامل اجرایی انتخابات به نفع یک 
نامزد خاص از سوی سایر کاندیداها که خود مناینده در مجلس پیشین بوده اند از رسارس کشور گزارش 
شده است است که از جمله می توان به شهرهایی چون ماکو و استارا در شامل غرب و شامل ایران، 
ایران، زابل در جنوب رشقی و  ایران، اسفراین در شامل رشقی  گچساران و سپیدان در جنوب غرب 
از  نگرانی  اشاره کرد.  از رسارس کشور  به عنوان منونه هایی  ایران  فالورجان و رباط کریم در مرکز 
دخالت عوامل اجرایی در انتخابات پس از تجربه انتخابات ریاست جمهوری حتی دغدغه بسیاری از 
مقامات جمهوری اسالمی در دستگاه قضایی و مجلس نیز بوده است. از این رو دستگاه قضایی ایران 
با تاسیس ستادی با عنوان پیشگیری از تخلفات انتخاباتی درصدد نظارت بیشرت بر وقوع جرائم از سوی 

مجریان برای انتخابات آینده برآمده است.
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سخن آخر

ساختار انتخابات در ایران، ساختاری متمرکز و وابسته به حاکمیت است. چه بخش اجرا کننده که به 
جامعه مدنی از  دولت وابسته است و چه نهاد نظارتی که وابسته به رهرب جمهوری اسالمی است. 
جمله سازمانهای غیر دولتی، احزاب، رسانه ها هیچ یک نقشی در روند برگزاری و نظارت بر انتخابات 
را ندارند. از این رو عمده تخلفات انتخاباتی از سوی افرادی صورت می گیرد که وابسته به نهادهای 
مجری یا ناظر بر انتخابات هستند. تخلفات شهروندان یا کاندیداهای مستقل بسیار ناچیز است. در 
واقع می توان گفت وقوع جرائم انتخاباتی بدون حامیت نهادهای مجری و ناظر بسادگی امکان پذیر 
نیست. شواهد نشان می دهد که عمده تخلفات از جمله خرید و فروش رای و رای دادن با مدارک 
تقلبی یا متعلق به غیر از سوی نامزدهایی صورت گرفته است که رابطه نزدیکی با دولت یا نهادهای 

نظارتی داشته اند.

اما تخلفاتی مثل خرید و فروش رای از پدیده هایی است که رواج آن در هشت سال اخیر بسیار اتفاق 
افتاده است. و این امر مستقیام به سیاستهایی باز می گردد که دولت خود در بوجود آوردن آن نقش 
داشته، و وخامت بیشرت اوضاع اقتصادی و توسعه فقر نیز بر رواج این پدیده بویژه در مناطق کمرت 
اخذ  و  آرا  مکانیزه کردن سیستم شامرش  در  پیرشفتهای حاصله  علیرغم  افزوده است.  یافته  توسعه 
رای، نقش انسان همچنان تعیین کننده است. و عمدتا اراده مجریان و ناظران انتخاباتی بجای اراده 

شهروندان در اعالم نتیجه آراء دخالت دارد.

جرائم  و  تخلفات  به  رسیدگی  در  ایران  قضایی  مسئوالن  سوی  از  قاطعیتی  کنون  تا  دیگر  سوی  از 
انتخاباتی به شکلی ملموس و علنی دیده نشده است. معموال در پاره ای از موارد با رخ دادن تخلفاتی 
در رای گیری یا شامرش، آرا برخی صندوقها یا انتخابات برخی شهرها از سوی شورای نگهبان باطل 
شده است. اما جزییاتی از چگونگی تخلف صورت گرفته و اینکه با چه مستنداتی این ابطال صورت 
گرفته منترش منی شود. در واقع نهاد ناظر بر انتخابات در ایران هیچ مسئولیتی برای پاسخ گویی به 
نحوه عملکرد خویش ندارد. از این رو روشن نیست در این روند آیا مجرمان انتخاباتی نیز شناسایی یا 

مجازات می شوند یا خیر؟

عدم رسیدگی شفاف و دقیق به تخلفات انتخاباتی و برخورد قانون نسبت به افرادی که در قالب حامی 
کاندیداها یا مجریان انتخاباتی مرتکب جرم شده اند یکی از موانع جدی انتخابات آزاد و سامل در ایران 
است و ریشه آن به بینشی باز می گردد که برخی از روحانیون سنتی با نفوذ نسبت به انتخابات دارند. 
از این زاویه انتخابات در اصل یک امر ترشیفاتی است . و لذا ارتکاب به تخلف انتخاباتی نیز منجر به 
گناه نخواهد شد. در برخی موارد حتی فتاوی نانوشته ای نیز برای توصیه به امر تقلب از بیم انتخاب 

افراد ناصالح صادر شده است که از دایره این بحث خارج است.

< > < > < > < > < >

با نرشیات کشورازجمله روزنامه رشق  نگار  به عنوان روزنامه  ازسال 1375  محمدرضا رسداری   -

همکاری کرده است. اوهم چنین برای سایت های جرس، روز و تهران ریویو می نویسد.
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نگرش فقهی به انتخابات درایران
 کامیار بهرنگ

انتخابات در ایران و جامعه اسالمی به عنوان پدیده ای نوین شناخته 
می شود، اما درعین حال انتخاب امری  است که در مورد آن آیاتی و 
احادیثی متعددی موجود است. این موضوع  به دو طریق قابل بررسی 
است که در واقع این دو الزم وملزوم یکدیگرند. زیرا درجامعه ای که 
اختیار و انتخاب تعریف شفافی نداشته باشد، منی توان انتخابات را 
به عنوان یکی از سطوح و عرصه های مهم مشارکت سیاسی بررسی 
کرد. مفاهیمی دینی که درآن نوعی انتخاب، مشورت و نظرخواهی 
بندی می شوند:  عمومی دیده می شود به سه دسته ی  کلی تقسیم 

مشاورت، اجامع و بیعت.
قرائت های قرآنی

از این سه مفهوم به مانند بسیاری از مفاهیم دیگر قرائت های متفاوتی وجود دارد که می تواند گاه 
متناقض نیز باشد. از همین روی می توان سه برداشت فقه سنتی، که به تفسیر وارد منی شود، فقه شیعه، 
با نگاه هرمونوتیک به آن را و در آخر فقه شیعی، با تفسیر والیی را مرجع تقسیم بندی ها قرار داد. 
درمورد اصل <مشورت> درقرآن دوباربه رصاحت بیان شده است. از این آیات در جمهوری اسالمی 
نیز درعرصه ی انتخابات به عنوان شعار استفاده می شود: آیه 159 سوره آل عمران، <َو شاِوْرُهْم ىف 
االَْمِر> )در کارها با آنها مشورت کن( و دیگری در آیه 38 سوره شوری، <َو أَْمُرُهْم شوَرى بَيْنُهْم> )و 
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کارهای شان به طریق مشورت در میان آنان صورت می گیرد(. این دو آیه در همین ابتدای بحث وارد 
تقسیم بندی های سه گانه ی دوم می شوند و تعابیر و تفاسیر بسیاری را با خود به همراه می آورند. به 
واقع با این آیات خداوند به پیغمرب خود و متام مسلامنان راهی را نشان می دهد که در امور یومیه خود 

به آیات قرآن رجوع نکرده و موضوعات را با مشورت و در چهارچوب قوانین کلی اسالم حل کنند.

اما در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، به رصاحت و با اشاره به یکی ازهمین آیات، به نحوی پایه ی 
اصلی برای آماده سازی ذهنی و رشعی برای اصل والیت فقیه پیاده می شود. چنانچه درقانون اساسی نیز 
حق مشورت دادن به فرد اعطا می شود اما حدود آن را هامن قانون و چهارچوب های آن را ولی فقیه 
مشخص می کند. در واقع اینجا مشورت، که درقانون از آن به عنوان انتخابات یاد می شود، منایش نظر 

مردم به ولی فقیه تعبیر شده است و او تصمیم گیرنده ی نهایی برای اجرای حکم الهی است.

باید به این موضوع توجه داشت که حکم رئیس جمهورمنتخب اکرثیت مردم، تا زمانی که ازسوی ولی 
فقیه تنفیذ نشود، قانونا اعتبارندارد وازسوی دیگرعزل رییس جمهورمنتخب نیزدرهمین مسیر حتی 
پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری و یا رای مجلس مبنی برعدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، 
در  مصوب  قانون  اولین  که  داشت  توجه  باید  نیز  را  نکته  این  برسد.  فقیه  ولی  تایید  به  می بایست 
جمهوری اسالمی با وجود چنین اختیاراتی برای ولی فقیه )رهرب(، اما تنها رییس جمهور در مقابل ملت 
پاسخگو است، که این امر در اصالحیه قانون اساسی به ملت، رهرب و مجلس شورای اسالمی تغییر می 

کند. این تغییر را حتی می شود در منش دومین رهرب جمهوری اسالمی ایران نیز مشاهده منود.

سید روح الله خمینی جایگاه خود را در واقع هامن رهربی می دید که کلیات و چهارچوب ها را تعیین 
کند و حتی با تبین و پررنگ کردن احکام ثانویه، حکم به تعطیلی احکام اولیه و مستقیم خدا، همچون 
به مردم واگذار کند، چنانچه در  اشاره شد،  آیه هایی که  آن  اساس  بر  را  امور مملکت  و  حج بدهد 

انتخابات اول ریاست جمهوری شاهد آن بودیم.

البته این رویه ای بود که به تدریج و با کهولت سن و قدرت یابی شبکه های اطراف او، کمرنگ و کمرنگ 
تر شد. این نقش به واقع سایه ای از امامت و مرتبه ای از رشیعت را برای شخص او ترسیم می کرد که 
به هیچ شکلی در قامت سید علی خامنه ای مشاهده منی شود. سید علی خامنه ای از آنجایی که خود 
می داند با نقض رصیح قانون اساسی مبنی برمرجعیت رهربجمهوری اسالمی و به واسطه ی نامه ای 
که قرائت آن پس از مرگ سید روح الله خمینی در مجلس خربگان رهربی صورت گرفت، به قدرت 
رسیده است، و منی توانست و منی تواند در مقابل مراجع، حتی بخشی از آن سایه ای باشد که اولین رهرب 

جمهوری اسالمی برامور رشعی و سیاسی مردم داشت.

این نقص را شام می توانید در دستورات مکرر او و همچنین ورود به جزئی ترین مسائل کشورمشاهده 
کنید. و همین حضورمکرر، آثار والیت او را هر روز کمرنگ تر می کند. با این نگاه می بینیم که والیت 
فقیه و برداشت مشورتی این نگاه از آیات قرآن، منی تواند صورت واحدی داشته باشد و در هر دوره 

این تفسیر ولی است که حکم خدا را به نحوی اجرا می کند.

اما نگاهی دیگر، استفاده از این آیات را برای توجیه مفاهیمی مانند شوراهای اسالمی شهر و روستا 
اشتباه می داند و بر این باور است که این آیات در محدوده ی جغرافیای خاص شبه جزیره عربستان و 
در زمان مشخص نازل شده است. این نگاه براین باور است که این آیات در مقامی بوده اند که امت 
اسالم به پیامرب در اموری که درقرآن به رصاحت ذکرنشده، مشورت می داده است و همین سنت در 
زمان خلفای راشدین به صورت مشورت اهل حل و عقد و همچنین امر به معروف و نهی از منکر 
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ولی امر )خلیفه( ادامه یافته است. )البته موضوع مشورت اهل حد و عقد که در ادامه به آن اشاراتی 
خواهیم داشت، مرجع بحث بسیاری میان شیعه و سنی است که در این مطلب محل بحث ما نیست.(

به  این موضوع در چهارچوب جامعه ی آن روز شبه جزیره عربستان و بعدها رسزمین های اسالمی 
نوعی آزادی و مشارکت سیاسی و درنگاهی دیگر دموکراسی ارسطویی است که تعیین رهربی سیاسی 
جامعه را نه به رای مردم که به رای نخبگان مردم تعریف می منود. به واقع با ورود به بحث اهل حل 
و عقد می توان بخش دوم و سوم آیات و روایات در اسالم را مبنی بر اجامع در امور نیز بررسی کرد. 
ُسوَل َوأُْوِل األَْمِر ِمنُكْم فَِإن  با توجه به آیه ی 59 سوره نسا، <يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَِطيُعواْ اللَّه َوأَِطيُعواْ الرَّ
ُسوِل إِن كُنتُْم تُْؤِمُنوَن ِباللِّه َوالْيَْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْيٌ َوأَْحَسُن تَأِْويال>  ٍء فَُردُّوُه إَِل اللِّه َوالرَّ تََناَزْعتُْم ِف َشْ
)اى كساىن كه اميان آورده ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامرب و اولياى امر خود را اطاعت كنيد، پس هرگاه 
درامرى اختالف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسني اميان داريد آن را به خدا و پيامربعرضه بداريد 
اين بهرت و نيک فرجام تر است(. فقه سنتی در این میان <اولی االمر> را در کلیت دانشمندان و علامیی 
می داند که حکم آنها منطبق برحکم خدا باشد و یا منتخب اهل حد و عقد باشد و با این نگاه <اولی 
االمر> را به حاکامن برحق تفسیر می کند و درهمین مسیرفکری، مشورت مردم را نه یک نظر که 
با حکم خدا در قرآن  انطباق آن  وظیفه دارد  <اولی االمر>  این میان  انتخاب تعریف می کند که در 
و سنت پیامرب را به مردم اعالم و نه اجبار کند. حتی تفسیری دیگری که برحدیث غدیر واقع است 
می گوید، علی بن ابیطالب، والیت مسلامنان را حق خود می دانسته است و بر خالف آنچه 19 سال 
او به آن  با  تا زمان بیعت مردم  از فوت پیغمرب اسالم  سکوت تعبیر می کنند، در چندین خطبه بعد 
حدیث اشاره می کند، اما نکته ی مهم آنجا است که او همین والیت و یا به تعبیری خالفت را نه تنها 

برپایه ی گفتار پیامرب که براصل خواست مردم استوار می کند.

این نگاه که مرشوعیت سیاسی )خالفت( را از مرشوعیت فقهی )والیت( جدا می کند، در ادامه ی تاریخ 
امامان شیعه نیز مشهود است، چرا که هیچکدام از امامان، مقام خالفت نداشته اند و البته مقام والیت 
آنها نیز به گسرته ی شیعیان محدود می شود. اما در جمهوری اسالمی تاکید می شود که مقام والیت و 
خالفت می بایست در قامت یک نفر ظاهر شود و او نه به رای مردم، که می تواند بیعت تعبیر شود، 
بلکه بر آمده از نگاه مجلس خربگان رهربی خواهد بود. نکته ی مهم آنجا است که یکی از مهمرتین 
ایراداتی که برخی فقهای شیعه به شیوه ی انتخاب و بیعت خلفای راشدین وارد می کنند، همین است 
که اجامع درجامعه اسالمی را به اجامع در اهل حل و عقد و یا حتی اکرثیت آنها تقلیل داده اند. حال 
آنکه امروز ساختار سیاسی نظام جمهوری اسالمی نه تنها بر هامن پایه است، که مجموعه ی عاملانی 
که خلیفه و به تعبیر خودشان »ولی امر مسلمین جهان« را انتخاب می کنند، هر روز با اعامل سلیقه 

محدود تر می کنند.

اجامع

بخشی  و  علام مرشوع می دانند  میان  تنها  را  اجامع  عده ای  اختالف است.  نیز محل  اجامع  واقع  به 
دیگر آن را بدون حضور عام امت اسالم مرجع منی دانند. برخی نیز بر پایه ی شیوه ی رفتاری خلفای 
راشده، اجامع را حاصل اتفاق رای علامیی می دانند که مورد مسائلی که درقرآن و سنت به وضوح 
ذکری نیامده است، در حضور خلیفه می توانند به اتفاق، فتوا صادر کنند. اما نگاهی که حتی در بخشی 
از شیعه نیز رواج دارد، اجامعی را، رای و نظر افرادی خربه می  داند که در آن مسئله خاص تخصص 
نیز بر می آید، ولی جایگاه آن را والیت امری  این نگاه حتی در تایید جایگاه <والیت فقیه>  دارند. 
برامورفقهی مردم، نه امور سیاسی می داند. با این تفسیر ولی فقیه بر آمده از اجامع علامی مسلامن 



عرصه سوم - پرونده انتخابات, مجموعه مقاالت - 1392

73

نگرش فقهی به انتخابات درایران - کامیار بهرنگ

انتخاب می شود و چنان قدرتی را دارا است که پس از مشورت با علم، در مورد حکم و یا احکامی 
که رضوری است فتوی صادر کند و براساس آيه ای که در باال به آن اشاره شد، اطاعت از حکم <اولی 

االمر> محسوب می شود.

انتخابات و تفاسیر فوق

با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران می توان موضوع انتخابات آزاد را با توجه به تفاسیر 
فوق از دو جنبه بررسی کرد. البته پیش از آغاز بحث می بایست دو مفهوم انتخابات آزاد در معنای 
انتخابات می تواند در چهارچوب قوانین  از یکدیگر متامیز کرد، به این معنی که  عام و خاص آن را 
موضوعه در یک جغرافیای سیاسی خاص، آزاد تعریف شود و هامن شیوه در کشوری دیگر مورد قبول 
انتخابات آزاد برآمده از منشوری است که به اتفاق آرا در اجالس  در این مطلب معنی عام  نباشد. 
یکصد و پنجاه وچهارم شورای اتحادیه بین املجالس، پاریس26 مارس 1994 به تصویب رسیده است، 
باید توجه داشت که  از اعضای رشکت کننده در آن اجالس بود.  نیز یکی  ایران  و جمهوری اسالمی 
مفاهیمی چون عدالت اجتامعی در جهان معیارهای جغرافیای و تفاوت های مفهومی دارد، اما درعین 
حالی تعاریف پایه ای آن بر مبنای شاخصه های مورد تفاوق در سازمان ملل متحد و یا بانک جهانی 

اندازه  گیری می شود.

پرواضح است که برداشت یک کارگر سوئدی از آزادی و عدالت با کارگری در عربستان سعودی و یا 
چین بسیار متفاوت است، اما این تفاوت نگاه اجازه منی دهد که برای بررسی های آماری رضیب خاصی 
برای جوامع در نظر گرفته شود. انتخابات آزاد نیز چنین مفهومی را در کلیت به همراه خود دارد و 
منی توان با تقسیم بندی جوامع مسلامن و غیرمسلامن به آن پرداخت، مگر آنکه مفهوم را تحت عنوان 

انتخابات آزاد اسالمی تعریف کنیم که مسلام با مفهوم عام آن تفاوت خواهد داشت.

با  اغلب مفاهیم روز، که درگیر  دارد.  نیز جریان  اسالمی  تفاسیر در محافل روشنفکری  این  امروزه 
مفاهیم دینی است به بحث گذاشته شده است، مانند سکوالریسم، دموکراسی، مدرنیته و غیره، اما 
اینجا است که تفاوت تفاسیر قرشی و نو باز هم خود را منایان می کند. آنجا که علامی روشنفکر اسالمی 
تالش می کنند با جدا سازی مفاهیم دنیای نوین از مفاهیم دینی، آنها را نه در یک راستا که درد و 
چهارچوب کامال مجزا بررسی کنند. البته این به معنی غیردینی نگاه کردن به مسائل نیست، چرا که 
اجتامعی است که منی توان   - یا ناخواسته اسالم به مانند دیگرادیان دارای پیام های سیاسی  خواسته 

صورت آن را پذیرفت، ولی ذات آن را باورنداشت.

البته این ذات تفاسیری دارد که به بخش هایی از آن درموضوع انتخاب نگاه کردیم. از سوی دیگر تجربه 
ایران، به خصوص پس از مرشوطیت نشان می دهد که آموزه های ما حتی در  مبارزه ی مدنی مردم 
جایگاه روشنفکری اگر کامال مذهبی نبوده است، همواره رگه های بسیار پررنگی از آن در این مسیر 
وجود داشته و دارد. و به تجربه ثابت شده، مفاهیمی که به طور کامل از دین جدا شده اند، نتوانسته 

اند به جریانی ماندگار تبدیل شوند.

با این نگاه مضامین دین را می توان به سه دسته ی عمومی عبادات، معامالت و سیاست ها تقسیم کرد 
و تفسیر و تعبیر این امور را در چهارچوب قرآن و سنت بر عهده ی فقیه نهاد. این تفسیر )فتوی( در 
واقع یکی از مزیت های اسالم به شامر می آید که با تعبیر رشیعت عقالنی بتواند دو خط رشیعت و 
دستاوردهای امروزین جامعه را درتوازن با یکدیگر ارائه دهد. باید توجه داشت دراین میان تالش برآن 
نیست که اموری چون دموکراسی را با آیه های قرآن و یا سنت پیغمرب تطبیق داد، چرا که چنین امری 
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براساس رشایط زمان و مکان امکان ناپذیراست. چنانکه برخی ازعلامی شیعه نبود زندانی عقیدتی در 
دوران امام اول شیعیان را منونه ی آزادی بیان درشیعه بیان می کنند، حال آنکه حدیث و یا خطبه ای 
مشخص از امامان شیعه در دست نیست که به عدم برخورد با مخالفان اشاره داشته باشد در واقع از 
آنجایی که جزهامن دوره ی مشخص امام اول شیعیان، هیچ یک از امامان در جایگاه خالفت نبوده اند 
و کل نگاه آنان از جایگاه مخالفان خلفا یا اپوزیشن بوده است و برخالف نگاه قرشی به موضوع فقه 
احکام  دادن  دست  به  و  سنت  کتاب،  بر  مسلامنان  موجود  سياسی  و  اجتامعی  واقعيت های  )عرضه 

رشعی( منی توان مسیر مناسبی را پیش گرفت. اما اگربه آن  سه دسته  مضامین اسالم بازگردیم، شاهد 
آن هستیم که یک مسلامن و درعمومیت جامعه ی مسلامن )نه الزاما حاکمیت اسالمی( در موضوع 
عبادات )مناز و روزه و…( یا معاهدات )ازدواج، بیع و …( و سیاست ها )قصاص، دیه، مجازات و…( 
به طور مشخص همواره نیاز دارد به رضورت زمان و مکان به مکاشفه در احکام بپردازد، تا به نحوی 
آنچه را در جامعه زمان پیامرب اسالم وجود نداشته است، استخراج کند. رشح و بحث در دو مضمون 
اول خارج از بحث ماست، اما با ورود به بحث سوم و مضامین سیاسی، ما شاهد آن هستیم که حتی در 
زمان پیامرب اسالم هم با توجه به امکان دسرتسی مستقیم به وحی، اما وجه ی عقالنی و عقالیی نقش 
پررنگی را ایفا می کنند، به نحوی که حتی برای احکامی که اجر اخروی تعیین شده است، به وضوح 
دالیل اجتامعی و دنیوی نیز ترسیم می شود تا جامعه ی اسالمی به آينده ی اخروی عودت داده نشود و 

تاثیر اجرای احکام را در زندگی روزانه ی خود مشاهده کند.

چنانکه برای مثال ابعاد اجتامعی خواندن مناز را در جامعه ی سامل وعده می دهد و در آیه 45 سوره ی 
َوالُْمنَكِر  الَْفْحَشاء  اَلَة تَْنَهى َعِن  إِنَّ الصَّ اَلَة  َوأَِقِم الصَّ الِْكتَاِب  إِلَيَْك ِمَن  عنکبوت می گوید <اتُْل َما أُوِحَي 
َولَِذكُْر اللَِّه أَكْرَبُ َواللَُّه يَْعلَُم َما تَْصَنُعوَن> )آنچه از كتاب به سوى تو وحى شده است بخوان و مناز را برپا 
دار كه مناز از كار زشت و ناپسند باز میدارد و قطعا ياد خدا باالتر است و خدا میداند چه میكنيد ( و 
اَلَة َوأُْمْر ِبالَْمْعُروِف َوانَْه َعِن الُْمنَكِر َواْصرِبْ َعىَل َما  یا در آیه ی 17 سوره لقامن می گوید <يَا بَُنيَّ أَِقِم الصَّ
أََصابََك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر> )اى پرس من مناز را برپا دار و به كار پسنديده وادار و از كار ناپسند باز 

دار و بر آسيبى كه بر تو وارد آمده است شكيبا باش اين "حاىك" از عزم ]و اراده تو در[ امور است(.

توجه باید داشت که فتوی بیشرت در بخش سیاست های اسالم موضوع پیدا می کند و به واقع در راستای 
رمز گشایی از اموری برمی آید که در قرآن رصاحت ندارد و یا در سنت منونه ی عینی از آن وجود 
ندارد. هامنطور که پیشرت اشاره داشتیم، فقه، با این تفسیر که واقعیت های موجود را، بدون مشخص 
کردن واقعیت، به کتاب و سنت ارجاع دهد، خالی از اشکال نخواهد بود. آنجاییکه باید مشخص شود 
آیا نظام دموکراتیک تامین کننده ی آن کرامت انسانی است که در چندین آیه ی قرآن به رصاحت به آن 
اشاره شده است و از سوی دیگر این کرامت فقط از آن مسلامنان است و یا آن بنی آدم که مفهوم عام 
متام شهروندان جامعه را در بر می گیرد؟ به واقع زمانی که کرامت از دید خداوند متعلق به نوع برش 
ْمنا بَنی آَدَم َو َحَملْناُهْم ِفی  است و نه خاصه ی آن، چنانچه در آیه ی 70 سوره ی ارسا می گوید <َو لََقْد کَرَّ
ْن َخلَْقنا تَْفضیالً> )ما آدمیزادگان را گرامى  لْناُهْم َعىل کَثیٍر ِممَّ الرَْبِّ َو الْبَْحِر َو َرَزقْناُهْم ِمَن الطَّیِّباِت َو فَضَّ
داشتیم و آنها را در خشکى و دریا، حمل کردیم و از انواع روزی هاى پاکیزه به آنان روزى دادیم و آنها 
را بر بسیارى از موجوداىت که خلق کرده ایم، برترى بخشیدیم ( و این در جایی است که مراد از »ناس« 
که در برخی آیات به آن اشاره شده است، بخش مشخصی از مردم است که بنا به تفاسیر متعدد، تنها 
به خاندان پیامرب اسالم اشاره دارد. اما در کنار همین نگاه در آیه ی 13 سوره ی حجرات می گوید <یا أیَُّها 
الّناُس إِنَّا َخلَقناکُم َمن َذکٍَر َو أُنثَی َو َجَعَناکُم ُشُعوباً وقَبَائَِل لِتَعاَرفُوا إِنَّ أَکَرَمُکم ِعنَداللِّه أَتَقاکُم إِنَّ اللَه 
َعلیم خبیر> )ای مردم! بی تردید ما همه افراد نوع شام را از یک مرد و زن آفریدیم و شام را قبیله ای 
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بزرگ و کوچک قرار دادیم تا همدیگر بشناسید مسلامً گرامی ترین شام نزد خدا پرهیزکارترین شامست، 
هامنا خداوند بسیار دانا و آگاه است(.

آن  درادامه ی  و  تعریف می شوند  یکسان  برش  نوع  بازهم  آیه  دراین  که  داشت  توجه  باید  اینجا  در 
ارزش معنوی انسانی نزد خدا تعریف می شود. در تفسیر این آیه مرحوم آیت الله منتظری می گوید: 
<باارزش ترين شام نزد خداوند با تقواترين شام هستند، ول اين كرامت ارزىش هيچ تاثيى در حقوق 
اجتامعى ندارد و در حقوق اجتامعى همه انسان ها - رصف نظر از درجه اميان و تقواى آنها - از اين 
گونه حقوق بهره مند هستند.> در ادامه می توان اشاره ای به آیه ی 256 سوره ی بقره نیز داشت که 
ْشُد ِمَن الَْغيِّ فََمْن يَْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َويُْؤِمن ِباللِّه فََقِد اْستَْمَسَك  َ الرُّ يِن قَد تَّبَنيَّ می گوید <الَ إِكَْراَه ِف الدِّ
ِبالُْعْرَوِة الُْوثَْقَى الَ انِفَصاَم لََها َواللُّه َسِميٌع َعلِيٌم> )در دين اكراه - به ناخواه واداشنت - نيست. رهياىب 
(به راه راست( از بدراهى، روشن و منوده شده پس هر كه به طاغوت كافر شود و به خداى اميان آرد 
براستى به دستاويز استوار چنگ زده كه آن را گسسنت نيست و خدا شنوا و داناست( با تفسیر این 
آیه می توان دید که انسان در رسنوشت خود صاحب اختیار است و هیچ انسانی با این نگاه منی تواند 
بر دیگری )جز پیامرب( حجت باشد که به واقع اختیاری است که به مردم واگذار می شود تا در زمان 
مشخص در امور عمومی خود با فردی که واجد رشایط فقاهت است بیعت کند؛ در واقع نه والیت 

فقیه بر مردم که وکالت فقیه از سوی مردم تعبیر می شود.

با این دید اگر به قانون اساسی جمهوری اسالمی و نقش ولی فقیه و مسیر انتخاب او نگاهی دوباره 
عنوان  هیچ  به  فقیه  مطلقه ی  والیت  آن،  اولی  معنی  در  و  فقیه  والیت  دید،  خواهیم  باشیم  داشته 
منی تواند مبنای فقهی داشته باشد، تفسیری که در اصالحیه ی سال 68 و به قدرت رسیدن سید علی 
خامنه ای به شکلی مفصل در قانون اساسی، شکلی قانونی نیز به خود گرفته است. در واقع با این تفسیر 
منی توان موضوع انتخابات و انتخابات آزاد را در رشایطی تعریف منود که رهرب جمهوری اسالمی نه 
بر امور فقهی دولت منتخب و جامعه که بر جزئیات سیاسی - اجتامعی آنان نظارت دارد و این حق 
رشعی را برای خود قائل است که با حکم خود تصمیم جمعی مردم را نقض کند. بی راه نیست که در 
چندین خطبه ی مناز جمعه در شهرهای گوناگون شنیده می شود انتخابات آزاد در تضاد با والیت فقیه 
است، چرا که به وضوح انتخابات آزاد درگرو آزادی در انتخاب کردن و انتخاب شدن است. یک نظام 
انتخاب کنندگان، سیاست های  انتخاب شوندگان،  ناظران،  جز ء اصلی مجریان و  انتخاباتی می تواند 5 
انتخاباتی )شامل قوانین کلی و جزئی( و رسانه های انتخاباتی را دارا باشد که با تطبیق آن براصول قانون 
اساسی شاهد حضور والیت فقیه در سه بخش از این پنج  بخش خواهیم بود و دردو بخش دیگر نیز 

این حضور به صورت غیرمستقیم منود پیدا می کند.

تعیین می  انتخابات در کشوررا  اصلی  عنوان رکن  به  نگهبان  ترکیب شورای  اسالمی  رهرب جمهوری 
کند، به طبع آن، چهره ی انتخاب شوندگان ازهمین مجرا عبورمی کند و تنها رسانه ی ملی درایران زیر 
نظر فردی منصوب رهربی اداره می شود. در واقع ولی فقیه جدا از این سه حوزه به حوزه ی انتخاب 
کنندگان نیز ورود می کند و هامنطور که اشاره شد، تا زمانی که رای مردم را تنفیض نکرده است، از 
دید قانون، رای مردم بی اثراست. همچنین در حوزه ی سیاست های انتخاباتی نیز شاید تا امسال نقش 
ولی فقیه تنها در یک یا دو سخرنانی محدود می شد، ولی امسال با اختصاص بخشی درسایت رسمی 
خود و ترسیم بایدها و نبایدها، نشان می دهد که ولی فقیه می خواهد متام ارکان نظام انتخاباتی در 

جمهوری اسالمی را دردست خود داشته باشد.

در بخشی دیگر حتی می توان به رویای نظام پارملانی نگاه کرد که سید علی خامنه ای به آن اشاره 
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نظام حقوقی جمهوری  در  مردم  مستقیم  نظر  اعامل  از  دیگر  بخشی  واقع حذف  به  و  است  داشته 
اسالمی است. شاید این شیوه امروز در بسیاری از کشورها تعریف شده باشد، اما این سیستم تنها در 
مواردی پاسخگو است که پارملان به واقع از منایندگان مردم تشکیل شده باشد، نه آنکه مجموعه ای 
فیلرت شده از باورمندان به اصل والیت فقیه و نظر ولی فقیه )به مانند آنچه امروز در ایران جاری 
است(. همین نگاه نزد سید علی خامنه ای در دفاع از اصالح قانون اساسی و حذف نقش نخست وزیر 

نیز مشاهده می شود.

سوی دیگر ماجرا را البته می توان از سال 1384 و با به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد و باالگرفنت 
بیشرتین  که  است  دوران مشخص  این  در  بررسی منود.  دوازدهم شیعیان  امام  با  مرتبط  موضوعاتی 
تعداد استفاده از لفظ »امام« برای سید علی خامنه ای، آن هم در رسانه های نزدیک به رئیس جمهور 
به وضوح قابل دیدن است و با همین نگاه نیابت بر حق امام زمان را به صورت متعدد شاهد هستیم. 
کاظم صدیقی یکی از امامان جمعه ی موقت تهران مدعی است که خداوند سید علی خامنه ای را رهرب 
جمهوری اسالمی کرده بود و ایشان برای رفع مشکالت به بیابان و یا مسجد جمکران می رود. صدیقی 
همچنین مدعی است امام دوازدهم شیعیان در صحرای عرفات، سید علی خامنه ای را دعا کرده است.

نکته ی قابل توجه آن است که در کل مکتوبات  سید روح الله خمینی با عنوان مسجد جمکران تنها 
1 نامه موجود است که  در سال 58 و توشیح یک نامه است که دستوررسیدگی به وضعیت مسجد 
را می دهد و بسیاری ازجمله  سید محمد رضوی  یزدی، درگفتگو با سایت جامران که مسئولیت نرش 
نوشته های سید روح الله خمینی را بر عهده دارد مدعی است که او هرگز به این مسجد نرفته است. 
به نحوی این موضوع اهمیت پیدا می کند که برای رد این موضوع مستند مهر و ماه، تهیه می شود تا با 
صحنه سازی و حضور شهود ثابت کنند که حداقل دو بار در اوایل انقالب سال 57 سید روح الله خمینی 
در این مسجد دیده شده است. این در حالی است که سید علی خامنه ای این اواخر نیمه شب به مسجد 
جمکران می رود و تا زمان مناز صبح آنجا می ماند و مناز می خواند. او در دیدار با سید حسن نرصالله، 
مدعی می شود زمانیکه که با مشکالت الینحل مواجه می شود به جمکران می رود تا دست غیب امام 
زمان او را راهنامیی کند و او هامن تصمیم را اجرا می کند. بی راه نیست که او 50 میلیارد تومان را در 
عرض 5 سال برای توسعه ی این مسجد اختصاص می دهد و داستان امامت را چنان پیش می برد که سید 
احمد علم الهدی او و والیتش را جانشینی مستقیم امامان شیعه می داند و بی احرتامی به جایگاه والیت 
فقیه را بی احرتامی مستقیم به ذات امام دوازدهم معرفی می کند. این ترشیح و توضیح در ظاهر از 
موضوع بحث خارج است، اما با تفکر در اصل آن می بینیم که سید علی خامنه ای نه تنها خود را مجتهد 
واجدالرشایط و یا حتی ولی فقیه می داند، که یک گام جلوتر رفته است و برای خود جایگاه امامت نه 
درلفظ، که در واقع قائل است. با این برداشت هرکس بخواهد این جایگاه را به چالش کشیده و یا آن 
را محدود مناید، نه فقط یک نیروی ضدانقالب، که ضد اصل امامت شیعه و مانع ظهور تشخیص داده 
می شود. یکی از این چالش ها ارصار بر انتخابات آزاد است که او به رصاحت با آن مخالفت کرده است، 
چرا که می توان گفت هیچ مناینده ی واقعی از سوی مردم، این جایگاه امامت را برای او فراهم منی کند، 

مگر آنانی که به مانند امروز مسند قدرت را با همین عنوان به دست گرفته اند.

در واقع این دستورات دینی نیستند که مخالف و یا مانع انتخابات آزاد در یک جامعه ی دینی هستند، 
که با متام تفاسیری که اشاره شد در جامعه ی اسالمی نیز می توان حق انتخاب آزاد را تضمین و تامین 
کرد، اما آنچه امروز و در چهارچوب نظام جمهوری اسالمی مانع انتخابات است، نگاه والیت فقیهی 

به جامعه است.
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نگرش فقهی به انتخابات درایران - کامیار بهرنگ

كاميار بهرنگ سالها فعاليت اجتامعي و سيايس خود را در ميان انجمن هاي ايراين در سوئد پيگيي كرده 
است. او نوشته هاي متعددي را در سايت هاي اينرتنتي و مجله هاي ايراين منترش كرده است. او هم 

اكنون مقيم لندن است و اکنون به عنوان مجری خرب در تلويزيون رها مشغول به كار است

< > < > < > < > < >

منابع:

قرآن مجید ) ترجمه فارسی مهدی محیی الدین الهی قمشه ای(

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

والیت فقیه- حکومت اسالمی، سید روح الله خمینی

فصلنامه امامت پژوهی

حکومت اسالمی و والیت فقیه، محمدتقی مصباح یزدی

پرسش ها و پاسخ ها، محمدتقی مصباح یزدی

واليت فقيه، واليت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی

فقه استداللی در مسائل خالفی، سید محمد جواد غروی

اصول فقه، جلد دوم، سید مصطفی محقق داماد

جزوه حقوق برش، حسینعلی منتظری

رساله حقوق، حسینعلی منتظری
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شوراها، زائده ای بر بوروکراسی 
حکومتی

حسین نورانی نژاد 

در  که  بود  انقالبیونی  اولیه  از شعارهای  یکی  اندازی شوراها  راه   

سال 57 به قصد دخالت دادن مردم در اداره جامعه رس داده شد. 
پیشقراول این شعار در دوره انقالب مرحوم آیت الله طالقانی بود. 
روحانی که روشنفکری می کرد، با نگاهی مردم محور فعالیت می 
کرد، سابقه فعالیت نهادی و تشکیالتی را با نهضت آزادی ایران و 

جبهه ملی داشت و از نخبه گرایی تا حد زیادی پرهیز داشت.
به دنبال پی گیری های آن مرحوم بود که اصل شوراها در قانون اساسی گنجانده شد و هرچند جزو 
اصول معطل مانده قانون اساسی ماند که تا دوره اصالحات به رسانجام نرسید، اما همواره به عنوان 

یک مطالبه ملی، در قانون اساسی صاحب ظرفیت ماند.

اما آیا به قانون در آمدن شوراها و حتی اجرای آن لزوما تحول بزرگی برای جامعه مدنی ایران به 
حساب می آید؟ آیا شوراها به عنوان بخشی از جامعه مدنی هستند ویا آنکه دربین نهادهای قدرت در 
ایران دسته بندی می شوند؟ برای پاسخ به این پرسش ها بیش از آنکه به نیت طراحان اصل شوراها 
ومجریان آن بپردازیم، بهرتاست نتایج عملی آن را بررسی کنیم. نتیجه ای که نشان می دهد به اندازه 
ای که روی این موضوع حساب باز شده بود و به میزانی که برای آن هزینه شد، دستاورد بزرگی برای 

جامعه مدنی به دست نیامد.

شوراها، زائده ای بر بوروکراسی حکومتی - حسین نورانی نژاد 
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جامعه مدنی چیست؟

درمیان  بپردازیم.  مدنی  درباره جامعه  مفهومی  توافقی  به  ابتدا  باره  دراین  دیدگاه خود  بیان  برای 
تعریف های متعدد از جامعه مدنی، تعریف مدرسه اقتصاد لندن که مرکزی برای پژوهش در مورد 
از کردارهای مشرتک غیر تحمیلی،  به بسرتی  را مرور می کنیم: »جامعه مدنی  جامعه مدنی است، 
حول منافع، اهداف و ارزش های مشرتک گفته می شود. قالب های نهادینه آن با دولت، خانواده و بازار 
متفاوت هستند.  هرچند که در عمل مرز میان دولت، جامعه مدنی، خانواده و بازار پیچیده، نامشخص 
و محل مناقشه است. جامعه مدنی عموما تنوعی از فضاها، عامالن و قالب های نهادینه در خود دارد 
که در درجه های مختلفی از ترشیفات، استقالل داخلی و قدرت قرار دارند. جامعه های مدنی اغلب به 
وسیله نهادهایی مثل موسسه های خیریٔه ثبت شده، سازمان های غیردولتی توسعه، انجمن های گروه ها، 
گروه های  کارگری،  اتحادیه های  متخصصان،  انجمن های  عقیده محور،  سازمان های  زنان،  سازمان های 

خودیاری، حرکت های اجتامعی، انجمن های صنفی و ائتالف ها پر می شوند.«

بر اساس این تعریف، جامعه مدنی را بدون مرز دقیق و قطعی، جایی بین حوزه اقتدار و دولت از 
سویی و مردم و شهروندان از سوی دیگر باید جستجو کرد. جایی که مانع از اصطکاک بی واسطه و 
خشن دولت ها با مردم می شود و امکان تحقق جامعه اخالقی را نیز بهرت و بیشرت فراهم می کند. چه 
به تعبیر راولز، جامعه اخالقی، جامعه خوب سامان یافته ای است که نظم اجتامعی دارد و نهادها، 
قوانین، تصمیامت و … تابع نظمی محوری )با فرض وجود عدالت در این محور( هستند. با تعبیرهای 
دیگر از جامعه اخالقی، همچون “جامعه بدون اختالل هنجاری” و “جامعه با اکرثیت اخالقی” نیز 
الگوهای  این  پیدایش  توانند نقش موثری در  یافته مدنی، می  قوام  نهادهای  بدیهی است که وجود 

مفهومی داشته باشند.

شوراها در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

در فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی، اصل یکصدم آن آمده است: <برای پیشربد رسیع برنامه 
های اجتامعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری 
نظارت  با  استان  یا  امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان  اداره  به مقتضیات محلی،  توجه  با  مردم 
شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم هامن 
اختیارات و  و  انتخاب شوندگان و حدود وظایف  و  کنندگان  انتخاب  رشایط  انتخاب می کنند.  محل 
نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و 
متامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.> در اصل 
103 نیز تاکید شده است که: <استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف 

دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیامت آنها هستند.>

هامن طور که از قانون برمی آید، شوراها از بسرت حقوقی مناسبی در جمهوری اسالمی برخوردارند. 
مردم می توانند از اداره ده و محله گرفته تا شهر و استان، منایندگان محلی خود را انتخاب کنند و در 

راه شکل گیری حکومت های محلی به واسطه نهادهایی همچون شوراها اقدام کنند.

به دلیل همین ظرفیت هاست که در سال 76، در برنامه های انتخاباتی سید محمد خامتی، توجه ویژه 
ای به شعار راه اندازی شوراها شد، بالفاصله پس از کسب دولت برای راه اندازی آنها اقدام شد و به 

فاصله کمی، دهیازری ها و شوراهای محلی )شورایاری( راه اندازی شدند.

شوراها، زائده ای بر بوروکراسی حکومتی - حسین نورانی نژاد 
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فقدان تشکل های مردم نهاد؛ حلقه مفقوده تقویت جامعه مدنی از طریق شوراها

با وجود بسرت به ظاهرا فراهم قانونی برای شوراها، نه شوراهای شهر و نه شورایاری ها به تقویت 
جامعه مدنی، به نحو موثری منجر نشده اند. دلیل این امر را با وجود رقابت جدی بین کاندیداها و 
مشارکت نسبتا باالی رای دهندگان )به استثنای دور دوم شوراها در کالن شهرها، به خصوص تهران( 

فقدان ضلع سوم دموکراسی به عتوان نهادهای مدنی است.

جامعه مدنی، جامعه ای متفاوت از جامعه امتیزه ای است که هرکس به تنهایی برای کاری که درست 
می داند، اقدام می کند. حتی اگر در جامعه ی امتیزه، همه ی ظواهر نهادهای منایندگی مانند پارملان و 
شوراها فراهم باشد، در نبود نهادهای واسطی مانند احزاب و NGO ها، نهایتا فرد منتخب به ابزاری 
در دست قدرت سیاسی و حکومت تبدیل شده و در صورت مقاومت در باربر ابزار شدن، منفعل و 

بی اثر خواهد شد.

برای  ها  دولت  هم  باز  باشد،  داشته  وجود  ای  یافته  قوام  نسبتا  مدنی  نهادهای  ای،  جامعه  در  اگر 
تاثیرگذاری بر این نهادها و به تعبیر گرامشی فتح سنگر مردم در جامعه مدنی تالش می کنند تا از این 
طریق به مدیریت امور به سود منافع دولت بپردازند. در مقابل مردم نیز پشت سنگر نهادهای مدنی 
به کسب منافع بیشرت در برابر حکومت می اندیشند. کاری که نهادهای مدنی در این وضعیت صورت 
می دهند، ایجاد زمینه گفتگو و تبادل استدالل بین طرفین نزاع با رویکرد طرفیت از مردم است، یعنی 
اولین و مهم ترین گام برای کاهش و مهار بحران. در این صورت شوراهای برآمده از دل نهادهای مدنی 
مستقل نیز قدرت ایستادگی بیشرتی در برابر دولت و حکومت داشته و می توانند منافع جامعه را در 
برابر متایالتت دولت حامیت کنند. اما در وضعیتی که نهادهای مدنی ضعیفند و یا وجود ندارند، جامعه 
توده وار است، فرد احساس بی پناهی می کند و حتی اگر عضو نهادی مانند شورای شهر یا شورایاری 

باشد، قدرت مقابله با قدرت دولت را در خود منی یابد.

حزب  طلب  اصالح  اسالمگرایان  برای  ترکیه  در  که  ای  مرحله  طی  تصور  که  است  دلیل  همین  به 
عدالت و توسعه پیش آمد و آنها را بر مصدر امور کشورشان به صورت گام به گام نشاند و تقویت 
جامعه مدنی ترکیه را نیز در پی داشت، در ایرانی که قدرت سیاسی مانع از شکل گیری نهادهای 

مدنی است، ممکن نیست.

از سوی دیگر شاید این پرسش به وجود بیاید که با حضور افراد معتقد به جامعه مدنی در شوراها، 
تقویت جامعه مدنی به دست می آید.

اگر چه پاسخ مطلقا منفی به این پرسش درست نیست، اما تجربه نشان می دهد که نهادهای مدنی که 
این گونه پدید می آیند، پس از دوره حضور طرفداران جامعه مدنی در شوراها، خودبخود منحل شده 
و به پایان راه خود می رسند. NGO های متعددی که در شهرداری ها و با پوشش مجوز وزارت کشور 
و سازمان ملی جوانان در دوره اصالحات فعال بودند و پس از دوره اصالحات بدون کم ترین هزینه ای 

برای دولت جدید به فعالیت های خود پایان دادند، شاهد گویایی بر این ادعا هستند

همچنین شورا ها نیز در چنین وضعیتی، رصفا ابزاری در دست شهرداری ها شده و به رضس قاطع می 
توان گفت که تنها به یک زائده در بوروکراسی حاکمیتی که در آن شهرداری ها نیز عمال جزیی از نهاد 

حکومتی محسوب می شوند، تبدیل شده اند.
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دلیل حکومتی بودن شهرداری ها و شورای شهر درایران

پاسخ به این پرسش، پاسخی ساده دارد؛ فقدان نهادهای مدنی قوی در کنار وجود نظارت استصوابی 
برای انتخاب کاندیداهای شورای شهر که به واسطه آنها، همین سلسله مراتب و تبعات به دهیاری ها 

و شورایاری ها هم ختم می شوند.

در واقع وقتی کاندیداهای شورای شهراز فیلرتهیات های اجرایی کی گذرند که خود آنها برای رفنت 
به مجلس، پیشرت از فیلرت سخت شورای نگهبان گذشته اند، به صورت زنجیره وار هامن نگاه حاکم بر 

شورای نگهبان، با مقداری رقیق شدن به پایین منتقل می شود.

به عنوان مثال اینکه در دور جدید انتخابات در پیش شوراها، بسیاری از مالیم ترین نیروهای اصالح 
طلب رد صالحیت می شوند، شورای برآمده از آن و شهردار انتخاب شده توسط چنین شورایی، در 
چارچوب فکری و ارزشی حلقه اول این چرخه، یعنی شورای نگهبان محصور می ماند. چرخه ای که در 
آن نهادهای مدنی عمدتا رقیب دولت و گاه برسازنده حامعه مدنی در برابر جامعه والیی، به تعبیر 

دستگاه فکری آنها، منجر می شود.

آیا اینها دلیلی بر بی توجهی به شوراهاست؟

در نگاه اصالح طلبانه که استفاده از همه ظرفیت های قانونی برای تغییرات دموکراتیک و تقویت جامعه 
مدنی در برابر دولت، یک اصل است، بی توجهی به ظرفیت شوراها با همه مشکالت پیش گفته خطاست.

درواقع اگرچه راه سخت و صعبی پیش روی اصالح طلبان برای ایجاد تغییرات مد نظر از طریق کسب 
کرسی های شوراها متصور است، اما تحقق فرضا این هدف مطلقا بدون دستاورد نخواهد بود. در واقع 
آنچه گفته شد مقایسه آن چیزی است که در ذهن طراحان و مجریان شوراها همچون سعید جچاریان 
و مصطفی تاج زاده – که این دومی در زمان معاونت سیاسی وزارت کشوری عبدالله نوری پروژه 
شوراها را به فرجام رساند – به عنوان بسرت امن جامعه مدنی است که در عمل زائده ای بر بوروکراسی 

حکومتی شد. آفتی که با در خال نهادهای مدنی، پیدایشش طبیعی به نظر می رسد.

بر این اساس است که هنوز برای تقویت جامعه مدنی، هم به تالش هایی در سطوح زیرین جامعه 
همچون آموزش و فرهنگ سازی احتیاج است و هم به تالش های سیاست ورزانه برای ورود به سطوح 
باالی قدرت. در واقع کسب قدرت در نهادهای باالدستی تر قدرت و اعامل فشاز از پایین در کنار چانه 
زنی در باال، شاید که بار دیگر منجر به دموکراتیک ترین انتخابات طول تاریخ جمهوری اسالمی شود. 
درانتخابات دور دوم شوراهای شهر و روستا، به واسطه تحمیل نیروی سیاسی اصالح طلبان به قدرت 
که درمجلس ششم و متبلور شد، انتخاباتی بسیار آزاد و دموکراتیک در طول تاریخ جمهوری اسالمی 
تجربه شد. هرچند که آن انتخابات با قهر مردم به دلیل خطاهای متعدد اصالح طلبان و عملکرد بد 
شورای اول شهر تهران مواجه و هامن انتخابات چرخه بردهای پیاپی مجافظه کاران را در انتخابات 

بعدی و به قدرت رساندن احمدی نژاد و طیف او را در بر داشت.

به هرحال به نظر می رسد این دو بخش، یعنی نهادهای باالدستی قدرت و دیگری، الیه های زیرین 
جامعه که یکی به کار چانه زنی بیاید و دیگری به کار فشار از پایین، می توانند در کنارهم بال های 
پرواز نهادی واسط به نام جامعه مدنی را رشد دهند، تا هرسه بخش، قدرت سیاسی، جامعه مدنی و 

و توده جامعه از آن بهره بربند.
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احزاب وانتخابات آزاد، تجربه ترکیه
پارملان درترکیه

حمید مافی

ترکیه که تا یک دهه پیش رسزمین کودتا گران بود و نظامیان دست 
کشورهای  برای  تازه  الگویی  به  اکنون  داشتند،  را  درسیاست  باال 
نظام  از  که  کشوری  است.  شده  بدل  دموکراسی  به  گذار  حال  در 
تک حزبی به نظام چند حزبی رسیده ،حکومت و روشنفکرانش در 
تالشند تا قانون اساسی را یک بار دیگر با رویکرد مرتقی تردرمورد 
و  قوا  تنیدگی  از در هم  هم چنین  تغییر دهند.  حقوق شهروندان 

نهادهای حکومتی بکاهند.
نظام سیاسی حاکم بر ترکیه پارملانی است و مجلس ملی این کشور بر اساس اصل ششم قانون اساسی 
وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد. اما مجلس 550 نفره ترکیه تنها وظیفه اش قانون گذاری نیست، 
بلکه انتخاب رئیس جمهور هم در اختیار منایندگانی است که برای رسیدن به پارملان راهی دشوار در 
پیش دارند. بر اساس بازنگری سال 1961 در قانون اساسی این کشور، متام گروه های سیاسی باید در 
قالب احزاب شناسنامه دار فعالیت کنند . در سال 2007 با تغییراتی که در قانون اساسی این کشور 
صورت گرفت، منایندگان مستقل از احزاب نیز امکان راه یافنت به مجلس را پیدا کردند. اما همچنان 
احزاب نقش اصلی در عرصه سیاست و پارملان را ایفاء می کنند. به گونه ای که نخست وزیر رهرب حزب 
پیروز در انتخابات است و چنانچه یک حزب نتواند اکرثیت آراء را به خود اختصاص دهد چاره ای جز 
تن دادن به ائتالف با احزاب کوچک تر را ندارد. مجلس ترکیه هم اکنون اصالح قانون اساسی این کشور 
را در دست بررسی دارد و چنانچه اصالحات مورد نظردولت با موافقت عمومی مردم در همه پرسی 
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همراه شود، آنگاه نظام سیاسی ترکیه نیز ریاستی خواهد شد و رئیس جمهور با رای مستقیم مردم به 
قدرت خواهد رسید.

گام اول؛ حذف نظامیان

دست  است.  دانسته  کشور  این  در  الئیسیته  و  آتاتورک  میراث  حافظ  را  ارتش  ترکیه  اساسی  قانون 
باز ارتش برای نقش آفرینی به بهانه حفاظت از میراث آتاتورک در سالهای گذشته این امکان را به 
اگرچه نظامیان  با خواست های خود ندیدند، کودتا کنند.  نظامیان داده تاهر گاه که دولت را همسو 
هیچگاه دراین کشور به صورت مستقیم حکمرانی نکردند و به فاصله کوتاهی پس از کودتا دولت را به 
سیاستمدار برگزیده پارملان تحویل دادند، اما دخالت های متعدد آنان فضای سیاسی ترکیه در سال های 

گذشته چندین بار با بحران سیاسی روبرو کرده است.

نظامیان اما در رویارویی با حزب عدالت و توسعه که برای نخستین بار پس از چند حزبی شدن ترکیه 
توانسته است به تنهایی دولت تشکیل دهد، چاره ای جز ترک سیاست نداشتند. اگرچه دستگاه قضایی 
ترکیه تالش کرد تا در سال 2007 مانع از ادامه کار این حزب شود اما رسانجام این اسالم گرایان جوان 

در قالب حزب عدالت و توسعه بودند که توانستند راه خود را ادامه دهند.

پس از آنکه دادگاه مربوط  انحالل حزب عدالت و توسعه به نتیجه نرسید، این دولت بود که نظامیان 
را به بهانه اقدام برای کودتا علیه دولت دستگیر و روانه زندان کرد. رسانجام فرمانده ارتش از مقام 
خود کناره گیری کرد تا برای نخستین بار حزب حاکم فرمانده ارتش را تعین کند. دولت امیدوار است 
که در اصالح قانون اساسی بخش زیادی از اختیارات ارتش را به وزارت دفاع منتقل کند تا نظامیان به 

صورت کامل دراختیارو کنرتل دولت قرار گیرند.

گام دوم؛ جامعه مدنی قدرمتند

به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه بیش ازهرچیز مرهون شبکه سازی و روی آوردن 
اسالم گرایان به نهادهای مدنی است. پس از تجربه ناکام "اربکان" که با کودتای سفید ارتش قدرت 
را واگذار کرد، اسالم گرایان محروم از فعالیت سیاسی راهکار را در فعالیت مدنی و روی آوردن به 

نهادهای صنفی و اقتصادی دیدند.

اگرچه در ترکیه همچنان محدودیت های بسیاری برای فعالیت نهادهای صنفی و به ویژه سندیکالیست ها 
و اتحادیه های کارگری وجود دارد اما براساس آمار رسمی اعالم شده تا سال 2011 بیش از 90 هزار 
سازمان غیردولتی در این کشور فعالیت می کنند و بیش از هشت میلیون نفر از جمعیت 75 میلیون 

نفری ترکیه به عضویت سازمان های غیردولتی درآمده اند.

در ترکیه؛ توسعه کشور و چیرگی بر  "تودی زمان"  "بولنت کنش"، استاد دانشگاه و رسدبیر روزنامه 
ممکن  غیر  را  مدنی  جنبش های  و  قدرمتند  مدنی  نهادهای  وجود  بدون  سیاسی  و  اقتصادی  مافیای 
دانسته است. به گفته او، سازمان های مدنی در ترکیه نسبت به دهه 80 میالدی بیش از 260 درصد 
رشد کرده اند. او به قدرت رسیدن عدالت و توسعه را نتیجه فرایند اتکا به جامعه مدنی دانسته است.

تا پیش از دوران" تورگت اوزال" که برای رسیدن ترکیه به یک آرامش نسبی کوشید، همه امور دراختیار 
اجازه  ترکیه  در  و مذهبی  مدنی  نهادهای  دوره،  دراین  اساسی  قانون  اصالح  از  اما پس  بود.  دولت 
فعالیت پیدا کردند. اسالم گرایان جوان نیزدرهمین دوران اتحادیه تولید کنندگان و تجارغیردولتی را 
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درمقابل اتحادیه دولتی بنیان نهادند و نهادهای خیریه را در مناطق محروم ترکیه فعال کردند.

آن ها پس از نزدیک به یک دهه فعالیت در نهادهای مدنی و صنفی رسانجام توانستند درانتخابات 
پارملان ترکیه اکرثیت پارملان را در اختیار بگیرند. همین تجربه آن ها را در دوره ای که حزب عدالت و 
توسعه علیرغم در اختیار داشنت دولت، با رای دادگاه از دریافت کمک های دولتی محروم شد، زمین گیر 

نکرد به گونه ای که این حزب توانست در انتخابات بعدی نیز اکرثیت آرا را به دست آورد.

جامعه مدنی ترکیه در دوران حکومت اسالم گرایان نقش بازدارنده ارتش را هم به خوبی ایفا کرده 
غیردولتی  سازمان های  بودند،  قوانین  کردن  اسالمی  نگران  ترکیه  احزاب سکوالر  که  درحالی  است. 
تغییر  برای  اراده ای  یا  و  نادیده گرفته می شود  هرکجا که احساس کرده اند حقوق فردی شهروندان 
قوانین وجود دارد، اعرتاض خیابانی پیشه کرده اند. کار شناسان براین باورند که پیرشفت هایی که در 
و  غیردولتی  سازمان های  پایداری  نتیجه  گرفته  صورت  درترکیه  اقلیت ها  و  زنان  به  مربوط  قوانین 

جامعه مدنی است.

گام سوم؛ نظام حزبی

قانون اساسی ترکیه فعالیت گروه های سیاسی را تنها در قالب حزب به رسمیت می شناسد. اگرچه در 
نخستین سالهای اعالم جمهوریت ، این کشور تک حزبی بود و تنها حزب جمهوریخواه خلق، اجازه 

فعالیت داشت اما پس از تغییرات چند باره در قانون اساسی، فعالیت احزاب آزاد شد.

بر اساس قانون اساسی ترکیه، کاندیداهای منایندگی مجلس تنها در صورتی می توانند به پارملان راه یابند 
که حزب متبوع آن ها ده درصد کل آرا کل کشور را به دست آورد و چنانچه حزب نتواند این میزان 
از آراء را به دست آورد نامزدهای معرفی شده علیرغم برخورداری از اکرثیت آراء از راه یافنت به 
مجلس باز می مانند. اگرچه این قانون در انتخابات سال 2007 تغییر کرده و نامزدهای مستقل نیز اجازه 
رشکت در انتخابات را دارند، اما همچنان این احزاب هستند که نتیجه نهایی انتخابات را رقم می زنند.

احزاب  می کند.  معرفی  دموکراتیک  سیاسی  حیات  ازعنارص  را  سیاسی  احزاب  ترکیه  اساسی  قانون   

قانون  را درچارچوب  باید فعالیت های خود  اما  اجازه دولت تشکیل می شوند  به  نیاز  بدون  سیاسی 
فعال  ترکیه  در  سیاسی  حزب   71 رسمی  آمار  آخرین  براساس  دهند.  ادامه  قانونی  احکام  و  اساسی 
هستند و 10 میلیون نفر از شهروندان این کشور به عضویت احزاب درآمده اند. قانون اساسی ترکیه 
عضویت افراد زیر 18 سال، نظامیان، قضات دادگسرتی و اعضای هیات علمی دانشگاها دراحزاب را 
ممنوع کرده است. اعضای هیات علمی تنها در صورتی می توانند به عضویت احزاب درآیند که درکادر 

مرکزی قرار گیرند.

که  منایندگانی  تعداد  و  رای  میزان  براساس  احزاب  است.  احزاب  از  مالی  به حامیت  موظف  دولت 
درمجلس دارند ازخزانه داری کمک دریافت می کنند. درکنار این حق عضویت، فعالیت های اقتصادی 
درآمد زا و دریافت حق ثبت نام از نامزدهای منایندگی مجلس از دیگر منابع درآمدی احزاب سیاسی 

به شامر می آیند.

احزاب چنانچه خالف اصول قانون اساسی ترکیه فعالیت کنند، دیوان عالی قضایی در دادگاه به اتهام 
آنان رسیدگی می کند و در صورت اثبات اتهام، بر حسب قانون به ممنوعیت فعالیت و انحالل و یا 

محرومیت از دریافت خدمات دولتی در یک دوره زمانی مشخص محکوم می شوند.
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اما اعضای آن با  در دهه های پیش برخی از احزاب اسالم گرای ترکیه با رای دادگاه منحل شده اند. 
تاسیس حزبی جدید به صحنه سیاسی بازگشته اند. درانتخابات پارملانی ترکیه تنها احزابی اجازه حضور 

دارند که دارای 31 تشکیالت استانی در 31 استان ترکیه باشند.

قانون اساسی ترکیه وظیفه برگزاری و نظارت بر انتخابات را برعهده دستگاه قضایی گذاشته است. 
بر  نظارت  و  برگزاری  وظیفه  البدل  علی  عضو  چهار  و  اصلی  عضو  هفت  با  انتخابات  عالی  شورای 
عمومی  مجمع  و  استیناف  عالی  دادگاه  عمومی  مجمع  توسط  هیات  این  اعضای  دارند.  را  انتخابات 
شورای ایالتی انتخاب می شوند. این شورا تا 11 روز پس از انتخابات به شکایت و اعرتاض کاندیدا ها 

رسیدگی می کند.

طبق اعالم این شورا هر فرد 25 ساله با سوادی می تواند نامزد منایندگی مجلس شود. اما اعضای وابسته 
به احزاب باید از طریق حزب متبوع خود درانتخابات ثبت نام کنند. هریک از نامزد ها نیز سه ماه 
فرصت تبلیغات دارند. تبلیغات انتخابات در ترکیه معموال حزبی است و از طریق سخرنانی های عمومی 
صورت می گیرد. احزاب عالوه بر اینکه از رسانه های خصوصی برخوردارند با توجه به میزان رای در 
آخرین انتخابات برگزار شده می توانند از رسانه های دولتی و رادیو و تلویزیون استفاده کنند. پیش از 

رشوع انتخابات کلیه پوسرتهاو سایر ابزار تبلیغاتی پاکسازی می شود.

در ترکیه انتخابات محلی شورا ها و شهرداری ها هم از اهمیت فراوانی برخوردار است. شهردارنیز با 
رای مستقیم شهروندان انتخاب می شود و همچون دوران منایندگی مجلس اعضای شورای و شهردار پنج 
سال فرصت دارند تا برنامه های خود را پیش بربند. احزاب در انتخابات شهرداری ها نیز حضوی فعال 

دارند. رقابت در شهرهای بزرگ تر برای دراختیار گرفنت شهرداری ها پررنگ تر است.

سخن آخر

تا سایه نظامیان برسیاست را کمرت کند و به جامعه مدنی و  دراین سال ها هرچه ترکیه تالش کرده 
اصلی  بازیگران  به  نظامیان  ایران  در  یعنی  مرز ها  سوی  درآن  بدهد،  بیشرتی  فضای  سیاسی  احزاب 

سیاست تبدیل شده و سایه شان بر نهاد سیاسی افزون تر شده است.

به گونه ای که سپاه پاسداران و بسیج به عنوان دو نهاد نظامی هم اکنون نقش فعال تری از احزاب 
استعالم  مراجع  از  یکی  عنوان  به  را  پاسداران  سپاه  انتخابات  بر  ناظر  نهاد  دارند.  سیاسی  درعرصه 
صالحیت نامزدهای انتخاباتی برگزیده و فرماندهان این نهاد نظامی آشکارا از رضورت نقش خود در 
انتخابات سخن می گویند. به گونه ای که مناینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، وظیفه این نهاد را مهندسی 
انتخابات در راستای ارزش های انقالب اسالمی عنوان کرده و مناینده ولی فقیه در بسیج هم خنثی بودن 

این نهاد درانتخابات را خیانت به انقالب دانسته است.

همزمان با گسرتده تر شدن تحرک سپاه در عرصه سیاسی و افزایش سیاستمداران با پیشینه نظامی در 
نهاد قانون گذاری و قوه مجریه، مجلس به دنبال تصویب قوانین محدود کننده برای احزاب سیاسی و 
نهادهای مدنی است. مجلس شورای اسالمی به تازگی طرحی را در دستور کار قرار داده که براساس 

آن احزاب سیاسی باید یک بار دیگر برای دریافت پروانه فعالیت اقدام کنند.

قوه مقننه پیش ازاین نیز طرحی را از تصویب گذرانده که براساس آن سازمان های غیردولتی برای اخذ 
مجوز با محدودیت های بیشرتی روبرو می شوند و برتعداد منایندگان نهادهای امنیتی و نظامی درهیات 

نظارت بر سازمان های غیر دولتی افزوده خواهد شد.
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ایران را شدت بخشیده است.  این حکومت در یک دهه گذشته رسکوب فعاالن مدنی در  بر  عالوه 
اگر چه ترکیه نیزهمچون ایران دارای روزنامه نگاران و کنشگران مدنی بسیاری است، اما در ترکیه 
همچنان فرصت اعرتاض مدنی و همراهی با زندانیان وجود دارد اما درایران حکومت همزمان با تالش 

برای نابودی نهادهای مدنی، اجازه هیچ گونه اعرتاضی را هم منی دهد.

نگاهی به تجربه دو کشور دریک دهه گذشته به خوبی تفاوت دو مسیر متفاوتی که در پیش گرفته اند 
را نشان می دهد. در رشایطی که ترکیه در تالش است تا رسزمین کودتاهای پی در پی را به الگوی 
نشانه های  اندک  تا  است  درصدد  اسالمی  جمهوری  کند،  تبدیل  خاورمیانه  در  دموکراسی  از  تازه ای 
دموکراسی صوری را نیز از بین برد و برای پایان دادن به دغدغه های امنیتی انتخابات، نظام ریاستی را 

به نظام پارملانی کنرتل شده تغییر دهد.

< > < > < > < > < >

حمید مافی عضو هیات تحریریه هفته نامه حدیث قزوین، نامه قزوین، رسدبیر ویژه نامه استانی اعتامد 
ملی قزوین بود. برای روزنامه های اعتامد، رشق، کارگزاران می نوشت و هم چنین با سایت ردیو زمانه 

و ندای سبز ازادی همکاری می کند.
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رئیس  ازحق  ومحرومیت  زن  رجال 
جمهورشدن

مطالبات زنان1

بنابر اصل 115 قانون اساسی زنان در ایران حق رئیس جمهور شدن 
ندارند. هربار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بحث در مورد 
این منونه آشکار نقض حقوق برش و تبعیض جنسیتی از سوی فعاالن 
و  مخالفان  نطرات  و  می شود  مطرح  جامعه  در  رسانه ها  و  مدنی 
انتخابات  پایان  از  پس  معضل  این  اما  شوند.  می  منعکس  موافقان 
باز موقتاً به فراموشی سپرده می شود. بدون شک بسیاری از زنانی 
استاد  مجلس،  مناینده  شاغلند، هم  مدیریت  در سطوح  درایران  که 
دانشگاه، پزشک و مهندس هستند، و یا زنانی که با تحمل مشقات به 
تنهایی مسئولیت تأمین معاش و رسپرستی فرزندان را برعهده دارند، 
از  مبنایی  بر چه  که  این سؤال مواجه شوند  با  باردیگر  این روزها 
یکی از حقوق بدیهی و شهروندی خود یعنی حق رئیس جمهورشدن 

محروم شده اند؟
از  بسیاری  در  هم  و  پیرشفته  دنیای  در  در  که  دریافت  می توان  اینرتنتی  رسیع  بررسی  یک  با  تنها 
کشورهای در حال توسعه زنان امکان دسرتسی به پست های باال و رهربی سیاسی کشورشان را دارند 
و می توان بالفاصله به موارد متعددی هم اشاره کرد. از امریکای التین گرفته تا آفریقا و اروپا، هم در 
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آسیای میانه و رشق دور به اسامی زنانی که ریاست دولت را جوامع خود برعهده داشته و دارند بر 
می خوریم.

بر طبق قوانین ایران زنان حق رأی دادن دارند، می توانند به عنوان مناینده مجلس انتخاب شده یا وزیر 
شوند. اما بنا بر اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسالمی این تنها رجال سیاسی و مذهبی واجد رشایط 

هستند که می توانند رئیس جمهور شوند.

دراصل 115 قانون اساسی در تعریف ویژگی های رئیس جمهور آمده است:

<رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد رشایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی االصل، 

تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی 
ایران و مذهب رسمی کشور.>

در تفسیر واژه "رجال" می خوانیم که به تعبیرقانون گذاران و اعضای شورای نگهبان این تنها مردان 
هستند که شایستگی برخورداری از این عنوان را دارند. بنابراین خود به خود از زنان و حقوق آن ها 
در این اصل سخنی به میان منی آید و به راحتی یکی از ابتدایی ترین حقوق میلیون ها نفر از شهروندان 

کشور تنها به این دلیل که زن هستند پایامل شده، درقانون مرشوعیت یافته و سند می شود.

ایرانی مدیر و مدبر  بنابراین هر زن  نیامده است،  به میان  از جنسیت رجال صحبتی  باال  درجمالت 
می تواند از خود سؤال کند به چه علت او منی تواند واجد رشایط و هم یکی از "رجال" باشد؟

با بررسی تالش های مستمر فعالین حوزه زنان برای از بین بردن نابرابری های جنسیتی و به  خصوص 
در حوزه قوانین تبعیض آلود به موارد متعدد اعرتاض به مورد باال هم برمی خوریم. کنشگران جنبش 

برابری خواهی در چند سال اخیر بارها از مقامات مسئول دراین باره توضیح خواسته اند.

از منونه های مشهور دراین زمینه می توانیم به اقدام اعظم طالقانی مناینده سابق مجلس و فعال حوزه 
زنان درسال 1376 اشاره کنیم که برای ایجاد بحث اجتامعی در این زمینه و چالش با قوانین نابرابر 
از واژه  به عقیده او می بایست روشن کرد که مراد  انتخابات ریاست جمهوری کرد.  خود را نامزد 
"رجال" چیست و این کلمه چه جنسیتی را منایندگی می کند.و در تداوم همین حرکت بود که در دوره 

های قبلی انتخابات ریاست جمهوری تعداد قابل توجهی از زنان به وزارت کشور رفته و برای نشان 
دادن اعرتاض خود به قانون خود را نامزد انتخابات کردند. در انتخابات سال 1384 تعدادی از زنان 
یعنی 89 نفر خود را کاندید کردند که البته همه آن ها رد صالحیت شدند. این زنان بدون شک از قبل 
می دانستند که ردصالحیت می شوند اما برای تابوشکنی بیشرت در این مورد و اعرتاض به این نوع از 

نابرابری حقوقی درمقابل دفرت ریاست جمهوری تحصن کرده بودند.

در انتخابات قبلی ریاست جمهوری درسال 1388 نیز شاهد بودیم که نهادهای مدافع زنان و جنبش 
زنانی ها برای اعرتاض به اصل 115 قانون اساسی فعالیت های متعددی را سامان دادند از جمله گروه 
"همگرایی زنان " دربیانیه ای ضمن اعرتاض به رد صالحیت زنان خواهان تغییر ماده 115 قانون اساسی 

شدند. در مقاله  سارا مقدم به تاریخ 4 خرداد  88 می خوانیم که:

" گروه" "همگرایی زنان"، با تاکید دوباره بر خواست زنان در تغییر ماده 115 قانون اساسی، تفسیر واژه 
رجل از این ماده را علت اصلی رد صالحیت زنان دانسته و خواستار تغییر آن شده است. همچنین 
جمیله کدیور نیز با امضای <معاونت بانوان ستاد مهدی کروبی> روز گذشته با انتشار بیانیه ای دراین 
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باره گفته است: آیا رد صالحیت زنان به اعتبار جنسیت آنان بوده است و یا این که صالحیت زنان 
کاندیدا از حیث توانایی و تدبیر برای اداره کشور احراز نشده است. به نظر می رسد وقت آن است که 
شورای نگهبان تقسیر خود را از اصل 115 و واژه رجل سیاسی مذهبی قانون اساسی شفاف و رسیع 
بیان کند.  گروه همگرایی زنان که برای طرح مطالبات زنان در فرصت انتخاباتی شکل گرفته و فعاالنی 
از گروه ها و طیفهای مختلف فکری و سیاسی را در بر می گیرد، در بیانیه یادشده که از سوی کمیته 
تبلیغ و ترویج این ائتالف منترش شده بود گفت:" از میان 471 نفر کاندیدای ریاست جمهوری تنها 4 نفر 
صالحیت شان تایید شده است و از میان 42 زن داوطلب ریاست جمهوری از جمله خانم ها ژیال موحد 
رشیعت پناه و رفعت بیات، هیچ یک مورد تایید قرار نگرفتند." این بیانیه با "مردانه " خواندن عرصه 
انتخابات، حضور همگرایی زنان را تحمیل خواسته های زنان به این فضا خوانده و نوشته است : برخی از 
کاندیداهای ریاست جمهوری، با بیانیه ها و اظهارنظرهای خود، کم و بیش مطالبات زنان را در برنامه 
های انتخاباتی خود قرار داده اند. چنین اقدامی از سوی این کاندیداها بی شک مورد استقبال زنان قرار 
دارد، اما مهم است که ما زنان به عینه مشاهده کنیم چگونه و با چه روشی این کاندیداها می خواهند 

خواسته ها و مطالبات زنان هموطن شان را پس از رسیدن به ریاست جمهوری برآورده سازند."

انتخابات 1392

اما امسال هم باردیگر با داغ شدن بازار انتخابات تعدادی از زنان یعنی دقیقا 30 نفر دراقدامی اعرتاضی 
خود را نامزد این انتخابات کرده اند، عملی که بالفاصله با واکنش توهین آمیز آیت الله محمد یزدی 

از اعضای شورای نگهبان روبرو شد. او گفته بود که:

"اگر من  آنها گفته که  از  افرادی که ثبت نام کرده اند، ده، دوازده خانم حضور دارند؛ یکی  <در بین 

رئیس جمهور شوم، نیمی از کابینه ام خانم ها و نیمی دیگر آقایان خواهند بود" مثل معروفی هست که 
کسی می خواست وارد روستایی شود، اصال راهش منی دادند وارد روستا شود، اما می گفت "خانه کدخدا 
کجاست؟!" قانون اجازه رئیس جمهورشدن را به خانم ها منی دهد، حاال چطور این فرد ترکیب کابینه را 

هم مشخص کرده است!"

این نحوه برخورد تحقیر آمیز و فاقد احرتام برای شهروندان زن از سوی یکی از فقهای شورای نگهبان 
واکنش تعدادی از فعاالن مدنی و حوزه زنان را درپی داشت. رضوان مقدم  از گنشکران حوزه زنان 

در فیس بوک مدرسه فمینیستی نوشت:

<آقای یزدی در سخنان خود نه تنها رقم 30 نفر زن نامزد ریاست جمهوری را به دلخواه تقلیل داده 
اند بلکه به خودشان اجازه می دهند که خیلی راحت بگویند: "ده، دوازده خانم  حضور دارند" انگار 
دارد از نخود و کشمش حرف می زند. ده نفر خانم یا دوازده نفر کدام عدد درست است؟ هر کس که 
در ادبیات فارسی دستی دارد می داند این گونه صحبت کردن و چنین ادبیاتی را بکار بردن از نشانه 
های گفتار تحقیر آمیز است. حذف نفر یازدهم یعنی این که زن عددی نیست و نه تنها می شود یکی 
را حذف کرد بلکه نیمی از جمعیت را که زنان باشند هم می شود حذف کرد. هامنگونه که در این 
سالهای پس از انقالب، زنان در بسیاری از عرصه های اجتامعی و سیاسی به رغم تخصص و تحصیل و 
شایستگی کنار گذاشته شده اند. هامنطور که تاکنون از عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطوح 
باالی مدیریتی حذف شده اند. باید از آقای یزدی پرسید اگر شام نظرتان این است پس چرا تاکنون در 
مقابل این سئوال همگانی سی و چهار سال سکوت کردید و گره از این مشکل باز نکردید که منظور از 
رجال سیاسی چیست؟ به عالوه ایشان به جای پرداخنت به این سئوال که چرا زنان از حق انتخاب شدن 
که یکی از باالترین حقوق شهروندی است محرومند؟ می گویند "قانون اجازه رییس جمهور شدن را 
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به خانم ها منی دهد،" اگر زنان حق انتخاب شدن نداشته اند چرا اجازه کاندیدا شدن دارند؟ چرا تاکنون 
در رد صالحیت ها به رصاحت گفته نشده به دلیل زن بودنشان حق ندارند رئیس جمهور شوند؟>

از جمله اعرتاضات بین املللی به سخنان آیات الله یزدی اطالعیه سازمان عفو بین امللل درمورد اظهارات 
او بود. این سازمان با یادآوری آنکه رد صالحیت زنان ناقض مصوبات بین املللی در زمینه تأمین حقوق 
برابر است، این نکته را هم قید می کند که بر طبق اصول قانون اساسی درایران همه شهروندان در 
برابر قانون با هم برابرند. عفو بین امللل هم چنین تذکر می دهد دولت ایران معاهدات بین املللی در 
مورد منع تبعیض برمبنای جنسیت را امضا کرده است و موظف است که به تعهدات خود پای بند باشد.
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جامعه مدنی کانون مقاومت، تحدید قدرت سیاسی و عرصه قدرت یابی 
شهروندان است. جامعه مدنی مرکز بروز خالقیت ها، ابتکارات جدید 
اجتامعی و مدرسه آموزش و مترین دموکراسی، تساهل، مدارا، شهامت 
رسمایه  انباشت  تولید،  کانون  مدنی  جامعه  است.  مدنی  اخالق  و 

اجتامعی و عرصه آزادی، رهایی و برابری است.
در سی سال اخیر با بازگشت جامعه مدنی به عرصه آکادمیک و سپهر عمومی، نقش آن در اقصی نقاط 
جهان به طور چشمگیری رشد و گسرتش یافته است به همین دلیل عده ای از پژوهشگران جامعه مدنی 

را بزرگ ترین پروژه هزاره جدید می نامند.

جامعه مدنی به مثابه عرصه سوم در فرایند توسعه، صلح و دموکراتیک سازی بدلیل برخورداری از 
قابلیت ها یی چون: منایندگی گروههای اجتامعی، ارتباط نزدیک تر و گسرتده تر با جوامع محلی، مفصل 
بندی و پیگیری مطالبات آنان، منعکس کردن صدای مردم و گروههای به حاشیه رانده شده، فراهم 
ساخنت ابزار ها و فرصت های الزم برای ارائه و بیان دیدگاه های شهروندان، قدرمتند ساخنت شهروندان 
برای پیکار و تغییر سیاست های عمومی و ساخنت جهان دیگر و… از سایر بازیگران توسعه )دولت و 

بخش خصوصی( متامیز می شوند.

جامعه مدنی تالش می کند در پارادایم جدید توسعه وفرایند دموکراتیک سازی، الگوی جدیدی از کارآیی و 
کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، نهادینه ساخنت تنوع و تکرث و نظم انجمنی در جامعه ارائه دهد.
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در باره ما عرصه سوم

در چند دهه اخیر جامعه ایرانی نیز با پایان جنگ تحمیلی عراق و ایران، فروکش کردن هیجان های 
انقالبی، افول پوپولیسم، غیرایدئولوژیک شدن جامعه و مسلط شدن گفتامن توسعه، همگام با تحوالت 
جامعه جهانی وموج سوم دموکراسی، شاهد بازگشت اما آرام جامعه مدنی بوده است در این سال ها 
جامعه مدنی ایرانی به رغم محدودیت ها و تنگنا ها و وجود کانون های مقاومت، از رشد، تنوع و پویایی 

نسبتا چشمگیر برخوردار بوده است.

اما با انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 با به قدرت رسیدن یک طبقٔه جدید سیاسی، شکل گیری 
شدن  مسلط  و  مجازی  جامعٔه  و  فرهنگ  اقتصاد،  سیاست،  عرصٔه  به  نظامیان  ورود  پادگانی،  دولت 
و  تهدیدات  با  مدنی  جامعٔه  ایرانی،  جامعٔه  بر  مدنی هراسی  جامعٔه  و  دموکراسی ستیز  گفتامن های 

تنگناهای جدی مواجه شده  است.

در رشایط پر مخاطره کنونی برای جلوگیری از جوامنرگی و بسط جامعه مدنی، قدرت یابی شهروندان، 
مهم ترین  توانا سازی محیط سیاسی و اجتامعی و…  از آزادی انجمن ها و حقوق شهروندان و  دفاع 

دغدغه و هدف اسرتاتژیک فعاالن و اصحاب جامعه مدنی است.

از این رو جمعی از فعاالن مدنی به منظور:

> ترویج و بسط اندیشه های مدنی، صلح، دموکراسی و جقوق برش،

> ظرفیت سازی سازمان ها، فعاالن جامعه مدنی و مدافعان حقوق برش،

> ترویج و گسرتش اخالق مدنی و فرهنگ اقدام های داوطلبانه

> تسهیل در دسرتسی، گردش و مبادله آزاد اطالعات،

> ایجاد فضایی مناسب برای تبادل نظر، گفتگو بین فعاالن جامعه مدنی و دیگر گروههای اجتامعی…

اقدام به تاسیس موسسه عرصه سوم در عرصه جامعه مدنی ایرانی کرده اند. موسسه عرصه سوم که 
نام آن به نقش جامعه مدنی اشاره دارد، سازمانی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که سال 1389 در 

آمسرتدام هلند تاسیس و به ثبت رسیده است.

عرصه سوم سازمانی غیر سیاسی و مستقل مدنی است که بر حقوق برش، صلح و دموکراسی برسه 
معضل گرهی جامعه ایرانی تاکید دارد.

عرصه سوم ارتقاء دهنده حقوق همه احاد جامعه، گروه ها و نیروهای اجتامعی با هر نوع اعتقادی 
به یک جامعه  گذار  برای  که  ازآنجا  غیر خشونت آمیز است.  تعلق های سیاسی  و  قوم  از هر جنس، 
دمکراتیک، بررسی موانع فرهنگی، اجتامعی و سیاسی، اجرای اعالمیه جهانی حقوق برشدرآنجامعه 
اهمیت دارد، عرصه سوم درتحقق تالش های جنبش حقوق مدنی – سیاسی در ایران و برای ظرفیت 
سازی و تامین نیازهای آتی و توسعه جامعه مدنی دموکراتیک و توسعه گرا، با رهربان و فعاالن جامعه 

مدنی ایرانی همکاری می کند.

عرصه سوم همچنین برای جهت دادن به نگرش روشنفکران، دانشگاهیاٰن، روزنامه نگاران و بالگر ها، 
و  صلح  برش،  حقوق  مدنی،  جامعه  ادبیات  ترویج  و  تولید  مردم،  عموم  و  سیاسی   – مدنی  فعاالن 
دموکراسی، ارتقای دانش تئوریک، ظرفیت سازی سازمان ها و فعاالن مدنی، مبادله دانش، اطالعات و 

انتقال تجربیات، اطالع رسانی شفاف و...در کانون فعالیت ها و برنامه های خود قرار داده است.
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انتشارات  عرصه  سوم
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از  انتخابات  مسائل  بررسی  و همچنین  انتخابات  سیاسی  و  مفاهیم حقوقی  تحلیل  با هدف  راهنام  كتابچه  این 
زاویه جامعه مدنی تهیه تدوین شده است.  انتخابات به عنوان یکی از موضوعات اصلی جامعه مدنی نقش تعیین 
کننده ای در پیدایش و دوام جامعه مدنی ایفا می کند. از این رو برگزاری یک انتخابات آزاد و سامل و مطابق 
استانداردهای بین املللی یکی از رشوط الزم تحکیم پایه  نهادهای مدنی است. بنابراین شناخت عوامل و مسئل 
تاثیر گذار بر سالمت و آزادی انتخابات می تواند یکی از دغدغه های جدی جامعه مدنی بشامر رود.  عرصه سوم  
بر این امید است تا با انتشار این کتابچه، ضمن تقویت  دانش  حقوقی و سیاسی در خصوص انتخابات  زمینه را 

برای ترویج فرهنگ انتخابات سامل و آزاد فراهم سازد

و  صلح  برش،  حقوق  بر  که  است  مدنی  مستقل  و  سیاسی  غیر  سازمانی  سوم  عرصه 
دموکراسی برسه معضل گرهی جامعه ایرانی تاکید دارد.

عرصه سوم ارتقاء دهنده حقوق همه احاد جامعه، گروه ها و نیروهای اجتامعی با هر 
نوع اعتقادی از هر جنس، قوم و تعلق های سیاسی غیر خشونت آمیز است. ازآنجا که برای 
گذار به یک جامعه دمکراتیک، بررسی موانع فرهنگی، اجتامعی و سیاسی، اجرای اعالمیه 
جهانی حقوق برشدرآنجامعه اهمیت دارد، عرصه سوم درتحقق تالش های جنبش حقوق 
مدنی – سیاسی در ایران و برای ظرفیت سازی و تامین نیازهای آتی و توسعه جامعه 
مدنی دموکراتیک و توسعه گرا، با رهربان و فعاالن جامعه مدنی ایرانی همکاری می کند.


