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   و توصيه نامهخالصه

  

، نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری و نيز انتخابات مياندوره 2005روز هفدهم ژوئن 
نظير ساير انتخابات دوره های گذشته، . ای هفتمين دوره مجلس در ايران برگزار می شود

هايی که خواستار رقابت در اين انتخابات هستند بايد نخست به تاييد شورای نگهبان نامزد
 آيت اهللا اين شورای مقتدر متشکل از دوازده تن می باشد که تنها به رهبر ايران. برسند

  . پاسخگو هستند خامنه ای که يک مقام غير منتخب ميباشد
 

 المللی حقوق مدنی و سياسی ملزم است ايران بعنوان يکی از امضا کنندگان کنوانسيون بين
 نامزدبتوانند بعنوان " غير معقولمحدوديت "به شهروندان خود اجازه دهد بدون هيچ نوع 

قوانين انتخاباتی مجلس و رياست جمهوری ايران با . در رقابت های انتخاباتی شرکت کنند



خابات را محدود می های انتنامزداستفاده از معيارهای تبعيض آميز، مشارکت بسياری از 
  . کنند

  
عالوه بر اين، قوانين انتخاباتی ايران اختيارات وسيع و خودسرانه ای تحت عنوان نظارت 

نظارت استصوابی به شورای نگهبان اجازه می .  استصوابی به شورای نگهبان می دهد
 را رد هايی که واجد شرايط تبعيض آميز مندرج در قوانين انتخاباتی هستندنامزد دهد حتی 

 .صالحيت کند
  

شورای نگهبان همواره تنها نامزدهايی را تاييد نموده که به طبقه حاکم نزديک بوده و يا به 
در کليه دوره های پيشين انتخابات مجلس و . بوده اند" خودی"اصطالح سياسی ايرانيان 

  . که جزئی از طبقه حاکم نبودند از رقابت ها حذف شدند" غيرخوديها"رياست جمهوری 
  

 نامزدی که برای 1014 تن از 6 مه گذشته شورای نگهبان اعالم کرد که تنها 22در 
پنج تن از .  ی رياست جمهوری ثبت کرده بودند، اجازه شرکت خواهند يافتکنونانتخابات 

اين . اين نامزدها مشهورند که هماهنگی زيادی با نگرش سياسی شورای نگهبان دارند
حمدی نژاد، شهردار تهران؛ علی الريجانی، رئيس سابق راديو و محمد ا: افراد عبارتند از

تلويزيون، محسن رضائی، فرمانده سابق سپاه پاسداران؛  محمد باقر قاليباف، رئيس سابق 
نامزد ششم مهدی کروبی .  پليس تهران؛ و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس جمهور سابق

بر سر برخی موضوعات دارای کروبی در سالهای اخير . رئيس سابق مجلس می باشد
اختالفاتی با شورای نگهبان بود اما او نيز طی بيست و شش سال گذ شته يکی از 

  .   بوده است" خوديها"
  

اين گزينش ها حاکی از آن است که تعريف شورای نگهبان از نامزد قابل قبول محدودتر 
معروف بنام های اين شورا برای نمونه دو تن از اصالح طلبان . از هميشه می باشد

 و نيز محسن مهرعليزاده  معاون رئيس جمهور را رد علوممصطفی معين، وزير سابق 
 مه، آيت اهللا خامنه ای رهبر ايران به شورای نگهبان دستور داد 23در . صالحيت نمود

. معين و مهرعليزاده را تاييد صالحيت نمايد که شورا نيز مطابق اين دستور عمل کرد
مزدهايی که ديدگاه های سياسی متفاوتی با ديدگاه  طبقه حاکم دارند و صالحيت همه نا

  .  همه زنان رد شدصالحيتنيز
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روند بررسی صالحيت ها توسط شورای نگهبان عمال انتخابات در ايران را به دو مرحله 
مرحله اول که در آن شورای نگهبان از قدرت نامحدود و بی حساب خود . تقسيم می کند
مرحله . رد تا تعيين کند نام کدام نامزدها می تواند در برگه های انتخابات باشدبهره می گي

دوم همان رای دهی واقعی می باشد که در آن تعداد انتخاب های رای دهندگان محدود به 
به اين ترتيب نامزدهايی که مجاز به شرکت در . اين نامزدهای از پيش تعيين شده است

د عمال توسط شورا منصوب می گردند و ساير نامزدها از رقابت های انتخاباتی می شون
  .صحنه حذف می شوند

  
اصل . ايران يکی از امضا کنندگان کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی می باشد

تبعيض که به  شهروند بايد بدور از انواع  هر" اين کنوانسيون چنين ملزم می کند که 25
 و دادن امکان رایحق و  های غيرمعقول،ون محدوديتبد اشاره شده و 2آنها در ماده 

 و ــ شود می برگزار ای دوره بطور که ــ منصفانه راستين و انتخابات در  راشدن انتخاب
 آزادی ترتيب اين به تااست ، داشته باشد  مخفی و برابر، همگانی، رأی حق بر مبتنی
  1".شود تضمين دهندگان رای نظر اظهار

  
محدوديت های " در قوانين انتخاباتی ايران به وضوح بيانگر اعمال معيارهای درج شده

.  برای امکان انتخاب ايرانی ها به سمت های سياسی می باشد و تبعيض آميز"غير معقول
 تصويب شد خاطرنشان می کند که 1995 قانون انتخابات مجلس که در سال 28اصل 

را " ظام مقدس جمهوری اسالمی ايران اسالم و ن عملی به و التزاماعتقاد"نامزدها بايد 
 اصل" اين قانون همچنين نامزدها را ملزم می کند که وفاداری خود به 2.داشته باشند

اين نظريه فقط در فقه شيعه تعريف شده است و  3.کنندبرازرا ا" مطلقه   واليت فقيهمترقی
ور روحانيون  از حضنظريهاين . حتی در ميان فقهای شيعه همگان به آن معتقد نيستند

مذهبی در باالترين مراکز قدرت سياسی حمايت کرده و مبنای منصب رهبری ايران 
به " اعتقاد نامزدهای انتخابات رياست جمهوری بايد نشان دهند که . محسوب می شود

 شورای نگهبان بطور 4.دارند"  رسمی کشورمذهب جمهوری اسالمی ايران و مبانی

                                                   
بايد  می  عضو اين کنوانسيون حکومتهر :  اين کنوانسيون2.1بر اساس اصل . کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی1

 هجايگا مالکيت، اجتماعی، يا ملی مبدًا غيرسياسی، يا سياسی افکار مذهب، زبان، جنسيت، تيره، نژاد، بدوراز تبعيض بخاطر
 حقوق اين و گذاشته احترام اند گرفته عهده به را مسئوليتشان که خود کشور افراد تمامی انسانی حقوق غيره، و تولد بهنگام فرد
 . آنرا تصويب کرد1975 ژوئن 24 اين کنوانسيون را امضا و در 1968 آوريل 4ايران در . کند تأمين را

  www.moi.gov.ir/ghavanin/rules.htm - 1، تبصره 28  ماده – قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی 2
 www.moi.gov.ir/ghavanin/rules.htm - 3، تبصره 28  ماده – قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی 3
  1379 انتشارات آستان قدس رضوی، تهران، .  قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران115 ماده 4
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اعتقاد و چه چيزی "  به اسالم عملی و التزاماعتقاد"چيزی خودسرانه تعيين می کند که چه 
  . می باشد" به مبانی جمهوری اسالمی" 
  

شورای نگهبان همچنين با تفسير خود از قانون انتخابات رياست جمهوری کليه نامزدهای 
زن را که در دوره های انتخابات رياست جمهوری گذشته ثبت نام کرده بودند رد 

 زنی که برای شرکت در انتخابات رياست 89 هيچ يک از 5.صالحيت نموده است
  .  ثبت نام کردند، تاييد صالحيت نشدندکنونیجمهوری 

  
. برخوردار می باشد" نظارت استصوابی"و باالخره آنکه شورای نگهبان از قدرتی بنام 

نظارت استصوابی به اعضای شورای نگهبان اجازه می دهد حتی کسانی را که از شرايط 
نظارت استصوابی قدرتی است .  شده در قانون برخوردار هستند، رد صالحيت کنددرج

دارای که بطور مبهم تعريف شده و به شورا اين امکان را می دهد که نامزدهايی را که 
  . از صحنه خارج کند راهستندکه از نظر شورا غير قابل قبول موضع گيری های سياسی 

  
ن نامزدها را بر اساس دين و اعتقادات مذهبی مورد قوانين انتخاباتی در ايران همچني

از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری و مجلس انتظار می رود . تبعيض قرار می دهند
محسن کديور، روحانی .  واليت مطلقه فقيه اعالم کنند استنظريهکه وفاداری خود را به 

 شناسايی کرده  رايعه در بين علمای شدولت های نظريه مورد از 9و پزوهشگر شيعه، 
روحانيون برجسته شيعه نظير آيت . واليت مطلقه فقيه تنها يکی از اين موارد است  6.است

 واليت فقيه، حتی کلی ترين شکل آن موافق نظريهاهللا سيستانی با هيچ يک از انواع 
  . نيستند

  
در فوريه ماهيت تبعيض آميز و محروم کننده انتخابات ايران در جريان انتخابات مجلس 

 نامزد که چهل و چهار درصد 3605شورای نگهبان در آن زمان .  کامال نمايان بود2004
 اين شورا  7.از کل نامزدهای ثبت نام کرده در سراسر کشور بودند را رد صالحيت کرد

در يک اقدام بيسابقه  . در تهران پنجاه و دو درصد از نامزدها را رد صالحيت کرد
   8. درصد از نمايندگان وقت مجلس نيز رد شدصالحيت هشتاد و هفت

                                                   
 2004 اکتبر 24" ه ای از رجال سياسی،نياز به قرائت تاز" بی بی سی فارسی، 5
 .1380 محسن کديور، نظريه های دولت در فقه شيعه، نشر نی، تهران، 6
 .1382 دي 22" اند،  درصد از داوطلبان از سوي هيات نظارت ردصالحيت شده44" ايسنا، 7
 .1382 بهمن 11"  اين انتخابات از نظر ما مشروع نيست،: وزير کشور" ايسنا، 8
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بطور خالصه می توان گفت قوانين انتخاباتی ايران شرکت معنی دار همه ايرانيان در 

انتخابات ايران تنها هنگامی معنی دار و مطابق . روند سياسی کشور را غيرممکن می کند
 قوانين – بنيادين معيارهای بين المللی حقوق بشر هستند که اين موضوعات ساختاری و

 . حل شوند -تبعيض آميز انتخابات و اختيارات نامحدود شورای نگهبان در رد صالحيتها
 

  به حکومت ايران نامه توصيه
اجازه دهيد نامزدها بدون تبعيض های مبتنی بر جنسيت، اعتقادات مذهبی، ديدگاه  •

  . سياسی در انتخابات شرکت کنند عقايد و يا 
 کرده  و لغو را انتخاباتبان در دست چين کردن نامزدهای اختيارات شورای نگه •

  . به دخالت های  اين شورا در روند انتخابات پايان دهيد
رد صالحيت نامزدهايی که از شرکت در انتخابات ممنوع می شوند را بطور  •

  .کتبی و بر اساس معيارهای قانونی و شفاف  به آنها اعالم کنيد
افی در اختيار نامزدهايی که رد صالحيت خود را به امکانات قانونی به موقع و ک •

  . چالش می طلبند قرار دهيد
  

  های محروم کنندهمکانيسم 
  

مرحله نخست . انتخابات مجلس و رياست جمهوری در ايران در دو مرحله انجام می شوند
تنها . بررسی سوابق و صالحيت نامزدها می باشد که توسط شورای نگهبان انجام می شود

 می توانند به مبارزات و رقابت آنان توسط اين شورا تاييد شودزدهايی که صالحيت نام
بررسی صالحيت ها عمال به شورای نگهبان اجازه می دهد . های انتخاباتی بپردازند

مرحله دوم شامل رای مستقيم رای . نامزدها را برای مبارزات انتخاباتی انتصاب نمايد
  . مزدهای منصوب شده می باشددهندگان برای انتخاب از بين نا

  

  شورای نگهبان
رهبر شش تن از آنان را : شورای نگهبان ايران متشکل از دوازده حقوقدان مذهبی است

منصوب می کند؛ شش تن ديگر نيز توسط قوه قضائيه پيشنهاد شده و مجلس بايد انتصاب 
 حکومتی ايران است شورای نگهبان قدرتمندترين بخش غيرانتخابی نظام. آنها را تاييد کند

قدرت شورا شامل تفسير .  که عمال جزئی از حکومت غير پاسخگوی رهبری می باشد
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قانون اساسی، نظارت بر اجرای انتخابات و بررسی قوانين تصويب شده توسط مجلس می 
  . باشد

  
 قانون 94بر اساس اصل . قانون اساسی وظايف شورای نگهبان را تعريف کرده است

  : لزم به بررسی قوانينی است که به تصويب مجلس رسيده انداساسی، شورا م
  

آليه مصوبات مجلس شوراي اسالمي بايد به شوراي 
شوراي نگهبان موظف است آن را  .نگهبان فرستاده شود

حداآثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر 
موازين اسالم و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و 

ا مغاير ببيند براي تجديدنظربه مجلس باز چنانچه آن ر
 .غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است در .گرداند

 
شورای نگهبان به کرات از قدرت وتوی خود برای کنترل جهت سياسی کشور و نيز 

تنها بين سالهای . اطمينان از انطباق قوانين با دستور کار سياسی شورا استفاده می کند
نگهبان بيش از پنجاه مرتبه از قدرت وتوی خود برای رد لوايح   شورای 2002 تا 2000

 شورای نگهبان اليحه ای که در 2002 برای نمونه در سال  9.تصويبی مجلس استفاده کرد
مجلس تصويب شده بود و معطوف به محدود کردن اعمال شکنجه و استفاده از اعترافات 

ا اعالم کرد اين اليحه بر خالف شور. اجباری در دادگاه های کيفری بود را وتو کرد
اصول اسالم بوده زيرا اختيارات قضات در تعيين قابل پذيرش بودن اعترافات را محدود 

   10.می کند
  

 مجلس، شورای نگهبان اليحه ای را وتو کرد که قدرت شورا 2004پيش از انتخابات سال 
صالح قانون اين اليحه به منظور ا. برای رد صالحيت نامزدها را محدود می کرد

انتخابات تنظيم شده بود و شورای نگهبان را ملزم می کرد همه نامزدهای رد صالحيت 
. شده را تاييد نمايد مگر آنکه رد صالحيت آنها بر اساس استنادات و مدارک قانونی باشد

رجبعلی مزروعی نماينده وقت مجلس در واکنش به وتوی شورای نگهبان اعالم کرد شورا 
  11.کرده است " تحميل ديکتاتوری"خود را وقف 

                                                   
 .2002 نوامبر 10 يکشنبه ”Iran Parliament Backs Reformist Bill“ سی نيوز،  بی بی9

10" Iran: Veto on Torture Bill Condemned " ،2002ژوئن  12ديده بان حقوق بشر. 
 .2004 ژانويه  Rebuff by hard-liners casts doubt on Iranian Election” 26“ آسوشيت پرس، 11
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 شورای نگهبان  12.را می دهد" حق تفسير قانون اساسی" قانون اساسی به شورا 98اصل 

 99اصل . بر انتخابات رياست جمهوری و مجلس می باشد" نظارت"همچنين مسئول 
  : قانون اساسی خاطرنشان می کند

  
 ،رياست جمهوري  ،ت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبريشوراي نگهبان نظار

  13.مجلس شوراي اسالمي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد

 
تصميم گيری نهايی : به بيان ديگر، شورای نگهبان کنترل کننده اصلی روند انتخابات است

 .درباره صالحيت نامزدها بر عهده شورا می باشد
 

 2004خابات مجلس هفتم در سال ماهيت تبعيض آميز و خودسرانه رد صالحيت های انت
سيد محمود . حتی مسئولين انتخابات و نيز مقام های وزارت کشور را به اعتراض واداشت

دغدغه و نگرانی وزارت کشور اين "ميرلوحی معاون امور پارلمانی وزارت کشور گفت 
 بوده است که چرا کسانی که در روند انقالب بوده، و چندين دوره نماينده مجلس و يا وزير

آوری، بررسی، پااليش جمع : "وی افزود"  .اند پرونده های سنگينی برايشان وجود دارد
و پردازش اطالعات در مورد افراد بايد از ده ها مراحل کارشناسی عبور کند و نمی شود 
با استناد به يک شايعه، تند و تند پرونده بر روی پرونده برای برخی از کانديداهای شناخته 

  14". کردشده درست
  

تقوی مدير اداره انتخابات مرند در استان آذربايجان شرقی نيز به رد صالحيت نامزدها 
 اين تاسيس نشده است شورای نگهبان برای": توسط شورای نگهبان اعتراض کرد و گفت

که اعضای آن بخواهند مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان مورد صالحديد خود را 
  15." تصميم بگيرندتشکيل دهند و بجای مردم

  

                                                   
 .1379انتشارات آستان قدس رضوی، تهران، . المی ايران قانون اساسی جمهوری اس12
 . 1379انتشارات آستان قدس رضوی، تهران، .  قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران13
 .1382 دی 7" وزارت کشور از پرونده های سنگين برخی افراد شناخته نگران است،" ايلنا، 14
 .1382 دی 7" د شناخته نگران است،وزارت کشور از پرونده های سنگين برخی افرا" ايلنا، 15
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محمد جهرمی سخنگوی کميته نظارت مرکزی داليل رد صالحيت های افراد در جريان 
  :  را چنين اعالم کرد2004انتخابات مجلس در سال 

  
 و  هواداری درصد 5/14 درصد فساد اخالقی، 5/13 درصد فساد مالی، 5/12

 8/6، انی اسالممب درصد عدم اعتقاد به 5/13عضويت در گروه های ضد انقالب، 
 شهرت ،  سابقه سوء درصد7/15، نشراکاذيب و تشويش اذهان عمومی  سابقهدرصد

  16. به قانون اساسی نداشتن درصد اعتقاد5/16 اقدام عليه امنيت ملی،  درصد5/6

  
مدير کل وزارت کشور طی نامه ای به داليل اعالم شده برای رد صالحيت های نامزدها 

 :دادپاسخ توسط شورای نگهبان 
 

تهمت، افترا، نشر اآاذيب و تبليغ عليه نظام جمهوري اسالمي ايران جزو محروميت 
 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي بدان تصريح شده 30هايي نيست آه در ماده 

اقدام عليه جمهوري : " اي آه براي رد صالحيت افراد اشاره شده از جمله ادله... است
است آه در اين خصوص بايد حكم محكوميت قطعي " اسالمي ايران و امنيت آشور 

در . وجود داشته باشد و صرف ادعا يا اتهام محلي براي رد صالحيت داوطلبان نيست
حال حاضر براساس قوانين و احكام مراجع صالح قضايي جز حزب آومله و دمكرات 
ده آردستان، حزب و گروه غيرقانوني نداريم و صرف عدم اخذ مجوز از آميسيون ما

هاي سياسي نيست، لذا رد صالحيت   قانون احزاب به منزله غيرقانوني بودن گروه10
هاي مذآور به دليل  ها به جز گروه افراد به دليل هواداري و وابستگي به ساير گروه
  17.ودن آنها، فاقد وجاهت قانوني استفقدان قانون يا حكم قضائي مبني بر غيرقانوني ب

  

  ی مجلسمعيارهای صالحيت نامزدها
افرادی که خواستار نامزدی برای انتخابات مجلس هستند در مرحله اول بايد در وزارت 

پس از آن شورای نگهبان همراه با وزارت کشور بررسی صالحيت . کشور ثبت نام کنند
 قانون انتخابات 28مطابق اصل . هر يک نامزدهای ثبت نام کرده را آغاز می کند

  18:مجلس
  

                                                   
مرآزي نظارت بـر انـتخـابـات داليل رد صالحيت برخي از داوطلبان نمايندگي مجلس     هيات   سخنگوي"  فارس، خبرگزاری16

 .1382 دی 19جمعه "  را اعالم آرد،
 .1382 بهمن 13"  ها، پاسخ مدير آل حقوقي وزارت آشور به برخي از داليل رد صالحيت" ايسنا، 17
 www.moi.gov.ir/ghavanin/rules.htmمتن اين قانون در سايت وزارت کشور قابل دسترسی ميباشد،  18
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 : باشند زير شرايط داراي بايد نام ثبت امهنگ شوندگان انتخاب
اعتقاد والتزام عملي به اسالم ونظام مقدس جمهوري اسالمی                                                            .1

  .ايران
 .تابعيت آشور جمهوري اسالمي ايران .2
 .ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي واليت مطلقه فقيه .3
  . مدرك فوق ديپلم و يا معادل آنحداقل .4
 . نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه .5
 .سالمت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي ، شنوائي و گويائي .6
  . حداقل سن سي سال تمام و حداآثر هفتاد و پنج سال تمام .7

 
بررسی سوابق نامزدها  با درخواست وزارت کشور و شورای نگهبان از سازمان های 

  :لف دولتی برای  دريافت اطالعات موجود درباره آنها آغاز می شودمخت
  

 ليست روزانه داوطلبان مشخصات وصول از پس نگهبان شوراي و آشور وزارت
 در مذآور صالحيتهاي با رابطه در آنان سوابق بررسي منظور به و تهيه را آنها آامل
 اداره و آشور احوال تثب سازمان ، آل دادستاني ، اطالعات وزارت به قانون اين

 موظفند مزبور مراآز . دارد مي ارسال مرآز در الملل بين پليس و هويت تشخيص
 نگهبان شوراي و آشور وزارت به سند و دليل با را بررسي نتيجه روز پنج ظرف
19.نمايند اعالم

 
وزارت کشور در طی شش روز پس از آغاز دوره ثبت نام يک کميته اجرايی در هر يک 

اين کميته های اجرايی محلی گزارش های خود را . های انتخاباتی ايجاد می کندزه حواز 
کميته "کميته اجرايی استان نيز گزارش خود را به . به کميته اجرايی استان ارسال می کنند

از سوی ديگر شورای نگهبان پيش از شروع . مرکزی در تهران تسليم می کند" اجرايی
اين کميته ها . موازی می زند" کميته های نظارتی" سری انتخابات دست به انتصاب يک
مرکزی در تهران متصل هستند که کميته " کميته نظارت"با ساختار عمودی خود به يک 

حوزه های نظارتی استانی را که به نوبه خود ناظر کميته های نظارتی محلی در هر 
  . کنترل می کند را هستند،انتخاباتی

  

                                                   
 www.moi.gov.ir/ghavanin/rules.htm - 48  ماده – قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی 19
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ا که درباره هر يک از نامزدها از سازمان های دولتی فوق وزارت کشور اطالعاتی ر
کميته های اجرايی محلی . الذکر بدست آورده به کميته های اجرايی محلی ارسال می کند

نيز با انجام تحقيقات محلی درباره سوابق هر يک نامزدها،  درباره  صالحيت آنها نظر 
ين نظرات و پيشنهادات، خود کميته های نظارتی محلی نيز ضمن بررسی ا. می دهند

کميته های نظارتی محلی يافته ها و تصميم . بطور موازی دست به انجام تحقيقات می زنند
شورای نگهبان . های خود را به کميته های نظارتی استانی و مرکزی ارسال می کنند
در صورتيکه . تصميم نهايی درباره صالحيت هر يک از نامزدها را اتخاذ می کند

فی بين پيشنهادات کميته اجرايی مرکزی و کميته نظارت مرکزی باشد، شورای اختال
  :  نگهبان تصميم گيرنده نهايی خواهد بود

  
 و قطعي نظر نظارت مرآزي هيأت نظر اظهار از پس روز بيست نگهبان شوراي
 اعالم آشور وزارت به داوطلبان صالحيت رد يا تأييد خصوص در را خود نهائي
  20.نمود خواهد

 

  نظارت استصوابی
نظارت استصوابی شورای نگهبان که در انتخابات مجلس اعمال ميشود خودسرانه ترين 

قانون انتخابات مجلس ايران به . ومستبدانه ترين مکانيسم در روند انتخابات می باشد
مطابق اصل . شورای نگهبان قدرت مطلق نظارت بر کليه ابعاد روند انتخابات را می دهد

  : قانون 3
  

 عهده به اسالمي شوراي مجلس انتخابات بر نظارت
 و عام و استصوابي نظارت اين. باشد مي نگهبان شوراي

 جاري انتخابات به مربوط امور آليه در مراحل تمام در
21.است

 
شورای نگهبان می تواند نامزدها را  . خودسرانه و مبهمی استتنظارت استصوابی قدر

در . در قانون انتخابات مجلس باشند رد صالحيت کندحتی اگر واجد کليه شرايط مندرج 

                                                   
 www.moi.gov.ir/ghavanin/rules.htm - 3، تبصره 52  ماده – قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی 20
 www.moi.gov.ir/ghavanin/rules.htm - 3  ماده – قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی 21
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واقع، نظارت استصوابی به شورای نگهبان اجازه می دهد کليه روند تاييد صالحيت که در 
  .قانون انتخابات آمده است را به کنار نهاده  و يا رد کند

  
ی محسن سازگارا يکی از دگرانديشان ايرانی که صالحيت او در انتخابات رياست جمهور

 رد شد، نظارت استصوابی را ابزار نهايی شورای نگهبان برای کنترل روند 2001سال 
 به ديده بان حقوق  وی.انتخابات می داند که در عمل تعيين می کند چه کسی نامزد باشد

  : بشر گفت
  

نظارت استصوابی به اين معنی است که شورای نگهبان بايد استصوابأ برای خير و 
 شکل  نظارت بر اين فقط بنابراين. کانديداها را تاييد بکندمصلحت صالحيت همُه

دارد يا نه بلکه اساسأ آنها بايد بگويند  وفق ند آيا شرايط کانديداها با قانون ننيست که ببي
يعنی .  براينکه شرايط مندرج در قانون را داشته باشدا شرايط دارد ولوکه کدام کانديد

 کما اينکه بسياری از کسانی که رد .ی نيستآنچه در قانون آمده و ذکر شده کاف
ارا هستند ولی هنوز هم صالحيت ميشوند اين شرايطی که در قانون انتخابات آمده را د

  22.رد ميشوند

 
سازگارا همچنين تصميمات شورای نگهبان را انعکاس و ادامه قدرت آيت اهللا خامنه ای 

  .رهبر معنوی می داند
  

اتفاقی هم که در عمل می افتد اين است که .  هستشورای نگهبان تابع رهبری نظام
انتخابات در واقع قبل از اينکه کانديداها به مردم معرفی بشوند توسط مقام رهبری 

 3000کما اينکه در انتخابات مجلس شورا در زمستان گذشته پيش از . نظارت ميشود
 ايشان گفت کانديد رد صالحيت شدند و شورای نگهبان به دستور رهبری و با توافق

  23.که اينها صالحيت ندارند

 
مهرانگيز کار، حقوقدان برجسته ايرانی و مدافع حقوق بشر نيز نظارت استصوابی را 

وی به . مانع اصلی مشارکت آزاد و عادالنه همه مردم برای نامزدی در انتخابات می داند
  :ديده بان حقوق بشر گفت

  

                                                   
 .1384 فروردين 22 مصاحبه ديده بان حقوق بشر با محسن سازگارا، 22
 . همان23
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با وجود . ناحی و سياسی استتصميمات شورای نگهبان بر اساس سليقه های ج
نظارت استصوابی دخالت همه آحاد مردم در صحنه مبارزات انتخاباتی ممکن 

  24.نيست

  

   رياست جمهوری صالحيت نامزد هایمعيارهای
افرادی که خواهان نامزدی برای انتخابات رياست جمهوری هستند نيز نظير انتخابات 

  .ه تحت کنترل شورای نگهبان هستندمجلس مشمول معيارهای سختگيرانه ای می شوند ک
  

  : قانون اساسی شرايط نامزدهای رياست جمهوری را چنين اعالم می کند115اصل 
  

 انتخاب زيرباشند شرايط واجد آه سياسي و مذهبي رجال ميان از بايد جمهور رئيس
  :گردد
 و منمو ، تقوي و وامانت سابقه حسن داراي ،مدبر و مدير ،ايران تابع ،االصل ايراني
  25.آشور رسمي مذهب و ايران اسالمي جمهوري مباني به معتقد

 
 تاييد صالحيت نامزدهای انتخابات رياست جمهوری بر عهده شورای 118مطابق اصل 
  :نگهبان است

  
 اصل طبق جمهوري رياست انتخاب بر نظارت مسئوليت

  26.است نگهبان شوراي عهده بر نهم و نود
  

 بايد قبل از انتخاب، تاييد شوراي نگهبان به اضافه صالحيت داوطلبان رياست جمهوري
  .در دوره اول به تاييد رهبري برسد

 
  

                                                   
 .1384 فروردين 22 مصاحبه ديده بان حقوق بشر با مهرانگيز کار، 24
اسالم , دين رسمي ايران : " 12ماده . 1379انتشارات آستان قدس رضوی، تهران، . قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 25

  ."و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي االبد غير قابل تغيير است
صالحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي آه دراين قانون مي آيد بايد قبل از : 110ماده . همان 26

 . تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسدانتخاب به
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    نقض حقوق بشرموارد
اصل . ايران يکی از امضاءکنندگان کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی می باشد

يض که به تبع شهروند بايد بدور از انواع هر " اين کنوانسيون ملزم کننده اين است که 25
 و دادن امکان رایحق و  های غيرمعقول،بدون محدوديت اشاره شده و 2آنها در ماده 

 و ــ شود می برگزار ای دوره بطور که ــ منصفانه راستين و انتخابات در  راشدن انتخاب
 آزادی ترتيب اين به تااست ، داشته باشد  مخفی و برابر، همگانی، رأی حق بر مبتنی
قوانين انتخاباتی ايران و نيز نقش شورای "  .شود تضمين دهندگان رای نظر اظهار

نگهبان در رد صالحيت نامزدها حق اکثريت شهروندان برای انتخاب شدن را محدود 
ابعاد . نموده و به اين ترتيب ناقض کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی می باشد

  . قرار گرفته اندمختلف اين نقض در ادامه اين گزارش مورد بررسی 
  

  تبعيض جنسيتی
رجال مذهبی " قانون اساسی ايران، نامزد رياست جمهوری بايد از بين 115مطابق اصل 

از آنجا که . رجال يک لغت عربی است که به معنای مردان می باشد. باشد" و سياسی
فارسی زبانی است که از نظر جنسيتی خنثی می باشد، روشن نيست آيا اين واژه 

های رياست جمهوری را به مردان محدود می کند و يا آنکه شامل نامزدهای زن نيز نامزد
  .می شود

  
شورای نگهبان در عمل واژه رجال را چنين تفسير کرده است که تنها شامل نامزدهای 

 اکتبر اين تفسير را رسما اعالم 23غالمحسين الهام، سخنگوی شورا در . مذکر می شود
 رقابت های رياست جمهوری  کليهزن را درواره نامزدهای  شورای نگهبان هم 27.کرد

، اعظم طالقانی که يکی از فعاالن 1997در طی انتخابات سال .   رد کرده استگذشته 
در انتخابات رياست . سياسی اجتماعی مشهور می باشد، برای نامزد شدن رد صالحيت شد

توسط شورای نگهبان رد ، چهل و هفت زن ثبت نام کردند اما همگی 2001جمهوری سال 
  .صالحيت شدند

  
 نيز هشتاد و نه زن از 2005ی در ژوئن کنونبرای نامزدی انتخابات رياست جمهوری 

  .شورای نگهبان صالحيت هيچيک را تاييد نکرد. جمله طالقانی ثبت نام کردند
  

                                                   
 .2004 اکتبر 24" نياز به قرائت تازه ای از رجال سياسی،" بی بی سی فارسی،27
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وی .  اين تفسير را کامال غلط می داند2003شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل در سال 
 مهم رياست جمهوری نشانه پست کشور از دستيابی به افراد نيمی از نمودنمحروم ": گفت

  28." استی ناروا در کشورتبعيض
  

وی .  بود2004 تا سال 2001حميده عدالت رهبر فراکسيون زنان در مجلس ششم از سال 
بل نيز معتقد است که جلوگيری از حضور زنان برای احراز پست رياست جمهوری غيرقا

  : قبول است
  

صورت  برد و به ها و معاني را در جامعه زير سوال مي چنين تفسيري خيلي از ارزش
چنين در  هم. شود ي سياست مي اتوماتيك باعث حذف شدن نيمي از جامعه از عرصه

ي ابزاري از  استفاده آيد آه بخشي از حاآميت فقط قصد زنان اين شبهه به وجود مي
اختيار گرفتن مناصب زيرپا  ها براي در ه راحتي حقوق آنها را دارد و ب راي آن

 توانند براي انتخابات رياست ي آنوني ما زناني وجود دارند آه مي در جامعه. گذارد مي
 مرد جمهوري آانديدا شوند و حاآميت بايد اجازه دهد آه خود مردم در مورد زن و يا

از حق  ز رجل سياسي زنانجمهورشان تصميم بگيرند، با تفسير اخير ا بودن رييس
  29.شوند مسلم خود محروم مي

 

و    سياسیعقايدتبعيض مبتنی بر ديدگاه  

                                                  

قوانين انتخاباتی ايران صريحا عليه نامزدهايی که اعتقادات و ديدگاه های متفاوتی با  
 قانون انتخابات مجلس نامزدها 28اصل . دولتمردان کنونی دارند، تبعيض اعمال می کند

"  اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران عملی به د و التزاماعتقاد"داشتن را ملزم به 
  مترقی اصلو قانون اساسی  بهوفاداری"بر اساس همين اصل نامزدها بايد   30.می کند

شورای نگهبان از اين دو شرط برای رد صالحيت . را اعالم کنند " واليت مطلقه فقيه
  .نامزدها استفاده کرده است

  
  : نگيز کار به ديده بان حقوق بشر گفتمهر ا

  

 
نمودن نيمي از افراد آشور از دستيابي به پست مهم رياست جمهوري، نشانه تبعيضي ناروا در   محروم: شيرين عبادي" ايلنا، 28

   .1383  دی14"  آشور است،
 .1383 آبان 4" از حق مسلم خود محروم ميکند، زنان" رجل سياسي"تفسير شورای نگهبان از : حميده عدالت" ايسنا، 29
30 www.moi.gov.ir/ghavanin/rules.htm 
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 راه ورود به عرصه رقابت انتخاباتی 28شرايط خاص انتخاب شوندگان به شرح ماده 
حق کانديدا شدن فقط برای کسانی که . را در برابر بخشی از جمعيت مسدود کرده است

ملی  چگونه ميتوان از حاکيت . عقايد سياسی شورای نگهبان را قبول دارند ميسر است
 وقتی که دگرانديشان و منتقدين از حضور در عرصه رقابتهای انتخاباتی  سخن گفت

   31.محروم هستند

 
 اين نوع تبعيض را در چهارمرتبه تالش  اصالح طلبفعاالنسعيد رضوی فقيه يکی از

  :وی به ديده بان حقوق بشر گفت. خود برای رقابت در انتخابات مجلس تجربه کرده است
  

تخابات مجلس پنجم ازحوزًه انتخابيه درود در لرستان کانديدا شدم ولی من در آن ان
اعالم کردند که من صالحيت حضور در . هيئت اجرائی بنده را رد صالحيت کرد

رقابت انتخاباتی را ندارم و من وقتی اعتراض کردم به اين رای هيت اجرائی، احاله 
. دم صالحيت  مورد تاکيد گرفتشد به هيئت اجرائی استان و آنجا هم بعد از مدتی ع

هيت اجرائی . در انتخابات مجلس ششم در همان حوزًه انخاباتی ثبت نام کردم
فرماندار . شهرستان و استان لرستان من را تأييد کردند که البته آنجاهم مشکالتی بود

به من گفت که به سختی توانستيم صالحيت شما را تأييد کنيم ولی چون هيچ مدرک و 
اما شورای . نبوده و فقط ادعاهای بوده بی سند ما فشار آورديم تأييد کرديمدليلی 

شورای نگهبان نامه ای فرستاد که من صالحيت . نگهبان خودش رد صالحيت کرد
به جرم وابستگی به گروه های محارب يا غير قانونی و . انتخابات را ندارم حضور در

در . انون اساسی رد صالحيت شدمهمچنين به جرم عدم التزام به واليت فقيه و ق
 از حوزه تهران کانديدا شدم که باز 1380انتخابات مياندوره ای مجلس ششم در بهار 

در انتخابات مجلس هفتم هم باز . هم از طرف خود شورای نگهبان رد صالحيت شدم
من ثبت نام کردم از حوزًه تهران که اين بار هيئت نظارت برانتخابات استان تهران 

ا رد صالحيت کرد و به عالوه بر موارد قبلی عدم اعتقاد به اسالم و نداشتن من ر
       32.حسن شهرت در حوزًه انتخابيه هم به آن اضافه شده بود

 
  :به گفته رضوی فقيه داليل اصلی شورای نگهبان ديدگاه ها و اعتقادات سياسی او بوده اند

  
 يا رد صالحيت ها استفاده نکرد هيچوقت شورای نگهبان از خط کش قانون برای تأييد

بلکه بر اساس گزارشهای سياسی و پرونده های سياسی افراد يک تصميم گيری 

                                                   
 .1384 فروردين 22 مصاحبه ديده بان حقوق بشر با مهرانگيز کار، 31
 .1384 فروردين 24 مصاحبه ديده بان حقوق بشر با سعيد رضوی فقيه، 32
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اين را ميتوانم با اطمينان بگويم که به جز موارد خواصی شورای نگهبان . سياسی شده
  33.کامأل سياسی عمل کرده

 
 ثبت نام کرد، اما 2001محسن سازگارا برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری سال 

او نيز معتقد است تنها علت رد صالحيت او . توسط شورای نگهبان رد صالحيت شد
  :سازگارا به ديده بان حقوق بشر گفت. اعتقادات و ديدگاه های سياسی او بوده است

  
من خودم تمامی شرايط مندرج در قانون را داشتم وليکن شورای نگهبان تصميم گرفت 

کسانی که مواضع سياسی شان و گفته ها و نوشته هاشان . حيت کندکه بنده را رد صال
من . در مسيری که شورای نگهبان و رهبری ميخواهند نيست رد صالحيت ميشوند

   34.خودم به همين دليل رد صالحيت شدم

 
رد صالحيت های تبعيض آميز و دلخواهانه شورای نگهبان در جريان انتخابات مجلس در 

در طی اين انتخابات، کريم عابدی مدير کل . به نمايش درآمد بطورکامل 2004سال 
  : انتخابات استان آذربايجان شرقی گفت

  
،کامال سياسی و جناحی به  هيات های نظارت شورای نگهبان با حرکتی حساب شده

 رد صالحيت گسترده نشان داد هيات هاي . رد صالحيت گسترده داوطلبان پرداختند
راي مردم ندارند و با شيوه های شبه قانوني   اعتقادي بهنظارت شورای نگهبان هيچ

 عملكرد هيات نظارت شورای نگهبان آامال سياسي بود و . در مقابل آنان می ايستند
در آذربايجان شرقي طوری طراحي و انجام شده آه اآثر  رد صالحيت کانديدا ها
  35.ددولت به صورت يک طرفه وارد انتخابات شون نامزدهاي جناح منتقد

 
 درصد از کل نامزدهای ثبت نام کرده در اين استان می باشند 45 نفر که 176عابدی گفت 

و نيز وابستگی به سازمان ها و گروه "  عملی به اسالم و نظام و التزامعدم اعتقاد"به علت 
  . های مختلف رد صالحيت شدند

  

                                                   
 . همان33
 .1384 فروردين 22 مصاحبه ديده بان حقوق بشر با محسن سازگارا، 34
"  نفر از کانديداهاي آذربايجان شرقي رد صالحيت شدند،176: معاون سياسی استانداری آذربايجان شرقی" تبريز نيوز، 35

 .1382 دی 26جمعه 
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تفتيش عقايد مدرن مهر انگيز کار رد صالحيت نامزدها توسط شورای نگهبان را يک نوع 
محمد جهرمی .  اين ديدگاه بسياری در جريان انتخابات مجلس هفتم بود 36.می داند

 تفتيش کاراين ": سخنگوی کميته نظارت مرکزی در دفاع از سياست های اين کميته گفت
  37."روش عقال در سپردن کارهای مهم به افراد هستعقايد نيست بلکه 

  
 در مجلس ششم  رد صالحيت های گسترده کسيون اقليتنايب رئيس فرااحمد ناطق نوری 

 را تحت عنوان پيشگيری از ايجاد يک 2004در جريان انتخابات مجلس هفتم در سال 
  38.حکومت سکوالر توجيه کرد

  

   تبعيض مبتنی بر دين و اعتقادات مذهبی
يت مطلقه  وال نظريهقوانين انتخاباتی ايران نامزدهای مجلس را ملزم به اعالم وفاداری به 

واليت مطلقه .  شيعی و مبنای نظام حکومتی ايران می باشدنظريهفقيه می کنند که يک 
 و فقيه يک نظام حکومتی است که در آن فقيه باالترين مرجع قدرت يعنی رهبر می باشد

  .اختيارات مطلق دارد
  

ری  جمهومبانیبه  "  که اعتقادنامزدهای انتخابات رياست جمهوری بايد نشان دهند
  . دارند" اسالمی ايران و دين رسمی کشور

  
اين تبعيض . اين قوانين افراد را بر اساس اعتقادات مذهبی مورد تبعيض قرار می دهند

عالوه بر اينکه شامل غير مسلمانان و مسلمانان سنی ميشود، همچنين شامل شيعيانی که 
   .نظريه واليت فقيه را نمی پديرند هم ميشود

  
  :  ديده بان حقوق بشر گفتمحسن سازگارا به

  
اگر مقلد آيت اهللا سيستانی باشيد يا مقلد مرحوم آيت اهللا خويی باشيد يا مقلد اکثريت  

مراجع تقليد باشيد، چون کسانی در ميان مراجع  تقليد که به فتوای واليت مطلقه فقيه 

                                                   
 .1384 فروردين 22 مصاحبه ديده بان حقوق بشر با مهرانگيز کار، 36
 .1382 دی 21  " شدند،  نفر رد صالحيت2033بالغ بر " ايسنا، 37
 .1382 دی 28  "ها براي جلوگيري از تشكيل يك حكومت سكوالر است،  رد صالحيت: احمد ناطق نوري" ايلنا، 38
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شيد اين تبعيض قايلند خيلی نادرند، بنابراين شما اگر مقلد چنين فقها و مراجع تقليدی با
   39.در مورد شما هم جاری ميشود

 
 واليت نظريهمحسن کديور يک محقق و روحانی شيعه مطالعه جامعی درباره تاريخچه 

 را بررسی و دسته دولت در فقه شيعه  های نظريه مورد از  9او . فقيه انجام داده است
 است تنها يکی از اين  که مورد نظر حاکمان ايران فقيهمطلقهواليت بندی نموده که نوع 

  40.موارد می باشد

                                                   
 .1384 فروردين 22 مصاحبه ديده بان حقوق بشر با محسن سازگارا، 39
 .1380ولت در فقه شيعه، نشر نی، تهران،  محسن کديور، نظريه های د40
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