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 .Iran’s M آئينۀ ايران

  

  بشر                                              ھای حقوق  المللی جامعه فدراسيون بين

  ٢٠١٧ می ١٩

 

  ١٣٩۶انتخابات رياست جمھوری در ايران : پرسش و پاسخ
جمھوری اسالمی . شود  برگزار می١٣٩۶ ]ثور[ ارديبھشت٢٩جمعه  زانتخابات رياست جمھوری در ايران رو

طوِر منظم انتخابات مجلس و رياست جمھوری را برگزار کرده است، اما   به١٣۵٧ايران از زمان تأسيس در سال 

» سش و پاسخپر«در اين . اند المللِی انتخابات آزاد، عادالنه و معتبر بوده اين انتخابات ھمواره به دور از موازين بين

  .  ھای مربوط به انتخابات رياست جمھوری پاسخ بدھيم ترين پرسش  کوشيم به بعضی از مھم می

  

  کند؟  چه کسی بر فرايند انتخابات نظارت می

شورای نگھبان قانون اساسی مرجع اصلی تفسير قانون، بررسی صالحيت نامزدھا، نظارت بر فرايند انتخاباتی، 

 انتخابات، و ابالغ نتيجه به وزارت کشور ۀيد نتيجئھا و رسيدگی به آنھا، تأ  تخلفۀر باردريافت شکايت نامزدھا د

ھای محلی نظارت بر   عضو دارد ھيأت نظارت مرکزی بر انتخابات و ھيأت١٢اين شورا که . برای اعالم آن است

  .کند انتخابات را منصوب می

 معرفی  ای و شش عضو حقوقدان به هللا علی خامنه ن آيتشورای نگھبان دارای شش عضو فقيه به انتصاب رھبر ايرا

 فرايند انتخابات ۀھای اين شورا را در بار شش فقيه عضو در عمل تصميم. ه برای انتخاب در مجلس استئي قضاۀقو

 انتخابات را زير نظارت ئیھای اجرا  و ديگر جنبهءگيری، شمارش آرا وزارت کشور فرايند رأی. کنند ل میوکنتر

  . شوند  در سطح محلی نيز تشکيل میئیھای اجرا ھيأت]. ١[کند  دھی میئی مرکزی انتخابات سازمان اجراھيأت

  

  چه کسی حق رأی دارد؟

 سالگی و ١۶ورود به سن «تمام شھروندان ايران با . قانون به صراحت کسی را از رأی دادن محروم نکرده است

زندانيان نيز حق رأی .  گذرنامه حق رأی دارندۀ در خارج، ارائ شناسنامه يا، در صورت اقامتۀبا ارائ» عدم جنون

با وجود اين، قابل توجه است که . شود گيری نمی  شناسنامه برای آنھا سختۀدارند، اما در عمل در مورد شرط ارائ
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اند،   بزرگ شدهاند و فرزندان آنھا که در ايران به دنيا آمده و ھا که نزديک به چھار دھه در ايران زندگی کرده افغان

  . حق رأی ندارند، زيرا قانونی وجود ندارد که بر اساس آن درخواست تابعيت ايران کنند

  

  تواند در انتخابات رياست جمھوری نامزد شود؟  آيا ھر کسی می

آميز و با موازين   قانون اساسی نقل شده تبعيض١١۵ قانون انتخابات رياست جمھوری که مستقيم از اصل ٣۵ ۀماد

رجال مذھبی، «بر اساس اين ماده، نامزدھای انتخابات رياست جمھوری بايد . المللی انتخابات ناسازگار است بين

اين ماده در عمل . باشند» مؤمن و معتقد به مبانی جمھوری اسالمی ايران و مذھب رسمی کشور«و ] ٢[» سياسی

  . کند مزدی در انتخابات ممنوع میتمام مخالفان سياسی، منتقدان حکومت، زنان و غير شيعيان را از نا

اند، اما شورای نگھبان قانون   انتخابات رياست جمھوری ايران برای نامزدی ثبت نام کرده١٢ ھمواره در ھر زنان

  .  اساسی صالحيت آنھا را رد کرده است

ز مخالفان ثبت نام آخرين باری که نامزدی ا. کنند عنوان نامزد پرھيز می  حتا از ريسک ثبت نام بهمخالفان سياسی

صالحيت بعضی از .  بود١٣۵٨کرد و پيش از انتخابات کنار کشيد، در نخستين انتخابات رياست جمھوری در سال 

  . شود کنند رد می منتقدان که ھر از گاه ثبت نام می

) ی دوازده امامی شيعه(مذھب جعفری اثنی عشری » مذھب رسمی کشور« بر اساس قانون اساسی، :مذھب رسمی

 مسلمانان غيرشيعه، از جمله ۀبلکه حتا کلي] ٣[غير از اسالم » دين رسمی«تنھا پيروان سه  بنابراين، نه. است

در نتيجه، اکثريت ُکردھا، . اند مسلمانان اھل سنت، به صراحت از نامزدی برای رياست جمھوری ممنوع شده

ھستند، از نامزدی برای رياست جمھوری ھای ايران که مسلمان اھل سنت  ھا و بخشی از عرب ھا، ترکمن بلوچ

  . محروم ھستند

 ١.۶٣۶ ۀصالحيت کلي)  درصد٠.٣٧(در تدارک انتخابات جاری، شورای نگھبان قانون اساسی به استثنای شش تن 

 نامزدھای زن ۀرد صالحيت شمار زيادی از نامزدھا و کلي]. ۴[ زن را رد کرد ١٣٧نامزد ثبت نام شده و از جمله 

از ) درصد٠.٨۴(، فقط صالحيت چھار نامزد مرد ١٣٨٨برای نمونه، در انتخابات سال .  بوده استروند ثابتی

 ثبت نام کردند، ولی فقط ١٣٩٢ تن در سال ۶٨۶.  نامزد زن نيز رد شد۴٢صالحيت ھر ]. ۵[د شد ئي تن تأ۴٧۶

 صالحيت شماری از به عالوه،.  نامزد زن رد شد٣٠صالحيت ھر . د شدئيتأ)  درصد١.٢۵(صالحيت ھشت مرد 

اند رد شده   که در اين انتخابات و انتخابات پيشين رياست جمھوری ثبت نام کردهءنمايندگان پيشين مجلس و وزرا

  . است

  

   ارديبھشت چه کسانی ھستند؟٢٩نامزدھای تأئيد شده در انتخابات رياست جمھوری 

  : اند د شدهئيشش نامزد مرد تأ

  حسن روحانی)  ١

  سیابراھيم رئي) ٢

  محمد باقر قاليباف) ٣

  اسحاق جھانگيری) ۴

  مصطفی ميرسليم) ۵

  طبا ھاشمی مصطفی ) ۶
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ھای مختلفی   آنھا دارای سمتۀھای کلی ايران نيستند و ھم ھيچ يک از اين شش تن منتقد ساختار حکومتی و سياست

 .روحانی و رئيسی دو نامزد اصلی ھستند. اند در سطوح باالی نظام سياسی کشور بوده

 ١٣٩٢ ساله، رئيس جمھور مستقر، پيش از آغاز دور نخست رياست جمھوری در سال ۶٨، حسن روحانی

؛ عضو ١٣٧٩ تا ١٣۵٩ مجلس از ۀپنج دوره نمايند: ھای عالی زيادی را در اختيار داشته است، از جمله سمت

کنون؛ و عضو و  تا١٣٧٠؛ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از سال ]۶[ تاکنون ١٣٧٨مجلس خبرگان از سال 

روحانی از اعتبار دست يافتن به توافق با .  و اکنون رئيس اين شورا١٣۶٨دبير شورای عالی امنيت ملی از سال 

برداری از اين توافق  مند شده، ولی دولت او به دو دليل اساسی موفق به بھره  بھره١٣٩۴ در سال ١+۵ھای  قدرت

گذاران شده  نگ قدرت در داخل حکومت در ايران مانع سرمايهنخست، ج: برای منافع اقتصادی کشور نشده است

. مريکا، در معامله با ايران دچار ترديد ھستنداھای احتمالی  خاطر ترس از تحريم گذاران به دوم، سرمايه. است

ھای  حرکت کرده و پشتيبانی گروه» روی ميانه«کنند که به سوی  روحانی را تندروی پيشين توصيف می

  . و نيز رئيس جمھوری پيشين خاتمی را به دست آورده است»طلب اصالح«

 ١۴هللا علی خامنه ای، رھبر کشور، نزديک است و   ساله، روحانی و از نگاه سياسی به آيت۵۶، ابراھيم رئيسی

 به رياست بنيادی بسيار ثروتمند و قدرتمند در استان ١٣٩۴ای او را در اواخر سال  خامنه. سال شاگرد او بوده است

رئيسی از . ای پاسخگوست پردازد و رئيسی فقط به خامنه وجه ماليات نمی ھيچ اين بنياد به. خراسان منصوب کرد

شود که   شناخته میئیعنوان تندرو وی به.  قرار داشته استئیھای مختلف قضا  سوم عمر خود در سمتۀاوايل دھ

ھای تندرو و سپاه پاسداران انقالب اسالمی  هھای تندرو، روزنام طوِر آشکار از حمايت روحانيان و سازمان به

طرف باشند، در  حتا بعضی از اعضای شورای نگھبان قانون اساسی که طبق قانون بايد بی. برخوردار است

نژاد در ستاد  بسياری از ھمکاران رئيس جمھور پيشين محمود احمدی. کنند ھای انتخاباتی او شرکت می ئیگردھما

طوِر آشکار از کسی پشتيبانی نکرده و نخواھد کرد،  که رھبر کشور به با وجود اين. دانتخاباتی او حضور دارن

ويژه از اين نظر اھميت دارد  اين موضوع به. ای دارد ترکيب پشتيبانان رئيسی و اظھارات آنھا نشان از ترجيح خامنه

 ساله ٧٧ويژه اين که رھبر   است، بهای مطرح شده هللا خامنه عنوان يکی از جانشينان احتمالی آيت که نام رئيسی به

  . بيماری او وجود داردۀاست و شايعاتی در بار

او .  از نامزدی به نفع رئيسی از رقابت کنار رفت]ثور[ ارديبھشت٢۵، شھردار تھران، روز محمد باقر قاليباف

  . ھای مالی و سياسی مختلفی مشارکت داشته است ئیعنوان شھردار در رسوا به

او که در حال حاضر معاون .  به نفع روحانی از رقابت کنار رفت]ثور[ ارديبھشت٢۶ روز يریاسحاق جھانگ

عنوان نامزد پوششی روحانی ثبت  رود که او به گمان می. شناخته شده است» طلب اصالح«عنوان  روحانی است، به

  .تندروان صالحيت روحانی را رد کردند، بتواند حضور داشته باشدنام کرده بود تا در صورتی که 

، تھديد جدی برای دو نامزد اصلی به شمار ١٣۶٠ ۀ، وزير پيشين فرھنگ و ارشاد اسالمی در دھمصطفی ميرسليم

 اين حزب در. طوِر رسمی نامزد کرده است  اسالمی ـ بهۀاو تنھا کسی است که حزبی سياسی ـ حزب مؤتلف. رود نمی

ميرسليم و حزب او از نگاه سياسی به روحانيان . ـ بخش تجارت ـ شھرت دارد» حزب بازار«عنوان  ميان مردم به

 ٢٧روز .  از نفوذ سياسی چندانی برخوردار نيستند١٣۶٠ ۀباالرتبه و رھبر کشور نزديک ھستند، اما خالف دھ

ابت کنار رفته است و اين حزب از رئيسی  اسالمی اعالم کرد که ميرسليم از رقۀ، حزب مؤتلف]ثور[ارديبھشت

  .گيری خود را تکذيب کرد ميرسليم کناره. حمايت خواھد کرد
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رود و   ملی المپيک، رقيب جدی به شمار نمیۀ، رئيس پيشين سازمان تربيت بدنی و رئيس کميتھاشمی طبا مصطفی

  .اعالم کرده که به روحانی رأی خواھد داد

  

  ی حقوق بشر دارند؟  در زمينهای نامزدھای اصلی چه کارنامه

عنوان رئيس شورای عالی امنيت ملی  ويژه به او به.  سربلندی نيستۀ حقوق بشر مايۀ در زمينحسن روحانی ۀکارنام

 ۀآقای روحانی در دور.  حبس مدافعان سرشناس حقوق بشر و مخالفان سياسی تصميم گرفته استۀبارھا در بار

. انجام داده است» منشور حقوق شھروندی «ۀوخروشی در زمين جوش  کمنخست رياست جمھوری خود گاھی تالش

به عالوه، مفاد اين منشور تفاوتی با مقررات موجود در . عنوان قانون به تصويب نرسيده است اين منشور ھنوز به

. ھا و اقليتويژه عليه زنان  آميز ھستند، به شدت غيردمکراتيک و تبعيض قانون اساسی ندارد که بسياری از آنھا به

 فعاالن سياسی، ۀھای خودسران ھا و حبس دولت روحانی اقدام قابل توجھی برای جلوگيری از دستگيری

وزارت اطالعات او مسؤول بعضی از . نگاران و مدافعان حقوق بشر يا تأمين آزادی آنھا انجام نداده است روزنامه

  . ھا بوده است اين دستگيری

او . گی معاون دادستان کرج و ھمدان بود و بسياری از مخالفان در آنجا اعدام شدند سال٢١، در سن ابراھيم رئيسی

هللا خمينی، نخستين رھبر اصلی جمھوری  عضو ھيأتی بود که آيت) ١٣۶۴ـ١٣۶٨(عنوان معاون دادستان تھران  به

ادگاه عالی در سال عنوان د شھرت دارد در عمل به» ھيأت مرگ«اين ھيأت که به . اسالمی ايران منصوب کرده بود

ی و سريع دوباره ئ ھای چند دقيقه گذراندند در دادگاه ھای زندان خود را می  ھزاران زندانی سياسی را که حکم١٣۶٧

عنوان  رئيسی به. در نتيجه، چندين ھزار زندانی ظرف چند ماه به مرگ محکوم و اعدام شدند]. ٧[محاکمه کرد 

 نيز در سرکوب، اختناق و اعدام ١٣٨٨ رياست جمھوری در سال ۀناقشه پس از انتخابات پرمئي قضاۀمعاون قو

  . معترضان نقش مھمی داشت

ليس تھران در و پهعنوان فرماند  پيشين سپاه پاسداران انقالب اسالمی، در ِسَمت خود بهه، فرماندمحمد باقر قاليباف

  . داشته است، نقش١٣٧٨ويژه شورش دانشجويان در سال  ھای مردمی، و به سرکوب اعتراض

گير بود و صنعت نشر و   بسيار سخت١٣۶٠ ۀ در زمان وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی در دھمصطفی ميرسليم

  .مند دولتی قرار داشتند شدت در معرض سانسور نظام سينما در اين دوره به

  

  توانند بر انتخابات نظارت کنند؟ آيا ناظران می

ھای  توانند يک نماينده به ھر يک از حوزه نامزدھا می. بينی نشده است المللی در قانون انتخابات پيش نظارت بين

  .ھا را به شورای نگھبان قانون اساسی گزارش کنند گيری بفرستند و تخلف رأی

  

   انتخاباتی وجود دارد؟ ۀآيا مبارز

کند تا صبح روز  توانند از تاريخی که وزارت کشور نام آنھا را اعالم می نامزدھای انتخابات رياست جمھوری می

. ھای تلويزيونی با شرکت ھر شش نامزد برگزار شد در انتخابات امسال، مناظره. پيش از انتخابات به تبليغ بپردازند

ھا، نامزدھای رقيب حسن روحانی، ابراھيم  در اين مناظره.  تلويزيونی شرکت کردندۀاين شش نامزد در سه مناظر

. بازی برای خويشاوندان متھم کردند  و پارتیئیانگيری را به فساد، سودجورئيسی، محمد باقر قاليباف و اسحاق جھ

  . ويژه شديد بود ھای عليه قاليباف به اتھام
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آنھا بستگی به گرايش خود . اند ھای داخلی در طرفداری از روحانی و رئيسی تقسيم شده در انتخابات جاری، رسانه

بُرد  ويژه فيسبوک و اينستاگرام، نقش مھمی در راه ھای اجتماعی، به رسانه. اند به نفع يکی از نامزدھا تبليغ کرده

تر و ئيھای تو ھای فيسبوک و حساب نامزدھای اصلی دارای صفحه. کنند  انتخاباتی ھر نامزد بازی میۀمبارز

  . اينستاگرام ھستند

کم يک شخص را  ھا و دسته چندين کانال تلگرام طرفدار روحانی را مسدود کرده و شماری از مديران آنئي قضاۀقو

  .کرد، دستگير کرده است طوِر آشکار برای تحريم انتخابات تبليغ می که در اصفھان به

   

  کننده است؟ ينيرئيس جمھور تا چه حد تع

بر اساس قانون اساسی، او .  مجريه استۀای رئيس واقعی حکومت و قو هللا علی خامنه قدرت سياسی در اختيار آيت

ھا نظارت  او بر اجرای سياست. ھا است د سياستئيگذاری و تأ  سياستۀسمی گسترده در زميندارای اختيارات ر

ه، ئي قضاۀوی اعضای فقيه شورای نگھبان قانون اساسی، رئيس قو.  عالی نيروھای مسلح استهکند و فرماند می

تواند  رھبر کشور می. کند  نيروھای مسلح را نصب و عزل میۀرئيس راديو و تلويزيون کشور و فرماندھان کلي

طوِر غيررسمی بعضی از  رھبر کشور به. رئيس جمھور را در پی رأی ديوان عالی کشور يا پارلمان عزل کند

  . کند ن میييھای دولت را تع  و سياستءوزرا

 ۀ ساله طی دور٧٧ای  هللا خامنه ِسَمت رئيس جمھور ممکن است پس از انتخابات جاری و در صورت فوت آيت

 مرکب از رئيس ئی قانون اساسی، شورا١١١در اين صورت، بر اساس اصل . ھوری اھميت پيدا کندرياست جم

طوِر موقت  ه و يکی از فقھای شورای نگھبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام بهئي قضاۀجمھور، رئيس قو

ھای   را برای طرفاين موضوع انتخابات جاری. گيرد ن رھبر بعدی در دست میيي وظايف رھبری را تا تعۀھم

اصلی قدرت بسيار پراھميت کرده است، از جمله برای بسياری از روحانيان باالرتبه و سپاه پاسداران انقالب 

  . سياسی و اقتصادی برخوردارندۀاسالمی که با جناح تندرو ارتباط تنگاتنگ دارند و از منافع گسترد

*****  

: شود و اعضای ديگر آن از اين قرار ھستند  کشور تشکيل می مرکزی انتخابات به رياست وزيرئیھيأت اجرا] ١[

 مجلس شورای اسالمی با انتخاب مجلس، دادستان کل کشور، وزير اطالعات، تعداد ۀيکی از اعضای ھيأت رئيس

  .»معتمدان مردمی«ھای دينی، سياسی، فرھنگی و اجتماعی به عنوان  ھفت نفر از شخصيت

در قانون اساسی و قانون انتخابات رياست جمھوری » مردان«به معنای ) »رجل«جمع (» رجال« عربی ۀواژ] ٢[

، سخنگوی شورای نگھبان قانون اساسی گفت که نامزدی زنان منع نشده ١٣٩۶ و ١٣٨٨در سال . به کار رفته است

  .است، اما ھيچ يک از زنان از مانع رد صالحيت عبور نکرد

  .زرتشتی، کليمی، مسيحی] ٣[

در نتيجه، حتا کودکانی به سن شش سال . رد شرط سنی برای ثبت نام نامزدھا سکوت کرده استقانون در مو] ۴[

  . ثبت نام کردند١٣٩۶در انتخابات سال 

  . برند  در حبس خانگی به سر می١٣٨٩، ميرحسين موسوی و مھدی کروبی، از بھمن ١٣٨٨دو نامزد انتخابات ] ۵[

  .ن رھبر جديد استييھبری و تعکرد ر  مجلس خبرگان نظارت بر عملۀوظيف] ۶[

 دفاع ۀھای حقوق بشر و جامع المللی جامعه برای اطالعات مشروح، نگاه کنيد به گزارش مشترک فدراسيون بين] ٧[

   : در اينجا) » ھنوز اثری از عدالت نيست١٣۶٧سال پس از اعدام ھای  ٢۵«(از حقوق بشر در ايران 
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