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 انتخابات دوره دهم    ِجرح 
 جمهوري اسالمــي

 قسمت يكم
                                    

  حقوقدان-اميرفيض

 اعتباراتی و بيشتر که شھادت شاھد بهاست درامورقضائی وشھود ، ھمان جرح شھادت مقصود از جرح
  :مت اين تحريرمتوجه             َ . بنا براين س  وازدرجه اعتبارساقط  ميگردد  قانونی رد

عايت ميشد بايد ر مجلس دھم جمھوری اسالمی مواردی است که درانجام انتخاباتاعتبارساقط  شدن  از
   .، اصول  قانونی  مطرح درجمھوری اسالمی استنشده است  ومقصود ازموارد و

  يمات شوراي نگهبانجرح تصم

 از ،شورای نگھبان راميتوان اساسی ترين رکن انتخابات مجلس اسالمی درجمھوری اسالمی دانست
  پس يک شخصيت حقوقی قانونی است  ؛نجا که شورای نگھبان يک نھاد قانونی جمھوری اسالمی استآ

ابراين  برای نھاست بنآ ازفرد وافرادی است که شخصيت حقوقی مشتمل از      ِ منتزع   ،شخصيت حقوقی
   :اينکه تصميمات شورای نگھبان قانونی شناخته شود وجود دورکن ضروری است

  شورائی بودن تصيمات  –رکن اول 

  رعايت قانون درتصميمات شورا –رکن دوم 

  شورائي بودن تصميمات 

ن باشد ميشود اسم آپسوند شورا به معنای مشورت کردن دراموراست ووقتی (ی)  گاھيدآھمانطور که 
    .که نشانگريک شخصيت حقوقی است مصدر

. ، مشورت است ومشورت يعنی نظروطريقی که به تصديق وتائيد اکثريت رسيده باشدازمختصات شورا
 فاقد حق استقالل رای بود يعنی ملزم به تبعيت از یشوراي اين را ميگويند استقالل رای ولی اگر

نھا تابع رای کسی آعنوان شورا داد زيرا نميتوان  ديگر وتعداد افراد ن گروه آنظرشخص ثالثی بود به 
   .ھستند که يا خارج ازشوراست ويا درشورا اقتداررای را به خود اختصاص داده است
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  شوراي نگهبان، شورانيست - جرح يكم 

 ؛اساس است پايه و ياميدانستيد وميدانيد که روش شورای نگھبان که اقتباس ازفقه تشيع ميباشد براينآ
سيد علی) نسبت به موردی اظھارنظرکرده ويا بنمايد شورای نگھبان خودرا طلقه (درصورتی که ولی م

   .مقيد به تبعييت ازنظرمزبور ميداند

ه ولی فقي المی محول يا ميتوان تصورکرد که با اختيارات بسياروسيعی که قانون اساسی جمھوری اسآ
رات ھسته ای که نه امرفقھی اتخاذی او که حضورودخالت درھمه موارد حتی مذاک ساخته وبا روش

 در >رھبرازسيرتاپيازامورات نظارت تامه دارداو وبنابرشھادت مطلعين < قانونی است ونه درصالحيت
مثال احرازصالحيت ويا سلب صالحيت  ،مسائلی که به شورای نگھبان ارجاع ميشود بی نظرباشد

  ؟ کامال بيطرف باشدکانديدای انتخابات 

يعنی رابطه  ھستند شورای نگھبان منتخب خود ولی فقيه است ضو ھایعفقيه ن ت ۶فراموش نکنيد که 
ن رابطه به انتخاب فقيه آبين رئيس ومرئوس وجود دارد که  ،نسبت به امور ھماھنگ اعتقادی ونظری
   .متحول شده است

متولی ونگھبان نظرولی فقيه است نه ، است که شورای نگھبانن نتيجه متضمن ايمختصرعرايض 
   .به معنای حقوقی با استقالل رای ورعايت نظراکثريت شورائی

  تصميمات شورا -جرح دوم

  شهادت شاهد 

جريان تصميم گيری شورای نگھبان است بسيارنافذ ومستند مربوط بشھادتی که ازمستندات اين تحريرو 
ن آو عالوه بر خود يکی ازمسئولين ودست اندرکاران شورای نگھبان بودهن امحکم است زيرا شاھد و

   .حقوقدان شورای نگھبان ميباشد ۶يک شخص حقوقدان ويکی از

اھميت واعتبارشاھد مزبور ميتواند بيشترازاين جھت ھم باشد که او منتخب مجلس است که مجلس اورا 
   .بين حقوقدانان مورد نظر دادگستری انتخاب کرده است از

قای نجات هللا آ ؛را شھادت داده استاين شاھد که اکنون به جرح صالحيت وکيفيت تصميمات شو
اسفند يعنی بعد ازپايان انتخابات باروزنامه اعتماد ابراز شھادت  ١١ابراھيميان است  که درسه شنبه 

   .کرده است

  مراتبي ازشهادت شاهد 

 ٢٠روزه بررسی به شکايت ھای رد صالحيت شدگان انتخابات کافی نيست ودر ٢٠مھلت  
 ٢٠. اين شکايت رابراساس گزارشھای ناقص موجود رسيدگی کنيد ۶٠٠٠روزشما نميتوانيد 

   .روز برای من نگرانی اخروی ايجاد کرده است
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  دستاورد ازشهادت شاهد 

مقامات جمھوری اسالمی که نسبت  واقع  خالف اول که بسيارمھم است اين است که برخالف اظھارات
 ۶٠٠٠تنھا نسبت به رد صالحيت ھا الحيت ھا اعتراض چندانی نرسيده به جريان انتخابات واحرازص

   .اعتراض رسيده است

ن شورابوده ازمسئوليت اظھارنگرانی شاھد که خود اوسخنگوی شورای نگھبان وحقوق دا –دوم 
 ھمات شورای نگھبان اصول شرعی ورعايت عدل وانصاف ن است که درتصميمآاخروی  نشانگر 

يکی ازاصول فقھی است که اقدامات شورا درمسيرعدم مشروعيت  رعايت نگرديده است واين امر
    .شرعی قرارميدھد

شيوه انجام نظارت استصوابی درشورای نگھبان را مورد  )سخنگوی شورای نگھبانشاھد ( 
ينه شيوه اطالع رسانی شورای نگھبان وپاسخگوئی به مردم درزمه وگفته است <انتقاد قرارداد

) اختالف سليقه دارد وبمناسبت ھمين اختالف ھمزمان جنتیرسانه ھا با دبيرشورای نگھبان ( و
   .با اعالم نتايج بررسی صالحيت کانديدای انتخابات مجلس ازسخنگوئی شورا استعفا داده بود

 نحوه بررسی صالحيت ھای کانديدھادرانتخابات اخير< :شاھد درنھايت روشنی شھادت ميدھد که
نواقصی داشته است واين کارزيرنظردبيرشورای نگھبان ومعاونت اجرائی وانتخابات صورت ميگرفته و 

   .ھمه اعضای شورای نگھبان دراين امردخالت نداشته اند

  دستاورد ازشهادت 

به اعتبارقانون نظارت شورای نگھبان شاھد مراتب وموارد مورد انتقاد رابيان نکرده واين قصورھم 
 ندارد  ولی باوجود اينکه شاھد مراتب انتقاد خود را ن شورا الزامی دربيان علت اظھارنظرآاست که 

   .بيان نکرده ولی ھمين اشاره، جامه جرح را به اقدامات شورای نگھبان پوشانده است

وشيوه عمل شورای نگھبان است که نشانی ازاھميت انتقاد ازجريان  استعفای سخنگوی شورا  اعالم
چرا که معموال سخنگوی شورا نزديک ترين ومطمئن  ؛منجر به استفعای سخنگوی شورا شده است

نمونه سخنگوئی شورای تجزيه طلبان که بعد (-ترين فرد به شوراست ويايک عضوعادی فرق دارد 
رح تصميمات شورای نگھبان واين نشانی ازشوری قضيه است که به دامنه ج - شدند رئيس ھمان شورا)

  .وسعت ميدھد

نشان ازيک خودسری مبرم جنتی درشورا دارد  ،اشاره شاھد به اختالف مابين خود او وجنتی دبيرشورا
. تصورميشود که اگرامکان تحقيق واال شاھد طرف خودرا شورای نگھبان معرفی ميکرد نه دبيرشورا

   .جنتی خيلی ازمسائل را بيشترروشن ميکرد شاھد ممکن بود فاش شدن دامنه وکيفيت اختالف با از

نرا دبيرشورا ومعاون او ميداند وصريحا آومتھم شاھد نحوه بررسی صالحيت کانديد ھارا ناقص ميداند 
   .اعالم ميکند که ھمه اعضای شورا دراين امردخالت نداشته اند
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ورد ازاين قسمت اظھارات شاھد  تائيد بخش نخست اين تحريراست که گفت آنخستين برداشت ودست
ی نگھبان درمسيراقدامات مشترک وشورائی قرارنداشته وبصورت فردی وتبعيت ازنظر ولی فقيه شورا

 انگرن نواقص مشارکتی نداشته اند نشآچراکه اظھارات شاھد براينکه ھمه اعضا درايجاد  ؛عمل ميکرده
    .تبعی بودن تصميم درشوراست

نواقص است که شاھد شھادت داده که درمورد رسيدگی به صالحيت کانديدا دومين برداشت متوجه 
  .ن نواقص راھم معرفی ميکندآوجود داشته وعامل 

اه مسئوليت حقوقی ويا کيفری گراست که  مسئوليت او ،ھنگاميکه سبب تفويط حقوق مردم شود ،نقص
  .قانون شکنی است ن قانونی استآبه اموری که رعايت است  نقص نسبت 

نقص درواقع جواز وحکم رسيدگی است  ھمانند اعالم جرم است که دادستان ملزم به دخالت ورسيدگی 
   .ميشود

اعالم نقص بسياربااھميت است چراکه حاصل رسيدگی ممکن است به قانون شکنی وتعدی به حقوق 
    .ديگران ختم شود

 در. ازبين بردن کمال حق بوسيله ثالث ن عبارتستآ درحق است و      ِ ، نقص  شاھدمورد اشاره     ِ نقص  
ن دقيقا ازموارد جرح تصميمات آاز رسيدگی به صالحيت است  احرتطبيق مورد که مسئله حق متوجه 

  شورای نگھبان است.

درست است که نظريه شورای نگھبان قطعی وغيرقابل اعتراض است ولی اين  حکايت قانون اساسی 
قضائی افراد ی مصونيت معنا بهجمھوری اسالمی متوجه مصونيت نظريه شورای نگھبان است واين 

  .شورای نگھبان ازجرائمی که مرتکب ميشوند نميشود

  تاثير جرح 

کليدی است که  راه ورود به حق را بازميکند که ازطريق قانونی به حقی که ضايع شده رسيدگی  ،جرح
   .احقاق حق بشود و

واثرجرح نسبت به تصميمات  برای دادخواھی ويا تفتيش ع قانونیشورای نگھبان که مرجحال درمورد 
د قانونی                      ّ دوجامعه درمقابل اين س   ؟اعتراض چه اثری دار ؟جرح چه سودی دارد ،ن شورا وجود نداردآ

  ؟ چه راھی خواھد داشت

  :نرا چنين توجيه کردآبحث سنگينی است که دريک جمله اشارت دار ميتوان 

شنا آ، مطلوب وراه يد گشوده گردد دردست نيستابوقتی کليدی برای بازکردن دری که حق است و
    .شکستن دراست

 ، شکستن موانع رسيدن به حقوق طبيعی وزادیآ            ِ ، دفاع ازحق  حق مردم است توسل به دفاع مشروع
نراتحت عنوان دفاع آون مستلزم اقدامات ھمه جانبه ووسيع برای دفاع ازحق است  که قان ھاواينانسانی 
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) استفاده ازھر سالح ن نيستآوھمانطور که (حق برتراست وچيزی برتراز مشروع محترم شناخته است
فرھنگ مطابق با جايز و ،وجود ندارد مدافع حق                   ِ حق درجائی که قانون  اقدامی ھم برای حفظ  و

    .انسانھاست

به  عتقاد نويسندهکاررفته است ودليل برانظرحقوقی ببرمداراظھار ،دراين تحريرعبارات  = حاشيه
  .نميباشد نھا آتبعات ومفاھيم 

  

 


