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  رياست جمهوري !عدم مشروعيت انتخابات
  حقوقدان  -اميرفيض

ت که ثابت کند انتخابات رياست جمھوری ازنظر حقوق اسالمی، قانون سروبرو لاين تحريربااين اقبا
   .انتخابات رياست جمھوری وحتی اعالميه بين المجالس  نامشروع وبی اعتباراست

تحريربيان اين حقيقت است که حتی برای طرفداران جمھوری اسالمی نيز انتخابات مقصود اين 
  .مزبور غيرمشروع وباطل است

  نخست حقوق اسالمي 

فاقد مبنای حقوقی است  ، در اسالمدراينکه اساسا انتخابات تاچه رسد به انتخابات رياست جمھوری
عالوه براينکه مفتوح  و ،ن  نه فصل انتخابات مفتوح است نه جمھوریآيات مکرر قرآ وبه اعتبار

نجا که موضوع انتخابات درحقوق اسالمی بکرات آ نيست بشارت به ذم وگمراھی ھم دارد واز
بنقل ازاستدالت وماخذ معتبری که ارائه شده  و ،يدآن بنظر الزم نميآ مده تکرارآدرتحريرات قبلی 

   .انتخابات رياست جمھوری کال برخالف اسالم است

  ن انتخابات جمهوري اسالمي عدم مشروعيت به اعتبارقانو

بجاست که تھديد وايجاد رعب ووحشت  ،وتاکيد حقوق عمومی نخست اين اشاره مورد قبول عامه
   .ن عقد ويا تعھد ويا نتيجه عمل استآدرھرعقدی ويا عملی که باشد مبطل 

 جمھوری اسالمی ،قانون انتخابات رياست جمھوری ٣٣واين مھم دقيقا دربند دوم وشانزدھم ماده 
   .شده استپياده 

اموری که جرم محسوب ميگرددشمرده شده که بند دوم متوجه تھديد ويا تطميع درامر  ٣٣درماده 
   .ايجاد وحشت ورعب ١۶انتخابات است وبند 

  حضورتهديد ورعب وحشت 

، خرداد ماه ١٧درنمازجمعه  ازمراجع تقليد  يت هللا علم الھداآچند روزی قبل ازشروع انتخابات 
   :زيرمستولی ساختانتخابات با حکم وفتوای  بر شت راحتھديد ورعب وو

  ھرکسی درانتخابات شرکت نکند به جھنم خواھد رفت ........><

ن ازجانب يک مرجع تقليد درجامعه اسالمی ايران چيزکم اھميتی نيست که آجھنم وتھديد به رفتن به 
ازترس رفتن به جھنم است  توده مسلمان ايرانی ھرکاری که ميکنند   ،ن بشودآفصل تعارف متوجه 

 تصور ورده که انسان ازآ نراتشريح وبتصويرآوچنان  ،جھنم ميداند ن سخت ترين مجازات ھا راآقر
که جھنميان با  ابدی جھنم دراسالم يک زندان نيست بلکه شکنجه گاھی است ،نھم وحشت ميکندآ

زنده  را نھاآاره خدا رند دوبيمجازات ميشوند وھربارھم که دراثرشکنجه ميمبرسرشان سرب گداخته 
  .)باورقاطع عموم مسلمانان(ميکند که شکنجه شوند واين عمل ھمچنان ادامه خواھد داشت 

   .بايد قصور وکوتاھی دررای دادن رابه بھای رفتن به جھنم خريداری کند دم عاقل چراآ، يک خوب
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يت هللا آفتوای  بر نااکتفا نکرده که فکرکنيم ھرکسی رای داد ب يت هللا علم الھدا به ھمين تھديدآ
   :خالص شده است خير بقيه فتوای او چنين استازجھنم 

اول بايد احساس مسئوليت کنيد وبعد درانتخابات شرکت کنيد وبعدھم سنجيده وبراساس معيارھای <
  اسالم وپيغمبربه کسی رای دھيد که خدای نکرده انقالب به دست نااھلش نييفتد>

 فقط شرکت کنيد ورای سفيد وباطله بدھيد بايد احساس مسئوليت کنيديعنی نميتوانيد ازترس جھنم 
  ای بدھيد که به معيارھای اسالمی وپيامبروفادارباشند وبه کسانی ريعنی بايد باقصد واراده باشد 

   فتواي  فقدان بلوغ سياسي 

 سال جاری درھمين  يت هللا سيد احمد خاتمی امام جمعه تھران درسخنرانی درمراسم حماسه خمينیآ
   :گفت

خرداد ھيچکس درخانه ننشيند وھيچ کس نگويد من رای سفيد ميدھم چراکه رای سفيد  ٢۴روز <
  )عدم بلوغ سياسی مترادف با حجروعقب ماندگی ونادانی است( به معنای عدم بلوغ سياسی است

  ؟تهديد كننده كيست

 خرآدرجامعه تشيع ايران حرف  .است با مقام وموقعيت تھديد کنندهاھميت تھديد وياتحبيت دررابطه 
را مراجع تقليد  ميگويند ومقام  "تکليف ايرانيان"وبطورکلی  ،مورد شرعی بودن عمل ويا نبودن در
اصل وحجت است  چنانکه در ھمين مسيربودکه بافتوای خمينی مردم به جمھوری  ،نھا درتشخيصآ

اگر گفته شده که  ،افوق قانون استحکم م ،فتوا درجامعه تشيع ايران حکم است  ،اسالمی رای دادند
اين مشارکت به اعتبارفتوای مراجع تقليد وحکم جھنم  ،ليون نفردرانتخابات شرکت کرده انديم ٣۶

   .نھم به جھنمآ ،زادی اراده وبدور ازوحشت وتھديدآ نه با ،برای شرکت نکردگان بوده است

يعنی گناھکاران اول ازرده اسالم خارج  ،که ھيچ مسلمانی به جھنم نميرود است دراسالم گفته شده
کسانی که درانتخابات شرکت  عملی فتوای علم الھدا اين است  مفھوم ؛بعد به جھنم تشريف ميبرند

  .رای به کانديد ھای تعيين شده ازسوی شورای نگھبان ندھند ازاسالم خارج خواھند بود نکنند و

کرد که يک متشيع وحشت خروج ازاسالم رادرک نکند وبه فتوای علم الھدا  واقعا ميتوان تصور
   .اھميت ندھد

ره وتدليس ــِ نکه کآرای خريداری شده را بعلت آ ،درحاليکه قانون انتخابات رياست جمھوری ايران
چگونه ميتوان به انتخاباتی  ،باطل وعمل راجرم دانسته زادی اراده رای دھنده شده استآجايگزين 
  ؟پشتيبانی شده قائل به مشروعيت شد حشت جھنم وتھديد به خروج ازاسالمکه ازو

تھديد وارعاب کنندگان رای دھندگان رامجرم وقابل تعقيب  اسالمی، قانون انتخابات رياست جمھوری
رای آقانون انتخابات جمھوری اسالمی اجازه نميدھد که  کل ميداند واين دليل قاطعی است که 

  .گان واجد اصالت وقانونی شناخته شودوارعاب رای دھندانتخابات بمناسبت تھديد 

  سخن كوتاه وقاطع 

انتخابات رياست جمھوری اسالمی به مالحظه صراحت حقوق اسالمی وقانون انتخابات رياست 
فاقد  ،ازجھنم ن تھديد وايجاد وحشتبين المجالس بمناسبت وجود جريا ١۵۴جمھوری وبيانيه 

    .مشروعيت دينی وقانونی است
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  ع راي دهندگان به سفارتموض

   :موضع شرعی رای دھندگان درانتخابات رياست جمھوری بقرارزيراست

اند نراتحريم کرده آ ميليون واجدين رای بمناسبت اينکه درانتخابات شرکت نکرده و ١٣حدود 
رده  ازقبل ازرفتن به جھنم که بنابرتفسيری که ميتوان ازحقوق اسالمی تشيع يافت  ،جھنمی ميباشند

   .واز شفاعت علی وفاطمه محروم اندعلی خارج شيعيان 

ولی بمناسبت رای ندادن خالص  ،سفيد داده اند ازجھنمی بودنای ليون نفری که رين تقريبا يک مآ
  .ميباشندومحجورمتعدی وفاقد بلوغ سياسی  امبروامام باشند به کانديد ھائی که درخط پي

شرکت کرده  ولی رای  !توصيه شورای به اصطالح ملین عده ای که درانتخابات بمناسبت آولی 
توسل به بيگانه    نيستند ولی به تيراتھامِ  یالبته که جھنم داده اند ی بيگانه خانه ھابه سفارت را خود

اتھام توسل به  ،وبدعت گذاری دراين کارزشت گرفتارخواھند شد که اگرجھنمی بودن جدی نباشد
مداخله بيگانگان درامورداخلی کشوراست يک ت ی دادن به سفارت که نوعی دعونھم راآبيگانه 

  .اتھام قطعی وابدی است

  موضع توصيه كنندگان به توسل وراي دادن به سفارتخانه ها

مرين وتوصيه آلذا  ،ميشودقانونا  که ،اگر مراجعه وتوسل افراد به سفارتخانه جرم تلقی شود
درعرف فعاليت سياسی مانع فعاليت  نجا که اتھامآدائره اتھام خارج نخواھند بود واز از کنندگان نيز

نھا مشارکت آسفارتخانه ھا ورای دادن به  امرو تشويق ايرانيان به مراجعه متھم است کسانی که در
وشخصيت ھاورھبران سياسی به  داشته باشند فعاليت سياسی تا رفع اتھام داشته باشند نميتوانند

   .د ازکارسياسی کنارگيری ميکننداحترام ھمين ضابطه ھرگاه مورد اتھامی قرارميگيرن

   تيري كه كمانه كرد

، شورای به قبل ازفتاوی مراجع تقليد درباره انتخابات وجھنمی بودن تحريم کنندگان انتخابات
يت آوھمچنين سخنران شورا ازتحريم انتخابات جانبداری ميکردند ومقارن بافتوای  !اصطالح ملی

مبنی برمشارکت درانتخابات ودادن رای به  !به اصطالح ملیهللا علم الھدا بود که اعالميه شورای 
   .سفارتخانه ھا منتشر وجايگزين تحريم انتخابات شد

من تيری شليک کردم فرمودند < !اعليحضرت درمصاحبه ھای اخير درباره شورای به اصطالح ملی 
  >حتما بايد به ھدف بخورد و

بعرض مبارکشان ميرساند که گاھی تيرھا کمانه ميکند وبه جاھای ديگربه غيرازھدف ميخورد 
اعليحضرت شليک کرده اند دقيقا به  ،. تيری که دررابطه باانتخاباتوگاھی ھم به خود تيرانداز

   .اين تيراندازی وبی احتياطی مفرط مبارکشان مباد ،اعتبارخودشان اصابت کرده است

    


