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  )تش به اخيتارآحكم حكومتي  (
  در

  قانون اساسي فرقه تبهكار
  حقوقدان -اميرفيض

ھيچ سابقه  ،جمھوری اسالمی) خود نماشده است( تش به اختيار که اخيرا درفرھنگ سياسی فرقه تبھکارآ
ئين نامه ھای ارتش نيز عنوان آ حتی درفرھنگ نظامی و ؛سوی دولتھا ندارد اجرائی درجھان سياست از

   .تش به اختيارديده نميشودآ

  تش به اختيارآمبناي حقوقي  

يعنی  ؛تش به اختيار اظھارات خامنه ای است که عنوان ولی فقيه مردم ايران را داردآمبنای حقوقی 
ھبری ميگيرد ازباب واليت ور !مشروعيت ،مبانی قانون اساسیبه اصطالح  براينکه از فرمان او عالوه

    .والزم االتباع است حکومتی  جامعه تشيع يک فتوا وحکم

  چنين است حكم حكومتي ولي فقيه

نجا مانند يک نيروی نظامی  که ارتباطش آ در ) ١( اگرديديد که دولت به وظائف خودش عمل نميکند<
يعنی به اقتضای شرائط  تش به اختيارعمل کنيدآ، است  درصحنهندھی به داليلی مختل شده با مرکز فرما

که برايتان تعريف شده است عمل کنيد  واجازه ندھيد که کارھا   )٢( خودتان درفضای فرھنگی وسياسی
  >.معطل بماند تادرستاد فرماندھی  تصميم گرفته شود

  فرارازتكليف  و فمكلّ

جه ازفتوا ويا حکم حکومتی مزبور طرف حکم است که دولت جمھوری اسالمی معرفی اولين فصل قابل تو
  .شده است

 بايد اولين مکلف قانونی که نکنداگردولت  فرقه تبھکار جمھوری اسالمی به وظائف خود عمل  ) ١(
قانون اساسی  ١١٠اصل  .جلوی تخلف دولت را بگيرد شخص ولی فقيه است نه مردم ايران

فرقه تبھکار تشخيص مصالح کشور وعدم لياقت ويا بی انظباتی رئيس جمھوردرتامين مصالح 
    .مادهآ ناظرو ،کشور با شخص سيد علی است که حی وحاضراست وزبان قمه اش ھم عليه مردم
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با ولی  عزل رئيس جمھوربا درنظرگرفتن مصالح کشور ،قانون اساسی ١١٠بموجب بند پنجم اصل  **
يعنی درحاليکه ولی فقيه حق عزل وبرکناری شيخ حسن  ؛فقيه است که بترتيب مقرر درقانون عمل کند

   .)يد نود ھم پيش ماستآچو صد (تش به اختيارجای توجه واجرا نخواھد داشت آرا دارد ديگر فتوای 

د نظامی که قطع رابطه بنابراين  وضعی را که خامنه ای بيان کرده ووضع امروزی ايران را به يک واح
سالمی ولی مرکز فرماندھی درجمھوری ا و ؛با مرکز تصميم گيری دارد تشبيه نموده کامال نادرست است

   .زنده وفعال است فقيه است که متاسفانه 

ن آم فعال وھمه وھم زنده است وھن است آوتبعات  انخامنه ای  فرمانده نيروھای مسلح وسپاه پاسدار
ايران کنونی  چطور ميتوان اين واقعيت را ناديده گرفت و ،ھستند ر وتمکين وبيعت با اوانيروھا ھم دراختي

  ؟مد نيستآ کار ن آ را تشبيه به ميدان جنگی کرد که فرمانده ندارد وستاد فرماندھی

خامنه ای قراردارد با موافقت خامنه ای ازطريق شورای نگھبان وارد  تش به اختيارآروحانی که ھدف  **
ھمان اصل  ۴رياست جمھوری او به تثبيت نرسيده است وطبق بند  ھم کار شده است وھنوز انتخابات
حکم تنفيذ انتخاب روحانی بايد به امضای خامنه ای برسد يعنی اگرخامنه ای اقدامات شيخ حسن  ١١٠

قانون اساسی به خامنه ای اجازه وحق داده که حکم  ،را خالف مصالح کشور واسالم ميداند روحانی
کند وھم را برای شرکت درانتخابات تائيد  نه اينکه ھم صالحيت اورا تنفيذ نکند   ست جمھوری اوريا

اين امريا صحنه سازی است ويا بدھد   تش به اختيارآامضا کند وھم فرمان  حکم رياست جمھوری اش را
   فرارازمسئولت ونوع کامل نامردی اسالمی است

  تكليف وبرائت

ن آمعنايش اين است که ديگران نسبت به  ،وقتی قانون کسی را انحصارا  موظف به انجام عملی ميکند
معنای ديگرش اين است که  )حکم جھاد دراسالم(ن مورد را ندارند آ عمل برائت دارند وحق مداخله در

 او ت کرده و، دخالحق دارد درصورت ناکاری مکلف ،ھمان مرجعی که متعھد عمل را معين ساخته است
اگرخامنه ای قدرت برکناری  ؛شخص ديگری را بجايگزينی او معرفی کند ودرتطبيق مورد و برکنار را

ميشود  ١١١مشمول اصل  خود خامنه ایتش به اختيار بشود بلکه آشيخ حسن را ندارد نبايد متوسل به 
زلزل خود رابا قاعده خود خامنه ای نميتواند موقعيت مت ؛که با َنظر خبرگان بايد ازمقام خود برکنارشود

  .تش به اختيارجابجا کندآوردی آ در

  تش به اختيارآ جامعه قانوني و

باشند   تش به اختيارآمشمول قاعده خودسرانه  نميتوانندجامعه قانونی وحتی جوامع مذھبی مانند تشيع 
ويا ن کوچک نرا بايک پادگاآنميتوان  ،مسيرھای قانونی وپيش بينی شده استجامعه قانونی تنيده در

 حتی ھمان پادگان کوچک ھم در ؛گروھی که بمناسبتی دربيايان بی سرپرست شده اند يکسان گرفت
تش به اختيارفاصله  زياد آسرانه وھرکه ھرکه وباصطالح دچارچوب تعليماتی قراردارد که با حالت خو

  .دارد
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  تش به اختيارآسابقه 

 . سايه کمرنکی که ميتوان ازسی بی سابقه استتش به اختيار درتاريخ حقوق سياآعرض شد که عنوان 
اسالمی ھم   جنگھای در ؛برعھده عام قرارداده استرا  ن است که تکليف قتل کفارآيات قرآ ن يافت  درآ

 اين حق را ولی ،مده استآن بصورت عام برای پيروان اسالم آ حق کشتن اسير ويا فروختن واستفاده از
 نزديک است  در وترجيح منفعت  رد وبيشتربه حق اتخاذ تصميمتشبيه ک تش به اختيارآنميتوان به حق 

تاريخ مغول ھم ميخوانيم که سياست فرمانروايان مغول براين نحو بوده که وقتی با مقاومت مردم روبرو 
 بسيار تش به اختيارآکه با عنوان  م يک رويداد تاريخی است. فرمان قتل عاميشدند فرمان قتل عام ميدادند

مبانی تشين وجود نداشته است (آاسلحه ن زمان که فرمان قتل عام رايج بوده آ خاصه که در تفاوت دارد
  .)نی استآاحکام قر ،شرعی قتل عام

نھا آعمل  ،نرا اجراميکردندآحتی درزمان قاجار که مراجع تقليد خود فتوای قتل ميدادند وخودشان ھم 
ه فتوا ناست بوده قتل با حکومت  ماجرای حکشرعی شناخته نميشد وبنابراشاره تاريخ اجتماعی ايران 

  .يا مردم و دھنده

ھرکس به اصل نجا که <آ . ظاھرا ازمانده ام که سيد علی چگونه به اين واژه خودسازمتوسل شده است
 فکر خويش بازميگردد> سيدعلی ھم به خوی خونخواری خود بازگشته واين واژه زشت خونخواران در

   .نقش بسته است او

يض گردد  ولی اقدام وتصميم گيری  ومصلحت انديشی به شخصی تفو اخيتار ،کن استمواقعی مم در
 کشتار يد ومتضمن شورش وآن بوی خون ميآ که ازن حرفھای بيسابقه است آ اختيار خونريزی دادن از

    .ويرانی است

  تش به اختيارآموقعيت حقوقي 

محدوده اقدامات  ثار درآن آوسيع ولی ھمه  ثاری بسيارآتش به اختيار که دارای آفرمان  نظربه اينکه
  خونريزی است که مخل نظم وامنيت عمومی است و خشونت بار

باصطالح  ١١٠رجوع به اصل صالحيت قانونی خامنه ای نيست ( تش به اختيار درآفرمان  نظربه اينکه و
  ) قانون اساسی جمھوری اسالمی

عمل مزبور نوعی اجازه وتشويق مردم به اقدامات خودسرانه عليه امنيت عمومی است    اينکهنظربه  و
قانون مجازات جمھوری اسالمی  تشويق وھدايت مردم  به شورش وخونريزی جرم  ۴٩٨طبق ماده  و

  ن درحد محاربه يعنی اعدام ودرمواردی زندان است آاست که  مجازات 

رھبريا اعضای شورای رھبری دربرابرقانون با سايرافراد کشورمساوی  ١١٢بموجب اصل   نظربه اينکهو
  ھستند  لـــــــــذا 
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 تش به اختيارآتکليف قانونی است که نسبت به فرمان  ودادستان کل کشور بردولت شيخ حسن -١
  .دننرا مورد تعقيب قراردھآوعامل  سيد علی واکنش قانونی داشته 

 درمواقعی است که بھر و ازتصميمات انحصاری ،تشآاختياربه «نجا که بنابرتفسير خامنه ای آ از -٢
وشمول حالت مزبور ميتواند   »شددليل دستگاه رھبری وستاد عملياتی قادر به انجام وظائف نبا

رحالتی مستقرشود که <قدرت رھبری سياسی ومديريت کافی برای رھبری  ازرھبربھرعلت سلب د
  ؛)جمھوری اسالمی(عبارت باصطالح قانون اساسی  شده باشد> =

لذا موضوع   ؛لذا  خامنه اقرارواعتراف دارد که قدرت رھبری سياسی ومديريت کافی ازاوسلب است
 مقام خود برکنار ازاو ازھمان تاريخ  باصطالح قانون اساسی جمھوری اسالمی است و ١٠٩مشمول اصل 
   .)١١١اصل خواھد بود  (

  شمول حكم برفعاليت هاي سياسي

وعام  شمولی محکم مزبور ری حکمتش به اختيار اين است که  تسّ آحکم حکومتی  ازمراتب قابل توجه
   .برفعاليت ھای سياسی دارد برھمه 

 دامنه ای وسيع دارد که حتی بر ختياراستتش به اآفعاليت ھای سياسی که  ذوالمقدمه حکم حکومتی 
اصولگرايان راھم دارد يعنی ھم اصالح طلبان وھم  الفت با شخص علی خامنه ای ھم گردشمخ محور

   .خود داردبا

درتاريخ مبارزه سياسي ايرانيان ازبدو مشروطيت تاكنون چنين زمينه مساعد براي اقدام عليه 
بمثابه طناب خودكشي تلقي نشود مسلما  اين حكم حكومتي اگر ،جمهوري اسالمي وجود نداشته است

ن به بيماري خود باختگي آاي واحساس خطراتي است كه درمقابل اسباب نا اميدي دستگاه خامنه  از
    .شده است گرفتار

  مانده ايم ا ھمچنان دراول خط م و ،يند وميروندآفرصتھا که ميچه 


