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 !ولي فقيه اتي ،ابراهيم رئيسي

 قالن سد ميكنند هرفتنه راعا
  حقوقدان -اميرفيض

اين زمينه  ؛ابراھيم رئيسی است ین زمينه سازی برای واليت فقيھآ و ،خطرفتنه بزرگی پيش روست
تشکيل  نھا مھمترآھمه  از هللا برای او ويت آميز سيدعلی وعنوان سازی آاظھارات تجليل  ھا از یساز
شف گفتن   ،ھمانند شف که باشدضرب المثلی  ورآست که ميتواند ياد وزه فقھی درحد دکترا زيرنظراوح

   .شفتالو يعنی جانشينی ابراھيم رئيسی درمقام واليت فقيه ختم خواھد شد به کهاست 

به معيت  زمان دادستانی او و که در کسی است ؛ابراھيم رئيسی يک جالد وجنايت کار عليه بشريت است
مقام نماينده وزارت  در ،حسينعلی نيری ومصطفی پورمحمدی –ھمراھی با  اشراقی قاضی زندان اوين  و

   .را مديريت کرده اند ١٣۶٧اطالعات جنايت ضد بشريت سال 

 تربيش نھا وآبطورجدی خواستارتعقيب  ،نه ايرانيان زاد جھان وآبا اين سابقه واينکه نه کشورھای 
ابراھيم رئيسی نشده اند درصورتی که او به مقام رھبری برسد با توجه به اختيارات وسيعی که باصطالح 

دم کشی وتعدی به مرد به آ جالدی ازخشونت و ،قانون اساسی جمھوری اسالمی به رھبری داده است
گرفته که سبب ی نھيخاصه که نه تنھا ازدست اندرکاری جنايات ضد بشريت تنب ،مقام رھبری رسيده است

   .ارتقای مقام اوھم شده است

جمعی ھمانند  با مسئله کشتارنھا نيزآواھالی ترکيه که ان يده که گروھی ازايرانيھم اين روزھا خبررس
لندن درجريان تالشھائی ھستند  در ،جمعی ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی وجه مشترکی دارند کشتار

   .جمھوری اسالمی ودولت وقت ترکيه شکل حقوقی بدھندشايد بتوانند به مسئله جنايات جنگی تا 

يشگامی جمھوری اسالمی دروضع قانون پديوان کيفری  ھرچند مشکل حقوقی درطرح موضوع در
درھيئت دولت   ٨٧ماه سال  ران است که درششم بھمنرسيدگی به جنايات بين المللی دردادگاه ھای اي

مرتکبان جنايات جنگی  مرين وآومحاکمه ومجازات  ، تعقيببتصويب رسيد ودراين اليحه نحوه پيگيری
صالحيت   جمھوری اسالمی خودش را از ،مشخص شده است وبدين ترتيب با اين حقه حقوقی بين المللی و

وم کردن زُ  و ۶٧طرح وپيگری اتھامات مربوط به کشتارسال  ديوان کيفری خارج ساخته است ولی معھذا
وی شود که درعدم انتخاب ويا رئيسی ممکن است سبب جّ  جمله ابراھيم ن ازآموضوع روی مجريان 

  .ايجاد صالحيت اوبرای امررھبری موثرباشد

جمھوری اسالمی ايران را  ،کيل شددريک دادگاه مجازی که درخارج ازايران تش ١٣٩١البته درسال 
جھانی  جوّ  ايجاد ،استنچه مورد نظراين تحريرآمحکوم کرد ولی  ۶٧بدليل دخالت درامرکشتارھای سال 

   .ن جنايتکاران ضد بشريت بعنوان رھبری وواليت فقيه استآ يکی از برای ايجاد ممانعت از برگزيدن

  خرھاست که می بلعد کسیآبلکه        ساند کسی ن باشد که ترآفتنه ھا اول نه 


