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  !!اهانت به ملت

  حقوقدان -ضاميرفي

اعليحضرت که چندی قبل صورت  با  (Russia Today – RT)تودیيا درمصاحبه خبرگزاری راشا
ری وتسکين عقده ھای دشمنی خود تجّ ب ،مستمسکمد که برای عده ای منتظرِ آاری بميان گرفت  گفت

  .وردآ، فرصتی بوجود بااعليحضرت

جمھوری  ،فرمودندنجاست که اعليحضرت دررابطه باانتخابات رياست جمھوری سال جاری آمقصود 
   .اسالمی درانتخابات رشوه داده است

اھانت به ملت ايران  ،اين اشاره اعليحضرت راکسانی خاص باتمرکز حواس ودرلفاف نيت ناپاک
  .ندت اھانت به ملت ايران  بنا ساخته اسنگرتازه ای ازمالدانسته  و

درھوای صاف جاخوش کرده نخواست ودربرج عاج درکوه قاف  که متاسفانه دبيرخانه اعليحضرت ھم
که بادو خط ازبرداشت نادرستی که متوجه بيانات اعليحضرت شده رفع اثرنمايد والجرم اين ادعای 

ه بارزباطله يعنی اھانت به ملت ايران ھمينطورسرگردان مانده تاپس ازمدتی جای مناسبی درتاريخ م
  .ايرانيان برای خود بازکند

ھنگامی که اعليحضرت چند کلمه ای درباره موقعيت  ،انسان واقعا ازدرک وفھم جاميزند چراکه
شفته وپريشان ميشود که مانند زنان آدبيرخانه چنان  ؛طنت سخن ميگويندلخودشان دررابطه باس

 و ،کننده برميخيزد وبه وکيل وبه شکايت عليه مصاحبهجيق وداد ميزند  ،چادربه کمربستهعصبِی 
وکيل کشی دست ميزند وھمه رسوائی ھا وشکست ھاراھم تحمل ميکند ولی وقتی کسی اعليحضرت 

   نميکنيد؟ت شما حير ياآ ،رامتھم به اھانت به ملت ميکند ھمان دبيرخانه عين خيالش نيست

  وامـــــا بعد 
ن عمل خالف قانون آم منتھا اگرانجارشوه عملی است که سبب تشويق کسی به انجام کاری بشود  

عام ان ه وھبه ويد واگرعمل خالف قانون نباشد ھمان رشوه نام جايزآباشد رشوه تلقی وجرم بحساب مي
   .وصدقه بخود گرفته ومشوق شناخته ميشود

  .درادبيات برخی شھرھای ايران کود دادن به گل وگياه راھم رشوه ميگويند

ن اين است که رشوه زمانی رشوه آاظرافت خاصی مواجه است وحقوق اسالمی ھم موضع رشوه ب در
درصورتی که برای سرعت کارپرداخت  و ،داده شودبه قاضی  ناخته ميشود که برای تضييع حقش

چون مرزاين تشخيص بسيارمشکل است رشوه بصورت انعام شود رشوه تلقی نميشود وھديه است (
  )وھديه امری رايج درحقوق اسالمی تشيع است

 يندهآوياترتيب مزايا در رچه رشوه بصورت معمول متوجه مال وياپول است ولی وعده به انجام کارگ
بارشوه  ،نآنتيجه نھائی  لیماھيت اغوا رادارد و نکهآ که با ھم نوعی رشوه است بخشش  وويا عفو

  .چندان تفاوتی درانجام عمل ندارد
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فتاوی که بلکه  خت وجد نقد نبودهاسالمی مسلما پردامنظور اعليحضرت ازرشوه دادن جمھوری 
انتخابات ازسوی مراجع تقليد ازجمله علم الھدی درخطبه نماز جمعه  و ھمزمانِ  ،دررابطه با انتخابات

ھرکس درانتخابات شرکت نکند به جھنم خواھد رفت>  بوده است وھمانطور <صادر شد که  خرداد ١٧
مطرح شد فتوای مجتھد که قول ووعده  ١ >عدم مشروعيت انتخابات رياست جمھوریکه درتحرير<

   .مسلم شناخته ميشود  عامل شرکت مردم درانتخابات جمھوری اسالمی بوده است

د رعب ووحشت ازعدم شرکت درانتخابات فتوای مزبور دارای دوجنبه بوده است يکی تھديد وايجا
 ت نه تنھا به جھنمگان درانتخاباوجنبه ديگر رشوه بصورت قول ووعده مسلم به اينکه شرکت کنند

   .فتنميروند بلکه به بھشت ھم خواھند ر

از مجتھدين جمھوری اسالمی  یفتوای علم الھدی احد ست که انسان کنجکاو ومفھوم دان،ازبديھيات ا
   .رشوه ای واجد دو صورت يعنی ھم تحبيب وھم تھديد  ،را نوعی رشوه تلقی خواھند کرد

ع تقليد والزامی وجدی ناشی ازفتاوی مراج ،برداشت اعليحضرت ازوجود رابطه بين رشوه وانتخابات
   .ن نزد متشعين استآبودن 

يا اين حضراتی که به برداشت نا متناسب ازاظھارات اعليحضرت کشيده شده اند نسبت به اظھارات آ
تی دادند؟ اگرندادند که ندادند دليل علم الھدی درتھديد مردم به جھنم ورشوِه رفتن به بھشت اھمي

   .برای کينه توزی است غتنام فرصت خابات نيست بلکه انان به ماھيت واصالت انتآحساسيت 

   اثبات اهانت!!

اھانت به  با ،ايجاد رابطه اھانت بين وجود رشوه درانتخابات چه جنبه مادی ويا غيرمادی داشته باشد
   .گاھی وبرسبيل فھم عاميانه استآ رگرفته است ازسرناکه مورد استنساخ مدعيان قرا ،ملت

، توجه اھانت وتوھين نسبت به افراد طبيعی است وتوھين به اشخاص کان حقوقی اھانتاريکی از
ا بطرف اھانت بايد يک شخص معينی باشد  –حقوقی مثل ادارات وشرکتھا وجوامع قابل تحقق نيست 

  .رای ديوان عالی کشور)(خصوصيات مشخص 

خارج از يک شخص معين است وارد ، بمناسبت اينکه < ملت > براين ادعای اھانت به ملت ايرانبنا
   .سمان افتاد ونشکست استآ  ھمان کلنگ از ودرتطبيق باب اھانت نميشود ويک عقده گشائی است 

 دخمينی دي امام جمعه تھران درسخنرانی سالگرديت هللا احمد خاتمی آاھانت به ملت رابايد درفتوای 
خرداد ھيچکس نبايد درخانه بنشيند وھيچکس نگويد من رای سفيد ميدھم چرا که  ٢٢روز که گفت <
   .به معنای عدم بلوغ سياسی است> )وعدم شرکت  درانتخابات(رای سفيد 

جامعه بالغ سياسی دورانی است که دوران طفوليت سياسی راپشت جامعه شناسان نوشته اند <
طفوليت سياسی جای بلوغ راحجرگرفته است وحجرمانع تحقق حقوق > دردوران سرگذاشته است

، موقعيت جامعه رادردوران طفوليت سياسی است ودريک جامعه سياسی، فقدان بلوغ سياسی افراد
راکه  چاھانتی ازاين بزرگتر وجود نداشته باشد  ،بتصويرمياورد  وتصورميکنم برای مردان سياسی

  .وبالغ به يک انسان محجوروفاقد تشخيص استن تبديل يک انسان عاقل آمعنای 
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  قصد تحقير دراهانت 

ن بدان معنی است که آ، قصد تحقيراست وبرای اينکه صيغه اھانت جاری شده باشد ديگر الزمرکن 
اعمالی که نشان ازتحقيرواھانت دارد باقصد سبک کردن وبی اعتبارکردن افراد  اگرکلمات ويا

   .مانند شوھا وتقليدھا وامثالھم بکارگرفته نشود اھانت محسوب نميشود 

 عدم قصد، .ھا منزه ازاھانت به ديگران ھستند لذا اصل انسانبراساس اصل حسن نيت  نظربه اينکه
  .تحقيرواھانت درکالم وعمل است مگراينکه اھانت شونده ثابت کند که قصد ازکالم اھانت بوده است

نجا که حسب تفسيرحقوقی ورای ديوان عالی کشور اھانت به ملت اھانت شناخته نميشود لذا فصل آواز
    .ن ھم مختوم استآاثبات 

سو، تفاھم شده وقصدخاصی <يد ازعباراتی مانند آليل است که وقتی تضاد تفاھم پيش ميبھمين د
ه ھمين . باز بوقضيه پايان يافته تلقی ميشود استفاده  رسم معھود استکه  >دربيان مطلب نبوده است

راضی شده وبه  ٨٨دليل است که  جمھوری اسالمی به يک عذرخواھی مدعيان تقلب درانتخابات سال 
   .ن ھم نرسيدهآ

  اهانت به مردم وانتخابات جمهوري اسالمي 

درجوامع اسالمی   .غيراسالمی است ،نچه که درباال ذکرشد دررابطه باحقوق مدون وجوامع حقوقیآ
سالم ا در مالک شخصيت واعتبار ،، با جوامع غيراسالمی تفاوت دارداعتباروشرافت ،مفاھيم شخصيت
مالک شخصيت   ،نآدرن واجتماع نه مسائلی که درحقوق م ن عمل کردن است آبه قر مومن بودن و

   .شناخته ميشودواحترام 

عرض شد که يکی ازارکان توھين سبک کردن شخصيت افراد است بنابراين کسانی که واجد شخصيت 
 کمِ ح ،وبه کالمی ديگرنھا جنبه اخالقی پيدا ميکند نه جنبه توھين آاجتماعی نيستند مسئله اھانت 

   .د نه حکم بنيادیارشادی دار

ضرايح  تصريحاتی دارد  که جنبه ارشادی  نيز ومومن  –فقيه  -اھانت به فقيرتشيع درمورد حرمت 
    .دارد

اھانت به برادران دينی ومومنان رامحکوم کرده است  بنابراين کسانی که نافرمانی خدا  و قران توھين
از زمره  و )عبارت قران است( >اده اندشکارافتآھمانا درگمراھی <راکنند وياحرام راحالل دانند 

  .نھا منع شرعی نداردآوتعلق اھانت به  ،مومنان خارج

 ١١٧و ١١۶مائده وسوره  ١٠٠يات آيات مکرر ازجمله آاسالم قائل به انتخابات نيست وقران در
 هموجب گمراھی مسلمانان دانست ام رانادان وگمراه خوانده است ورعايت نظراکثريت رسوره انعام  مرد

   .است

   :مده استآسوره انعام  ١١٧و ١١۶يات آدريکی ازتفسيرات قرانی درتفسير

ن اکثريت نادان معرفی شده اند اين است که اکثريت براساس منطق وفکرصحيح آعلت اينکه درقر<
لوده به ھوس ويک مشت دروغ وفريب وتخمين آنان يک مشت گمان ھای آکارنميکنند وراھنمای 
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که درنظربعضی مسلم شده که اکثريت عددی ھمواره راه صحيح راميپيمايند  نچهآبرخالف  است ......
   >نفی کرده وبرای اکثريت عددی اھميتی قائل نيست نراآيات متعددی آن درآقر

  نتيجه تطبيقي 

  نتيجه اينکه:

ن وسنت است لذا آخالف قر ،نظربه اينکه اساسا انتخابات دريک جامعه اسالمی مومن ومقيد به اسالم
  ن بوده وآف شرع وقررکت درانتخابات وھم توصيه وتشويق به مشارکت درانتخابات عمل خالھم ش
  >شکارقرارميدھدآ<درگمراھی  را مامور آمر و

 ،توصيه به شرکت درانتخابات جرم نيستتشويق و درحقوق مدرن اگر درتطبيق مورد باحقوق مدرن
برخالف امرخدا تلقی  درانتخابات دعوت مردم به شرکت درانتخابات ونيزمشارکت درحقوق اسالمی

ن آوازسوی ديگر قر ودداری ازامرخدا وبدعت گذاری تلقی ميشودودرحقيقت نوعی تشويق مردم به خ
   .ياتی زيان کارخوانده استآھم شرکت کنندگان درانتخابات وھم امرين به انتخابات را گمراه ونااھل ودر

قول خدا انسان ھاراازرديف مومنين خارج ميسازد ونظربه اينکه گمراھی ونااھلی وياتمرد نسبت به 
نھا به دليل اينکه آ ن افراد فارغ ازشخصيت وشرافت اسالمی شناخته ميشوند وتوجه اھانت بهآلذا 

    .تبه دومورد اشاره کافی اس ،ازدالئل قابل اعتبار اسالمی  ھستند توجه ناچسبی نيست  فاقد شخصيت

درنوشته ای به اصالت روايات ترديد نشان  ۵٧قبل ازشورش خمينی درپاسخ شخصی که -دليل اول 
 -دھرزه گر –اھانت ھائی  ازقبيل تخم ناپاک  کتاب،  نآداده بود کتابی بنام کشف االسرار نوشت ودر

 –بيخرد  -ارسو -کوچک مغز -ماجراجو -ياوه سرا -طرار –افسارگسيخه  –ومه فساد ثجر -تبھکار
تھی  -ماليخوليائی –يوجدان  ب-خيانتکار –زباله –افيونی  –ابله  –ه ديوان –لجام پاره  –عقل باخته 

چھارراه سرنوشت  ١۴٢مشروح درصفحه ن بکاربرده است (آوبسياری نظير جانی –خائن  –مغز 
  اثرشجاع الدين شفا)

علمای اسالمی درتکفيرواھانت به بابک خرمدين قھرمان ايرانی ده ھا صفحه فحش -دليل دوم 
  .به او داده اند که جنبه ناموسی دارد ياربدھای بساوناسز

شره به جزوه منتاساسا شيوه تبليغات اسالمی خاصه تشيع برفحش وناسزا واتھام سازی استواراست 
حکومت جمھوری اسالمی تحت عنوان فساد خاندان سلطت رجوع کنيد تا سخن اين تحريربی پشتوانه 

   .تلقی نشود

  ورد اين بيان آحيرت اندر حيرت 

! چگونه است که ازدرک اين احترام واھميت وحساسيت دارند !کسانی که تااين حد به حقوق ملت
واقعيت غافلند که خودشان براسارت ومحجوريت خودشان رای داده اند.  ملتی که خودش رامحجور 

کند ودر وفاقد شخصيت وحق حاکميت ميداند وبه اين نجاست جمھوری اسالمی تمکين کرده ومي
 ،ن رای ميدھد  چگونه نمايشش درحمايت واحترام به ملتآن شرکت يعنی به بقا وحقانيت آ انتخابات

  .قابل قبول تلقی گردد


