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  حقوقدان -اميرفيض

توجيه  بتواندھم سازباشد ولی فکرميکنم مطالعه يادداشت                                           ّ شايد عنوان انتخابی برای اين يادداشت کمی تو  
  .ارايه بدھد مزبورمطلوبی برای عنوان 

) ازميرحسين موسوی ومھدی کروبی بھانه اين يادداشت واختصاص عنوان زادیآسلب حصر (      ِ موضوع   
   .) شده استری وھم نهآھم (

ی رآھم ن <آنجا که جواب آ زاقانونی است ياخير؟  تن ن دوآ       ِ يا حصر  آاشت بااين سوال بازميشود که دياد
   .شنا شويمآه به اتفاق با اين مسيرناباوری ونا ھموار > لذا دعوت ميشويم کاست وھم نه

  اول بسراغ نه ميرويم 

   :اين حکم راارائه ميدھد که ٣٧و ٣۶و ٣٢اساسی جمھوری اسالمی دراصول مقرره خاصه اصول قانون 

خص، شھيچکس را نميتوان دستگيرکرد مگربه حکم وترتيبی که قانون مقرر کرده ودرصورت بازداشت <
ساعت بوسيله مقامات به مراجع  ٢۴وتفھيم شود وحد اکثرظرف با ذکردالئل کتبا به متھم ابالغ  اتھام بايد

. متخلف ازاين اصل طبق قانون مجازات قضائی ارسال ومقدمات محاکمه دراولين فرصت فراھم شود
  > ميشود

ن تنھا آات واجرای حکم مجازمده که <آنکه راه فراری برای مجريان قانون بازنباشد آبرای  ٣۶درماده 
  .>ازطريق دادگاه وبموجب قانون باشد

 اين دستور خالف مرانونی نيست بلکه شخص سيد علی که آن دونفرنه تنھا قآمی بينيم که بازداشت 
   .قانون بوده قابل مجازات است

ام تم اس ازاعالميه جھانی حقوق بشراست  درکه اقتب ،اصل فوق الذکر درقانون اساسی جمھوری اسالمی
ن تصريح گذاشته آ حتی ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی ھم بر ،جوامع حقوقی مدون وجود دارد

زادی بازگذارده يکی آت دراصل برای ايجاد محدوديست حکومت کشورھارا قدری وتنھا موردی که د
ھرگاه موجوديت يک ملتی درخطراستثنائی وتھديد به نابودی <  :ن ميثاق است که چنين ميگويدآ ازمواد

ن خطررسما عنوان شود کشورعضو ميثاق ميتواند تدابيرواقداماتی خارج ازمقررات ميثاق آقرارگيرد و
  .......> اماتی که مغايربا اصول ميثاق استاقل اقدنھم موقتی وبارعايت حدآ و بکاربندد
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ن آ درحصر اديده گرفتن اصول قانون اساسی جمھوری اسالمیاصل مزبور ھم کمکی به سيد علی درن
ن به ھيچوجه سبب انھدام آمد آن وحتی اتفاقات پی آوايرادات به  ٨٨ت سال انتخابا ؛نميکند زيرا دونفر

   .ملت ايران نميشد

يک امرداخلی ناشی  ٨٨انتخابات سال  ،ن است که گاوھائی ازمزرعه ميروند وگوساله ھائی ميايندآمانند 
 د ازن به روالی که باعث انھدام ملت شوآازحقوق سياسی ووابسته به حقوق ملت است ومربوط ساختن 

اصال  اسالم اھميت دارد نه ملت ونه نھم برای حکومت ھای اسالمی که آ ؛ه وبھانه استتن حرفھای ناپخآ
  .داردندراسالم معنا ملت 

  ري ميرويماكنون به سراغ آ

 حصر حقوقی بين تورسيد علی دارد ونميتوان ارتباطبا تصميم ودس حبس موسوی وکروبی رابطه مستقيم
 ن دونفرنياز به اجازهآاظھارات رئيس قوه قضائيه مبنی براينکه محاکمه  ؛نھا وجمھوری اسالمی قائل شدآ

نھا ارفاق آن دونفرخيلی باالترازاينھاست ومن به آواظھارنظرسيد علی مبنی براينکه جرم  رھبررادارد
   .ن دونفربه شخص سيد علی استآليل ارتباط حصرکرده ام  د

   .درنظرگرفتتن  ن دوآ بنابراين بايد موقعيت ومقام سيدعلی را دررابطه با دستورحصر وحتی اعدام 

. نظريه سيد علی درقانون اساسی جمھوری اسالم درمقام رھبربا عنوان واليت فقيه معرفی شده است
المی ن اساسی جمھوری اسدرقانو یپياده شد با چنين تفسيرواليت فقيه که بوسيله خمينی درفقه شيعه 

  .پياده گرديده است

شعبه ای ازواليت مطلق رسول هللا ويکی ازاحکام اوليه اسالم ومقدم برتمام احکام فرعی حتی  ،<حکومت
 ،مسئله واليت فقيه ادامه حکومت پيامبروامام استمده <آ> درتفسيرواليت فقيه چنين نمازوروزه است

براين ھمان اقتداراتی که برای پيامبروائمه الھی ھست برای ولی فقيه ھم وجوددارد پس ما  نميتوانيم بنا
  )١٣۶٩ی کميسيون بازنگری قانون اساس(          .       >اختيارات ولی فقيه را محدود کنيم

  به اظهارات باالكمي دقت الزم است   

يعنی  ؛زواليت مطلق رسول هللا استحکومت دراسالم وازجمله درجمھوری اسالمی  شعبه ای ا 
. اينکه جمھوری اسالمی جای پای محمد ھمه ارکان حکومت متاثر ازکيفيت حکومت محمد ميباشد

  .حرکت ميکند ھمين معنا را القاء ميکند

واليت  مانندنرا محدود نميکند آ، يعنی ھيچ امری واليت مطلقه يعنی واليتی که فراگرد ازقانون وشرع است
   .يت ائمه الھیمحمد ووال

قيد م ن تسلط اجرائی داشته باشد وحکومت اسالمی راآ ی قانون اساسی وقوانين موضوعه نميتواند بريعن
به قوانين بشری بسازد چنانکه حکومت پيامبر وائمه الھی را قانون اساسی وقوانين بشری مقيد نساخته 

رھائی نيستند که الزمه حکومت نھا ابزاآ، ھيئت تشخيص مصلحت وامثال ، يعنی شورای نگھبانبود
وردی که چون زائده ای به حکومت آابزاری است من در ،اسالمی ھمپايه حکومت پيامبروائمه الھی باشد
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ودررابطه با حکومت اسالمی به کيفيت حکومت پيامبرھيچ نقش موثرويا اسالمی وصل شده است 
  .بازدارنده نخواھد داشت

 د که بالصراحه اعتبارقانون اساسی را درمقابل واليت فقيه روشن ومحمد تقی مصباح يزدی جمله ای دار
   .وسواس پاک ميکند از

مشروعيت قانون اساسی به ولی فقيه است واگرقانون اساسی امضای ولی فقيه رانداشت < :گفته است
واطاعت اوبرھمگان واجب است وحتی کاغذ پاره ای بيش نبود زيراکه ولی جانشين امام زمان است 

نھا که اعتبارولی فقيه را براساس قانون اساسی ميگويند آ –مراجع تقليد نميتوانند باحکم او مخالفت کنند 
مضا ا نراآاگرصد درصد مردم به قانون اساسی رای دھند اما ولی فقيه  –نميدانند که واليت فقيه چيست 

  ١ .نکند ھيچ اعتباری ندارد>

پس ما نميتوانيم اختيارات ولی فقيه را مده است <آشورای بازنگری قانون اساسی درمصوبه  
  محدود کنيم>

قانون اساسی جمھوری  ١١٠؟ ازاينکه بيان اختيارات رھبر که درماده ميدانيد اين تصريح ازچه باب است
 درنھايت و دسوب ميشوولی فقيه مح مطلقه نوعی محدوديت براختياراتء شده است، ظاھرا اسالمی احصا

   .پيامبر وامام  منافات پيدا ميکند                ِ برجا نشينی واليت  ی با تفسيرواليت فقيه مبن

نظرحقوق  قانون اساسی جمھوری اسالمی وواليت فقيه  از ١١٠بين ماده        ِ منافات                      ِ ولی اين برداشت وتصور  
برمبنای حقوق ا مدرن درست است ولی ازنظرتفسير حقوق اسالمی که تعارض واشکال درتفاسير ر

اسالمی حل وفصل ميکند وجمھوری اسالمی ھم متکی به مبانی وحقوق اسالمی است ھيچگونه تضادی 
   .مانحن فيه وجود نخواھد داشت در

به اين معناست که   ١١٠اختيارات تعيين شده درمادهال باال چنين است (متوجه اشک           ِ تفسيراسالمی  
 است نه اينکه ولی فقيه اختياراتش محدود به ھمان مراتب ذکرن امورانحصارا باولی فقيه آاختيارانجام 
 اختيارات ولی فقيه درنفس واليت است که ازپيامبروائمه الھی به اورسيده ،ميباشد ١١٠شده درماده 

   .است) واليت پيامبرونامحدود است وکما ھو 

کرده به ھمين معناست قانون اساسی جمھوری اسالمی که کلمه واليت را مترادف باامامت ذکر ۵٧درماده
   .که مقصود ازواليت واليت تشريعی ھماھنگ با واليت ائمه الھی است

  نتيجه گيري 
سيد علی خامنه ای بعنوان رھبرجمھوری اسالمی ودرموقعيت واليت فقيه واجد ھمان اختياراتی  

فيت کين عمل ميکردند بنابراين تشخيص مراتب وآازجمله علی داشته وبه پيامبروائمه است که 
  .عمال قدرت وحاکميت با پيامبروائمه الھی بوده است نه قانون اساسی ويا قوانين موضوعه ِ ا  

                                               
ودرا موازی خ ست بنابراين ديگران کهی ااگر ولی فقيح در حدی است که مصباح يزدی و خمينی تفسير می کنند و حکم اسالم فقاھت - ١

که ديگر نيازی به مقلد درجه دو نيست. » امام«بودن خطاب می کنند چه صيغه ای ھستند. در » حجت االسالم و ايت هللا«با واليت فقيه 
گرچه باسواد  ديگر» آيت هللا«قرار گيرد در آنصورت اقتداء به که مرجع تقليد است » ايت هللا«حکم ولی فقيه نمی تواند مورد انتقاد اگر 

 ک-حھد بود. جايز نخوا» م نداردآيت اللھی نرسيد و رساله ھ«تر از شيخ علی خامنه ای باشد که ھرگز به درجه 
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جمھوری اسالمی ازخط پيامبروائمه درانجام رسالت رھبری جامعه                          ِ برای احرازاينکه ولی فقيه   
را موازی به سنت محمد وائمه الھی است که جامعه تشيع ايران او                           ِ خارج نگرديده تنھا راه نگاه  

نايب محمد وعلی ومامورامام زمان ميداند يعنی ھمان چيز ومقام وحقی که درقانون اساسی 
   .ن رای موافق داده اندآبعنوان ولی فقيه مقررومردم ھم به 

  سنت محمد دربرخورد بامخالفين 

ازواقعه ای  سوره مائده  ٣٣يه آ شف االسرا دررابطه بادرتفسير منھاج الصادقين وھمچنين ک 
 شترمحمد بودند درامانت خيانت وشترھارافروختند و ١۵گفتگو دارد که چند نفرکه امانت دار 

وردند آنھا رابنزد محمد آبه علی داد وبعد که  را نھاآمحمد ماموريت دستگيری  ؛فراری شدند
  .ميرندوردند ودست وپايشان رابريدند ودرگوشه ای انداختتد تا بآرا دراننآدستورداد تا چشمان 

ا ي ،يا شورای نگھبان ومجمع تشخيص مصلحتی درکاربودآ ؟زرسی وبعد محاکمه راداديا محمد دستورباآ
  ؟وردی درحکومت اسالمی استآاينھا ھم زائده ھای من در

برحسب مورد ازبزرگان قريش ازجمله محمد وش شعر وشاعری افک يک شاعرعرب بود که کار 
تی به قدرت رسيد گفت کيست که سزای زبان افک راباسرش بدھد انتقاد ھائی ميکرد  محمد وق

به حضورمحمد تقديم  ادشخصی بنام سالم بن عمرداوطلب اين خواست محمد شد وسرافک را فر
   .کرد

وقتی حضرت < دخترمروان بااشعارش نسبت به کارھای پيامبراعتراض وانتقاد داشت  ءعصما 
انتقاد ازمحمد                                  ِ به معنای اعم بود وکسانی راکه راه  « نراداد اين فرما فرمان کشتار مخالفان

 گاھی ازدستورعام محمد ازشاعری دست کشيد وآ . عصماء پس از»رابرگزيده بودند شامل ميشد
من نبايد  ياآمسلمان ھم شد ولی ياران حضرت گفتند که اوبظاھر مسلمان شده  حضرت ھم فرمود 

خن حضرت بشنيد وبرخواست وشبانگاه عمبيربن عدی اين س ،ازدخترمروان انتقام بگيرم
   .دخترمروان رابکشت

فرتنا وقرينه  ھم شاعرانی بودند که به سرنوشت عصما دخترمروان گرفتار وبقتل رسيدند وبقيه  
  نقل ا زتاريخ اجتماعی ايران واسالم)(                                                              .....

  ؟ھامات ميرحسين موسوی وکروبی مھم تراست يا اشعارانتقادی افک وعصماء وفرتنا وديگرانيا اتآ

ولی سنت محمد  ٢ .نه البته که  ؟منتقد خود را بکشد ،يا اقتضای عقل ومروت اجازه ميدھد که انسانآ
 درحقی که مصلحت ميداند ملويا ھرکاروع ،اجازه وحکم ميدھد که حاکم اسالمی منتقدين خودش را بکشد

 کروبی اجرا نمايد  وميرحسين موسوی و حکومت ھستند تا چه رسد که مخالف ھم ھستند نھا که منتقدآ
نميتوانند به اين خودسری وبی  ،ای داده اندن رآوھمه کسانی که به جمھوری اسالمی وقانون اساسی 

رکسی اول خودت چه مکن بھ( .زيرا خواست خودشان است ،انصافی ويکه تازی سيد علی اعتراض کنند
  .دوم کسی)

                                               
 »طرفدار من نيستند بروند اسمشان را روی سنگ قبرشان بنويسندھا که اين «د: اعليحضرت در انتقاد از منتقدين خود فرموده ان - ٢
 ک-ح
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را نميدھد که بگويئد چ جوری که به جمھوری اسالمی رای داده اند حقھبه مردم م ،موقعيت واليت فقيه
مگرمحمد درباره  مگرمحمد افک وعصا وصدھا مخالف خودرا محاکمه کرد ،ن دونفررا محاکمه نميکندآ

   ؟نظرمردم راخواست اننآ کشتار

يص ، يعنی فاقد حق حاکميت وقدرت تشخجورندھفقيه بسرميبرند بايد بدانند که مايرانيان که با عقد واليت 
 دميتآشرافت  از ان راواين موقعيت، ايراني ،نھا کف تشريف دارندآبقول امام صادق ومنتظری ھستند 

به مصداق فکرنان  ،ورده استآموجود بی اراده مطيع واليت فقيه درساخته وبصورت يک  وانسانيت خلع
ق طري واين کارھم فقط از ايرانيان بايد اول کسب شرافت وحاکميت ملی بکنند ؛ب استآخربزه  کن که

  ٣  .تکرار واقعه عثمان وسرنوشت او ممکن است

 دانشجوی بسيجی نامه ای به رئيس قوه قضائيه با ذکرداليل و ۶٠٠حدود  ١٣٩٢اسفند ماه سال  در
ايک امضا دريک کشورقانونی به اگرب هاين نام ؛ذکرمواد قانونی خواستارمحاکمه کروبی وموسوی شدند

 ۶٠٠زيرا   ولی درجمھوری اسالمی خيريشد تکليف رسيدگی محرز ميگرديد س قوه قضائيه وارد مرئي
    .نھا نميدھدآھم درطويله  درخواستی داشته باشد گاوداراھميتی به  گاو

  حاشيه شنيدني 

 براندازکسانی ھستند که فسادھای عظيم را< :اظھارات ميرحسين موسوی که اخيرا گفتشايد ندانيد که 
   !رسيده است ازکجا به مغزعليل او >ايجاد کرده اند

دزدی ازاظھارات دکترمصدق است  ،اظھارات اخيرميرحسين موسوی اقتباس وتقليد وبه عبارت معمول
 انه و، مصدق درپاسخ نامه شاه  بارد عفو ملوککه اودرمقابل نامه شاھنشاه مبنی برگذشت خود ازمصدق

است که برخالف منافع ملی عمل نموده عفو شامل حال مجرمينی وکسانی < :رد مجرم بودن خود گفت
   .>اند

 – >ماکشوری بنام ايران نميشناسيمسابقه اظھارات ميرحسين موسوی  وھمسرش  ازجمله اينکه <
 .نھا نميدھدآ نھا اجازه قبول تراوشات معقول را ازآوامثال   »حفظ حجاب مھمترازحفظ خليج فارس است«
  پايان)(

  

                                               
 آمده بودند ھجری توسط معترضانی از کوفه، مصر و بصره ٣۵عثمان در سال  سر انجام .عثمان در لغت به معنی بچه مار است - ٣

در جامعه مسلمانان بود و عمال  او باعث انشقاق شديد جامعه مسلمانان بعد از او شد. کشته شدن او نقطه عطفی کشته شد. کشته شدن
ود؟ ب بين مسلمانان بود. مھمترين نقطه اختالف اين بود که آيا قتل عثمان عادالنه ھای داخلیپايان يکپارچگی مسمانان و شروع جنگ 

علی به خالفت رسيد که دوران خالفت پس از عثمان،  بود؟ آيا او از دستورھای اسالم منحرف شده بود؟ اگر چنين بود آيا شايسته قتل
 ک-ح .ونيرنگ بازی ھای معاويه، مصادف با جنگ ھای داخلی زيادی بين مسلمانان شد اوبه دليل کارشکنی ھا


