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 انتخابات دوره دهم جرحِ
 جمهوري اسالمــي

 ومدقسمت 
                                    

  قوقدانح-اميرفيض

. مده استآخرتحرير به ميان آوردی است که تاکنون سابقه نداشته  ودرآاين تحرير، متضمن نتيجه ودست
  .استدعاستن ملحوظ  است مورد آبه اعتبارنتيجه ای که از  تحمل مطالعه اين تحرير

 ادامه تحقيق متوجه اصل انتخاباتواکنون  جرح  شورای نگھبان مطرح شد ١ درقسمت اول اين تحرير،
  .وانتخابات ادواری خواھد بود ۵٨که درمفھوم متوجه ھمه پرسی سال جمھوری اسالمی است  در

 دو در جمھوری اسالمی را در انتخابات، جرح مفيد ميداند بمنظورارائه يک جامعيت نسبی ،اين تحرير
   .نخست حقوق اسالمی ودوم حقوق دمکراتيکی مورد بررسی قراردھد ،مسير

   درمسيرحقوق اسالمي  جمهوري اسالمي در انتخاباتجرح 

متوجه عمل ويا سخنی است که مخالف قانون ويا شرع نباشد ولی با کاستی ھا ويا ناگفته ھا وترديد  ،جرح
قابل جرح کردن نيست چيزی که خالف قانون ويا شرع باشد  ،وبروست  ومعلوم حقوقی اين استھا ر

   .سدوبه مرحله جرح نمير بودهوطرح  وغيرقابل قبول

جمھوری اسالمی قابل جرح دراشاره باال بدان سبب الزم افتاد که اين تحرير خود قبول دارد که انتخابات 
. زيرا چيزی جمھوری اسالمی ناديده گرفتن منطق درکالم استدروتعلق واژه جرح به انتخابات  نيست 

تاھنگامی  ،ازمورد اين است که خالف شرع باشد باطل است ونميتواند دردائره جرح قرارگيرد. اما نشانِ 
که خالف شرع بودن انتخابات به استناد احکام شرعی به اثبات نرسد نميتوان اجرای قاعده جرح رانسبت 

   .جمھوری اسالمی دريغ داشت به انتخاباتِ 

  در اسالمبطور كلي عدم مشروعيت انتخابات 
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   .درحقوق اسالمی بررسی کرد ،نرادرانتخاباتآنخست به بينيم که مشروعيت يعنی چی تا بتوان حضور

نرا آ قدرتی راکه شريعت اطاعت از –نرا الزامی کرده است آ مشروعيت قدرتی است که شريعت تبعيت از
. بنابرای قدرتی ازنظرحقوق  ن درحقوق اسالمی طاغوت  استآنکرده فاقد مشروعيت بوده وعنوان  امر

. پس مشروع به عملی گفته ميشود که داسالمی مشروع است  که مطابق دين برکرسی اقتدارنشسته باش
   .وبينات باشد آياتمطابق دين يعنی 

يا انتخابات آوسخنی نميتواند باشد به اين مھم پرداخته ميشود که  ن حرفآبامقدمه باال که دراصالت  خوب
 اسالم ودرنھايت درجمھوری اسالمی که خود را کشوراسالمی ميداند واين نويد ويا ادعا دردربطور کلی 

  .ن کشورھم پياده شده است يک عمل شرعی واسالمی است يا خيرآصل دوم قانون اساسی ا

  راي ونظراكثريت 

 دراسالم درجايگاه نفی ومحکوميت قرار شناختن نظراکثريت است ،انتخابات که به معنای پذيرفتن وحق
نھی کرده خيربندگان خدا درنھی است وبندگان خدا  نراآچيزی راکه خدا  قرآن آياتگرفته است وبه حکم 

   .نميتوانند نھی خداراناديده بگيرند

  داليل اين مهم 

ا که نجآ ذکری ازانتخابات به معنای امروزی نشده است ولی از قرآنھمانطور که استحضارداريد در
   .روی نظراکثريت دستورعمل داده است قرآنانتخابات واجد محتوای برتری وقبول نظراکثريت است 

    قرآناول 

 قائل به اعتبار برای نظر ،سوره انعام ١١٧و ١١۶سوره مائده و ١٠٠ آيات هی ازجملقرآنمتعدد  آيات 
ی انتخابات را صادرنکرد بلکه حکم بی اعتبار ،بدون دليل ،قرآن. انتخابات نشده = )اکثريت( حاصل از

است  نھارا محکوم ساختهآھدايت وتاسی به نظر ، گمراه ورد  اکثريت را نادان) مو١٠متعددی ( آيات در
                                                    ...............  

  )رجوع فرمايند ٨٣ديماه  ١۵عالقمندان به موضوع به سنگر(                                                

نجا آانتخابات را نھی کرده است بنابراين شرعا توسل به انتخابات فعل حرام  است  واز قرآنحاليکه  در
نجا که مبانی حقوق جمھوری اسالمی آ وسنت باشد و از قرآنکه قوانين موضوعه بشری نميتواند مخالف 

 و ، بطوراعماعم ازانتخابات مجالس ويا ھمه پرسینفس انجام انتخابات وسنت اعالم شده است لذا  قرآن
 حرام راحالل  ،فاقد اعتباروحرام شرعی است ومسلمانان نميتوانند باقانون قانون انتخابات بطوراخص

   .گردانند

سوره انعام چنين نوشته  ١١٧و  ١١۶ آياتدرتفسيرنوين درباب تفسير قرآنيکی ازمفسرين معروف 
   :است
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 اکثريت نادان معرفی شده اند اين است که اکثريت براساس منطق وفکرصحيح کار قرآنعلت اينکه در<
) ١لوده به ھوس ويک مشت دروغ وفريب وتخمين است (آنان يک مشت گمان ھای آنميکنند وراھنمای 

ن ميشود که راه آاکثريت نميتوانند بتنھائی راه حق را نشان دھند  نتيجه  قرآنيه آنجا که به مفھوم آ از و
 نچه که درآ. برخالف ) ھرچند که طرفداران راه حق دراقليت باشند٢( ؛بايد تنھا ازخدا گرفت حق را

متعددی موضوع را نفی  آياتدر قرآنميپيمايند  نظربرخی مسلم شده که اکثريت عددی ھمواره راه حق را
  ..........کرده وبرای اکثريت عددی ھيچ اھميتی قائل نيست

 ک جامعه مومن به رسالت انبيا ھيچگونه اجباری درخود ازپيروی ازمده است <يآدرھمان تفسيرنوين 
  )٣( .اکثريت درتصويب قوانين نمی بيند نظر

  تفسيري برتفسيرنوين 

ھنمای ساس منطق وفکرصحيح کارنميکنند ورامده است که اکثريت براآ قرآناينکه درتفسيرنوين  -)١(
وھمه  ۵٧دقيقا درجريان شورش   استلوده به ھوس ودروغ وفريب وتخمين آنان يک مشت گمان ھای آ

وغھای سران مسلمان شورش ردواقعيت اجرائی خود را نشان داد  وابعاد فريب مردم و ۵٨پرسی سال 
وردن اسالم ازطريق شورش آ. فريب بزرگی که تحت عنوان سند اصالت تفسيرمزبورميباشد بدرستی که

 ،ن عمومی گشتآورشيان درک به مردم تحميل شد که ازھمان سالھای نخست ش ساختگی ھمه پرسی و
    .مصداق واقعيت مدروک درتفسيرنوين است

مشخص کرده  قرآنيعنی راه اکثريت راه حق نيست وراھی که  عبارت راه حق رابايد ازخدا گرفت -)٢(
 وراه ضاللت و راه حق وراه نشان دار ازخدا نيست ،به حق منتھی ميشود ودرتطبيق مورد راه انتخابات

   .ئی به امرخداستگمراھی و بی اعتنا

، متضمن اين اجباری به اعتباربه نظريه اکثريت ندارد تاکيد براينکه جامعه مومن به رسالت انبيا -)٣(
معناست که جامعه ای که ازانتخابات تبعيت کرد مومن به رسالت انبياء نيست  تالی فاسد اين برداشت 

مشارکت  ۵٨ی اسالمی ويا ھمه پرسی ی اين است که ايرانيھای مسلمانی که درانتخابات جمھورقرآن
   .ند يعنی مرتد شناخته ميشوندا ء خارجداشته اند  ازاسالم ورسالت انبيا

  سنت محمد  

 باورمسلمانان برھمه علوم وه البته که مشروعيت درحکومت بسيارمھم است ونميتوان گفت محمد که ب
وسيله انتخابات ازمردم گرفت پس نميدانسته که ميشود مشروعيت حکومت راب گاه بودآشرجھان  و خير

 خيرمردم وحکم اسالم را درميدانسته وروش انتخابی او که تحصيل مشروعيت ازطريق انتخابات نبوده 
وجالب اين است که بحکايت تاريخ  مام جوامع اسالمی مد نظرقرارگرفتهازبعد ازمحمد درتبرداشته  که 

وسنت سعی ميکردند که عدم ات وبينّ  آياتاسالم مخالفان حکومت ھای اسالمی ھم فقط با استفاده از
  .مشروعيت حکومت رابه اثبات برسانند
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باال متضمن اين معناست که درتاريخ اسالم اعم ازتسنن ويا تشيع ھيچکاه مبنا وماخذ ه مختصراشار
، قرآنعالوه بررعايت تقريرات جوامع اسالمی ازطريق انتخابات تامين نشده است و حاکميت دولت اسالمی

   .کامال رعايت کرده اند سنت محمد را 

   رابطه حق حاكميت وانتخابات  

 نشناختهمردم  نِ آ از را استوھمه پرسی  اسالم  حق حاکميت مردم که اساس تشخيص ودرنھايت انتخاب  
يد ومشروعيت آبوجود مي رنبود  حق حاکميت  چگونه انتخابات (بود)که د. درمقابل اين سوال است

  .، بود حادث نميشودحکم منطق  نفی است زيرا ازنبود  .حکومت توليد ميگردد

  نظريه فقهاي اسالمي 

درتفاسيرمحققين اسالمی کوچکترين اشاره ای که  هوننه درتاريخ اسالم ونه درکيفيت اداری دراسالم 
ارزش واعتبارحقوقی ويا شرعی دارد ديده نميشود  وعموميت اين نظريه درمذھب شيعه نظراکثريت مردم 

   .اکنون دراين تحرير به نظريه مراجع تقليد مھم استناد ميشود ؛تسنن بدون اختالف است و

فعال ومعروف درجمھوری  فقيهسال ٣١ه ازمراجع تقليد مھم ومحمدباقرخالصی کيت هللا آ )١(
   :صاحبه با روزنامه  بامداد درباره نظراکثريت چنين گفته استاسالمی بوده است  درم

ن آوبراھين فلسفی مردود بوده است وھيچگونه ارزشی به  قرآن آياتن طبق آرای اکثريت وعمل به <
يا غيرازدمکراسی آ بررای اکثريت نھادننرا آمطلبی رابه رفراندم گذاشتن ورد ويا قبول  -نميتوان داد
؟ دمکراسی غربی يعنی ھمين  اينھا ھمان چيزی است که غربی ھا پايه واساس ديگری است زغربی چي

ھمواره نسبت  قرآن، نگاه ميکنيم قرآن آياتھنگاميکه به  -ن تبعيت ميکنند  آحکومت خود قرارداده واز
نان ارزشی آبه عمل وروش وانتخاب وانتصاب اکثريت ھرجامعه ای نظرخوشی نداشته وبرای انديشه 

) خطاب نادانند اننآشتريب> (اکثروھم اليعلمون< مورد اکثريت را ٢۵دربيشتراز قرآنده است  قائل  نش
 مورد اکثريت را کافرمحض و ۴مورد اکثريت را انسان ھای ناشکرخوانده ودربيشتراز ۶کرده است ودر

ثريت مورد ديگراکثريت را بدون خرد وعقل ودريک مورد اک ۴مورد فاسق ودر ١٣منکرحق خوانده ودر
گمراه  -را گمراه کننده دانسته وميگويد اگرازاکثريت ساکنان زمين پيروی کنيد شمارا ازراه حق بد برده و

  ٢خواھند کرد ............

   :درپايان مصاحبه اش ميگويدخالصی محمد باقر

وعمل منحط وفاسد معرفی ميکند واين مطلب را بصورت اکثريت جامعه راازنظرفکر قرآنپس ازاينکه <
ميتواند تکبه برنظراکثريت کرده و وازنظريه  قرآنيا بازھم مسلمان وپيروآامرخلل ناپذيری اعالم ميکند 

  )۵٨تيرماه سال  ٢٠(روزنامه بامداد                                                            .نان پيروی کندآ

                                      
محمد خاتمی رييس جمھور پيشين دريک سخنرانی گفته است: دموکراسی نوع غربی چيزی است که ما نميخواھيم؛ اکتريت  - ٢

 ک-نمی خواھند. ح مردمی
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  يت هللا صادق روحانی آ - )٢( 

 ه است اودرباب نظرصادق روحانی يکی ازمراجع تقليد ھموزن سيد کاظم شريعتمداری ومرعشی بود
   :قبل ازھمه پرسی چنين گفته است ۵٨اکثريت ودرنھايت اعتبارھمه پرسی وانتخابات  درسال 

 اثيرتحت ت، بايک سخنرانی داغ ويک مشت کلمات زيبا چنان اکثريت مردم ناقص ومحتاج وغيرکاملند<
بخواھد عمل ميکنند  وبرخی به حدی مادی ھستند که بامختصرمزايای  ميگيرند  که ھرچه سخنران رارق

مادی خودراتسليم ميکنند ....... اساسا اکثريت مردم غيرعالمند ونادان ونميتوانند خيروشرراتشخيص 
  )١٣٨٠مرداد  ١۵مشروح درسنگر(                                           >                           بدھند

  خمينی روح هللا  )٣( 

ه شده مخالف رای .......بنظر اينجانب رفراندم که بلحاظ رفع برخی اشکاالت به اسم تصويب ملی خواند.
ن که اساسا آجامعه روحانيت واسالم واکثريت قاطع ملت است  اينجانب عجالتا ازبعضی جنبه ھای شرعی 

  رفراندم ويا تصويب ملی درقبال اسالم ارزشی ندارد ميگذرم

  )نھضت روحانيت علی دوانی(                                                                                     

  يت هللا غروی آ  )۴(

. امام خمينی حکومت اسالمی را . تميز حق وباطل با مردم نيسترای ملت ھمان رای  عالمان دين است
   .ميخواست وجمھوری اسالمی را اضطراری پذيرفت

  )٨۵۴کيھان شماره (                                                                                               

  يت هللا محمد يزدی آ )۵(

اسالم مالک حاکميت وحق  باشد بی اعتباراست قرآناگرھمه مردم به چيزی رای بدھند که خالف دين و<
  )۵٨٨کيھان شماره (                                   راء مردم نميداند                           آحکومت را 

  دائرت المعارف شيعه  

  است  نه مردمدانتخاب ھادی وامام درجامعه اسالمی فقط بدست خ

  دائرت المعارف شيعه )  ۴٨۵(صفحه                                                                             

  شوراهم في االمر موقعيت 

سوره الشوری دارد که توصيه  ٣٨ول عمران آسوره  ١۵٩ آيات تحرير حاضرنيازبه طرح موقعيت
  .مشورت وشورکردن را دارد
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متوجه مواردی ازقبيل مشارکت دراداره کشور وقانون گزاری  ويا تبديل نظام کشور ازسلطنتی  آياتاين 
يه ازسلطنت با آدرسی وچند  قرآن. ازباب مثال درحاليکه نميشودھوری برمبنای رای ونظراکثريت به جم

ی را ناديده بگيرد قرآنموھبت الھی ميداند  مشورت  ويا نظرگروھی نميتواند نص نرا آ اکرام ياد کرده و
   .ن نداردتبديل کندآکوچکترين اشاره ای به  قرآننرابه جمھوری که آ و

 آياتبی اعتباری نظراکثريت و آياتد بالصراحه نظراکثريت را مردود ميداند  بايد ديد تضا قرآندرحاليکه 
   ؟مشورت درچيست

رت نراحکم کرده است ومشوآانجام  قرآنمربوط به اموری است که  ،درمورد مشورت قرآنوتوصيه اجازه 
ن ھدف وکاری که ميخواھد انجام دھد آرسيدن به  ن به راه شرعیِ آ طريقی است که انسان بااستفاده از

باھرکس  يعنی .گاه ميشود به ھمين جھت است که يکی ازشرائط مشاور اين است که مومن به اسالم باشدآ
نميشود مشورت کرد شايد بتوان گفت که پديده اجتھاد درتشيع ازھمين باب مشورت دراسالم اتخاذ شده 

انجام  ت ومتوجه امورمدنی مانند ازدواج ويا معامالان گفت که محدوده مشورت دراسالم وميتو  است
حاکم ويا تبديل نظام سلطنتی اری ويا انتخاب زنھاست نه انتخاب نمايندگان مجلس برای قانونگآسفروامثال 
   .به جمھوری

 دعوت به جرح ور  

  خطاب به حقوقدانان جمھوری اسالمی 

براي عدم  دراين تحرير اگرحقوقدانان اسالمي مستقل ويا وابسته به جمهوري اسالمي داليل ابرازي
كافي نميدانند ومعتقدند كه  را جمهوري اسالميوانتخابات ادواري  58همه پرسي سال مشروعيت 

را درپاسخ به اين  اننآ حضور حقوق اسالمي براي نظراكثريت قائل به مشروعيت واعتباراست 
   مد ميگويم Ĥتحريرخوش

   

  

  

   

 


